LEI COMPLEMENTAR Nº59
Nº DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
201

Dispõe sobre o plano diretor participativo de
Caucaia – PDP de Caucaia e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Caucaia, aprovoue eu promulgo a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.

A presente Lei institui o Plano Diretor Participativo do Município de Caucaia - PDP,

instrumento básico da sua política de desenvolvimento e de expansão urbana, objetivando, a
partir da fixação de objetivoss e diretrizes voltadas à sustentabilidade, destacados nos ANEXOS
desta lei, orientar o processo de transformação do município, assegurando uma melhor
qualidade de vida a seus habitantes.
TÍTULO I
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º.

O PDP de Caucaia destina-se
destina se à execução, pelo Poder Público Municipal, da política

de desenvolvimento municipal e de expansão urbana, conforme diretrizes gerais por ele
fixadas, tendo como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
funç
sociais das
cidades, bem como as funções sociais das propriedades urbanas e rurais no território do
município.
Parágrafo Único. A propriedade, tanto urbana quanto rural, cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação do território municipal, expressas no seu
Plano Diretor Participativo - PDP.
Art. 3º.
I-

O PDP de Caucaia tem como objetivos fundamentais:
Realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e das
propriedades e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado
equilibrado de seu território,
de forma a assegurar o bem-estar
bem
de seus habitantes;

II -

Estimular a expansão do mercado de trabalho e das atividades produtivas de forma
sustentável;

1

III -

Propiciar melhores condições de acesso da população à moradia, ao trabalho, aos
transportes
ansportes e aos equipamentos e serviços públicos;

IV -

Disciplinar o uso e ocupação do solo, compatibilizando-os
compatibilizando os com o meio ambiente e a
infraestrutura disponível;

V-

Compatibilizar a infraestrutura das cidades e das áreas rurais do município ao
crescimento demográfico
demogr
previsto;

VI -

Preservar, conservar e recuperar as áreas e edificações de valor histórico,
paisagístico, artístico e natural;

VII -

Distribuir a densidade demográfica em área urbanizada e de ocupação urbana, de
forma a proporcionar maior eficiência na distribuição
distribuição dos serviços públicos à
comunidade;

VIII - Estabelecer novos mecanismos de participação da comunidade e fortalecer os
existentes no planejamento do território e na fiscalização de sua implementação;
IX -

Estabelecer padrões básicos de urbanização, estimulando, inclusive,
inclusive, a reurbanização
de áreas deterioradas;

X-

Promover o ordenamento territorial do município, adotando como referencial de
planejamento e gestão a Unidade de Vizinhança, UV; e

XI -

Fortalecer o sistema integrado de planejamento e de democratização da gestão do
território.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Art. 4º.
I-

Constituem objetivos estratégicos do PDP de Caucaia:
Definir padrões urbanos de apoio às Unidades de Vizinhança propostas para a
Grande Caucaia e demais localidades, atendendo aos critérios da sustentabilidade;
sustentab

II -

Desenvolver e manter imagem positiva dos ambientes urbanos, industriais, rurais e
das paisagens naturais;

III -

Instituir e manter a estabilidade das Unidades de Vizinhança, obedecendo aos
critérios de acessibilidade, sustentabilidade e vitalidade comunitária;
comunitária;

IV -

Melhorar e proteger a qualidade do meio ambiente local pela implementação de
ações do Poder Público integradas com a sociedade civil;

V-

Assegurar a prestação de serviços públicos igualitários e eficientes, no âmbito da
Grande Caucaia, das localidades e das comunidades rurais do município; e

VI -

Promover a sustentabilidade do desenvolvimento em todo o território municipal.
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CAPÍTULO III
DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE
CAUCAIA
Art. 5º.

O estabelecimento de eixos estratégicos e a definição de áreas prioritárias para a

promoção do desenvolvimento sustentável de Caucaia objetivam assegurar um grau de
desenvolvimento econômico sustentável com justiça social, através da oferta de serviços de
qualidade, oferecendo aos moradores e visitantes áreas urbanas, áreas rurais e áreas de
natureza atraentes e equilibradas física e socialmente, compondo-se
compondo se de 15 (quinze) linhas
básicas, a seguir elencadas:
I-

Linha Estratégica Ambiental 1 – Caucaia preservará a paisagem e os recursos
naturais;

II -

Linha Estratégica Ambiental 2 – Caucaia controlará de maneira sustentável as
atividades desenvolvidas no município;

III -

Linha Estratégica Econômica 1 – Caucaia adotará um modelo de gestão orientada
para resultados, com participação da sociedade civil e práticas de inclusão social;

IV -

Linha Estratégica Econômica 2 – Caucaia terá uma economia industrial de alto
valor agregado;

V-

Linha Estratégica Econômica 3 – Caucaia terá uma rede de prestação de serviços
e de atividades

comerciais

forte, integrada territorialmente e indutora

do

desenvolvimento local;
VI -

Linha Estratégica Econômica 4 – Caucaia promoverá o desenvolvimento rural, de
acordo com suas vocações, gerando trabalho e renda e ocupando ordenadamente o
território;

VII -

Linha Estratégica Urbana 1 – Caucaia terá um modelo de ordenamento territorial
racional e disciplinado e um incentivo ao crescimento compacto dos núcleos urbanos;

VIII - Linha Estratégica Urbana 2 – Caucaia disporá de uma acessibilidade eficiente e de
boa qualidade e uma
uma mobilidade satisfatória para todos os seus habitantes e
visitantes;
IX -

Linha Estratégica Urbana 3 – Todo o Município de Caucaia estará coberto por rede
de infraestruturas básicas, garantindo assim sua universalização;

X-

Linha Estratégica Urbana 4 – Caucaia disporá
isporá de equipamentos e infraestruturas
essenciais ao desenvolvimento da atividade turística sustentável e sua expansão;

XI -

Linha Estratégica Social 1 – Caucaia oferecerá boas condições de saúde humana;
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XII -

Linha Estratégica Social 2 – Caucaia incentivará e fortalecerá
alecerá ações de cidadania
na gestão das políticas públicas;

XIII - Linha Estratégica Social 3 – Caucaia ampliará os serviços sócio assistenciais;
XIV - Linha Estratégica Social 4 – Caucaia oferecerá serviços educacionais de qualidade;
e
XV - Linha Estratégica Social 5 – Caucaia
ucaia oferecerá boas condições de segurança.
Art. 6º.

Os componentes básicos para consecução dos objetivos traçados nas linhas

estratégicas definidas no artigo 5º desta lei, assim como as ações específicas de cada uma
destas linhas estratégicas e o seu conjunto de indicadores de desempenho encontram-se
encontram
definidos no ANEXO desta lei, independentemente de transcrição.
CAPÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL E APLICAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA CIDADE
Art. 7º.

As “proposições de estruturação territorial ” inseridas em ANEXO desta lei,

representam a definição de uma política de afirmação de diretrizes para o planejamento e o
futuro das áreas de desenvolvimento físico-territorial
físico territorial do Município de Caucaia, estabelecendo
metas a curto, médio e longo prazo, objetivando
objetivando viabilizar o desenvolvimento das comunidades
nos aspectos físicos, ambientais e socioculturais.
Parágrafo único. No ANEXO, as “proposições de estruturação territorial” estão relacionadas as
intervenções estruturantes e respectivos projetos, que, somados e implantados, numa
hierarquia temporal de complementaridade, deverão ao final de sua implementação configurar
o perfil desejado para o Município de Caucaia, nas suas áreas rurais e urbanas.
Art. 8º.

As ações específicas para a implementação das “proposições
“proposições de estruturação

territorial / e definição dos instrumentos do Estatuto da Cidade aplicáveis” ao Município de
Caucaia encontram-se
se definidas no ANEXO desta lei, o qual constitui parte integrante desta lei.
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 9º.

A implementação do PDP de Caucaia fica subordinada à observância de diretrizes

gerais e políticas a seguir assinaladas:
§ 1º

Constituem diretrizes básicas quanto ao Uso do Solo do território municipal:

I-

Reestruturar o zoneamento do uso do solo urbano através de uma estrutura
policêntrica,
êntrica, com uso misto e incremento de densidades;
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II -

Incentivar a permanência e o incremento da moradia nas zonas urbanas centrais,
possibilitando que edifícios representativos de conjuntos edificados, que hoje se
deterioram, tenham novos usos compatíveis com
com os padrões urbanísticos definidos;

III -

Remanejar funções dentro das zonas urbanas centrais que não sejam compatíveis
com a qualidade de vida desejada, mesclando, sempre que possível, atividades
diferentes dentro de uma mesma área;

IV -

Incentivar a parceria entre os vários níveis do Poder Público, à instância do
planejamento territorial e da ação educadora, para o trabalho de preservação das
características de conjuntos de edificações relevantes associado a uma melhor
adequação de seus usos;

V-

Assegurar a preservação
preservação do patrimônio histórico, religioso e cultural no território, que
representam significância na imagem do sítio identificado;

VI -

Criar subsistemas viários para priorizar a ligação entre as Centralidades de
Vizinhança, nas áreas urbanas, através de transporte coletivo, sistema cicloviário e
percursos preferenciais de pedestres, determinados pela demanda;

VII -

Apoiar a configuração de limites físicos das Unidades de Vizinhança, considerando
um raio de caminhabilidade médio de 600m (seiscentos metros) a partir de seu
centro;

VIII - Garantir, para as novas Unidades de Vizinhança, a coexistência de atividades de
moradia, trabalho, comércio, lazer e a acessibilidade aos serviços públicos, além dos
equipamentos de segurança, saúde e educação;
IX -

Configurar, nas Unidades de Vizinhança,
Vizinhança, as atividades de convergência coletiva em
torno de um espaço público central, cujo ponto focal é a estação de transporte
público;

X-

Descentralizar o trabalho industrial em núcleos equidistantes em relação à maioria
das Unidades de Vizinhança, considerando a utilização do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP como parte integrante do sistema urbano local;

XI -

Evitar a expansão dos limites urbanizados da cidade e controlar seu crescimento
através da ocupação dos vazios urbanos disponíveis e do incremento
incremento da densidade;

XII -

Conceituar e criar paisagens urbanas renovadas para as Centralidades das Unidades
de Vizinhança;

XIII - Dar visibilidade ao acervo do patrimônio histórico das zonas urbanas centrais e áreas
rurais, através do redesenho da sequência de espaços públicos adjacentes;
XIV - Definir critérios rigorosos quanto às exigências legais para obter uma melhor
qualidade arquitetônica nas futuras construções em todo o território municipal;
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XV - Prover as áreas abertas e futuros parques com mobiliário urbano e amenidades com
boa qualidade de desenho, para a realização de atividades sócio-culturais,
sócio culturais, visando o
bem-estar
estar da população;
XVI -

Convergir ao CIPP, de forma sustentável e gradual, as atividades industriais que ali
se enquadram e definir padrões urbanísticos para as atividades
atividades de responsabilidade
do município dentro do mesmo.

§ 2º

Constituem diretrizes básicas de Transporte e Acessibilidade:

I-

Criar, junto ao subsistema viário arterial, um sistema cicloviário e caminhos para
pedestres, conectando as Unidades de Vizinhança entre
entre si e essas aos espaços
centrais das áreas urbanas e seus equipamentos;

II -

Criar um circuito de transporte público de fácil acessibilidade, ligando as Unidades de
Vizinhança entre si e essas aos equipamentos centrais de uso comum, a partir da
identificação da
a demanda adequada, objetivando o trabalho, a moradia e a recreação;

III -

Apoiar a construção de um sistema de estacionamentos em áreas privadas e/ou
públicas e periféricas ao centro da cidade, a partir da identificação da demanda
adequada de locomoção;

IV -

Criar uma
ma malha de pedestres nas zonas urbanas centrais a partir da redução do
tráfego de veículos e o consequente alargamento de passeios e arborização desses
espaços, a partir da identificação da demanda adequada;

V-

Criar um sistema de vias paisagísticas juntas às
às margens dos recursos hídricos já
urbanizados ou urbanizáveis, na Grande Caucaia, de forma a conectar as Unidades
de Vizinhança entre si e proporcionar caminhos agradáveis ao transeunte;

VI -

Fortalecer órgão gestor do planejamento e operação dos transportes, para coordenar
institucionalmente sua gerência, quando da implantação de sistema de transporte
público;

VII -

Incentivar o uso do transporte público em toda sua plenitude, através da criação de
rotas eficazes e paradas racionais, incluindo os distritos, o CIPP e as localidades do
município.

§ 3º

Constituem diretrizes básicas quanto à Habitação e ao Desenvolvimento da

Comunidade:
I-

Reconhecer a Unidade de Vizinhança como padrão de unidade de planejamento das
comunidades urbanas, configuradas com 15.000 (quinze mil) habitantes,
habitantes, no máximo,
e 7.000 (sete mil) habitantes, no mínimo, tendo um limite espacial regulado por um
raio de caminhabilidade de 400m a 600m (quatrocentos a seiscentos metros), com
área central equipada com comércio, serviços e oportunidades de locais de trabalho,
tr
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conectados a um sistema de transporte público que interligará todas as UVs,
devidamente apoiado em estudo prévio de demanda;
II -

Definir como elemento aglutinador dos componentes da Centralidade de Vizinhança,
o espaço público convergente na escala da
d comunidade;

III -

Estabelecer que a conexão do transporte público, sistema cicloviário e calçadões
para pedestres, com o conjunto das Unidades de Vizinhança, sejam feitas através de
estações localizadas nos centros de convergência;

IV -

Determinar que a Unidade de Vizinhança utilize o modelo de uso misto, com média
ou alta densidade no núcleo central e de densidade decrescente no sentido da
periferia, respeitando as especificidades de uso;

V-

Assegurar que a prestação de serviços de saúde à população deve ser realizada
mediante sistema composto de vários estabelecimentos, articulados entre si, para
atendimento harmônico e abrangente à comunidade;

VI -

Estabelecer que cada Unidade de Vizinhança disponha, obrigatoriamente, de serviço
de atendimento primário de saúde, capaz de realizar atividades de promoção,
prevenção e recuperação da saúde, a nível ambulatorial, as quais serão
desenvolvidas por médicos generalistas e demais profissionais da área de saúde;

VII -

Estabelecer que a prestação de serviços educacionais à população deve ser
se
realizada mediante sistema composto por vários estabelecimentos de diferentes
graus de ensino, articulados entre si, para o atendimento harmônico e abrangente das
necessidades da população infanto-juvenil;
infanto
e

VIII - Estabelecer que cada Unidade de Vizinhança de 15.000 (quinze mil) a 7.000 (sete
mil) habitantes deverá dispor, obrigatoriamente, de escolas de nível médio,
articuladas entre si, e em quantidades compatíveis com a demanda da população
infanto-juvenil.
§ 4º

Constituem diretrizes básicas de Natureza Ambiental:
Ambiental

I-

Fortalecer e modernizar institucional, gerencial, jurídica e financeiramente o Instituto
de Meio Ambiente de Caucaia – IMAC, que foi instituído pela Lei Municipal nº
1.647/05, para que o mesmo possa realizar de forma eficaz o licenciamento e o
monitoramento
nto ambiental do município;

II -

Elaborar e aplicar o Zoneamento Ecológico Econômico do território municipal, como
ferramenta estratégica para a execução da política ambiental municipal, considerando
os diversos usos e bens ambientais existentes;
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III -

Disciplinar, fiscalizar e monitorar o uso do solo, do subsolo, da água e do ar, assim
como os elementos da fauna e da flora;

IV -

Incrementar o planejamento, monitoramento e fiscalização do uso dos recursos
ambientais pelos mais diversos setores produtivos locais, Poder Público
Púb
e sociedade
civil;

V-

Proteger as diversas unidades geoambientais localizadas no município através da
criação, implementação e gestão das unidades de conservação existentes e a serem
criadas;

VI -

Zonear e monitorar as atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
poluidoras;

VII -

Incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a
proteção dos recursos ambientais;

VIII - Proteger áreas ameaçadas de degradação e recuperar áreas degradadas;
IX -

Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive
inclusive a educação
da comunidade, objetivando capacitá-la
capacitá la para participação ativa na defesa do meio
ambiente;

X-

Exigir a realização de Estudo de Impacto Ambiental com Relatório de Impacto do
Meio Ambiente e Estudo de Impacto de Vizinhança das atividades, obras
ob
ou
empreendimentos causadores de significativa degradação ou poluição ambiental;

XI -

Estabelecer padrões de qualidade ambiental;

XII -

Oferecer suporte logístico para fortalecer e modernizar o funcionamento do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA
EMA criado pela lei nº 1.658/2005; e

XIII - Promover a restauração das drenagens e dos corpos hídricos que apresentarem
sinais de degradação, removendo os usos inadequados das mesmas.
§ 5º

Constituem diretrizes básicas de Infraestrutura e Serviços Públicos:

I-

Fortalecer o sistema de destinação final de resíduos sólidos através de soluções
mistas de aterros sanitários controlados e implantação gradativa de coleta seletiva e
apoio à cadeia produtiva e à logística para a reciclagem de materiais;

II -

Ajustar os programas de expansão
expansão das redes de abastecimento d'água, esgotamento
sanitário, energia elétrica e telefonia com os de desenvolvimento e consolidação das
Unidades de Vizinhança;

III -

Integrar as políticas de drenagem urbana e meio ambiente;

IV -

Expandir as redes de infraestrutura básica,
básica, com ênfase para os sistemas de
abastecimento d'água e esgotamento sanitário;
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V-

Ampliar a integração rodoviária interdistrital e a operacionalização de sistema de
transporte coletivo regular por ônibus ou similar, articulando a rede de distritos e
núcleos
eos urbanos do município entre si, considerando a integração do sistema à
Região Metropolitana de Fortaleza;

VI -

Implantar equipamentos comunitários de caráter multifuncional e estimuladores da
organização comunitária;

VII -

Implantar rede hierarquizada de equipamentos
equipamentos de saúde, educação, cultura e
esportes na Grande Caucaia e nos distritos.

VIII - Estruturar programas de atendimento à saúde, educação, prática de esportes e lazer
comunitário e a preservação das raízes populares das comunidades locais; e
IX -

Estruturar programas e ambientes propícios à capacitação para o trabalho, educação
profissionalizante e desenvolvimento de atividades produtivas e turísticas não
predatórias nas Unidades de Vizinhança em todo o município.

§ 6º

Constituem diretrizes básicas de Consolidação e Integração
Integração da Rede de Distritos e
Núcleos Urbanos Municipais:

I-

Consolidar o centro urbano dos distritos e demais núcleos urbanos como ponto focal
da convergência da comunidade;

II -

Proceder ao ordenamento urbanístico básico da Grande Caucaia, demais distritos e
localidades
idades relevantes, objetivando sua requalificação para futuras expansões;

III -

Fixar os limites físicos da área urbana dos distritos e demais localidades relevantes,
observando para que o raio de caminhabilidade no seu interior seja de 400m
(quatrocentos metros)
metros) a 600m (seiscentos metros) a partir do centro;

IV -

Garantir condições para que dentro dos distritos possa ocorrer a coexistência de
atividades de moradia, trabalho, comércio, lazer e a acessibilidade aos serviços
públicos, além dos equipamentos de segurança, saúde e educação; e

V-

Preservar os ambientes naturais sensíveis, evitando urbanizações inadequadas dos
mesmos;

VI -

Ampliar a integração rodoviária distrital e a operacionalização de sistema de
transporte coletivo, articulando a rede de núcleos urbanos com os distritos,
di
a Grande
Caucaia e a RMF.

TÍTULO II
DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
CAPÍTULO I
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DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS
Art. 10. O PDP de Caucaia é o instrumento básico da política municipal de desenvolvimento
estratégico e ordenamento territorial e tem como
c
objetivos específicos:
I-

A função social da cidade e das propriedades e, ainda, o uso socialmente justo e
ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar
bem
dos
seus habitantes;

II -

Ampliar o mercado de trabalho e das atividades produtivas no município, a partir de
seu planejamento estratégico;

III -

Distribuir os serviços e equipamentos públicos com equidade e alto grau de
acessibilidade a todas as áreas do território;

IV -

Promover a requalificação das áreas urbanas pela busca da estabilização
estabiliz
de
Unidades de Vizinhança e suas contiguidades;

V-

Considerar a compactação das Unidades de Vizinhança e o uso múltiplo como forma
mais econômica de melhor utilizar a infraestrutura urbana, relacionando densidade
com custos;

VI -

Preservar, conservar e recuperar
recuperar o patrimônio ambiental natural do município,
respeitando as áreas verdes, protegendo áreas agrícolas no perímetro urbano e,
sempre que possível, viabilizando a convivência de áreas urbanizadas com áreas
naturais acessíveis dentro de toda a região urbanizada;
urban

VII -

Preservar, conservar e recuperar as áreas e edificações de valor histórico,
paisagístico e natural em todo o território municipal;

VIII - Disciplinar a ocupação e o uso do solo, urbano e rural, compatibilizando-os
compatibilizando
com o
meio ambiente e a infraestrutura disponível;
dis
IX -

Estabelecer estratégias de ação que integrem os esforços institucionais, tendo como
centro a gestão da qualidade de vida e o estabelecimento de políticas públicas de
gestão territorial integrada com as políticas nacional e estadual de meio ambiente
ambient e
recursos hídricos;

X-

Promover uma gestão urbana integrada com a gestão ambiental, buscando sempre
alternativas institucionais que articulem o Poder Público com os segmentos
organizados da sociedade civil;

XI -

Garantir a participação de pessoas com necessidades
necessidades especiais, através de seus
movimentos representativos, nas atividades pertinentes ao acompanhamento e
execução do PDP;
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XII -

Exigir, quando da liberação de toda e qualquer obra pública ou privada, a observância
das necessidades e dos direitos das pessoas com necessidades especiaisao acesso
e uso de ambientes e equipamentos adaptados às suas limitações;

XIII - Exercer o controle urbanístico das atividades de competência e gestão do município
dentro do CIPP.
CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO
OPERACIONALIZAÇ
Art. 11. Constituem instrumentos de operacionalização do Plano Diretor Participativo - PDP,
sem prejuízo de outros previstos na legislação municipal, estadual e federal pertinentes:
I-

INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS
a) Conselho Municipal do PDP;

II -

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS
a) Estudo Prévio do Impacto de Vizinhança – EPIV, composto conjuntamente com o
Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV;
b) Programa de Formação de Estoque de Terras;
c) Tombamento;
d) Consórcio Imobiliário;
e) Direito de Superfície;
f) Operações Urbanas Consorciadas;
g) Transferência do Direito de Construir; e
h) Direito de Preempção.

III -

INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS

a)

Incentivos Fiscais;

b)

IPTU Progressivo; e

c)

Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial.
Seção I
Dos Instrumentos Institucionais
Subseção I
Do Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo

Art. 12. O Conselho Municipal do PDP de Caucaia é o órgão de deliberação superior e de
assessoramento ao Poder Executivo, com atribuição básica de analisar e propor medidas de
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efetivação da política de desenvolvimento estratégico e ordenamento territorial do município,
bem como acompanhar o processo de implementação das suas diretrizes.
Art. 13. A composição, organização e as normas de funcionamento do Conselho serão
regulamentadas no prazo de 90 (noventa)
(noventa) dias após a edição desta lei, observando como regra
básica que de sua composição deverão integrar representantes de órgãos e entidades
governamentais (municipal, estadual e federal) e não governamentais, observada a necessária
paridade e garantida a participação
articipação como membro efetivo de pelo menos um vereador da
Câmara Municipal de Caucaia, indicado pela Mesa Diretora.
§ 1º

As decisões do Conselho, no âmbito de sua competência, terão caráter deliberativo,

devendo ser formalizadas mediante resoluções, o que deverá
deverá ser objeto de regulamentação
específica.
§ 2º

Consideram-se
se organizações não governamentais, para os efeitos desta Lei:

I-

As associações de bairro ou moradores que tenham por finalidade estatutária
promover ou defender os interesses comunitários locais;

II -

As entidades que tenham sido declaradas de utilidade pública municipal; e

III -

As entidades cujos estatutos estejam devidamente registrados na forma da lei civil e
com atas da eleição das diretorias devidamente autenticadas.

Art. 14.
I-

Compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Caucaia:
Promover a aplicação e fiscalizar o cumprimento da legislação municipal referente ao
PDP, estabelecendo, quando solicitado, a interpretação uniforme e adequada dos
dispositivos legais pertinentes;

II -

Opinar sobre os projetos de lei, decretos e demais atos regulamentares necessários à
atualização e complementação da presente lei;

III -

Opinar sobre propostas de alterações de padrões urbanísticos;

IV -

Opinar sobre a programação de investimentos anual e plurianual dos instrumentos
in
de
planejamento municipal;

V-

Promover a integração das atividades de planejamento físico-territorial
físico territorial atinentes ao
desenvolvimento estadual e regional com impacto no município, particularmente com
relação ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP;

VI -

Promover as atividades de planejamento físico-territorial,
físico territorial, acompanhando a sua
execução, em especial quando do estabelecimento, atualização permanente e
revisão periódica:

a)

Da ordenação do uso do solo, da ocupação e do parcelamento do solo; e

b)

De definição
inição das prioridades governamentais.
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VII -

Promover um canal de comunicação efetivo entre o Poder Executivo e os cidadãos no
que tange à execução da política de desenvolvimento estratégico e ordenamento
territorial do município;

VIII - Baixar normas de sua competência,
competência, necessárias à execução e implementação da
política urbana do município;
IX -

Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos sobre alternativas e
possíveis consequências urbanístico-ambientais,
urbanístico ambientais, de projetos públicos ou privados,
com vistas à adequação
quação dos mesmos às diretrizes constantes nesta lei;

X-

Submeter, por intermédio da secretaria competente, à apreciação do Chefe do Poder
Executivo, as propostas referentes à concessão de incentivos e benefícios fiscais e
financeiros, visando à melhoria da qualidade
q
de vida da população;

XI -

Apreciar, debater e emitir parecer técnico dos projetos de urbanização e de
equipamentos urbanos que venham a causar significativo impacto ambiental em
estreita articulação com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
COMDEMA e respectivos órgãos executivos da gestão ambiental e urbana no
município; e

XII -

Exercer outras atividades que lhe venham a ser conferidas por lei.
Seção II
Dos Instrumentos Urbanísticos e Ambientais
Subseção I
Do Estudo de Impacto de Vizinhança

Art. 15.

Dependerá de Estudo de Impacto de Vizinhança, elaborado por profissionais

habilitados, a implantação de atividades, obras ou empreendimentos, públicos ou privados, que
possam vir a representar sobrecarga na capacidade infra estrutural da área onde essas
es
atividades, obras ou empreendimentos serão localizados, e que, também, possam vir a
provocar danos ao ambiente natural ou construído.
§ 1º

O Estudo de Impacto de Vizinhança é o instrumento que visa apresentar uma

definição de impacto a ser causado pela instalação,
instalação, operação ou intervenção de atividades
considerando o entorno da mesma, na concepção da infraestrutura, do meio ambiente e da
sociedade.
§ 2º

O estudo a que se refere o caput deste artigo não substitui o Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), sendo os mesmos
exigíveis nos termos das Constituições Federal e do Estado do Ceará, observando-se,
observando
subsidiariamente, as diretrizes gerais insertas nas Resoluções baixadas pelo Conselho
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Nacional do Meio Ambiente, CONAMA,
CONAMA, em especial a Resolução nº 001, de 23 de janeiro
de 1986.
§ 3º

A sobrecarga na capacidade da infraestrutura, a que se refere o caput deste artigo,

deverá ser analisada pelas concessionárias dos serviços públicos, no caso de
abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia, e pelas
secretarias municipais setoriais, no caso de drenagem, limpeza pública, sistema viário
v
e
transportes.
Art. 16.

O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá conter a análise dos impactos causados

pela obra ou empreendimento, considerando, obrigatoriamente, dentre outros a serem
exigidos, os seguintes aspectos:
I-

Localização e acessos gerais;
gerais

II -

Atividades previstas;

III -

Áreas, dimensões e volumetria;

IV -

Levantamento planialtimétrico do imóvel;

V-

Mapeamento das redes de água pluvial, água, esgoto, luz e telefone para
implantação do empreendimento;

VI -

Estudo hidrogeológico quando não existir rede de água ou esgoto;

VII -

Capacidade de atendimento pelas concessionárias das redes de água pluvial, água,
esgoto, luz e telefone para implantação do empreendimento;

VIII - Levantamento dos usos e volumetria dos imóveis e construções existentes no entorno
do empreendimento;
IX -

Indicação
ção das zonas de uso constantes da legislação de uso e ocupação do solo das
quadras limítrofes à quadra ou quadras onde o imóvel está localizado;

X-

Compatibilização com o sistema viário existente;

XI -

Produção de ruído e medidas mitigadoras;

XII -

Produção e volume de partículas em suspensão e fumaça;

XIII - Destino final do material resultante do movimento de terra;
XIV - Destino final do entulho da obra; e
XV - Destino final dos resíduos do empreendimento.
Art. 17.

O Estudo de Impacto de Vizinhança será apreciado pelo Conselho Municipal
Muni
de

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, ou órgão similar, que poderá recomendar, ou não, a
aprovação da obra, atividade ou empreendimento, e ainda exigir do empreendedor, às suas
expensas, todas as obras e medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos
impac
ambientais.
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§ 1º

O COMDEMA normatizará, mediante Resolução e parecer técnico do Conselho

Municipal do PDP, os critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da
avaliação dos possíveis impactos ambientais.
§ 2º

Compete ao IMAC, ouvidos os órgãos competentes
competentes da União e do Estado, quando

couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental
local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Subseção II
Do Programa de Formação de Estoque
E
de Terras
Art. 18.

Fica instituído o Programa de Formação de Estoque de Terras, de acordo com

o disposto nesta lei.
Art. 19.

Caberá ao Poder Executivo, com a aprovação do Poder Legislativo,
Legislativo

implementar o Programa de Municipalização de Terras, que objetivará a aquisição
progressiva de áreas da Grande Caucaia, através de permutas, transferências,
doações, compras e desapropriações.
Art. 20.

O Programa de Formação de Estoque de Terras será operacionalizado com

recursos do Fundo de Terras Públicas e destinar-se-á,
destinar
preferencialmente:
ialmente:
I-

À implementação da Política Municipal de Ordenamento do Território, principalmente
à implantação de programas habitacionais e equipamentos de caráter social;

II -

À implementação de projetos referentes ao Programa de Municipalização de Terras; e

III -

A outros
ros programas e projetos que atendam à função social da cidade e da
propriedade, a exemplo de assentamentos populares.

Art. 21.

Anualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal elaborará a proposta de

investimentos do Programa de Formação de Estoque de Terras, observando
obse
o
seguinte:
I-

Será dado amplo conhecimento à sociedade civil da proposta mencionada no caput
deste artigo, através de publicação em jornal de grande circulação e divulgação pelos
demais meios de comunicação; e

II -

O programa de investimento deverá ser previamente
previamente aprovado pelo Conselho
Municipal do Plano Diretor Participativo, com a chancela da Câmara Municipal de
Caucaia. (NR)

§ 1º

O direito real de uso será individualizado, preservando formas coletivas de titulação e

organização do espaço territorial.
§ 2º

A urbanização
ização do espaço coletivo ficará a cargo da municipalidade.
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§ 3º

A concessão de direito real de uso resolver-se-á
resolver
á antes de seu termo, em favor da

Administração, se o beneficiário transferir, transmitir ou ceder o imóvel a terceiros, a
qualquer título, ou tornar-se
se proprietário de outro imóvel.
Art. 22.

O Poder Público Municipal, por deliberação do Conselho Municipal do Plano

Diretor Participativo, poderá ceder áreas para fins específicos de projetos de habitação
coletiva, para:
I-

Cooperativas habitacionais; e

II -

Sindicatos
tos de trabalhadores.
Subseção III
Do Tombamento

Art. 23.

O Tombamento constitui limitação administrativa e de disponibilidade a que

estão sujeitos os bens integrantes do patrimônio ambiental, histórico, paisagístico e
cultural do município, cuja conservação e proteção sejam de interesse público.
Art. 24.

Constitui o patrimônio ambiental, histórico, paisagístico e cultural do município

o conjunto de bens imóveis existentes em seu território e que, por sua vinculação a
fatos pretéritos memoráveis e a fatos atuais significativos,
significativos, ou por seu valor sóciosócio
cultural, ambiental, histórico, científico, estético, paisagístico ou turístico, seja de
interesse público proteger, preservar e conservar.
§ 1º

Os bens, referidos no caput deste artigo, passarão a integrar o patrimônio histórico e

sócio-cultural
cultural mediante a sua inscrição, isolada ou agrupada, no Livro de Tombo.
§ 2º

Equiparam-se
se aos bens referidos neste artigo, e são também sujeitos a tombamento,

os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens naturais que importem conservar
e proteger
oteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza.

Art. 25.

Consideram-se
se edificações, obras e monumentos naturais de interesse de

preservação aqueles que se constituírem em elementos representativos do patrimônio
ambiental urbano do município pelo
pelo seu valor histórico, cultural, social, funcional,
técnico ou afetivo.
Parágrafo único. A identificação das edificações, obras e dos monumentos naturais de
interesse de preservação será feita pelo Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo,
mediante
nte os seguintes critérios:
I-

Historicidade – relação da edificação com a história social local;

II -

Caracterização arquitetônica – estilo arquitetônico de determinado período histórico;

III -

Situação em que se encontra a edificação – necessidade, ou não, de reparos;
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IV -

Representatividade

–

exemplares

significativos

dos

diversos

períodos

de

urbanização;
V-

Raridade arquitetônica – apresentação de formas valorizadas, porém, com ocorrência
rara;

VI -

Valor cultural – qualidade que confere à edificação a permanência na memória
coletiva;

VII -

Valor ecológico – relação existente entre os diversos elementos naturais bióticos e
abióticos e sua significância; e

VIII - Valor paisagístico – qualidade visual de elemento natural de características ímpares.
Art. 26.

Ficam, desde logo, identificados e declarados como edificações, obras e

monumentos naturais de interesse de preservação, pelo só efeito desta Lei, os imóveis
constantes do Tombamento Federal, aprovados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, IPHAN, sem prejuízo de outros que venham
venham a ser tombados pelo
Estado ou município.
Art. 27.

Projetos arquitetônicos de restauração ou reforma das edificações identificadas

como de interesse de preservação deverão ser submetidos, previamente, ao exame da
secretaria municipal competente para parecer técnico,
técnico, ouvidas as áreas de cultura,
trabalho e ação social, e posterior encaminhamento ao Conselho Municipal do Plano
Diretor Participativo, para fins de deliberação, sem prejuízo das normas federais e
estaduais atinentes à matéria.
§ 1º

Não será permitida a utilização
utilização de perfis metálicos ou placas similares que encubram

quaisquer elementos das fachadas das edificações identificadas como de interesse de
preservação.
Art. 28.

Os bens tombados deverão ser conservados e em nenhuma hipótese poderão

ser demolidos, destruídos ou mutilados.
§ 1º

As obras de restauração só poderão ser iniciadas mediante prévia comunicação e

aprovação do Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo e com anuência do Instituto
do Patrimônio Histórico Nacional, IPHAN.
§ 2º

A requerimento do proprietário, possuidor
possuidor ou detentor, que comprovar insuficiência de

recursos para realizar as obras de conservação ou restauração do bem, o Poder Público
Municipal poderá assumir esse ônus.
§ 3º

Sem prévia consulta ao Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo, não

poderá
rá ser executada qualquer obra nas proximidades em um raio de 200 (duzentos)
metros do imóvel tombado, que lhe possa impedir ou reduzir a visibilidade ou que não se
harmonize com o aspecto estético, arquitetônico ou paisagístico do bem tombado.
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§ 4º

A vedação supra,
upra, estende-se
estende se à colocação de cartazes, painéis de propaganda,

anúncios, tapumes ou qualquer outro objeto de empachamento.
Subseção IV
Do Consórcio Imobiliário
Art. 29.

Consórcio imobiliário é a forma de viabilização de planos de urbanização ou

edificação por meio
o do qual o proprietário transfere seu imóvel ao município e, após a
realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente
urbanizadas ou edificadas.
Parágrafo único. É facultada ao município a realização de consórcios imobiliários,
especialmente, para:
I-

Viabilizar empreendimentos de interesse social; e

II -

Recuperar imóveis tombados ou identificados como de interesse de preservação, em
razão de suas características paisagísticas, históricas, culturais e arqueológicas.

Art. 30.

O instituto do consórcio imobiliário poderá ser aplicado em áreas estabelecidas

pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, depois de aprovado pelo Poder Legislativo
Municipal.
Art. 31.

O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será

correspondente
ndente ao valor do imóvel antes da execução das obras e deverá:
I-

Refletir o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em
função das obras realizadas pelo Poder Público no local; e

II -

Não computar expectativas de ganhos, lucros cessantes
cessantes e juros compensatórios.

Art. 32.

A transferência do imóvel deverá ser devidamente registrada no cartório de

registro de imóveis, sem ônus para o município.
Subseção V
Do Direito de Superfície
Art. 33.

O município poderá receber e conceder diretamente ou indiretamente, por
po meio

de suas empresas ou autarquias, o direito de superfície para viabilizar a
implementação de diretrizes constantes nesta Lei, inclusive mediante a utilização do
espaço aéreo e subterrâneo.
Parágrafo único.O direito de superfície poderá ser utilizado em
em todo o território do município.
Art. 34.

O direito de superfície será gratuito para a população de baixa renda e oneroso

para a população de média e alta renda.
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Art. 35.

O direito de superfície poderá ser utilizado para a realização de consórcios

imobiliários e operações urbanas consorciadas.
Subseção VI
Das Operações Urbanas Consorciadas
Art. 36.

Considera-se
se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e

medidas coordenadas pelo município, com a participação dos proprietários, moradores,
usuários permanentes e investidores
investidores privados, com o objetivo de promover a ocupação
adequada de áreas específicas de acordo com o cumprimento das funções sociais da
cidade e a requalificação do ambiente urbano.
Parágrafo único.Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre
ent outras
medidas:
I-

A modificação dos parâmetros e características de parcelamento, uso e ocupação do
solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto
ambiental delas decorrente;

II -

A regularização de construções, reformas ou ampliações
ampliações executadas em desacordo
com a legislação vigente; e

III -

A implementação dos planos e projetos especiais.

Art. 37.

São áreas prioritárias para as operações urbanas consorciadas áreas

estabelecidas pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, depois de aprovadaspelo
Poder Legislativo Municipal. (NR)
Parágrafo único. Lei municipal específica definirá os limites de cada operação nas áreas
prioritárias, compatibilizando-a com os planos e projetos.
Art. 38.

Cada operação urbana consorciada será criada por lei específica que conterá,
conte
no
mínimo:

I-

Princípios e objetivos da operação;

II -

Definição do estoque de potencial construtivo da área contida no perímetro específico
de cada operação urbana consorciada, a ser adquirida onerosamente por
proprietários e empreendedores interessados na operação,
operação, segundo as regras da
outorga onerosa do direito de construir;

III -

Plano, programa, parâmetros e projetos urbanos básicos de uso e ocupação
específicos para as áreas de cada operação urbana consorciada;

IV -

Termo de compromisso explicitando as responsabilidades dos agentes do Poder
Público, da iniciativa privada e da comunidade local;
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V-

Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada
pela operação;

VI -

Solução habitacional adequada dentro do seu perímetro ou vizinhança próxima nos
casos de remoção dos moradores;

VII -

Estudo de impacto de vizinhança (EIV) e, quando necessário, estudo ambiental; e

VIII - Criação e Regulamentação do Conselho de Gestão de cada operação urbana
consorciada com a participação de agentes do poder público e da sociedade civil
envolvidos na operação.
§ 1º

As operações urbanas consorciadas poderão ter perímetros descontínuos no sentido

de viabilizar a captação e a aplicação de recursos entre territórios diferenciados do ponto de
vista de valorização imobiliária e da problemática socioambiental.
§ 2º

A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e

autorizações a cargo do Poder Executivo Municipal expedidas em desacordo com o plano
de operação urbana consorciada.
§ 3º

O Poder Executivo Municipal
Municipal deverá aplicar os instrumentos de gestão democrática

previstos nesta Lei, em especial os estabelecidos no artigo 11 desta Lei, nas fases de
elaboração, instituição e implementação das operações urbanas consorciadas.
Art. 39.

Os empreendedores interessados na operação
operação urbana consorciada poderão

oferecer contrapartida em obras e equipamentos públicos para a área, desde que em
acordo com o plano de ocupação aprovado para a respectiva operação urbana
consorciada.
Art. 40.

O índice e aproveitamento máximo nas áreas de operações
operaç
urbanas

consorciadas serão definidos através de lei complementar.
Art. 41.

A proposta de operação urbana consorciada deverá ser aprovada previamente

pelo Conselho Municipal do Plano Diretor para posterior envio à Câmara Municipal de
Vereadores.
Subseção VII
Da Transferência do Direito de Construir
Art. 42.

A transferência do direito de construir é o instrumento que possibilita ao

proprietário de imóvel exercer em outro local ou alienar, total ou parcialmente,
mediante escritura pública, o potencial construtivo não utilizado
utilizado no próprio imóvel,
quando este for considerado necessário para fins de:
I-

Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
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II -

Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental,
paisagístico, social ou cultural;

III -

Servir a programas
ramas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda e habitação de interesse social.

Art. 43.

Poderão transferir o potencial construtivo os imóveis localizados em todas as

zonas do macro zona de ocupação que estejam:
I-

Tombados;

II -

Demarcados como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS neste Plano Diretor ou
em legislação municipal específica.

Art. 44.

O município poderá conceder transferência do direito de construir, em caráter

excepcional, para imóveis localizados nas áreas em que
que existir interesse público para
implementação de parques urbanos ou de unidades de conservação.
Art. 45.

Poderá ser concedida a transferência do direito de construir ao proprietário que

doar ao município o seu imóvel, ou parte dele, sobre o qual incida diretriz de
d
prolongamento, modificação ou ampliação de vias integrantes do sistema viário básico.
Art. 46.

O potencial construtivo poderá ser transferido para imóveis situados em

qualquer zona onde o índice de aproveitamento máximo é superior ao básico, desde
que aprovado pelo
lo órgão competente do município.
§ 1º

A edificação decorrente do acréscimo de área construída deverá obedecer aos

parâmetros de uso e ocupação previstos na legislação urbanística para a zona de sua
implantação.
§ 2º

O potencial construtivo transferível deve levar em
em consideração o preço do terreno do

imóvel que cede e do terreno que recebe o potencial, conforme fórmula a ser definida em lei
específica, atendendo ao que preceitua o art.35 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001 (Estatuto da Cidade).
§ 3º

O valor do metro quadrado do terreno que cede e do que recebe o potencial será

avaliado com base nos critérios definidos pela Planta de Valores Imobiliários, utilizada para
o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Art. 47.

Para a autorização da transferência
transferência do direito de construir, o interessado

deverá encaminhar requerimento ao órgão competente do município com a planta de
situação e dimensionamento do imóvel, endereço, número do cadastro imobiliário e
matrícula atualizada do bem.
§ 1º

Autorizada a transferência do direito de construir, o proprietário do imóvel deverá

averbá-la
la junto ao cartório de registro de imóveis, à margem da matrícula do imóvel que
cede e do que recebe o potencial construtivo transferível.
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§ 2º

A autorização da transferência do direito
direito de construir será concedida uma única vez

para cada imóvel.
§ 3º

O processo para emissão do alvará de construção que utilizar potencial construtivo

transferido de outro imóvel, deverá ser instruído com a autorização da transferência para o
imóvel pretendido.
§ 4º

A negociação entre particulares da transferência do direito de construir deverá

obedecer aos requisitos desta Lei, dependendo de autorização prévia do município.
§ 5º

O imóvel que cedeu potencial construtivo não recuperará, em nenhuma hipótese, a

potencialidade
de máxima, mesmo que deixe de incidir as limitações ao direito de construir antes
vigentes.
Art. 48.

O proprietário do imóvel sob o qual incidirá a transferência do potencial

construtivo tem a obrigação de comunicar formalmente ao município toda e qualquer
transferência
ência efetuada em seu imóvel, sob pena de responsabilidade administrativa,
civil e penal.
Art. 49.

Deverá ser formado um cadastro do potencial construtivo existente no

município, considerando o potencial proveniente da outorga onerosa do direito de
construir e da transferência
ransferência do direito de construir.
Subseção VIII
Do Direito de Preempção
Art. 50.

O direito de preempção deverá ser utilizado, entre outras coisas, para a

qualificação urbanística de conjuntos de edificações histórico-culturais
histórico culturais da áreaurbana
consolidada.
Art. 51.

O direito de preempção deverá ser utilizado pelo órgão municipal competente

com o objetivo de implantarloteamentos, equipamentosouhabitaçãoparafinssociaisnos
terrenos vazios do município.
Seção III
Dos Instrumentos Tributários e Financeiros
Subseção I
Dos Incentivos Fiscais
Art. 52.

O município poderá conceder incentivos fiscais sob a forma de isenção ou

redução de tributos municipais, mediante lei de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo,, com vistas à proteção do ambiente natural, das edificações de interesse de
preservação e dos programas de valorização do ambiente urbano e rural.
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Parágrafo único. Os proprietários de imóveis tombados ou que estiverem sujeitos às restrições
impostas pelo tombamento vizinho poderão gozar de redução ou isenção, nos termos
term da
legislação tributária municipal, desde que as edificações sejam mantidas em bom estado de
conservação, comprovado através de vistorias realizadas pelos órgãos municipais
competentes.
Subseção II
Do Imposto Progressivo
Art. 53.

O imposto progressivo de que trata
trata o art. 182, § 4º, inciso II da Constituição
o

Federal, combinado com o art. 7 da Lei nº10.257/01 e art. 296 da Constituição
Estadual, incidirá sobre terrenos não edificados ou subutilizados ou não utilizados.
Art. 54.

O imposto progressivo não incidirá sobre terrenos
terrenos de até 250m² (duzentos e

cinquenta metros quadrados), cujos proprietários não possuam outro imóvel.
Art. 55.

Lei de iniciativa do Poder Executivo regulamentará o imposto progressivo no

tempo, dispondo, dentre outros aspectos, sobre:
I-

Identificação dos terrenos, nas Unidades de Vizinhança, que não cumprem a função
social da propriedade e que estão em desacordo com a proposta de estruturação e
adensamento do Plano Diretor Participativo;

II -

Alíquotas;

III -

Formas de aplicação, contendo:

a)

Cálculo do valor a ser pago;

b)

Forma de pagamento; e

c)

Penalidades.

Art. 56.
a)

Os imóveis notificados terão o prazo de:
1 (um) ano para protocolar projeto junto ao órgão municipal competente, a contar da
data da notificação; e

b)

2 (dois) anos para edificar ou parcelar, a contar da data da aprovação do projeto.

Art. 57.

O não cumprimento do disposto no artigo 33 desta lei implicará pagamento do

Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo.
Subseção III
Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial
Art. 58.

Fica instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, vinculado à

secretaria municipal competente, como um fundo destinado à aplicação de recursos
para o desenvolvimento econômico, físico-territorial,
físico territorial, social e cultural do município
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como um todo,, mediante a execução de programas de financiamento a projetos
definidos em consonância com as linhas contidas nos “Eixos Estratégicos e Áreas
Prioritárias para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável” e diretrizes gerais e
setoriais das “Proposições de Estruturação Territorial / Definição dos Instrumentos do
Estatuto da Cidade Aplicáveis”, ANEXOS, respectivamente, desta lei.
Art. 59.

Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial destinam-se
destinam
a

oferecer suporte financeiro à implementação dos objetivos,
objetivos, programas e projetos
estruturantes definidos por esta lei, devendo sua destinação estar especificada na
proposta orçamentária do município, e sua aplicação deverá ser feita, prioritariamente,
na execução dos programas de urbanização, de obras de infraestrutura
infraestrutura básica em
redes, de intervenções voltadas para a proteção ambiental do território e de obras de
infraestrutura de suporte humano.
Art. 60.

Constituem receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial:

I-

Dotações orçamentárias do município;

II -

Recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e
imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas;

III -

Rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração
decorrente de aplicações de seu patrimônio;

IV -

Recursos
os negociados junto ao Poder Público federal e estadual;

V-

Outros, destinados por lei.

Art. 61.

Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, o Poder

Executivo regulamentará o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, fixando as
normas para obtenção e distribuição de recursos, assim como as diretrizes e os
critérios para sua aplicação.

TÍTULO III
DAS ZONAS DE PLANEJAMENTO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO
Art. 62.

O zoneamento urbanístico compreende a divisão do espaço territorial da

Grande Caucaia,, distritos e localidades, com o objetivo de possibilitar a vinculação da
política de organização territorial às normas de uso e ocupação do solo, visando a uma
distribuição social mais equitativa dos custos e benefícios da ocupação do território, na
forma a ser definida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município.
Art. 63.

Na definição das Zonas de Planejamento deverão ser respeitados os seguintes

princípios:
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I-

Atendimento da função social da propriedade e da cidade, assim entendida como o
uso socialmente
ente justo e ecologicamente equilibrada do espaço municipal; e

II -

Direito à cidadania, entendido em sua dimensão política de participação dos
habitantes das cidades e áreas rurais na ordenação do seu território, assim como o
direito de acesso às condições de vida digna e ao usufruto de um espaço
culturalmente rico e diversificado resultante.

Art. 64.

Para fins desta lei, zoneamento é a divisão do Município de Caucaia, distritos,

localidades relevantes, zonas rurais e zonas naturais em áreas de usos diferentes ou
superpostos,
ostos, com o objetivo de ordenar o desenvolvimento do território como um todo,
fazendo cumprir a função social da propriedade, visando proteger os interesses da
coletividade.
Art. 65.

As zonas serão delimitadas por vias, logradouros públicos, acidentes

topográficoss e divisão de lotes, sempre que possível.
Art. 66.

Nas diferentes zonas, o uso e a ocupação do solo urbano respeitarão os

seguintes princípios:
I-

Proteger o meio ambiente e o patrimônio cultural como condicionamento da ocupação
do solo;

II -

Conter o espraiamento do desenvolvimento urbano, quando pertinente, evitando que
a cidade dilate o seu raio de área urbana;

III -

Incrementar a acessibilidade da população em suas atividades quotidianas com
relação ao trabalho, aos serviços sociais, às infraestruturas, ao lazer e ao comércio;
com

IV -

Preservar e realçar o patrimônio arquitetônico de importância histórica, articulado com
o processo de tombamento, com o redesenho dos espaços públicos circundantes;

V-

Reordenar os espaços públicos naturais e urbanizados, com vários raios de alcance,
no
o sentido de favorecer a convivência da população, desde a periferia das Unidades
de Vizinhança até os seus espaços centrais;

VI -

Preservar os espaços ambientalmente vulneráveis;

VII -

Favorecer a circulação de pedestres e ciclistas, satisfazendo as necessidades de
circulação da maioria da população e ao mesmo tempo ajudando a configurar o perfil
da área urbana saudável; e

VIII - Criar uma forma de ordenamento para as áreas urbanas do município, no sentido de
controlar o seu crescimento, baseado numa espacialidade orgânica, através de um
sistema articulado e gradativo de Unidades de Vizinhança, que poderão acomodar
comunidades de 7.000 (sete mil) até 15.000 (quinze mil) habitantes.
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TÍTULO IV
DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 67.

O parcelamento
amento do solo para fins urbanos será procedido na forma desta Lei,

observados os princípios, normas e diretrizes gerais insertas na Lei Federal nº6.766,
de 19 de dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de
1999, na Lei Federal
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da
Cidade, na legislação estadual pertinente, bem como nas determinações das
“Proposições de Estruturação Territorial / Definição dos Instrumentos do Estatuto da
Cidade Aplicáveis”, ANEXO desta lei.
Art. 68.

O parcelamento do solo é a subdivisão de glebas em lotes, com ou sem

abertura de novas vias, logradouros públicos ou seus prolongamentos, podendo
apresentar-se
se sob as formas de loteamento e desmembramento.
§ 1º

Loteamento é a subdivisão de glebas em lotes, destinados
destinados a edificações, com a

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,
modificação ou ampliação das vias já existentes.
§ 2º

Desmembramento é a subdivisão de glebas em lotes, destinados a edificações, com

aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique em abertura de novas
vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação das já
existentes.
Art. 69.

Para efeito desta lei, entende-se
entende se como lote o terreno servido de infraestrutura

básica, contido
ido em uma quadra, com pelo menos uma divisa lindeira à via oficial de
circulação de veículos, e cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos
pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município.
Art. 70.

Considera-se
se infraestrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento

das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, de abastecimento de
água potável e de energia elétrica pública e domiciliar, e as vias de circulação,
pavimentadas ou não.
Art. 71.

Os parâmetros de parcelamento de solo no município serão estabelecidos

levando-se
se em consideração, dentre outros, os seguintes fatores:
I-

A Lei Federal nº 6.766/79, com as alterações advindas da Lei nº 9.785/99, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano;

II -

Os padrões ambientais e sanitários
sani
de ocupação urbana;
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III -

O respeito às dimensões dos lotes existentes nas áreas urbanizadas; e

IV -

As projeções de adensamento populacionais propostas.

Art. 72.

Para prevenção de possíveis causas de degradação ambiental, ficam os

loteamentos sujeitos ao prévio licenciamento
licenciamento do Poder Público Municipal e, quando
necessário, com a anuência dos órgãos Estadual ou Federal, conforme imposição
legal.
Art. 73.Os loteamentos para urbanização específica, realizados com o objetivo de atender a
implantação de Programas de Interesse Social,
Social, para suprir as necessidades prioritárias
de populações de baixa renda, devem ser previamente aprovados pelos órgãos públicos
competentes e serão enquadrados como Unidades Planejadas, de acordo com a Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
Art. 74.

A percentagem
agem de áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como, aos espaços livres
de uso público, não poderá ser inferior a 40% (quarenta por cento) da gleba,
observados os requisitos urbanísticos
urbanísticos definidos no art. 4º, da Lei Federal nº 6.766, de
19 de dezembro de 1979, com a nova redação dada pela Lei Federal nº 9.785, de 29
de janeiro de 1999.
Art. 75.

Para efeito desta Lei, os Indicadores Urbanos de Ocupação a serem utilizados

para as áreas urbanas de Caucaia,
C
são definidos na forma seguinte:
I-

Afastamento ou recuo de frente;

II -

Afastamento ou recuo de fundos;

III -

Afastamento ou recuo lateral;

IV -

Altura máxima da edificação;

V-

Área e testada mínima de lote;

VI -

Índice de aproveitamento;

VII -

Taxa de ocupação; e

VIII - Taxa de permeabilidade.
ilidade.
Parágrafo Único. A altura máxima permitida para as edificações, em qualquer zona de uso, fica
sujeita às normas estabelecidas na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e às
disposições de legislações correlatas.
Art. 76.

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo definirá, para cada zona em

que se divide o território da Grande Caucaia, os usos permitidos e os respectivos
índices urbanísticos, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de
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lote e os coeficientes
cientes máximos de aproveitamento, respeitando-se
respeitando se as áreas de uso
indígenas ali existentes.
Art. 77.

Ao longo das rodovias, e dutos de infraestrutura de interesse público, e linhas

elétricas de alta tensão será obrigatória a observação das faixas non aedificandi (faixa
de domínio) definidas pelos órgãos federais, estaduais e municipais competentes.
Parágrafo Único. A faixa non aedificandi referida neste artigo não será computada para o
cálculo de áreas públicas destinadas aos espaços livres de uso público.
Art. 78.

A execução do arruamento, pela abertura das vias de circulação e demais

logradouros públicos, vinculados à circulação urbana e rede viária do município,
obedecerá ao traçado e às características funcionais, geométricas, infraestruturais e
paisagísticas em conformidade com a Lei do Sistema Viário Básico.
Art. 79.

Não caberá ao órgão municipal competente responsabilidade por qualquer

divergência relacionada com dimensões, áreas e outras características dos lotes de
terrenos, constantes da planta de loteamento, verificadas
verificadas em confronto com a situação
real da gleba parcelada.
TÍTULO V
DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
Art. 80.

Os planos, programas, normas e projetos referentes ao sistema viário e de

circulação de veículos e de pedestres deverão observar as diretrizes traçadas no
relatório
o “Proposições de Estruturação Territorial / Definição dos Instrumentos do
Estatuto da Cidade Aplicáveis”, ANEXO desta lei, em conformidade com a Lei do
Sistema Viário e, em caráter especial:
I-

Considerar o uso e a ocupação do solo estabelecido para as diferentes
difer
áreas e
subáreas do município;

II -

Priorizar a segurança e o conforto da população, e a defesa do meio ambiente;

III -

Estabelecer critérios de hierarquização da rede viária básica, priorizando sua
utilização pelo transporte público de passageiros;

IV -

Criar um sistema
stema de comunicação visual, através de sinalização gráfica e semafórica
de forma a atender as necessidades do sistema viário, considerando o interesse
paisagístico;

V-

Ampliar e melhorar o circuito de transporte público de boa acessibilidade, interligando
a Sede Municipal aos distritos de Bom Princípio,Catuana, Guararu, Jurema, Sítios
Novos, Mirambé e Tucunduba e a localidade de Matões;

VI -

Criar, junto ao subsistema viário arterial proposto para o município em suas áreas
urbanas, sistema cicloviário e de caminhos
caminhos para pedestres, conectando as Unidades
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de Vizinhança entre si e estas aos espaços centrais dessas áreas e seus
equipamentos; e
VII -

Criar uma malha de caminhos de pedestres na zona central, a partir da redução do
tráfego de veículos, eventuais alargamentos de
de passeios e arborização desses
espaços.

Art. 81.

A definição do sistema viário básico para as áreas urbanas de Caucaia

contemplará a hierarquização das vias, suas diretrizes de traçado e a garantia de
espaços destinados a pedestres, através da regulamentação do uso
us dos passeios,
articulando os centros focais das Unidades de Vizinhança propostas.
Parágrafo Único. Os detalhes de alinhamento para efeito de alargamento ou abertura de novas
vias que irão configurar o sistema viário básico e as soluções de drenagem serão identificados
quando da elaboração dos seus respectivos projetos de engenharia.
Art. 82.

As vias devem ser atraentes e funcionais para os pedestres, de modo a

garantir condições favoráveis à locomoção, inclusive para portadores de deficiência
física, melhorando as condições paisagísticas, contribuindo para a amenização
climática e regulamentando o uso das faces adjacentes com placas e anúncios.
TÍTULO VI
DAS DEFINIÇÕES
Art. 83.

Para efeito desta lei, além das definições constantes nos artigos anteriores, são

adotadas como referenciais ao fiel cumprimento de suas disposições normativas, as
seguintes:
I-

Acessibilidade – Sistemas que permitem e favorecem o deslocamento de pessoas
e bens dentro da estrutura urbana, visando garantir, de forma eficiente, o encontro
entre pessoas,
ssoas, a relação entre atividades, o acesso a informações e lugares dentro
do espaço urbano.

II -

Área – Medida de uma superfície. Superfície plana delimitada. Extensão de terreno.

III -

Áreanonaedificandi
nonaedificandi – Área situada ao longo das águas correntes e dormentes,
do
das
faixas de ferrovias, rodovias e dutos, linhas elétricas de alta tensão e rede
telefônica, bem como ao longo de equipamentos urbanos, definida em lei federal,
estadual ou municipal, onde não é permitida qualquer edificação.

IV -

Centralidade de
e Vizinhança – Área situada, aproximadamente, no centro
geométrico da Unidade de Vizinhança, como seu elemento aglutinador, estando
materialmente representada pelo conjunto de equipamentos de apoio à vida
cotidiana, incluindo lazer, saúde, educação, segurança
segurança e a estação de transporte
público.
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V-

Consórcio Imobiliário – Operação realizada entre o particular e a gestão local para
viabilizar a compra de terrenos pela administração através da dação em pagamento
de casas construídas nos terrenos.

VI -

Crescimento Contíguo – Crescimento urbano compacto, evitando vazios urbanos,
a não ser nos casos justificados de zonas de interesse ambiental ou espaços
abertos de uso público.

VII -

Densidade ou Adensamento – Índice que traduz a relação entre quantidade
quantid
de
habitantes das zonas de uma cidade, de grande importância para a definição e
dimensionamento das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos.

VIII -

Desenho Urbano – Aspecto global dos volumes construídos nas zonas urbanas e
suas relações, incluindo
inclui
os espaços públicos.

IX -

Direito de Superfície – O direito de superfície é uma concessão atribuída pelo
proprietário do terreno a outrem, para construção e utilização durante certo tempo,
salvo para realização de obra no subsolo a não ser que inerente ao objeto da
concessão, que pode ser gratuita, ou mediante pagamento de valor fixo à vista ou
parcelado.

X-

Direito de Preempção – Confere ao Poder Público Municipal preferência
paraaquisição

de

imóvelurbanoobjeto

de

alienação

onerosa

entreparticularesparadeterminadosfins e em áreas a serem especificadas.
especifica
XI -

Diretriz – Expressão de conteúdo que define o curso da ação para a materialização
dos conceitos.

XII -

Edificação – Construção de estruturas físicas acima, no nível ou abaixo da
superfície de um terreno, que possibilitem a instalação e o exercício
exercíci de atividades.

XIII -

Empachamento – Expressão utilizada para definir o ato de empachar, ou seja,
encobrir algo impedindo sua visualização.

XIV -

Espaço de Convivência – Espaço público para onde a população converge para
atividades de encontro e lazer, geralmente
geralmente representados por praças, parques ou
edifícios públicos, com áreas externas (de entorno) atrativas e saudáveis.

XV -

Espraiamento –Dispersão,
Dispersão, expansão desordenada.

XVI -

Estudo de Impacto Ambiental – Instrumento técnico-jurídico
jurídico para a correta
avaliação dass consequências ambientais das atividades, obras e empreendimentos
tidos como causadores de significativa degradação ambiental.

XVII -

Estudo de Impacto de Vizinhança – Instituído pelo Estatuto da Cidade e
obrigatório na aprovação de projetos que possam afetar a qualidade de vida da
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vizinhança pela produção de ruído, trânsito excessivo, poluição, etc., cabendo à
população afetada aprová-los,
aprová
preliminarmente;
XVIII - Grande Caucaia – Áreas do Município de Caucaia que possuem suas malhas
urbanas mescladas com as da Sede Municipal e/ou que se configuram como
expansões adjacentes a esta, em fase de consolidação. Considerada no Plano
Diretor Participativo de Caucaia como um conjunto urbano único, a Grande Caucaia
engloba a Sede Municipal, Jurema e as localidades relevantes do Distrito-Sede,
Distrito
que
são as localidades praianas (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e
Cumbuco), a localidade do Alto do Garrote e as localidades situadas entre a Sede
Municipal e as praias do Pacheco e Icaraí.
XIX -

Indicador Urbano ou Índice Urbanístico – Taxa, quociente, índice e outros
indicadores com o objetivo de disciplinar a implantação de atividades e
empreendimentos no território municipal.

XX -

Infraestrutura Básica – Sistema de instalações físicas em rede (tubulações e
cabeações) e edificações para abrigo de equipamentos destinados à prestação de
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta
de águas pluviais, telefonia, gás, coleta e destino final de lixo e vias de circulação de
sistemas de transporte.
porte.

XXI -

Infraestrutura de Suporte Humano – Edificação ou espaço destinado ao uso da
população e ao suporte à prestação de serviços de interesse público, tais como
escola, hospital, quadra esportiva, estação rodoviária, unidade de reciclagem de
lixo, praça, etc.

XXII - Licenciamento Ambiental – Procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente
tencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares
e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
XXIII - Logradouro Público – Espaço livre, assim reconhecido pela municipalidade,
munici
destinado ao

trânsito, tráfego, comunicação ou lazer públicos.

XXIV - Lote – Terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendem aos
índices urbanísticos nesta Lei ou em outra lei municipal para a zona em que se
situe.
XXV - Meta – Condição
ão ou estado relacionado com a satisfação pública ou bem-estar
bem
geral, para os quais o planejamento deve ser dirigido.
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XXVI - Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo – Processo de intervenção do Poder
Público,

visando

orientar

e

disciplinar

a

implantação

de

atividades

e

empreendimentos no território do município, com vistas a objetivos de natureza
socioeconômica, cultural e administrativa.
XXVII - Operações Urbanas Consorciadas
Consorciad – São intervenções pontuais realizadas sob a
coordenação do Poder Público e envolvendo a iniciativa privada, os moradores e os
usuários do local, buscando alcançar transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e valorização ambiental.
XXVIII - Plano Diretor Participativo – Instrumento que constitui uma política de afirmação
de macro diretrizes, diretrizes setoriais nos aspectos estruturantes e condicionantes
do desenvolvimento, ordenamento das funções sociais das propriedades, de acordo
com as necessidades
idades da comunidade local, nos aspectos físico, social, econômico,
ambiental e humano.
XXIX - Recurso Natural – Elemento relacionado à terra, água, ar, plantas, vida animal e às
Inter relações desses elementos.
XXX - Relatório de Impacto de Vizinhança – Resumo do Estudo
udo de Impacto de
Vizinhança, EIV, instituído pelo Estatuto da Cidade e obrigatório na aprovação de
projetos que possam afetar a qualidade de vida da vizinhança pela produção de
ruído, trânsito excessivo, poluição, etc., cabendo à população afetada aprová-los,
aprová
preliminarmente.
XXXI - Subsistema Viário Arterial – Conjunto das vias destinadas a absorver grandes
volumes de

tráfego, interligando os Centros Focais das Unidades de Vizinhança,

constituindo a base física do sistema de transporte coletivo.
XXXII - Transferência do Direito de Construir – O proprietário do imóvelurbano,
privadooupúblico, poderá exerceremoutrolocal, oualienar, mediante escritura
pública, o direito de construirquando o imóvel for necessáriopara a implantação de
unidades de conservação.
XXXIII - Unidade de Vizinhança
inhança ou Vizinhança – Unidade física de planejamento criada
para subdividir a zona urbana em núcleos de até 15.000 habitantes, com um raio de
caminhabilidade médio de 400m (quatrocentos metros) a 600m (seiscentos metros),
onde o foco central de cada uma delas, também denominado de Centralidade de
Vizinhança, agrega funções cívicas, comerciais, sociais e de lazer com uma estação
de transporte público conectada às demais por um sistema de transporte coletivo,
promovendo a descentralização do trabalho e reduzindo
reduzindo os custos de transporte
para seus habitantes.

32

XXXIV - Urbanização – Processo de incorporação de áreas ao tecido urbano, seja através
da implantação de unidades imobiliárias, seja através da implantação de sistemas e
instalação de infraestrutura.
XXXV - Uso do Solo – Resultado de toda e qualquer atividade, que implique em
dominação ou apropriação de um espaço ou terreno.
XXXVI - Uso Inadequado – Uso incompatível com as características estabelecidas para a
zona de planejamento.
XXXVII - Vazio Urbano – Espaço não construído entre áreass urbanizadas;
XXXVIII - Via de Circulação – Espaço organizado para a circulação de veículos ou
pedestres, subdividindo-se
subdividindo
em:
a) Via Oficial – Aquela que se destina ao uso público, sendo reconhecida
oficialmente como bem municipal de uso comum do povo; e
b) Via Particular – Aquela que se constitui em propriedade privada, ainda que aberta
ao uso público.
XXXIX - Vitalidade – Capacidade da estrutura urbana de suportar as funções humanas e os
requisitos biológicos.
XL - Áreas Indígenas – para os efeitos no disposto nesta Lei, são
são as terras de que tratam o
art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição,
administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal
de assistência ao índio, na forma estabelecida no Decreto Federal
Federal n°1.775, de 8 de
janeiro de 1996.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 84.

O Plano Diretor Participativo do Município de Caucaia define as macros

diretrizes e diretrizes setoriais a serem atendidas na promoção de seu desenvolvimento
e planejamento urbanístico
urbanístico nos próximos 20 (vinte) anos, sem prejuízo das revisões
decorrentes de sua atualização permanente.
Art. 85.

O Plano Diretor Participativo poderá ser alterado, mediante revisão, sempre

que se fizer necessário, por proposta do Conselho Municipal do Plano Diretor
Participativo
articipativo ou do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental e do Poder
Executivo e Legislativo,
Legislativo, justamente com Poder Legislativo, observando-se,
observando
para tanto,
o competente processo legislativo e participativo.
Parágrafo Único. A alteração a que se refere este artigo somente poderá ser feita mediante
projeto de lei complementar, cuja iniciativa compete ao Chefe do Poder Executivo e a
qualquer vereador, garantida ainda a iniciativa popular, na forma legal.
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Art. 86.

As revisões do PDP não se aplicam aos processos
processos administrativos em curso

nos órgãos técnicos municipais, salvo disposição em contrário no texto da revisão.
§ 1º

É assegurada a participação da comunidade em todo o processo de planejamento,

pelo amplo acesso às informações e ainda por sua representação em entidades
e
e
associações comunitárias, em grupos de trabalho, comissões, provisórias ou permanentes,
e órgãos colegiados.
§ 2º

A gestão integrada do planejamento urbano e a promoção do desenvolvimento do

município dependerão, basicamente, da capacidade de mobilização
mobilização das várias instâncias
governamentais e sua permeabilidade à participação direta dos agentes sociais, inclusive da
iniciativa privada.
Art. 87.

Caberá ao Poder Público Municipal proceder a identificação das áreas urbanas

para o atendimento do disposto no art. 182,
182, § 4º da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 290 da Constituição do Estado do Ceará.
Art. 88.

O Poder Executivo divulgará, de forma ampla e didática, o conteúdo desta lei

visando o acesso da população aos instrumentos de política urbana que orientam
orient
a
produção e organização do espaço habitado.
Art. 89.

O Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhará, no prazo de 90 (noventa)

dias, a contar da vigência desta lei, projeto de lei dispondo sobre a regulamentação,
naquilo que couber, dos instrumentos de operacionalização
operacionalização do PDP, de natureza
institucional, urbanística, ambiental, tributária e financeira.
Art. 90.

Consideram-se
se como partes integrantes desta Lei, todos os textos, mapas e

figuras contidos nos ANEXOS, desta lei -“Eixos
“Eixos Estratégicos e Áreas Prioritárias para a
Promoção do Desenvolvimento Sustentável”, bem como as “Proposições de
Estruturação Territorial / Definição dos Instrumentos do Estatuto da Cidade Aplicáveis”.
Parágrafo único. As informações técnicas contidas nos documentos supracitados deverão ser
utilizadas por todos os órgãos da Administração Municipal, objetivando a implementação das
diretrizes de desenvolvimento socioeconômico do município, envolvendo sua Sede
S
e distritos,
bem como as diretrizes da política de ordenamento
ord
territorial municipal.
Art. 91.Esta
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
publicação revogadas
ogadas disposições em
contrário.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
MUNICÍPIO DE CAUCAIA

ANEXO I
EIXOS ESTRATÉGICOS E ÁREAS
PRIORITÁRIAS PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

APRESENTAÇÃO

O Estatuto da Cidade, como é mais conhecida a Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, é a lei
que regulamenta a Política Urbana Nacional, expressa nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de
1988, e tem como principal objetivo garantir o real direito de todos à cidade. O estatuto determina que
todo município brasileiro com mais de 20.000 habitantes tenha um Plano Diretor, englobando o território
do município como um todo e, ainda, possibilitando um processo de elaboração, implementação e
revisão verdadeiramente participativo, envolvendo toda a sociedade civil nas decisões relativas ao
mesmo. Daí o nome Plano Diretor Participativo, PDP.
Este relatório aqui apresentado, através de linhas estratégicas bem definidas, busca garantir, para o
município, a possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável, com justiça social e equilíbrio
ambiental, viabilizando para seus moradores e visitantes uma nova configuração espacial mais atraente,
além de social, física, econômica e ambientalmente equilibrada.
As linhas estratégicas estão em consonância com as atuais ações do Governo do Ceará, voltadas para o
reordenamento espacial, buscando na interiorização dos investimentos o melhor aproveitamento das
potencialidades do Estado. Nesse sentido, a política urbana do Estado é orientada para promover
cidades que, estrategicamente, garantam a sua sustentabilidade econômica a longo prazo.
As linhas estratégicas representam também o pensamento das lideranças dos poderes públicos e da
sociedade civil organizada, que formam o poder municipal. A metodologia foi pautada na participação
popular, tendo em vista a melhor compreensão da realidade local em que todos os setores da sociedade
municipal tentam mostrar as potencialidades de Caucaia e os obstáculos que impedem seu progresso.
Essa, constitui-se, principalmente, de levantamentos de informações e observações em campo,
registradas em cartografia atualizada, registros fotográficos e entrevistas com moradores, lideranças
comunitárias, técnicos da Prefeitura e associações de classe. Foi percorrido e visitado todo o município,
com ênfase no Distrito-Sede de Caucaia e nas sedes distritais de Bom Princípio, Catuana, Guararu,
Jurema, Mirambé, Sítios Novos e Tucunduba – áreas urbanas e rurais.
O referido Plano possui um caráter dinâmico, aberto a novas orientações, em virtude, principalmente,
das alterações que possam ocorrer nos cenários econômico, social e ambiental nos quais se insere o
Município de Caucaia.
Também foi realizada uma ampla consulta a documentos produzidos por órgãos governamentais e não
governamentais, municipais e estaduais, que serviram como embasamento para a produção do relatório.
Sua estruturação se dará através de capítulos seqüenciais, cujos conteúdos são descritos a seguir:
1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS NA COMPREENSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA
O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL
Apresentação da fundamentação conceitual da estrutura do documento, da metodologia de sua
elaboração, apresentação e importância.
2. COMPREENSÃO DO AMBIENTE ESTRATÉGICO DE CAUCAIA
A contextualização da realidade municipal está demonstrada neste capítulo através de um
diagnóstico dos seus eixos urbano, econômico, social e natural. A compreensão das relações sócio-

econômicas é feita através da análise da realidade atual no contexto estadual e configura,
preliminarmente, os perfis de desenvolvimento municipal.
3. ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CAUCAIA
As linhas estratégicas de desenvolvimento sustentável são apresentadas a partir da compreensão do
ambiente estratégico e das características intrínsecas do município, anteriormente discutidas. Essas
linhas estratégicas são divididas em componentes, e este em ações que apontam os principais meios
de se alcançar o objetivo de desenvolvimento. Para otimizar tanto a compreensão como o processo
de implantação, as linhas estratégicas foram estruturadas para os eixos urbano, econômico, social e
natural.
4. INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO E METAS DE LONGO PRAZO
Os indicadores constituem-se em ferramentas indispensáveis ao processo de avaliação e gestão da
implantação e dos resultados do PDP. A partir dos resultados obtidos, devem ser implementadas
ações de ajustes e correção. As metas de Longo Prazo para 20 anos (2036) foram formuladas para
um conjunto de indicadores sintético com o objetivo de criar parâmetros para o monitoramento do
desenvolvimento do município.

GLOSSÁRIO

ANTRÓPICAS: Diz-se de ações resultantes da ação do homem sobre o meio ambiente. O mesmo que
ação antrópica.
EROSÃO: Conjunto de processos naturais que compreende o intemperismo, a dissolução, a abrasão, a
corrosão e o transporte que remove material de qualquer parte da superfície da terra.
ESTIRÂNCIO (FORESHORE): Zona compreendida entre a linha de contorno e o limite extremo da
baixa-mar ou, o que é a mesma coisa, faixa compreendida entre os batentes extremos da baixa-mar e da
preamar.
CIDADE: É toda sede de município, independente de suas características demográficas, sociais,
funcionais. Essa definição vale para todo o território brasileiro, adquirida através do Decreto-Lei 311 de 2
de março 1938.
DISTRITO: É a divisão administrativa do município.
LOCALIDADE: Aglomerado urbano de pequeno porte.
GEOSSISTEMA: Unidade da paisagem que se individualiza por apresentar características em nível
biótico, abiótico e humano que lhe conferem uma unidade. É configurado por uma estrutura, função e
dinâmica variáveis, no tempo e no espaço, produzidas, historicamente, sob a ação de forças naturais e
humanas.
GRUPO FOCAL: Metodologia de envolvimento da sociedade civil, utilizada pela Consultora. Consiste na
reunião, por ocasião da Leitura Técnica, de representantes das organizações governamentais e nãogovernamentais, membros do Comitê Municipal do PDP, idosos e outras pessoas detentoras de
conhecimento sobre a história e a realidade atual, esse quadro permite a coleta dos primeiros dados
sobre a realidade do município, e, ainda, construir as rotas da Visita Técnica, destacando os principais
pontos a serem visitados / observados.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH): Indica e compara a qualidade de vida da população,
utilizando três indicadores: educação (taxas de alfabetização e matrícula escolar), renda (PIB per capita)
e longevidade (expectativa de vida).
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDM): Mede os níveis de desenvolvimento alcançados
pelos municípios do Ceará, a partir de um conjunto de 30 indicadores sociais.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RESULTADOS (IDS-R): Mede os resultados de políticas
públicas implementadas por todos os municípios, nas áreas de educação, saúde, condições de moradia,
emprego e renda, e desenvolvimento rural.
ÍNDICE DE GINI: Parâmetro internacionalmente usado para medir a concentração de renda.
Numericamente, varia de 0 (zero) que representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma
renda, a 1 (um), quando uma só pessoa detém toda a riqueza.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: São normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, que têm como princípios a ação planejada e transparente, a
prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, a obediência a limites financeiros, o
combate ao déficit, limitando as despesas de pessoal, dificultando a geração de novas despesas,
impondo ajustes de compensação para a renúncia de receitas e exigindo mais condições para repasses
entre governos e destes para instituições privadas.
MUNICÍPIO: Divisão administrativa do Estado, composta pela sede e distritos.
PERENE: Cujo ciclo de vida é longo.
pH: É a abreviação de "potencial hidrogeniônico", que é uma escala usada para medir a acidez ou a
alcalinidade de soluções evitando o uso de expoentes, através da medida de concentração do íon
hidrogênio em solução. É dado matematicamente como o logaritmo negativo da concentração de H+. O
pH abaixo de 7 é ácido; acima de 7, alcalino; e 7 é considerado neutro.
PIB PER CAPITA (PIB PER CAPITA): É o resultado da divisão do PIB pelo número de pessoas daquele
território.
PÓLO REGIONAL: Possui ampla influência nos municípios que o cercam, atraindo pessoas desses
municípios que vêm estudar, fazer compras, buscar lazer, etc. Com isso, o município passa a ser o
centro mais importante de uma região.
POPULAÇÃO INDIGENTE: Segundo a Organização das Nações Unidas, significa população que
sobrevive com menos de ¼ de salário mínimo.
POPULAÇÃO POBRE: Segundo a Organização das Nações Unidas, significa população que sobrevive
com menos de ½ salário mínimo.
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB): É o valor de todos os bens e serviços produzidos dentro das
fronteiras de um território em um determinado período.
SETOR PRIMÁRIO: É o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas. Os
negócios importantes neste setor incluem agricultura, pesca, silvicultura, mineração e pecuária.
SETOR SECUNDÁRIO: É o setor da economia que transforma produtos naturais produzidos pelo setor
primário em produtos de consumo ou máquinas industriais (produtos a serem utilizados por outros
estabelecimentos do setor secundário). A indústria e a construção civil são, portanto, atividades desse
setor.
SETOR TERCIÁRIO: Envolve a comercialização de produtos em geral, e o oferecimento de serviços
comerciais, pessoais ou comunitários, a terceiros.
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: É um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público,
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção.
VAZIO URBANO: Área composta por um ou mais lote sem utilização adequada, inserida dentro de
determinada área urbana.

1.0 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS NA COMPREENSÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MUNICIPAL

O Plano Diretor Participativo – PDP constitui-se no marco legal para as políticas públicas a serem
implementadas no município no horizonte de 20 anos. Neste contexto, o Plano Estratégico, que explicita
as linhas estratégicas necessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável, deve ser
fundamentado em pilares conceituais que o suportem tecnicamente e o transformem na mola mestra
para a estruturação de um território espacialmente equilibrado, socialmente justo, economicamente
pujante e ambientalmente sustentável.
1.1 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO
O conceito de desenvolvimento é complexo, pois suas causas e conseqüências afetam a sociedade de
diversas formas. Para Luzón1, é econômico, já que se necessita gerar excedentes para a acumulação de
capital; é social, na medida em que influencia os relacionamentos e oferece formas de defesa às
adversidades; é político, pois o bom governo é a forma de oferecer o poder justo em benefício da
maioria; e é cultural, uma vez que o conhecimento permite avançar o próprio processo de
desenvolvimento.
A escola do Desenvolvimento Econômico ganhou força depois da 2º Guerra Mundial, já que
anteriormente se usavam outros conceitos (crescimento, industrialização, modernização, etc.) como se
fossem sinônimos de desenvolvimento. O crescimento econômico é representado pelo aumento da
produção de bens e serviços ao longo do tempo, ou seja, o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB,
o que nem sempre provoca melhorias na qualidade de vida da maior parte da sociedade. Já a dinâmica
do desenvolvimento tem como eixo central a liberdade individual e social com os objetivos de satisfazer
as necessidades humanas, aumentar o bem-estar e melhorar as condições e qualidade de vida de forma
consistente.
De uma forma simples, poder-se-ia afirmar que o desenvolvimento envolve tanto aspectos qualitativos
quanto quantitativos de um caráter multifatorial, enquanto que o crescimento se restringe à expansão
quantitativa da economia.
1.1.1

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUA DIMENSÃO TERRITORIAL

A economia deve satisfazer necessidades humanas ilimitadas mediante a transformação dos fatores de
produção em bens e serviços para consumo. Em conjunto, o crescimento da população, a natureza das
atividades econômicas, os avanços tecnológicos e a destruição dos recursos naturais têm mostrado, ao
longo do tempo, o caráter insustentável da economia tradicional. Esta constatação desloca o foco da
busca isolada pela eficiência econômica de curto prazo para a elaboração e implementação das políticas
públicas.
A expressão Desenvolvimento Sustentável foi criada pela Organização das Nações Unidas – ONU na
Comissão Brundtland sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento2. Um dos requisitos para que o
desenvolvimento seja sustentável é buscar a melhoria no bem-estar geral da população (como na
política de desenvolvimento tradicional), satisfazendo as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas.
1
2

LÚZON, J Luis. Desarrollo Regional. Xarxa Temática Medamérica. Barcelona 2001.
Nuestro Futuro Común. ONU (1987).

Na Eco Rio – 1992, pela primeira vez, 170 países estabelecem, de forma consensual, as bases para se
alcançar o desenvolvimento sustentável em escala global, com a definição de 27 princípios interrelacionados, além de elaborar um programa de ação, denominado Agenda 21, que analisa e propõe
políticas, em diversas áreas, relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento.
A dimensão múltipla e integral do desenvolvimento sustentável, com seus componentes humanos,
sociais, ecológicos, culturais, econômicos e urbanos, é o que permite, tecnicamente, elaborar estratégias
diversificadas levando-se em conta as considerações espaciais destes fenômenos 3. Assim, é de suma
importância a análise da dimensão espacial do desenvolvimento e suas relações entre as escalas global,
nacional, regional e local.
Os problemas globais requerem soluções globais conjuntamente com ações locais. Um exemplo é o
fenômeno da pobreza e da desigualdade que se materializam em escala global, mas os diferentes
subsistemas físico-naturais e sócio-econômicos que compõem a esfera global têm estruturas e relações
que condicionam o desenvolvimento sustentável em escala regional e local.
A análise econômica territorial4 foi desenvolvida com atraso em relação aos demais eixos de intervenção
da economia. Apenas nas últimas décadas é que a análise econômica espacial passa a servir como
instrumentalização das políticas públicas regionais e locais.
A ordenação do território fornece uma abordagem integrada da atuação pública com incidência territorial
e representa a expressão espacial das políticas econômicas, sociais, culturais e ecológicas da
sociedade, tendo um enfoque interdisciplinar que permite o desenvolvimento equilibrado da organização
física do espaço.
O tipo de uso do solo (residencial, comercial, industrial, zona de preservação ambiental, etc.) depende
de interesses privados, que são disciplinados pela intervenção pública para que haja uma harmonia na
coexistência dos múltiplos usos de forma sustentável.
A definição de abrangência territorial de uma região é conseqüência de uma diversidade de conceitos
existentes (naturais, econômicos, demográficos, culturais, históricos, urbanos, etc.), com a ressalva de
que a área a delimitar suas fronteiras depende do problema a ser abordado. No caso do PDP, a
aproximação será a escala municipal, as interações intermunicipais e a inserção regional.
As políticas públicas devem determinar quais os condicionantes do desenvolvimento que possibilitam
criar ou consolidar vantagens competitivas e se distribuem em quatro vertentes5: a) a situação
geográfica; b) a estrutura urbana e de aglomeração; c) a estrutura produtiva; e d) a dotação de infraestruturas. Essas vertentes impactam na qualidade de vida, na sustentabilidade ambiental e no
crescimento econômico.
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Herrero, Luís. Desarrollo Sostenible. Ediciones Pirâmide. Madrid 2000.
Lastra, Juan. Los Desequilíbrios Regionales. Ediciones Pirâmide. Madrid 1990.
5
Font, Jaume. Ordenación y Planificación Territorial. Editora Sintesis. Barcelona 1998.
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1.1.2

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL

O PDP, enquanto marco legal para a construção do município em um horizonte de 20 anos, atua,
fundamentalmente, em uma escala local em que as escalas regional, estadual, nacional e global
interferem e condicionam o conjunto de políticas públicas.
A análise em escala regional permite compreender melhor a origem dos problemas e possibilita a busca
por soluções, partindo-se de unidades de estudo que representam relativa uniformidade estrutural,
ecológica, econômica, social e política. Em um nível local, como no PDP, a aplicação da sustentabilidade
do desenvolvimento deve ter um foco prático na análise da viabilidade de linhas estratégicas e ações
delas derivadas.
O conceito de desenvolvimento local não pode ser confundido com o de desenvolvimento municipal, já
que todo desenvolvimento é local6, porque ocorre em algum território. Assim, o local pode ser definido
como qualquer porção territorial que se distingue a partir de determinados elementos de identidade
elegíveis, segundo o critério de escolha de quem desenha o território.
O PDP é a ferramenta institucional para o desenvolvimento do território do município legalmente
delimitado, mas deve levar em conta a diversidade territorial nele existente, como a dualidade sertãopraia ou urbano-rural. Seu caráter participativo estimula o protagonismo local, já que o desenvolvimento
municipal é um fenômeno que resulta das relações humanas e é construído pelas pessoas. Ele depende
da vontade, da adesão, das escolhas, das decisões, enfim, dos sonhos das pessoas.
Pode-se até induzir um processo de desenvolvimento do município de forma exógena, mas ele se realiza
de forma endógena, ou seja, pode até existir mobilização e convencimento das pessoas em torno de um
projeto de desenvolvimento, concebido de fora para dentro ou de cima para baixo, no entanto a sua
implementação, consolidação e sucesso dependem da adesão e da participação das pessoas, que
precisarão se apropriar do projeto como se fosse delas. O produto precisa, então, ser construído de
baixo para cima e de dentro para fora.
O processo de empoderamento (empowerment) ocorre quando os agentes locais se reconhecem como
sujeitos do seu próprio destino, tornam-se atores sociais, materializando o conceito de protagonismo
local, o que é fundamental para modificar as condições que possibilitaram a concentração do
conhecimento, do poder e da riqueza, tendo como conseqüência a ocorrência da pobreza e da exclusão
social.
Desta forma, promover o desenvolvimento municipal significa promover mudanças políticas, sociais,
econômicas, ambientais e urbanas. O Desenvolvimento Municipal Sustentável, pelo seu caráter
multifatorial, deve ser dividido em eixos, tanto para sua melhor compreensão, como também para
garantir uma maior operacionalidade na sua implantação e avaliação de resultados.
A FIGURA Nº 1.1 ilustra como quatro eixos podem sintetizar as ações necessárias à promoção do
Desenvolvimento Municipal Sustentável, tendo cada um deles um foco de atuação delimitado e uma
profunda conectividade entre si.
6

Paula, Juarez. Territórios em Movimento: Cultura e Identidade como Estratégia de Inserção Competitiva. Editora Relume Dumará.
Brasília 2004.

FIGURA Nº 1.1 – EIXOS DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL

Fonte: Espaço Plano - Arquitetura e Consultoria S/S.

De uma forma sucinta, pode-se afirmar que o eixo econômico é responsável pela estrutura do tecido
produtivo local; o social, pela formação do capital humano necessário às atividades produtivas, pela
inclusão social das minorias e o empoderamento dos atores locais, transformando-os em atores sociais;
o natural, pelo disciplinamento do uso sustentável dos recursos naturais; e o urbano, pelo ordenamento
territorial, uso e ocupação do solo, além da dotação de infraestruturas adequadas.
Os Planos Estratégicos e as Políticas Regionais tradicionais 7 têm uma visão baseada no modelo de
crescimento concentrado e propõem influir na distribuição territorial das atividades econômicas mediante
a transferência de recursos externos às áreas menos favorecidas.
A nova política muda o foco e busca superar os desequilíbrios com base no fomento ao desenvolvimento
de todos os territórios que apresentem potencialidades e ativos locais, ou seja, propõe-se a melhorar a
capacidade organizacional e empresarial dos territórios8, qualificar os recursos humanos e difundir as
inovações no tecido produtivo local, transformando as estruturas e os sistemas existentes e visando à
melhoria na qualidade de vida das comunidades.
7

Zapata, Tânia. Desenvolvimento Econômico Local: Desafios, Limites e Possibilidades. Rede de Desenvolvimento Econômico
Territorial para América Latina e Caribe. Recife 2005.
8
Barquero, Vazquez. Desenvolvimento Endógeno em Tempos de Globalização. UFRGS 2002.

O processo crescente de urbanização provocou a perda do dinamismo econômico9, que originava a
maior parte das oportunidades de trabalho para a população. As teorias de aglomeração mostram que
cidades ou aglomeradas populacionais muito pequenas ou extremamente dispersas não são capazes de
atrair investidores e de se desenvolverem, quando atuam de forma dispersa, sendo necessário, portanto,
a formação de redes, tanto entre as comunidades de um distrito, como entre os distritos de um
município.
A força de uma rede depende da multiplicidade dos pontos de conexão. Quanto mais densa for a trama,
quanto mais complexo for o tecido, maior será o fluxo de conhecimento e informação, o que resulta em
mais participação democrática e mais controle social.
Na economia, as redes de empresas facilitam fenômenos de interação, articulação, cooperação e
aprendizagem; já no urbanismo10, as redes ocupam espaços e devem ser consideradas nos planos
urbanísticos, pois são canalizadoras de fluxos e constituem-se nos principais estruturadores do território
e da cidade. As redes traduzem algumas relações entre espaço, tempo, território e informação.
O desenvolvimento do território depende da construção e multiplicação de redes de atores locais, de
cidadãos, de infra-estrutura, de empresas e redes de comunicação que possibilitem aos protagonistas
locais transformarem as realidades políticas, econômicas e sociais. As redes locais devem buscar
conectar os atores para o planejamento e a gestão do desenvolvimento territorial como ferramenta para
a promoção do Desenvolvimento Municipal Sustentável.
1.2 CONCEITOS E PRINCÍPIOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL
Etimologicamente, Estratégia deriva do grego Stratego, que é uma soma de stratos ou exército e ego ou
líder. Dentro do ambiente militar, Estratégia pode ser definida como a arte de conduzir um exército até a
presença do inimigo e dirigir as operações para alcançar o objetivo definido.
O Planejamento Estratégico Municipal – PEM teve início nos anos de 1980 nos Estados Unidos. Várias
cidades começaram a adaptar o planejamento às suas necessidades de conduzir melhor o próprio
processo de desenvolvimento. Os pontos de partida foram às transformações locais que tiveram as suas
causas nas mudanças na economia nacional ou internacional. Nesse contexto, algumas cidades perderam
as suas bases econômicas tradicionais e viram-se forçadas a procurar novas oportunidades.
Posteriormente, essa prática começou a ser aplicada na Europa, sobretudo na Holanda e na Espanha,
sempre com o intuito de acompanhar ou controlar adequadamente as mudanças econômicas em curso11.
O Planejamento Estratégico12 pode ser definido como uma forma sistemática de gerenciar as mudanças
e criar o melhor futuro possível para uma cidade ou para outro território, ou seja, é um processo criativo
que finca as bases de uma atuação integrada de longo prazo, estabelece um sistema contínuo para a
tomada de decisões que incluem um nível de risco, e identifica cursos de ações específicos, indicadores
de desempenho sobre os resultados e envolve os agentes sociais e econômicos locais durante todo o

9

Chaves, Lauro. e et al. Planificação Territorial e Desenvolvimento Regional. EdiUECE. Fortaleza 2004.
Dupuy, Gabriel. El Urbanismo de Las Redes. Oikos-Tau. Barcelona 1998.
11
PFEIFFER, Peter. Planejamento Estratégico Municipal do Brasil: uma nova abordagem. Brasília: ENAP, 2000. (Texto para
discussão, 37).
12
GUELL, J. Miguel Fernandez. Planificación Estratégica de Ciudades. Editorial Gili. Barcelona 1997.
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processo. Grande parte desses conceitos deriva do planejamento empresarial, graças ao paralelismo
existente entre o sistema empresa e o sistema cidade, como demonstra o QUADRO Nº 1.1.
QUADRO Nº 1.1 – PARALELISMO ENTRE OS SISTEMAS EMPRESAS E CIDADES
ASPECTO
Propriedade
Gestão
Produtos
Clientes
Competidores

EMPRESA

CIDADE

Acionista

Sociedade

Conselho de Administração e
Diretoria Executiva

Prefeitura, Câmara Municipal e Conselhos
Populares

Bens e Serviços

Serviços, atrativos, postos de trabalho,
qualidade de vida, infra-estruturas, etc.

Consumidores

Sociedade, investidores e visitantes.

Outras Empresas

Outros Municípios

Fonte: Guell, 1997.

O sistema funcional urbano fortalece os eixos fundamentais para o planejamento estratégico municipal, que
possibilita uma interação entre os componentes da demanda (residentes, agentes econômicos, agentes
sociais e visitantes) e da oferta urbana (capital humano, capital social, atividades produtivas, transportes e
comunicação, suporte físico e infra-estruturas, apoio político e qualidade de vida). Todos estes fatores
ficam evidentes ao se analisar a FIGURA Nº 1.2, representativa do sistema funcional urbano.

FIGURA Nº 1.2 – SISTEMA FUNCIONAL URBANO

Fonte: Guell, 1997.

Assim, o Planejamento Estratégico Municipal foi sendo utilizado como ferramenta gerencial imprescindível
às implicações futuras de decisões presentes, em busca do melhor aproveitamento das potencialidades
locais.

A visão temporal do planejamento estratégico parte da leitura do ontem para entender o hoje e, assim,
poder traçar estratégias para um amanhã. Em cada um desses períodos, há diferentes estratégias. As
Análises contemplam o diagnóstico do município, ou seja, sua atual situação. As Diretrizes visam
estabelecer os objetivos e caminhos a serem percorridos pelo município. As Estratégias e Ações do
Município vão detalhar que atividades serão necessárias para o alcance dos objetivos definidos. Por fim,
os Controles Municipais e a Gestão do Planejamento acompanharão todo o processo e correção de
rumos do planejamento (FIGURA Nº 1.3).

FIGURA Nº 1.3 – VISÃO TEMPORAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Fonte: Rezende, 2006.

Segundo Peiffer (2000), o Planejamento Estratégico Municipal é um instrumento de gerenciamento que,
como qualquer outro, tem um único propósito: tornar a gestão de um território mais eficiente. O
planejamento será tão eficaz quanto às premissas que forem nele incluídas. São inúmeros os seus
benefícios, entre eles destacam-se: tratar com coerência a multiplicidade de iniciativas a serem
desenvolvidas no município, buscando um consenso entre os múltiplos atores na seleção de um futuro
desejável e factível; permitir a antecipação das mudanças e o aproveitamento do que se tem de melhor
no município; e ajudar a identificar o uso mais efetivo dos recursos municipais, estabelecendo
prioridades segundo o papel estratégico das ações do desenvolvimento local.
O conceito tradicional de Pólos de Crescimento Econômico 13 possui uma concepção errônea de que o
pólo de desenvolvimento seja conseqüência única de uma indústria de base ou âncora em torno da qual
se desenvolvem atividades produtivas complementares. Essa é a fundamentação geográfica e espacial
desse conceito e, entretanto, na maioria das vezes, as construções conceituais e os esforços de
planejamento têm sido orientados para o espaço econômico.
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SANTOS, Milton. Economia Espacial. EDUSP 2003.

Desta forma, as formulações tradicionais de pólos de crescimento têm se preocupado com o espaço de
alguns poucos e não com o espaço de todos. O Plano Estratégico Municipal deve, então, se voltar para a
produtividade espacial, definida como o mais eficiente arranjo geográfico, no qual a estrutura espacial
terá sido previamente definida.
O processo de planejamento não é sempre pacífico. Como seu principal objetivo é a promoção de
mudanças (socioeconômicas, urbanísticas, políticas, etc.) constitui um processo, ao mesmo tempo,
destrutivo (rompe com o status quo) e construtivo (procura criar uma situação considerada desejável).
Por isso, nem sempre as medidas que recomenda são aceitas por todos os grupos da comunidade. É
comum a reação de segmentos que sentem seus direitos ameaçados. A democratização e a
transparência do processo podem contribuir para dirimir dúvidas, solucionar conflitos e promover o apoio
mínimo necessário à implementação do que foi planejado.
1.2.1

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO

O planejamento estratégico municipal não pode prescindir da participação ativa da comunidade em sua
elaboração, acompanhamento e permanente avaliação, uma vez que a população não é apenas o objeto
de suas preocupações, mas igualmente o sujeito político da determinação de prioridades e preferências.
Uma visão estratégica deve ter como base um processo metodológico de planejamento, que busque
uma posição competitiva duradoura e favorável ao município, com vistas à consecução de objetivos
específicos. Esse processo pode ser dividido em sete etapas distintas, porém passíveis de superposição
(QUADRO Nº 1.2).
QUADRO Nº 1.2 – PROCEDIMENTOS PARA FORMULAÇÃO DE UMA VISÃO ESTRATÉGICA
MUNICIPAL
1ª etapa

-

Mobilização, organização e definição da equipe de trabalho;

2ª etapa

-

Análise do ambiente interno;

3ª etapa

-

Análise do ambiente externo;

4ª etapa

-

Definição de questões estratégicas municipais;

5ª etapa

-

Elaboração de linhas estratégicas para a promoção do Desenvolvimento Municipal Sustentável;

6ª etapa

-

Implantação; e

7ª etapa

-

Indicadores de monitoramento e avaliação.

Fonte: Espaço Plano - Arquitetura e Consultoria S/S.

A fase de mobilização, organização e definição da equipe de trabalho é a primeira etapa do processo de
planejamento. As pessoas que formarão a equipe gestora serão servidores (ou contratados) da
administração pública municipal e contribuirão na elaboração do planejamento estratégico municipal. É
de grande importância que essas pessoas estejam cientes do compromisso, não devendo se desvincular
no meio do processo. É necessário ainda que tenham responsabilidade social e postura democrática.
Deve-se também incluir a participação da sociedade civil, pois essa etapa visa tornar participativo o
processo, em todo o seu decorrer, conforme pode ser demonstrado no QUADRO Nº 1.3.

QUADRO Nº 1.3 – FASES DA MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
Formação de Comitê Municipal do PDP;
Realização de Fórum de Sensibilização das Lideranças Municipais e da Sociedade Civil Organizada;
Articulação das Lideranças Municipais;
Realização de Oficina de Trabalho com Lideranças Municipais;
Entrevistas com Lideranças Municipais;
Fórum com o Comitê Municipal do PDP; e
Fórum com a Sociedade Civil Organizada.
Fonte: Espaço Plano - Arquitetura e Consultoria S/S.

A participação da sociedade, desde o início do processo, tem dois grandes objetivos: 1. Tornar o
diagnóstico da situação atual do município o retrato fiel da realidade; e 2. Elevar o nível de
comprometimento dos atores com a futura implementação, controle e revisão das estratégias e ações.
As análises dos ambientes interno e externo (2ª e 3ª etapas) são segmentadas nos quatro eixos do
Desenvolvimento Municipal Sustentável (Econômico, Social, Natural e Urbano), gerando assim, com
clareza, a leitura da realidade municipal em seus pontos fortes, fracos, suas ameaças e oportunidades
(FIGURA Nº 1.4). A FIGURA Nº 1.5 permite a ilustração do resultado a ser obtido com estas etapas.
FIGURA Nº 1.4 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL – ANÁLISES DOS AMBIENTES
INTERNO E EXTERNO

Fonte: Rezende, 2006.

A leitura da realidade municipal, que permite a compreensão do ambiente estratégico em que o
município está inserido, a partir do qual se pode elaborar desafios e desenvolver linhas estratégicas para
a promoção do Desenvolvimento Municipal Sustentável, é o somatório das análises dos quatro eixos
visualizados na FIGURA Nº 1.5.

FIGURA Nº 1.5 – LEITURA DA REALIDADE E COMPREENSÃO DO AMBIENTE ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Vale salientar que o Plano Estratégico possui conexões com os demais instrumentos de planejamento
com incidência territorial: planejamento regional, planejamento setorial e planejamento urbano-territorial,
como demonstra Font (1998), na FIGURA Nº 1.6.
FIGURA Nº 1.6 – CONEXÕES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Fonte: Font, 1998.

A 4ª etapa da definição das questões estratégicas municipais, materializada com a identificação dos
desafios estratégicos, e a 5ª etapa da elaboração de linhas estratégicas para a promoção do
Desenvolvimento Municipal Sustentável possuem uma conexão imediata, pois os desafios são os
obstáculos a serem superados e as linhas estratégicas a forma de alcançar essa superação.
O planejamento estratégico municipal deve culminar numa estratégia que identifique como promover o
desenvolvimento sustentável do município nos seus quatro eixos (Econômico, Social, Natural e Urbano).
No QUADRO Nº 1.4 estão enumerados os principais elementos de uma estratégia municipal.
QUADRO Nº 1.4 – ELEMENTOS DE UMA ESTRATÉGIA MUNICIPAL
A realidade atual do município
O município que desejamos
As Metas Gerais de Longo Prazo
As Linhas Estratégicas Transformadoras
Os Indicadores de Desempenho
Fonte: Espaço Plano - Arquitetura e Consultoria S/S.

Conhecendo as características do município (distrito-sede e demais distritos), seus pontos fracos e
fortes, as ameaças, as oportunidades e os seus desafios estratégicos, é possível delinear a situação
futura desejada para a concretização do desenvolvimento municipal sustentável. Também é possível
definir as estratégias, componentes e ações necessárias para assegurar a situação desejada, além de
analisar o resultado a ser obtido com essas medidas, conforme roteiro detalhado no QUADRO Nº 1.5.

Os componentes servem para focar o alcance de linhas estratégicas que muitas vezes tem um impacto
diversificado, enquanto que as ações servem para dotar os componentes e as linhas estratégicas de um
caráter prático e operacional.
QUADRO Nº 1.5 – ROTEIRO PARA DEFINIÇÃO DAS LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL
1. O município hoje
•

Leitura da Realidade Natural

•

Leitura da Realidade Econômica

•

Leitura da Realidade Urbana

•

Leitura da Realidade Social

2. Que município queremos em 20 anos?
•

Metas Gerais para 20 anos

3. Linhas Estratégicas para a promoção do Desenvolvimento Municipal Sustentável
•

Linhas Estratégicas, seus Componentes e Ações para o Ambiente Natural

•

Linhas Estratégicas, seus Componentes e Ações para o Ambiente Econômico

•

Linhas Estratégicas, seus Componentes e Ações para o Ambiente Urbano

•

Linhas Estratégicas, seus Componentes e Ações para o Ambiente Social

4. Indicadores de Desempenho para avaliação da implementação do Plano Estratégico
Fonte: Espaço Plano - Arquitetura e Consultoria S/S.

Em seguida vem a 6ª etapa: a implantação. Se as ações anteriores estiverem coerentes com o princípio
da legalidade14 e dentro das reais condições municipais, poderão começar a ser implantadas, conforme
sua necessidade e urgência, definidas pela população. A etapa da implementação 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.
O processo de implantação15 é orientado para as medidas que são definidas como prioritárias para um
território, setor ou atividade. Como o planejamento estratégico municipal é compartilhado pelos diversos
setores da sociedade, sua ação prática não deve depender de um ator social e sim de uma pluralidade
de atores, cada qual com suas responsabilidades, interesses e visões que nem sempre são
coincidentes.
A implantação, gestão e avaliação de um Plano Estratégico são tão importantes quanto sua elaboração e
podem ter suas fases divididas em: apresentação e divulgação do plano; elaboração de um programa de
atuação ou plano de ação; organização de sua execução; desenvolvimento e implantação das ações; e
avaliação e reprogramação do Plano Estratégico.

14
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O Princípio da Legalidade constitui uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais.
PASCUAL, J.M. La Estratégia de Las Ciudades. Diputació de Barcelona 1999.

É necessário também que os gestores municipais revejam alguns aspectos da gestão interna da
administração pública municipal, para que possam também sugerir mudanças e propor melhorias,
adequando a estrutura organizacional e o perfil da equipe aos desafios propostos.
Para efeito de acompanhamento do resultado geral do Plano Estratégico, devem existir metas gerais de
desenvolvimento, que levem em conta um futuro imaginado para o município em relação à realidade
concreta do que é hoje, além da própria construção deste futuro.
A FIGURA Nº 1.7 ilustra como o processo de implantação do Plano deve existir junto com a sua
avaliação e revisão. Para tanto, serão apontados indicadores gerais de desenvolvimento municipal
sustentável (7ª etapa) para cada um dos seus quatro eixos, e estabelecidos prognósticos quanto a esses
indicadores, a partir de uma situação atual diagnosticada, considerando o efeito das propostas do
planejamento estratégico, de forma a permitir a avaliação integrada dos seus resultados.

FIGURA Nº 1.7 – FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Fonte: Espaço Plano - Arquitetura e Consultoria S/S.

O sucesso do planejamento está intimamente associado às premissas nele contidas e ao
acompanhamento de suas metas e objetivos estratégicos traçados. Os professores Kaplan e Norton
desenvolveram um sistema de gestão estratégica que visa adequar o desempenho atual da empresa
àquele desempenho futuro desejado, de longo prazo. Esse sistema, o Balanced Scorecard, mesmo
tendo sido criado com foco em empresas do setor privado, foi adaptado para uso em administrações
públicas. Sua concepção está estruturada a partir de 04 perspectivas: desempenho financeiro, clientes,

processos internos e aprendizado, e crescimento. A integração entre as quatro perspectivas provê a
relação de causa e efeito entre os diversos objetivos, permitindo, por exemplo, avaliar o impacto dos
investimentos na melhoria dos processos sobre a satisfação da população e os resultados das políticas.
Para o setor público, a perspectiva financeira enfoca a receita pública, sua estimativa adequada, sua
execução conforme prevista no orçamento. A perspectiva do cliente considera a sociedade civil do
município em que a administração deve implementar medidas, no sentido de manter a transparência e a
participação popular.
A perspectiva dos processos internos deve atentar para os limites constitucionais, propostas
orçamentárias, conceitos de eficiência e eficácia na aplicação de recursos, economicidade, pesquisas de
opinião, etc. Por fim, a perspectiva de aprendizado é relacionada aos servidores públicos e pessoal
terceirizado,

diretamente

envolvidos

na

administração

pública,

com

vistas

a

treinamentos,

desenvolvimento pessoal, produtividades, melhoria nos procedimentos organizacionais, dentre outros.
É com esse entendimento que será tratado o Planejamento Estratégico Municipal, como um modelo para
concentrar e direcionar as forças existentes no município. Todos os seus membros trabalharão na
mesma direção, ou seja, as Políticas Públicas estarão consistentes e possuirão um caráter de
complementaridade, tornando o município agente do seu processo de desenvolvimento, que não será
conduzido por fatores externos e não controláveis.
Conforme citado anteriormente, o Planejamento Estratégico do Município será pautado por uma visão
fortemente participativa, no intuito de buscar uma melhor compreensão da realidade local. Assim, o
poder público e a sociedade civil organizada procuram identificar as potencialidades do município e os
obstáculos ao seu desenvolvimento.
A implantação deste Plano Diretor Participativo – PDP deverá considerar 03 (três) pressupostos básicos:
•

A existência de organizações administrativas municipais, com estrutura ágil e eficiente;

•

A vontade política dos governantes; e

•

A pressão da sociedade civil.

A implementação deverá ser a última etapa da elaboração do PDP. Antes, será elaborada uma proposta
de Ordenamento Territorial para o município, que referendará a distribuição demográfica e do emprego,
a partir da distribuição espacial das atividades econômicas previstas para os diferentes territórios dentro
do município, estabelecerá uma classificação do uso do solo (macro-zoneamento) municipal, distribuirá
as redes de infra-estrutura e definirá os projetos estruturantes municipais prioritários.

2.0 - COMPREENSÃO DO AMBIENTE ESTRATÉGICO DE CAUCAIA

2.1 INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA NO CONTEXTO REGIONAL
O Município de Caucaia localiza-se no litoral do Estado do Ceará, na Região Metropolitana de Fortaleza.
É integrante da Região Administrativa 01, a qual é constituída também por São Gonçalo do Amarante,
Maranguape, Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Guaiúba, Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Pacajús, Horizonte
e Chorozinho; e da Microrregião de Fortaleza, conforme destacado no MAPA N° 2.1 que segue.
A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também conhecida como Grande Fortaleza, está localizada
no estado brasileiro do Ceará. Foi criada pela Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973,
que instituía, também, outras regiões metropolitanas no país. Com 3.517.275 habitantes, é a terceira
maior região metropolitana do Nordeste e a sétima do Brasil, tendo como área de influência todo o
Estado do Ceará, o oeste do Rio Grande do Norte, o centro-norte do Piauí, o leste do Maranhão e a
região da divisa CE / PE.
O Município de Caucaia dista cerca de 20km de Fortaleza e 25Km do Aeroporto Internacional Pinto
Martins. Possui uma área de 1.227,9km² (segundo o IBGE) e é limitado ao norte pelo Oceano Atlântico e
São Gonçalo do Amarante; ao sul por Maranguape; a leste por Fortaleza, Maracanaú e Maranguape; e a
oeste por São Gonçalo do Amarante, Pentecoste e Maranguape.
O município é banhado pelo Oceano Atlântico e por importantes recursos hídricos, como o Rio Ceará e a
Lagoa do Cauípe. Apresenta forte vocação para o turismo, principalmente devido à potencialidade do
seu litoral, mas também pela diversidade de outros atrativos existentes em seu território, como lagoas,
rios, dunas, serras, eventos e tradições culturais, que alavancam o turismo de lazer e de aventura, além
de campeonatos esportivos, que alavancam o turismo de esportes. Pode-se destacar também o turismo
religioso, movimentado pelo Santuário de Santa Edwiges, localizado na Serra da Japuara.
Devido a sua localização, o Município de Caucaia foi inserido no programa PRODETUR / CE II, que criou
o Pólo de Desenvolvimento Costa do Sol Poente, designando-o como área prioritária do Programa no
Estado, com foco, principalmente, no planejamento e estruturação dos municípios. Além disto, financia o
desenvolvimento da indústria do turismo, agroindústria e do setor de serviços, nos locais com potencial
para retorno dos investimentos, representando importante vetor para o crescimento sócio-econômico de
Caucaia.
Em 6 de março de 1996, o Decreto Estadual Nº 24.032 declarou de Utilidade Pública uma área de
335km2 nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante para fins de desapropriação e
implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP. Situado mais especificamente entre
os distritos de Catuana, Caucaia, e de Pecém, São Gonçalo do Amarante, o Porto destina-se à
exportação de cargas para o comércio exterior, possibilitando a atracação de navios de grande porte e
rápida descarga. O Projeto conta com um Pólo Petroquímico e um Pólo Metalmecânico, além de várias
indústrias instaladas e em implantação – com destaque para a Companhia Siderúrgica do Pecém.
Caucaia integra um conjunto especial de municípios cearenses incluídos no planejamento urbano,
econômico e turístico do Governo do Estado, visando alcançar uma posição estratégica para o
desenvolvimento. A existência de um projeto a nível regional servirá para atender às necessidades de
urbanização dos núcleos existentes e dos que virão a existir devido às grandes oportunidades

econômicas previstas na região. O Plano de Estruturação Urbano-Regional do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, nome dado ao projeto, visa solucionar tais inquietações.
Em 2001, o município elaborou um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU de Caucaia, com
foco nas principais áreas urbanas do território municipal. Com o objetivo de ampliar as abrangências das
diretrizes de planejamento para todo o município, com uma visão sistêmica, o PDDU será estudado e
suas propostas, quando compatíveis, revalidadas pelo atual planejamento.
Assim, o Município de Caucaia caracteriza-se não somente como um dos grandes pólos turísticos, mas
também de importância econômica, não apenas do Estado do Ceará, mas com importante influência no
âmbito regional. Cabe ao Plano Diretor Participativo apontar estratégias e diretrizes para otimizar esta
condição e buscar integração com os planos regionais existentes ou em desenvolvimento.

CAUCAIA

ESPAÇO PLANO ARQUITETURA E CONSULTORIA S/S LTDA

PDP - Plano Diretor Participativo

- Eixos Estratégicos e Áreas Prioritárias para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável
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REGIÃO ADMINISTRATIVA 01

MACRORREGIÃO DE PLANEJAMENTO REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

MAPA Nº 2.1
MUNICÍPIO DE CAUCAIA NO CONTEXTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA, DA MACRORREGIÃO E DA MICRORREGIÃO

ICAPUÍ

2.1 ANÁLISE DO AMBIENTE NATURAL
2.1.1

REALIDADE ATUAL

O Município de Caucaia compõe a Região Metropolitana de Fortaleza e situa-se na porção nordeste do
Estado do Ceará localizado, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), nas cartas topográficas
Fortaleza (AS.24-Z-C-IV) e Baturité (SB.24-X-A-I).
Está inserido em três Regiões Naturais:
•

Região Natural do Litoral, Superfície Pré-Litorânea e Planícies de Acumulação com representação
de três Unidades Geoambientais: a Planície Litorânea (LTl), os Tabuleiros Pré-Litorâneos (LTt) e a
Planície Flúvio-Marinha (LTfm);

•

Região Natural dos Maciços Residuais com representação da Unidade das Serras Úmida e
Subúmidas (MRu); e

•

Região Natural das Depressões Sertanejas Semi-Áridas (Sertões) representada pela Unidade dos
Sertões Choro/Pacoti (DScp).

A Região Natural do Litoral, Superfície Pré-Litorânea e Planície de Acumulação é caracterizada por
apresentar terrenos de neoformações, e sofre influências de agentes marinhos, eólicos, fluviais e
pluviais. A paisagem se apresenta como um mosaico de feições e é composta de campos de dunas,
mangues, largas faixas de praia, linhas de falésias e áreas tubuliformes. A segunda Região, dos Maciços
Residuais, é representada por superfícies elevadas, com altitudes acima de 650-700 m fortemente
dissecados em cumes convexos e aguçados. Por vezes podem ocorrer interflúvios com declives mais
suaves e vales que podem ser médios ou fortemente dissecados. A Região Natural das Depressões
Sertanejas Semi-Áridas é uma superfície embutida entre níveis de planaltos sedimentares ou cristalinos
com altitudes abaixo de 400 m e com grande variedade litológica, os quais estão intensamente sujeitos
às condições semi-áridas quentes e com irregularidade pluviométrica. Possui uma densa rede fluvial
entalhada de forma mediana na superfície, com um regime sazonal.
A significativa extensão latitudinal de Caucaia, bem como suas características geomorfológicas
possibilita ao Município possuir três regimes climáticos: o Tropical Quente Semi-Árido brando na região
mais próxima ao litoral; o Tropical Quente Subúmido nas porções da Depressão Sertaneja; e o Tropical
Quente Úmido nas porções de Serras. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos (Funceme) a média anual de precipitações é de 1.243,2 mm, concentrada no primeiro
semestre do ano, mais especificamente entre os meses de janeiro a junho. As temperaturas giram em
torno de 26 a 28ºC, com baixa amplitude térmica. Essas características associadas às classes de solos
predominantes (Neossolos Quartzarênicos, Vertissolos, Gleissolos, Argissolos Vermelho-Amarelos,
Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos, Planossolos Háplicos e Neossolos Litólicos) que possuem
uma fertilidade natural variando de baixa a média originam uma vegetação do Complexo Vegetacional da
Zona Litorânea e a Caatinga Arbórea, sendo possível encontrarem outras unidades como a Floresta
Mista Dicótilo-Palmácea, bordejando os principais recursos hídricos, a Floresta Subperenifólia Tropical
Plúvio-Nebular, a Floresta Subcaducifólia Tropical.

Diante esse cenário de beleza litorânea e da fragilidade do ambiente, que apresenta uma dinâmica de
instabilidade, algumas Unidades de Conservação foram criadas:
•

Parque Botânico do Ceará, localizado às margens da CE-090 e área de 190,00 ha. Criado através
do Decreto Estadual Nº. 24.216, de 09 de setembro de 1996;

•

Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe com uma extensão territorial de 1.884,46 ha.
Criada através do Decreto Estadual Nº. 24.957, de 05 de Junho de 1998;

•

Área de Proteção Ambiental do Estuário do rio Ceará com uma área de 2.744,89 ha. Criada por
meio do Decreto Estadual Nº. 25.413, de 29 de março de 1999; e

•

Estação Ecológica do Pecém com área de 956,04 ha e localizada nos municípios de São Gonçalo
do Amarante e Caucaia, mais precisamente entre as APA’s do Pecém e do Lagamar do Cauípe.
Criada pelo Decreto Estadual Nº. 25.708, de 17 de dezembro de 1999.

2.1.2

PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS, AMEAÇAS, OPORTUNIDADES E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

De acordo com visita de campo, estudos em documentos e entrevistas com moradores locais, foi
possível identificar, no Município, os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. No Eixo Natural
tem-se:
Pontos Fortes
•

Clima Tropical Quente que proporciona sol na maior parte do ano;

•

Beleza paisagística natural diversificada e abundante;

•

A topografia plana da Unidade Geoambiental dos Tabuleiros Pré-Litorâneos que proporcionam
uma ocupação ordenada;

•

Dinâmica de ventos favoráveis a esportes náuticos;

•

A Unidade Geoambiental da Planície Litorânea que apresenta uma forte vocação para o turismo
ecológico e de grande valor paisagístico;

•

A Unidade Geoambiental da Planície Flúvio-Marinha que representa um ecossistema de grande
valor ecológico e de grande potencial turístico;

•

Águas superficiais representadas por inúmeros recursos hídricos;

•

As águas subterrâneas representadas pelos aquíferos de rochas cristalinas, sedimentos da
Formação Barreiras e Depósitos Aluvionares; e

•

Existência de um Aterro Sanitário para a desativação de lixões.

Pontos Fracos
•

Os solos do Município apresentam baixa fertilidade;

•

Pouco controle sobre as atividades degradadoras;

•

Falta sinalização para trilhas, restrições e delimitação das APA’s existentes;

•

Degradação e ocupação de Áreas de Preservação Permanente - APP’s (mangues e recursos
hídricos);

•

Destino inadequado de resíduos sólidos; e

•

Linha imediata dos processos de erosão das praias da Região Metropolitana.

Ameaças
•

Degradação do meio ambiente;

•

Ineficiência no controle das atividades desenvolvidas nas áreas de Proteção e Preservação;

•

Erosão gerada a partir da ação intensificada e crescente em função de atividades antrópicas;

•

Recursos hídricos (APP’s e balneabilidade) desrespeitados; e

•

Pouca consciência ecológica de parte da população local e dos visitantes.

Oportunidades
•

Disseminação dos princípios da sustentabilidade; e

•

Existência de legislação específica.

Desafios Estratégicos
•

Estimular o ecoturismo;

•

Valorizar o turismo sustentável;

•

Disseminar a consciência ecológica por toda a comunidade do Município;

•

Controlar a especulação imobiliária;

•

Controlar as atividades desenvolvidas dentro dos limites das APP’s;

•

Promover a educação ambiental no Município;

•

Estimular o treinamento para geração de multiplicadores no que concernem as questões
ambientais;

•

Incentivar a criação de Unidades de Conservação;

•

Fazer a delimitação das APA’s bem como sinalizações e fiscalização das áreas mais vulneráveis; e

•

Capacitar mão de obra para atender e desenvolver serviços com responsabilidade ambiental.

Abaixo temos um quadro comparativo dos principais elementos naturais do Município de Caucaia em
relação ao Estado do Ceará e a Capital Fortaleza, demonstrando o contexto no qual está inserido.
Conforme está detalhado no QUADRO Nº 2.1.

QUADRO Nº 2.1 – COMPARATIVO – BASE NATURAL DE CAUCAIA-CE

MUNICÍPIOS

CLIMA

• Litoral: Quente e
úmido;

CEARÁ

SOLOS

• Podzólico Vermelho-amarelo;

• Serra: Frio e
úmido;

• Bruno Não Cálcico;

• Sertão: Semiárido.

• Litólicos;

Tropical Quente subúmido

• Planossolos;

775,0 mm
subdividido em: 400
mm - sertões e 1.200
mm litoral/serras.

CAUCAIA

GEOSSISTEMAS
Subterrâneas

Reserva de água
explorável: 1,2
bilhões de m³.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praia;
Faixa de praia;
Dunas Móveis;
Dunas Fixas;
Planície Fluvial;
Planície Fluvio-marinha;
Planície de deflação;
Mangues;
Depressão Sertaneja;
Tabuleiro Pré-litorâneo;
Maciços residuais.

Potencial de acumulação:
18,2 bilhões de m³.

**

•
•
•
•
•
•
•

Praia;
Dunas Móveis;
Faixa de praia;
Dunas Fixas;
Planície Fluvio-marinha;
Mangues;
Planície de deflação.

**

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praia;
Faixa de praia;
Dunas Móveis;
Dunas Fixas;
Falésias;
Planície Fluvio-marinha;
Mangues;
Tabuleiro Pré-Litorâneo;
Maciços Residuais;
Depressão Sertaneja.

• Areias Quartizosas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Planossolo Solódico; Podzólico
Vermelho -amarelo;

1.338,0

• Solonchak.

• Tropical Quente
Semi-Árido
(litoral);

Superficiais

• Latossolos;

• Areias Quatizosas Marinhas;

FORTALEZA

ÁGUAS

PLUVIOSIDADE
(MM/ANO)

• Neossolos Quartzarênicos;
• Vertissolos; Gleissolos

• Tropical Quente
Subúmido
(Sertões); e

• Argissolos Vermelho-Amarelos;

• Tropical Quente
Úmido (serras).

• Planossolos Háplicos; e

• Argissolos Vermelho-Amarelos
eutróficos;
• Neossolos Litólicos

FONTE: IPECE, SRH, CEARA.COM, ABAS. Fevereiro, 2016.

1.243,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rio Cocó;
Rio Maranguapinho;
Lagoa da Precabura;
Lagoa da Sapiranga;
Lagoa de Messejana;
Lagoa de Parangaba;
Lagoa de Maraponga;
Lagoa de Mondubim;
Lagoa de Opaia;
Lagoa de Pajuçara;
Lagoa de Jaçanau.
Rio Ceará;
Rio Cauipe;
Rio Juá;
Rio São Gonçalo;
Lagoa do Banana;
Lagoa do Parnamirizinho;
Lagoa do Tabapuá;
Lagoa do Itambé;
Lagoa do pabuçu;
Açude Sítios Novos;
Açude do Cauípe.

2.2 ANÁLISE DO AMBIENTE ECONÔMICO
2.2.1

REALIDADE ATUAL

A economia cearense tem na Região Administrativa 1, a maior concentração de riqueza do Estado,
sendo responsável por 62,9% do Produto Interno Bruto cearense, conforme o QUADRO Nº 2.2. Vale
ressaltar que a RA1 inclui os três municípios com maior participação, ou seja, Fortaleza (48,15%),
Maracanaú (5,31%) e Caucaia (4,06%). A consolidação do CIPP no horizonte de médio e longo prazo
tenderá a elevar fortemente a participação de Caucaia e São Gonçalo do Amarante no PIB estadual.
QUADRO Nº 2.2 – PRODUTO INTERNO BRUTO – 2012
RANKING CEARÁ

RANKING
REGIÃO

MUNICÍPIOS DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA 01

PIB / PM (R$)

PARTICIPAÇÃO
(%)

10

7º

Aquiraz

935.351,00

1,04%

22

11º

Cascavel

484.910,00

0,54%

3

3º

Caucaia

3.657.134,00

4,06%

103

18º

Chorozinho

89.207,00

0,10%

7

5º

Eusébio

1.407.512,00

1,56%

1

1º

Fortaleza

43.402.190,00

48,15%

87

16º

Guaiúba

107.068,00

0,12%

9

6º

Horizonte

939.562,00

1,04%

52

15º

Itaitinga

184.858,00

0,21%

2

2º

Maracanaú

4.789.878,00

5,31%

13

8º

Maranguape

823.652,00

0,91%

18

10º

Pacajus

599.849,00

0,67%

15

9º

Pacatuba

650.910,00

0,72%

27

12º

Paracuru

396.224,00

0,44%

50

14º

Paraipaba

199.731,00

0,22%

89

17º

Pindoretama

104.306,00

0,12%

6

4º

São Gonçalo do Amarante

1.439.817,00

1,60%

127

19º

São Luís do Curu

68.489,00

0,08%

36

13º

Trairi

297.617,00

0,33%

Total da Região Administrativa 01

60.578.265,00

62,9%

Total do Ceará

90.131.724,00

100,0%

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

A Região possui 12 municípios com participação menor de que 1% do PIB Estadual, 4 entre 1% e 2%, e
3 acima desse patamar. Essa distribuição fica clara na FIGURA Nº 2.1 abaixo, que evidencia a
concentração da economia.

FIGURA Nº 2.1 – PIB DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 01 – 2012

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

É importante salientar o comportamento ascendente do PIB de Caucaia nos últimos anos, crescendo de
R$ 1.973.210 em 2008 para R$ 3.657.134 em 2012 (FIGURA Nº 2.2).
FIGURA Nº 2.2 – EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO DE CAUCAIA– 2008 A 2012

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Esse comportamento crescente do PIB de Caucaia, evolução de 85,3 % entre 2008 e 2012, coloca o
município na 16º posição, em termos de evolução, no Estado do Ceará (QUADRO Nº 2.3).

QUADRO Nº 2.3 – MAIORES TAXAS DE CRESCIMENTO (%) PIB MUNICIPAL – 2008 / 2012
RANKING
17
4
16
2
10
11
9
1
6
13
3
8
7
18
14
15
19
12
5
-

MUNICÍPIOS
Aquiraz
Cascavel
Caucaia
Chorozinho
Eusébio
Fortaleza
Guaiúba
Horizonte
Itaitinga
Maracanaú
Maranguape
Pacajus
Pacatuba
Paracuru
Paraipaba
Pindoretama
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Trairi
CEARÁ

2008/2012 (%)
87,9
30,3
85,3
24,5
49,5
50,9
45,0
11,4
36,7
52,4
27,3
43,9
42,4
119,8
57,1
79,5
135,4
51,6
32,5
50,0

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Quanto a Taxa de crescimento acumulada do PIB entre 2008 e 2012, a FIGURA Nº 2.3 evidencia que na
RA1 existem 02 municípios com taxa superior a 100%, 07 entre 50% e 100%, ficando todos os demais
abaixo desse patamar. No que se refere a esse critério de análise é provável que tanto Caucaia como
São Gonçalo do Amarante mantenham esse comportamento acima da média em decorrência da
consolidação e expansão do CIPP.
FIGURA Nº 2.3 – MAIORES TAXAS DE CRESCIMENTO (%) PIB MUNICIPAL – 2008 A 2012

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

No que diz respeito a participação no PIB Estadual, Caucaia tem um valor que representava, em 2008,
3,28% do cearense. No entanto, o município vem apresentando taxa de crescimento superior a média
estadual. Em 2012, o PIB de Caucaia representava 3,77% do estadual, ou seja, houve um ganho relativo
do município em relação ao Estado (QUADRO Nº 2.4).
QUADRO Nº 2.4 – PRODUTO INTERNO BRUTO – CAUCAIA E CEARÁ (2008 – 2012)
DISCRIMINAÇÃO
Ceará (R$)
Taxa de crescimento (%)
Caucaia (R$)
Taxa de crescimento (%)

2008

2009

2010

2011

2012

60.098.877

65.703.761

77.865.415

87.982.450

90.131.724

-

8,5%

15,6%

11,5%

2,4%

1.973.210

2.182.801

2.854.139

3.323.808

3.657.134

9,6%

23,5%

14,1%

9,1%

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

A evolução do PIB de Caucaia de 2008 a 2012 evidencia uma taxa de crescimento anual
constantemente superior a do Estado do Ceará (FIGURA Nº 2.4).
FIGURA Nº 2.4 – EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO CAUCAIA E CEARÁ – 2009 A 2012

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

No que diz respeito ao PIB per capita, Caucaia tem um valor que representava, em 2008, 83,99% da
média cearense (R$ 7.112,00), correspondendo a R$ 5.974,00. No entanto, o município vem
apresentando taxa de crescimento superior a média estadual. Em 2012, o PIB per capita de Caucaia (R$
10.881,00) superou a média estadual (R$ 10.473,00) representando 103,89% desta, ou seja, constata-se
um grande ganho de Caucaia em relação ao Ceará, nesse período (QUADRO Nº 2.5).

QUADRO Nº 2.5 – PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA – CAUCAIA E CEARÁ (2008 – 2012)
DISCRIMINAÇÃO
Ceará (R$)
Taxa de crescimento (%)
Caucaia (R$)

2008

2009

2010

2011

2012

7.112

7.687

9.217

10.314

10.473

-

7,5%

16,6%

10,6%

1,5%

5.974

6.557

7.999

9.791

10.881

8,9%

18,0%

18,3%

10,0%

Taxa de crescimento (%)
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica

A evolução do PIB PER CAPITA de Caucaia de 2008 a 2012 evidencia uma taxa de crescimento anual
constantemente superior a do Estado do Ceará, respeitando a mesma tendência de elevação e de queda
no ritmo de crescimento (FIGURA Nº 2.5).
FIGURA Nº 2.5 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO – PRODUTO INTERNO BRUTO PER
CAPITA – CAUCAIA E CEARÁ – 2009 A 2012

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

A estrutura setorial do PIB de Caucaia mostra que o setor de serviços tem participação mais relevante na
economia municipal, com 59,6%, seguido pela indústria com 39,5%, já a agropecuária representa 0,9%.
Ao analisar as taxas nominais de crescimento dos três setores (primário, secundário e terciário),
percebemos que o setor de agropecuário apresentou uma redução, passando de 1,6% para 0,9%, entre
2008 e 2012; o setor serviços também teve uma queda de 66,0% para 59,6% enquanto o industrial
apresentou um crescimento, passando de 32,4% para 39,5% na composição do PIB, no mesmo período
(QUADRO Nº 2.6).

QUADRO Nº 2.6 – ESTRUTURA SETORIAL DO VALOR ADICIONADO A PREÇOS DE MERCADO (%)
AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO
2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Caucaia

1,6

1,3

1,2

0,9

32,4

38,1

36,8

39,5

66,0

60,6

62,0

59,6

Ceará

5,1

4,2

4,7

3,4

24,5

23,7

22,2

22,8

70,4

72,1

73,1

73,8

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

A evolução da Estrutura Setorial do PIB de Caucaia, de 2008 a 2012 evidencia uma queda na
participação da agropecuária e dos serviços, enquanto existe um crescimento na participação da
indústria (FIGURA Nº 2.6).
FIGURA Nº 2.6 – VALOR ADICIONADO – PIB POR SETORES – CAUCAIA – 2008 A 2012

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

O setor primário é o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas. Os negócios
importantes nesse setor incluem agropecuária, agronegócio, pesca, toda a mineração e indústrias
pedreiras, entre outros.
O setor primário (agropecuária) participa com 0,9% da geração de riquezas do município e, por natureza,
tendo a tendência de ser intensivo em uso de mão-de-obra, possui um elevado impacto no potencial de
geração de trabalho e renda no município, mesmo com a sua reduzida participação econômica.
Devido à irregularidade pluviométrica e à baixa modernização tecnológica, a agropecuária municipal tem
desenvolvimento tradicional e lento. Reflexo desse quadro é a queda constante na produção de
alimentos, e a consequente fuga do homem do campo, que é obrigado a deixar sua terra em busca de
melhores condições de vida nos centros urbanos.
O meio rural de Caucaia é marcado pela agricultura e pecuária de subsistência, predominando a banana,
a cana-de-açúcar e a mandioca; e a criação de pequenos rebanhos (ovinocultura, caprinocultura,
avicultura, bovinocultura e suinocultura). A introdução de novas tecnologias com o apoio do escritório da
EMATERCE pode elevar os padrões de produtividade e a geração de renda.
A estrutura agrária de Caucaia evidencia uma concentração do território do município. Se por um lado,
apenas 6% dos imóveis, de médio e grande porte, ocupam 51% da área rural; por outro lado, 69% dos
proprietários, mini fundiários, representam apenas 17% da área. Esta estrutura agrária deve ser
considerada no processo de zoneamento agropecuário e na seleção das atividades a serem
incentivadas no município.
O setor secundário participa com 39,5% da geração de riquezas no município, tendo, nos últimos anos,
experimentado um incremento na sua participação relativa no PIB. Esse fato torna-se relevante no
contexto das políticas públicas de combate à pobreza e de inclusão social, já que este segmento possui
um maior valor agregado, embora exija maior qualificação profissional e maiores níveis de produtividade
para seus trabalhadores.
A distribuição da indústria de transformação no município evidencia a liderança de vestuário, calçados e
afins (39%), seguido por produtos alimentares (14%), metalurgia (9%) e de minerais não metálicos (7%).
Durante a visita técnica e estudos preliminares, foi identificado que o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP), localizado a 56 km de Fortaleza, com calado de 14 a 20 metros, 02 piers petroleiros, 04
berços de atracação (17 até 2016/17), é no presente e será muito mais no futuro o grande motor da
economia municipal, tendo como âncoras o Pólo Petroquímico e o Pólo Metalmecânico. Hoje já possui
indústrias instaladas e em implantação, com destaque para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)
com investimento de US$5 bilhões e capacidade de 6 milhões de toneladas/ano de placas de aço, além
de produção de energia eólica e termoelétrica e uma Zona de Processamento de Exportações.
A Plano Diretor do CIPP do CIPP (FIGURA Nº 2.7) evidencia o complexo portuário como equipamento
básico de indução à atração de investimentos e uma divisão em quatro setores e um terminal intermodal
de cargas.

O setor terciário de Caucaia é o mais importante para a economia local, participando com 59,6 % do PIB
municipal. O comércio concentra-se no segmento varejista e os principais tipos de estabelecimentos são:
mercadorias em geral (51%), calçados/couros (11%), gêneros alimentícios (11%) seguidos de longe por
materiais de construção (4%).
Existe na sede municipal um mercado cuja estrutura precária não oferece condições de desenvolvimento
futuro sem que haja uma reforma estrutural e organizacional; além de um Shopping Center e o Projeto
da Cidade do Atacado com 389 mil m² com galpões e armazenagem completa, uma grande quantidade
de pequenos comércios e bancos.
FIGURA Nº 2.7 – PLANO DIRETOR DO CIPP – 2015

Fonte: ADECE – Agência de Desenvolvimento do Ceará.

O litoral do município possui uma paisagem atrativa ao desenvolvimento do turismo. Na sede municipal e
no litoral existem restaurantes e pousadas abertas aos visitantes. As características se adaptam ao perfil
dos seus respectivos usuários. Para dar suporte a essa demanda dos turistas, Caucaia (QUADRO Nº 2.7)
abriga diversos meios de hospedagem. Segundo o IPECE, seus 44 estabelecimentos de hospedagem
possuíam em 2013, 1.412 unidades habitacionais e 3.234 leitos; mostrando um comportamento
ascendente ao longo dos últimos anos.
QUADRO Nº 2.7 – OFERTA HOTELEIRA EM CAUCAIA – 2011 A 2013
ANO

MEIOS DE HOSPEDAGEM

UNIDADES HABITACIONAIS

LEITOS

2011

40

1439

3284

2012

39

1368

3554

2013

44

1412

3234

Fonte: Fonte: IPECE – Anuário Estatístico do Ceará 2014.

O potencial para o desenvolvimento da atividade turística apresenta-se como a vocação natural do
município, sendo ainda reforçada por um conjunto de investimentos públicos e privados tanto em
Caucaia como no seu entorno.
Os atrativos e belezas naturais devem ser complementados com a infraestrutura para o conforto,
encantamento e segurança do turista para permitir a Caucaia desenvolver o turismo de forma
sustentável incluindo o turismo de aventura e o religioso em suas potencialidades.
O IDM de Caucaia é 95% da média estadual, porém apenas 52% do de Fortaleza; já o IDH de Caucaia é
semelhante à média estadual, 26% melhor que o do município com pior desempenho e 90% do
desempenho do melhor indicador; o Gini mostra Caucaia com uma renda melhor distribuída que a média
estadual em 20%; por último o IDS-R mostra Caucaia com um desempenho 3% inferior a média
estadual. O IDH e o GINI por possuírem comparabilidade nacional serão analisados em sua evolução a
seguir.
O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, que procura indicar e comparar a qualidade de vida da
população, utilizando três indicadores: educação (taxas de alfabetização e matrícula escolar), renda (PIB
per capita) e longevidade (expectativa de vida). Ele varia de zero (0) (municípios com nenhum
desenvolvimento humano) até um (1) (municípios com desenvolvimento humano total), ou seja, quanto
mais próximo de um (1), melhor o indicador.
Municípios com IDH entre zero e 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo. Municípios
com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano, como é o caso
de Caucaia (0,682) (QUADRO Nº 2.8), equivalente a média cearense e, ambos, inferiores a média do
Brasil (0,699) - dados de 2010. Municípios com IDH superior a 0,800 têm desenvolvimento humano
considerado alto, não havendo exemplos no Ceará.
QUADRO Nº 2.8 – EVOLUÇÃO DO IDH 1991, 2000 E 2010
DISCRIMINAÇÃO

IDHM (1991)

IDHM (2000)

IDHM (2010)

Brasil

0,49

0,61

0,73

Ceará

0,41

0,54

0,68

Caucaia

0,41

0,56

0,68

25,9%

18,6%

Taxa de crescimento CAUCAIA
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

O IDH de Caucaia e do Ceará possuem desempenhos semelhantes ao longo da série histórica (19912010) analisada (QUADRO Nº 2.3.7), com a vantagem que em 1991 representavam 83,67% do IDH do
Brasil, já em 2010 passaram a representar 93,15%, ou seja, em 20 anos foi reduzida a diferença do nível
de desenvolvimento em relação à média nacional. (FIGURA Nº 2.8).

FIGURA Nº 2.8 – EVOLUÇÃO DO IDH 1991, 2000 E 2010
,

Outro indicador bastante utilizado é o índice de Gini. Ele é um parâmetro internacionalmente usado para
medir a concentração de renda. Também varia de zero a 1,00. Zero significaria, hipoteticamente, que
todos os indivíduos teriam a mesma renda e 1.00, mostraria que apenas um indivíduo teria toda a renda
de uma sociedade. Em outras palavras, quanto mais próximo de zero, melhor é o indicador.
O GINI de Caucaia mostra uma melhor distribuição de renda tanto em relação ao Ceará como em
relação ao Brasil, em toda a série histórica (QUADRO Nº 2.9), tendo o GINI de Caucaia melhorado 6%, o
do Ceará 8% e o do Brasil 5%. (FIGURA Nº 2.9).
QUADRO Nº 2.9 – EVOLUÇÃO DO INDICE DE GINI 1991, 2000 E 2010
DISCRIMINAÇÃO

Índice de Gini (1991)

Índice de Gini (2000)

Índice de Gini (2010)

Brasil

0,63

0,64

0,60

Ceará

0,66

0,67

0,61

Caucaia

0,51

0,56

0,48

Fonte:Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

FIGURA Nº 2.9 – EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI 1991, 2000 E 2010
,

Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, eleito para um mandato de quatro anos. De acordo
com entrevistas durante a visita técnica e com os dados fornecidos pela Secretaria de Finanças a
Receita Municipal supera a Despesa em toda a série histórica, sendo o superávit mais significativo em
2012 e 2013 (FIGURA Nº2.10), em 2014 a Receita foi de R$524 milhões e um crescimento nominal de
153% sobre 2007, tendo as transferências correntes a maior representatividade com 75% do total e as
receitas tributárias com uma participação de 11%. No que se refere às despesas, observa-se um
montante de R$511 milhões em 2014 e um crescimento nominal de 168% sobre 2007, sendo as
despesas de pessoal as de maior representatividade, com 49%.

FIGURA Nº 2.10 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS DE CAUCAIA 2007 A 2014

2.2.2

PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS, AMEAÇAS, OPORTUNIDADES E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

De acordo com a visita de campo, realizada através de estudos em documentos e entrevistas com
moradores locais, foi possível identificar no município os seus pontos fortes e fracos, as ameaças, as
oportunidades e os principais desafios. Seguem abaixo, os resultados no eixo econômico.
Pontos Fortes:
•

Proximidade de Fortaleza

•

Localização no Complexo Industrial e Portuário do Pecém;

•

Estradas e Ferrovia;

•

Potencial Turístico; e

•

Acessibilidade ao município.

Pontos Fracos:
•

Baixa Fertilidade do solo

•

Inexistência de aterro industrial;

•

Baixo nível de capacitação do capital humano para atuação no CIPP; e

•

Grande contingente de trabalhadores do CIPP que residem em outros municípios.

Ameaças:
•

Crescimento da Prostituição;

•

Elevação no consumo de drogas; e

•

Probabilidade de explosão urbana e demográfica com a Consolidação do CIPP.

Oportunidades:
•

Consolidação do CIPP;

•

Desenvolver o turismo;

•

Implantação da cidade do Atacado;

•

Grande potencial para melhoria da qualidade de vida da população; e

•

Consolidação do município com Pólo de Educação Superior e Tecnológica.

Desafios Estratégicos:
•

Capacitar a população local;

•

Internalizar no município os benefícios do desenvolvimento do CIPP.

•

Consolidar o Comércio Atacadista com influência regional;

•

Desenvolver Produtos Turísticos sustentáveis; e

•

Promover o Desenvolvimento com Proteção ao meio ambiente.

2.3 ANÁLISE DO AMBIENTE URBANO
2.3.1

REALIDADE ATUAL

Para compreender o ambiente urbano do Município de Caucaia, é importante conhecer sua localização,
descrita na inserção do município no contexto regional, no item anterior.
O Município de Caucaia possui oito distritos, o Distrito-Sede e os distritos de Bom Princípio, Catuana,
Guararu, Jurema, Mirambé, Sítios Novos e Tucunduba. A maioria das localidades não possui núcleos
urbanos desenvolvidos, com exceção das localidades praianas, das localidades do Garrote e da
Localidade de Matões. Do total de habitantes do município, mais de 89% das pessoas vivem em zona
urbana, enquanto que apenas 11%, aproximadamente, vive em zona rural (IBGE, 2010).
A relação com os municípios vizinhos é intensa devido à facilidade de acesso entre eles, pois Caucaia
está bem atendida pela malha rodoviária regional e suas estradas distribuem bem os fluxos entre seus
distritos. As principais rodovias de acesso ao município são a BR-222, a BR-020, a CE-090 e a CE-085.
A relação com Fortaleza é ainda mais intensa devido às ofertas de emprego e às infraestruturas de
saúde e educação, além das opções de comércio, serviços e lazer existentes na Capital do Estado.
A Sede do Município de Caucaia está situada a 20km de Fortaleza em linha reta. É o centro
administrativo e financeiro do município e onde se realizam a maioria das atividades econômicas e de
serviços. Concentra os principais equipamentos, principalmente aqueles relacionados ao Poder Público
(como as Secretarias e a Prefeitura) e aos poderes legislativo e judiciário (Câmara dos Vereadores e
Fórum), e é onde há uma rede de serviços e comércio mais diversificada. Assim, a Sede é o foco de
atração das principais atividades do município, exceto aquelas voltadas ao turismo, que têm as
localidades praianas como foco prioritário.

Além das características já citadas, a proximidade da Sede Municipal com o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP é mais um fator que vem estimulando fortemente a expansão da área
urbana por boa parte do território do Distrito Sede. A tendência de expansão é a norte, com destaque
para as ocupações já existentes em direção às praias; à noroeste, nas margens da CE-085 (Via
Estruturante) e nas localidades do Garrote, onde loteamentos de grande porte já estão sendo
implantados; e à oeste, nas proximidades da BR-222, um dos principais eixos de escoamento industrial.
Jurema também possui importante relevância dentre as áreas urbanas do município, tanto pela
cornubação de sua malha urbana com as de Fortaleza e da Sede Municipal de Caucaia, quanto pelo
adensamento de praticamente toda a área do distrito e, também, pela oferta de comércio e serviços em
suas principais avenidas. O predomínio, entretanto, é de ocupação residencial.
Em relação ao sistema viário interno, as vias da Sede Municipal e de Jurema são quase todas
pavimentadas em asfalto ou calçamento. O asfalto é visto, principalmente, na área central da Sede
Municipal. Nas duas áreas o traçado dos quarteirões é quadrangular e, nas áreas periféricas, devido à
expansão não planejada do município, muitas ruas encontram-se em leito natural e sem continuidade.
Os passeios são mal conservados e despadronizados, o que, juntamente com a escassez de
arborização, desestimula o caminhar dos pedestres.
Nas demais sedes distritais apenas as vias principais são em calçamento e, em minoria, asfaltadas. As
vias secundárias e periféricas são em leito natural. Calçadas são praticamente inexistentes e a
arborização também é escassa.
O transporte intermunicipal é realizado por ônibus e lotações, complementado também pelo transporte
metroviário estadual (VLT) que liga Caucaia à Fortaleza. O município não possui terminal rodoviário nem
para atender aos passageiros da Sede Municipal e nem para atender aos muitos turistas das localidades
praianas.
Caucaia possui um rico potencial turístico devido aos seus diversos atrativos naturais, como praias,
dunas, lagoas e serras, devido ao Santuário de Santa Edwiges e, também, à presença do CIPP em seu
território. Assim, várias modalidades de turismo podem ser estimuladas, como turismo esportivo,
ecológico, de aventura, religioso e de negócios. Outros pontos positivos são a existência de sinalização
turística e, concentrados principalmente no Cumbuco, a existência de diversas opções de meios de
hospedagem e a abundante oferta de mão-de-obra. Apesar do potencial, as demais áreas turísticas são
carentes ou não contam com serviços e infraestrutura básica e/ou turística, fundamentais para o
desenvolvimento desse setor.
Outro problema está relacionado ao avanço do mar nas áreas turísticas praianas. O avanço já atingiu as
praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí, deixando muitos escombros onde antes era
urbanizado, desvalorizando as localidades como um todo. O problema tende a piorar com o passar dos
anos e, mais cedo ou mais tarde, atingirá também as praias da Tabuba e do Cumbuco caso não haja
algum tipo de intervenção definitiva.
Conforme visto durante a visita de campo ao Município de Caucaia e pelas informações obtidas,
observou-se uma deficiência geral em quase todos os aspectos relacionados às infraestruturas básicas

de serviços públicos, exceto na distribuição de energia elétrica, que atende praticamente a todo o
município. Os setores referentes ao abastecimento d’água e ao esgotamento sanitário são os que
necessitam de maior investimento e atenção especial por parte do poder público, que precisa readequálos para melhor atender à população municipal.
2.3.2

PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS, AMEAÇAS, OPORTUNIDADES E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Durante o processo de elaboração da Leitura da Realidade Municipal foi possível identificar os pontos
fortes e fracos, as ameaças, as oportunidades e os principais desafios do município. Assim, no eixo
urbano tem-se:
Pontos Fortes
•

As ótimas opções de acesso ao município pelas rodovias federais BR-222 e BR-020 e pelas
rodovias estaduais CE-090 e CE-085;

•

A facilidade de acesso entre os distritos e a Sede Municipal devido às rodovias que margeiam
suas áreas urbanas;

•

A localização privilegiada entre Fortaleza e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém;

•

O grande potencial turístico natural, tanto por causa do litoral quanto por suas dunas, lagoas,
recursos hídricos e serras;

•

A variedade nas paisagens urbanas, com distritos e localidades situados entre áreas rurais,
litorâneas, serranas e áreas próximas a rios e lagoas;

•

O potencial paisagístico, urbanístico e de lazer das lagoas da Sede Municipal;

•

A boa sinalização de trânsito na Sede Municipal, contribuindo para a organização do tráfego e
oferecendo informação ao motorista;

•

A existência de sistema público de transporte rodoviário e metroviário;

•

A existência de Aterro Sanitário;

•

A oferta de mão-de-obra abundante;

•

A coleta de lixo nas sedes distritais; e

•

A cobertura da rede de energia elétrica em quase 100% do município.

Pontos Fracos
•

As más condições ou inexistência de calçadas e a falta de arborização, que desestimulam a
circulação a pé;

•

A inexistência de ciclovias ou ciclofaixas;

•

O crescimento urbano desordenado, marcado por vazios e dispersões urbanas, ruas sem
continuidade e ocupações em áreas irregulares (margens de recursos hídricos e dunas);

•

A inexistência de terminal rodoviário na Sede Municipal e nas principais localidades praianas;

•

A carência de serviços e infraestrutura turística nas áreas turísticas (com exceção do Cumbuco,
que possui melhor estrutura);

•

A desvalorização das áreas atingidas pelo avanço do mar;

•

A baixa qualidade das vias de acesso às localidades;

•

A sinalização precária nos acessos aos distritos e nas áreas urbanas deles;

•

A pouca abrangência do abastecimento de água e saneamento básico; e

•

A ineficiência ou inexistência de infraestrutura de comunicação nas áreas rurais.

Oportunidades
•

A acessibilidade terrestre (rodovias e ferrovia), entre Caucaia e os municípios vizinhos;

•

A boa receptividade e acolhida aos visitantes, por parte da população residente em Caucaia;

•

O grande potencial turístico, onde várias modalidades podem ser estimuladas, como turismo
esportivo, ecológico, de aventura, religioso e de negócios;

•

A existência do CIPP e seus impactos positivos no território municipal;

•

A enorme diversidade cultural; e

•

A inserção do município no programa PRODETUR / CE II.

Ameaças
•

O crescimento urbano desordenado;

•

O avanço do mar nas localidades praianas;

•

A subutilização de algumas áreas com potencial para o turismo;

•

A deficiência na infraestrutura de apoio ao turismo; e

•

A carência de infraestruturas básicas em todo o âmbito municipal.

Analisando os principais pontos expostos acima, destacam-se alguns desafios estratégicos para o
Município de Caucaia, no que se refere ao eixo urbano. São eles:
Desafios Estratégicos
•

Disciplinar o a expansão urbana e o ordenamento territorial, atentando para as novas tipologias de
uso do solo e para as novas demandas e impactos provocados pelo CIPP;

•

Solucionar, definitivamente, o problema do avanço do mar;

•

Recuperar as áreas atingidas pelo avanço do mar;

•

Urbanizar as lagoas do Tabapuá, Pabussu e Itambé, valorizando o entorno da região que estão
inseridas e tornando-as excelentes opções de lazer para a população;

•

Melhorar as infraestruturas turísticas;

•

Melhorar a acessibilidade intra-urbana;

•

Melhorar a sinalização nos distritos; e

•

Melhorar e ampliar a rede de infraestruturas básicas no município (abastecimento de água,
sistemas de esgotamento sanitário e drenagem, coleta de lixo, energia elétrica e comunicação).

2.4 ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIAL
2.4.1

REALIDADE ATUAL

A secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia do município de Caucaia – SESUTEC, tem
como missão estabelecer uma nova ordem da gestão pública, confrontando paradigmas e
implementando uma lógica de trabalho, baseada em princípios éticos e focada na satisfação de todos os
integrantes da cadeia de valor do governo municipal: Cidadãos, servidores, fornecedores e parceiros.
Conforme informações coletadas junto aos representantes da SESUTEC, para efetivar sua missão a
secretaria dispõem da seguinte infraestrutura:
Policia Militar/Posto Policial: O quartel do 12º BPM, concentra o maior número de policiais militares e
viaturas que atuam no município. Dentro da estrutura existe no distrito da Jurema: Um quartel da PM do
Ronda do Quarteirão, localizado no Conjunto Araturi e uma companhia no Conjunto Nova Metrópole (23º
DP). O município conta também, com uma delegacia de polícia, localizada na praia do Icaraí (22ºDP) e
outro na Praia do Cumbuco (31º DP), que atuam em horário de expediente manhã e tarde, com uma
equipe de Delegados, Inspetores Escrivães e Viaturas para tratar as ocorrências. Possui ainda, a
Delegacia de Proteção e Violência contra as mulheres, situada na malha central de Caucaia.
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, cuja finalidade é executar no município de Caucaia
a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil incorporando ações que abrange a prevenção, mitigação,
preparação resposta e recuperação em áreas suscetíveis e/ou vulneráveis aos desastres.
Guarda Municipal de Caucaia Instituição de caráter civil, responsável pela defesa, preservação e
divulgação do bem público, garantir a segurança em diversos eventos, realização de blitz contra poluição
sonora e serviços de informações prestados a sociedade civil, dentre outras funções afins.
Companhia de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiro do Ceará, localizado no Bairro do Icaraí, que
trabalha em conjunto com os agentes de suporte técnico, que atuam na função de guardas vidas nas
praias e lagoas de Caucaia.
A SESUTEC, é também responsável pela segurança do Parque Estadual Botânico do Ceará, realizada
por empresa de vigilância privada.
A Assistência Social no Município de Caucaia é executada pela Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social e fiscalizada por diversos Conselhos e Comissões vinculados a Assistência
Social. Conforme informações coletadas em documentos disponibilizados e representantes da Prefeitura
Municipal de Caucaia, o município executa 13 (treze) programas e projetos sócioassistenciais, conforme
QUADRO N°2.10, abaixo:

QUADRO Nº 2.10 – AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO
PROJETO / AÇÃO /
PROGRAMA
Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à
Família – PAIF
Centro de Referência da
Assistência Social –
CRAS
Serviço de Proteção e
Atendimento
Especializado à Famílias
e Indivíduos – PAEFI
Centro de Referência
Especializado da
Assistência Social –
CREAS

PÚBLICO ATENDIDO

PRINCIPAIS AÇÕES

FINANCIAMENTO

9.000 famílias Referenciadas /
Ano

Promover o acompanhamento
socioassistencial das famílias
referenciadas, promovendo
atividades de atendimento,
encaminhamento, estímulo à
emancipação e à geração de
renda

Federal /
Municipal

Famílias e pessoas que estão
em situação de risco social ou
tiveram seus direitos violados

Oferece apoio, orientação e
acompanhamento para a
superação dessas situações por
meio da promoção de direitos,
da preservação e do
fortalecimento das relações
familiares e sociais.

Federal/
Municipal

Adolescentes de 12 a 18 anos
Serviço de proteção social
incompletos, ou jovens de 18 a Prover atenção socioassistencial e
a adolescentes em
21 anos, em cumprimento de acompanhamento a adolescentes
cumprimento de medida
Medida socioeducativa de
e jovens em cumprimento de
socioeducativa de
Liberdade Assistida e de
medidas socioeducativas em meio
Liberdade Assistida (LA) e
Prestação de Serviços à
aberto, determinadas
de Prestação de Serviços
Comunidade, aplicada pela
judicialmente.
à Comunidade (PSC)Justiça da Infância e da
MSE
Juventude
Oferece trabalho técnico para a
análise das demandas dos
usuários, orientação individual e
Jovens, adultos, idosos e
grupal e encaminhamentos a
Serviço Especializado
famílias que utilizam as ruas
outros serviços socioassistenciais
para pessoas em situação
como espaço de moradia e/ou
e das demais políticas públicas
de rua – Centro POP
sobrevivência
que possam
contribuir na construção da
autonomia, da inserção social e da
proteção às situações de violência
Crianças e adolescentes de
ambos os sexos, inclusive
O atendimento prestado deve ser
crianças e adolescentes com
personalizado e em pequenos
deficiência, sob medida de
grupos e favorecer o convívio
Serviço de Acolhimento
proteção
familiar e comunitário, bem como a
Institucional para crianças
e em situação de risco pessoal e utilização dos equipamentos e
e adolescentes – Abrigo
social, cujas famílias ou
serviços disponíveis na
Domiciliar
responsáveis encontrem-se
comunidade
temporariamente impossibilitados
local.
de cumprir sua função de
cuidado e proteção.
Programa Bolsa Família
– PBF

Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV

Federal /
Municipal

Federal /
Municipal

Federal /
Municipal

34.093 Famílias em situação
de pobreza e extrema pobreza

Programa de Transferência de
Renda e Ações Complementares
de Educação, Saúde,
Assistência e Geração de
Emprego e Renda

Federal /
Municipal

Crianças e adolescentes de 6
a 15 anos de idade
Idosos a partir de 60 anos

Serviço realizado com grupos,
organizado de modo a prevenir
as situações de risco social,
ampliar trocas culturais e de
vivências, desenvolver o
sentimento de pertença e de
identidade, fortalecer vínculos e
incentivar a socialização e a
convivência comunitária.

Federal /
Municipal

QUADRO Nº 2.10 – AÇÕES SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO
(Continuação)
PROJETO / AÇÃO /
PROGRAMA

PÚBLICO ATENDIDO

PRINCIPAIS AÇÕES

FINANCIAMENTO

Ações Estratégicas do
PETI

Crianças e adolescentes em
situação de trabalho infantil

Ações estratégicas que visam a
convergência dos serviços,
programas e projetos das diversas
políticas setoriais e da atuação dos
órgãos de defesa direitos para a
prevenção e a erradicação do
trabalho infantil.

Federal /
Municipal

Benefício de Prestação
Continuada – BPC

Idosos com mais de 65 anos e
portadores de necessidades
especiais cuja renda mensal
per capta seja inferior a ¼ do
salário mínimo

Orientação, Triagem e
Encaminhamento, para
solicitação do Benefício.

Federal

Benefícios Eventuais

Indivíduos e famílias em
situações de vulnerabilidade
temporária e calamidade
pública.

Doações de cestas básicas,
Auxílio Natalidade, Auxílio
Funeral.

Municipal /
Estadual

Famílias com renda percapta
de até ¹/² salário mínimo ou
renda familiar de até 03
salários mínimos

Identificação de potenciais
beneficiários de programas
sociais

Federal /
Municipal

Programa Minha Casa
Minha Vida

6.500 famílias atendidas

Acompanhamento as famílias
inseridas em Programa de
Habitação Popular.

Federal /
Estadual /
Municipal

Programa de Aquisição
de Alimentos

200 famílias atendidas

Promover o acesso à
alimentação e incentivar a
agricultura familiar.

Federal /
Municipal

Cadastro Único

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e MDS.

Ponderando o quadro acima percebe-se a dependência financeira que o município tem junto ao Governo
Federal, em que a maior parte dos projetos e programas executadas, apesar da contrapartida municipal,
tem como maior fonte de financiamento os recursos públicos federais.
Os dados do Censo 2010 constatou que o distrito de Jurema obteve o melhor desempenho em relação
ao Índice de Vulnerabilidade Social-IVS, sendo seguido pela sede de Caucaia. Em contrapartida, os
distritos que registraram os maiores valores do índice foram Tucunduba, Bom Princípio e Sítios Novos,
detendo, as populações desses distritos maiores riscos a sofrer perda de bem-estar, gerados por
possíveis alterações nos planos econômicos, sociais, políticos e ambientais.
O QUADRO Nº 2.11 nos apresenta alguns indicadores percentuais de vulnerabilidade social extraídos do
Censo demográfico.
QUADRO Nº 2.11 – INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIAL
% de pessoas desempregadas (acima de 16 anos)

8,38%

% de analfabetos (acima de 15 anos)

12,4%

% Gravidez na adolescência (10 a 19 anos)

48,91

% Esgotamento sanitário (fossa/sumidouro)

63,88%

Fonte: IBGE – Censo demográfico - 2010

Segundo informações extraídas do Atlas de Desenvolvimento Humano 51%da população de Caucaia e
considerada vulnerável a pobreza, ou seja, sobrevive com menos de ¹/² de salário mínimo de renda
familiar percapta e 22,82% é considerada pobre, recebendo menos de ¹/² salário mínimo de renda
percapta.
As ações assistenciais, atendimentos e acompanhamentos as famílias em situação de vulnerabilidade
são realizadas por profissionais do Cento de Referência da Assistência Social -CRAS e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social -CREAS.
As atividades culturais são realizadas e coordenadas através da Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura Esporte e Juventude. Os principais equipamentos de cultura e lazer do município são: 01
biblioteca pública, diversas praças, Igrejas católicas e templos de diversas religiões e crenças, Quadras
Esportivas, 01 Ginásio Poliesportivo, 01 Estádio Municipal em Construção e 01 anfiteatro. Em alguns dos
distritos as estruturas voltadas para o lazer são inexistentes ou se encontram em estado inadequado
para uso da população.
Na área do litoral foram citadas as barracas de praia, lagoa do Banana, os passeios de cavalo na praia
como opção de lazer, porem os atrativos eram voltados mais para o turismo da região.
O município incentiva a produção e difusão das diversas linguagens artísticas buscando preservar os
bens de valores culturais locais, existem diversos grupos de dança, teatro, quadrilhas juninas, grupos
musicais, dentre outros. Ressalta-se as tradições culturais, costumes e crenças da comunidade indígena
presente na região.
A rede assistencial de saúde é formada por 02 Hospitais, 44 unidades básicas de atendimentos (1 em
cada distrito e a maioria localizada na sede), 01 posto de saúde que atende a comunidade indígena, 01
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, 02 centros de atendimento psicossocial-CAPS, 01 centro de
Especialidades Médicas – Policlínica, 01 centro de Especialidades Odontológicas – CEO.
O quadro de recursos humanos cadastrados pela secretaria de saúde do estado e ligados ao sistema
único de saúde atuando no município de Caucaia são: 354 médicos, 93 odontólogos, 157 enfermeiros,
106 profissionais de nível superior (Assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, dentre outros), 499
agentes de saúde e 504 profissionais de nível de médio.
As informações e dados aqui apresentados em relação a saúde do município de Caucaia, foram coletados
através de pesquisas documental extraídos do Perfil Básico Municipal do IPECE, Censo Demográfico do
IBGE e dados disponibilizados no site da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará. A ausência
de representantes da Secretaria Municipal de Saúde na elaboração do Plano Diretor de Caucaia,
compromete a qualidade e uma caracterização atual da realidade da saúde no município em questão.
As informações acerca da ausência de equipamentos de saúde nos distritos que formam o município de
Caucaia, precariedade nos atendimentos dos hospitais público e postos de saúde, número reduzidos de
profissionais da saúde(médicos, fisioterapeutas, agentes comunitários dentre outros) foram coletadas no
grupo focal, oficinas de conhecimento e temáticas, atividades realizadas com representantes do poder
público e sociedade civil do município, onde foram discutidos aspectos relacionados a infraestrutura,
Educação, Saúde, e temas afins.

O Sistema Municipal de Ensino de Caucaia é composto por unidades escolares públicas municipais e
estaduais organizadas e mantidas em regime de colaboração, bem como pelas instituições privadas
(particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas), assim distribuídas: 147 unidades de ensino na
área urbana e 63 na área rural do município.
Atualmente possui 138 escolas e 52 anexos, divididos entre as modalidades de Ensino Infantil,
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA. O ensino médio é atendido através da secretaria
Estadual de Educação e a Educação Profissional atendida pelo governo Federal. O município conta
ainda com o atendimento de 43 instituições privadas de ensino, incluindo o ensino de nível superior.
Existe, ainda a rede de ensino técnico, através de um convênio firmado com a Prefeitura Municipal de
Caucaia, objetivando formar jovens e adultos nos cursos técnicos ministrados pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Em 2014, Caucaia possuía 750 alunos matriculados
nos cursos técnicos. (QUADRO Nº 2.12).
O Município de Caucaia adota a inclusão escolar dos alunos com necessidades especiais, em 2014,
foram matriculados 1.148 alunos nos estabelecimentos de ensino, ocupando 40 salas de aulas com
recursos multifuncionais com 52 profissionais, no entanto o número de estabelecimentos com estruturas
físicas e humanas para esse atendimento, ainda é precário na região. (QUADRO Nº 2.13).
O deslocamento dos alunos se dá através do transporte escolar público municipal, porem foram
relatados a falta de manutenção de alguns veículos.
QUADRO Nº 2.12 – MATRÍCULA INICIAL 2014 POR MODALIDADE DE ENSINO
Etapa e Modalidade

Dependência Administrativa
Municipal Estadual

Federal

Privada

Total

Educação Infantil

13.223

286

0

3.543

17.052

Ensino Fundamental

39.447

1.058

0

10.308

50.813

Educação Jovens e Adultos

3.969

1.328

0

212

5.509

0

12.092

0

1.093

13.188

Ensino Médio
Educação Profissional
Educação Especial
Total

0

0

421

10

431

1.148

45

0

46

1.239

56.639

14.764

421

15.166

86.990

Fonte: Censo Escolar 2014 – Diagnóstico Educacional

QUADRO Nº 2.13 – INDICADORES EDUCACIONAIS – 2013
INDICADORES
Aprovação
Reprovação

Abandono

ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLAS ESTADUAIS

Ensino Fundamental

90,30

92,00

Ensino Médio

78,19

84,61

Ensino Fundamental

6,55

6,10

Ensino Médio

8,63

6,89

Ensino Fundamental

3,15

2,00

Ensino Médio

13,18

8,50

Fonte: Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC)

Para um processo de planejamento participativo faz-se necessário o envolvimento da população
organização e atuação na busca da conquista e efetividade de seus direitos.
Norteada por esse princípio, a Equipe Técnica da Consultora buscou identificar as formas
institucionalizadas de organização popular e as estruturas de controle social criadas para a gestão
democrática das políticas públicas.
De acordo com os documentos entregue pela Prefeitura Municipal de Caucaia, no ano de 2011 o
município tinha aproximadamente 200 associações inscritas, contudo nem todas ativas, visto que parte
destas entidades, ao perderem seus convênios com os órgãos governamentais, deixaram de exercer
suas atividades.
Das 35 (trinta e cinco) associações comunitárias inscritas na Casa do Conselho, a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, relacionou 28 (vinte e oito) inscritas no Conselho Municipal de Assistência
Social, em sua maioria, possuem as suas representações na sede do município, conforme a relação
apresentada no QUADRO Nº 2.14.
QUADRO Nº 2.14 – GRUPOS E ENTIDADES SOCIAIS
ÁREA

QUANTIDADE

Federação dos Conselhos e Associações do Município de Caucaia

Sede

Federação de Bairros e Entidades de Caucaia

Sede

Fundação Perpetua Magalhaes

Sede

Fundação São Judas Tadeu

Sede

Patronato Pio XI

Sede

Sociedade Beneficente Joaquim Bento Cavalcante

Sede

Associação de Moradores do Planalto Caucaia

Sede

Centro Social Assembleia de Deus em Caucaia

Sede

Centro de Assistência Social e Profissional Tarciano Rocha Pontes

Sede

Grêmio de Receio e Estudos de Caucaia

Sede

Projeto Alegria da Criança

Sede

Lar Fabiano de Cristo

Sede

Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil -CIDI

Jurema

Projeto Feliz Jornada

Sede

Projeto Guadalajara

Sede

Associação Beneficente Tancredo Neves

Sede

Pequeno Cotolengo Dom Orione

Sede

Associação de Desenvolvimento Comunitario de Tabuleiro Grande

Sede

Associação de Assentados entre Amigos Lagoa da Serra
Associação de Apoio a Criança e ao idoso

Sítios Novos
Catuana

Associação dos Agricultores Rurais da área rural de Caucaia

Lagoa da Serra

Associação dos Pescadores Artesanais das Comunidades Imbuaca,
Ribeirinha e Adjacências

Praia de Iparana

QUADRO Nº 2.14 – GRUPOS E ENTIDADES SOCIAIS (Continuação)
ÁREA

QUANTIDADE

Centro Comunitário Francisco Ferreira Lima

Guajiru
Praia de Iparana

Centro de Recuperação Leão de Judá

Camurupim

Projeto Escola ade Campeões

Praia do Icarai

Associação de Surf de Praia do Icarai

Jardim Icarai

Comunidade Terapêutica Atos
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Nas reuniões com os representantes da Equipe Técnica da Prefeitura de Caucaia, foram relatados a
existências e diversidade de grupos sociais organizados existentes na região. Os grupos estão divididos
entre grupos culturais, associações comunitárias, sindicatos, grupos ligados a religião, cooperativas e
grupos advindos dos movimentos sociais de luta. Foram apontados ainda grupos ligados às artes,
quadrilhas juninas e futebol. Vale ressaltar, a ausência de documentos que relatem as informações
históricas de formações, organização e atuação das entidades.
De acordo com as informações repassadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de
Caucaia e Prefeitura de Caucaia, o município possui 15 (quinze) Conselhos responsáveis por fiscalizar,
propor, implementar e avaliar as políticas públicas municipais.
Observando o QUADRO Nº 2.15 abaixo, pode-se destacar os Conselhos que existem no município, alguns
estão vinculados à exigência ou previsão legal, ou seja, aqueles em que uma Legislação Federal determina
sua obrigatoriedade, como é o caso dos Conselhos de Saúde, Educação, Assistência e de Direitos da
Criança e Adolescente, em que o repasse de recursos federais está vinculado à sua existência.
QUADRO Nº 2.15 – CONSELHOS MUNICIPAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO
CONSELHO
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal do Trabalho
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas
Conselho Municipal da Juventude
Conselho Municipal de Cultura
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Tutelar
Conselho Municipal da Assistência Social
Conselho Municipal de Saúde
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

O processo de democratização e descentralização das políticas públicas é um fato novo, o que torna a
existência desses canais institucionais de participação ainda muito frágeis e de tímida atuação.
Por fim, entende-se que para uma efetiva atuação da população no processo de desenvolvimento
municipal faz-se necessário a criação de outros instrumentos de participação, que possibilitem o
envolvimento, a criação de espaços de capacitação e não apenas de consulta, para que a população
seja instrumentalizada e empoderada, tornando a sua participação qualificada e consciente.
2.4.2

PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS, AMEAÇAS, OPORTUNIDADES E DESAFIOS ESTRATÉGICOS

De acordo com a visita de campo, realizada através de estudos em documentos e entrevistas com
moradores locais, foi possível identificar no município os seus pontos fortes e fracos, as ameaças, as
oportunidades e os principais desafios. Seguem abaixo, os resultados no eixo social.
Pontos Fortes:
•

Rede de ensino atendendo à população do município;

•

Implantação da Universidade, Escola Profissionalizante e IFCE;

•

Equipe especializada na elaboração de cardápios nas escolas;

•

Professores capacitados para lidar com alunos do ensino especial;

•

Existência da Unidade do Corpo de Bombeiros na região do litoral;

•

Realização de diversos projetos socioassistenciais que compreendem diversas faixas etárias;

•

Espaços ociosos existentes que podem ser reativados para o lazer;

•

Realização de diversos eventos municipais; e

•

Valorização das atividades esportivas com realização de torneios;

Pontos Fracos:
•

Limitação dos órgãos competentes para atuar no contexto atual de Caucaia;

•

Reduzido número de efetivos na segurança pública;

•

Número insuficiente de viaturas para atender a demanda do município em relação as ocorrências
de violência;

•

Deficiência no atendimento de 24h da Unidade de Pronto Atendimento – UPA em Caucaia;

•

Ausência de transporte para os agentes de saúde realizarem as visitas domiciliares;

•

Número reduzido de equipes do Programa Saúde da Família para o atendimento as famílias do
município;

•

Carências de profissionais de saúde para o atendimento da população;

•

Deficiência na gestão efetiva dos equipamentos de saúde, incluindo hospitais, postos de saúde,
maternidade e CAPs;

•

Grande número de especialidades médicas não disponíveis no município;

•

Número reduzido de Centro de Referência Assistência Social, inexistência de CRAS que atenda a
população quilombola;

•

Escassez de espaços que oportunizem a população o acesso a equipamentos sociais de lazer,
cultura e esporte;

•

Estruturas de lazer sucateadas ou inexistentes nos distritos e localidades;

•

Politicas publicas insuficientes que possibilitem o acesso a programas, projetos, serviços e
benefícios da cultura, esporte, lazer e turismo;

•

Pouca oferta de escola que atendam a demanda de creche e educação infantil;

•

Número insuficiente de escolas de ensino médio que atendam a demanda dos egressos da rede
de ensino fundamental;

•

Dificuldades de acesso dos egressos do ensino médio ao ensino superior;

•

Deficiência na qualidade de ensino Municipal;

•

As ofertas dos cursos de educação profissional não atendem de forma satisfatória as demandas
de mercado do município;

•

Oferta reduzida de profissionais que atendam a alunos com deficiências;

•

Deficiência no sistema de transporte escolar,

•

Falta de apoio e acessória às associações oriundas da sociedade civil; e

•

Existência de diversas entidades sociais formalizadas, mas sem ação concreta dos movimentos
sociais.

Ameaças:
•

Elevação dos casos de violência,

•

Exploração sexual de crianças e adolescentes;

•

Crescimento da prostituição;

•

Elevação no consumo de drogas; e

•

Aumento de roubos/furtos e assassinatos.

Oportunidades:
•

Realizar estudos de espaços vazios para construção de equipamentos sociais e ampliação de
unidades de ensino existentes;

•

Utilizar as riquezas naturais e o calendário comemorativo/festivo como potencializador do turismo; e

•

Buscar apoio e financiamento do setor da indústria para realizar projetos na área da saúde,
educação e assistência social, não focando somente o turismo.

Desafios Estratégicos:
•

Promover ampla articulação com o governo do estado e representantes do Complexo Industrial;

•

Inserir no PPA da Caucaia programas, projetos, serviços e benefícios que consolidem as políticas
públicas que beneficiem a população em seus direitos;

•

Democratizar a gestão municipal; e

•

Universalizar a educação inclusiva.

3.0 - ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CAUCAIA

As linhas estratégicas para a promoção do desenvolvimento sustentável de Caucaia deverão ser
implementadas em conjunto, devido ao elevado grau de integração e complementariedade existentes
entre elas. No entanto, para melhor compreensão do conjunto e como estratégia de implementação, elas
foram divididas de acordo com os quatro eixos (econômico, urbano, ambiental e social) que compõem o
desenvolvimento municipal sustentável.
A visão das linhas estratégicas econômicas possui um caráter espacial, consolidado no MAPA Nº 3.1.
3.1 ESTRATÉGIAS, SEUS COMPONENTES E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NATURAL
Com base nos trabalhos de visitação técnica e pesquisas de gabinete, durante os quais foram
analisadas as fragilidades, limitações, vulnerabilidade e graus de sustentabilidade dos ambientes
identificados, traçou-se estratégias, componentes e ações para o desenvolvimento do Ambiente Natural
do Município de Caucaia, quais sejam:
LINHA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 1 – CAUCAIA PRESERVARÁ A PAISAGEM E OS RECURSOS
NATURAIS.
LINHA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 2 – CAUCAIA CONTROLARÁ DE MANEIRA SUSTENTÁVEL AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO.
Cada linha sofrerá um desmembramento, no qual se apontam os principais meios de alcançar o objetivo
principal. São eles:
LINHA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 1 – CAUCAIA PRESERVARÁ A PAISAGEM E OS RECURSOS
NATURAIS.
COMPONENTE 1 – IMPLANTAR GESTÃO PARA A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
Ações:
•

Gerenciar o uso de agrotóxicos nas lavouras visando ao controle contra a contaminação do
solo e lençol freático;

•

Gerenciar a destinação apropriada dos resíduos sólidos urbanos e rurais;

•

Eliminar os despejos de efluentes líquidos no solo e recursos hídricos;

•

Promover a coleta seletiva de resíduos sólidos no município como um todo; e

•

Ampliar apoio aos grupos que realizam a reciclagem de resíduos sólidos assim como criar
aparatos próprios para essa prática (ex: usina municipal de reciclagem de resíduos).

COMPONENTE 2 – IMPEDIR A DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM NATURAL E SEUS RECURSOS NATURAIS.
Ações:
•

Promover campanhas de educação ambiental, conscientizando sobre as consequências do
desmatamento e da poluição ambiental como um todo;

•

Promover uma ação de reflorestamento, em especial nas APPs;
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•

Promover a arborização dos espaços públicos, como política para a redução dos níveis de
temperatura e poluição sonora nas áreas urbanas;

•

Estimular o uso de fontes alternativas de energia (eólica, solar, de marés, outras);

•

Promover a recuperação de áreas degradadas por empreendimentos instalados no município;

•

Desenvolver ações de contenção da erosão das praias do município;

•

Incentivar ações de responsabilidade ambiental junto às empresas privadas instaladas no
município; e

•

Incentivar a criação de Unidades de Conservação Particulares: RPPNs e Reservas Ecológicas
Particulares.

LINHA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 2 – CAUCAIA CONTROLARÁ DE MANEIRA SUSTENTÁVEL AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO.
COMPONENTE 1 – CRIAR A BASE INSTITUCIONAL PARA CONTROLE AMBIENTAL.
Ações:
•

Criar políticas públicas de incentivo às atividades ambientalmente adequadas;

•

Fortalecer o Instituto de Meio Ambiente do Município de Caucaia – IMAC;

•

Intensificar a fiscalização da aplicação da legislação de controle urbano e ambiental;

•

Exigir o licenciamento ambiental de empreendimentos e obras civis quando pertinente; e

•

Cobrar a compensação ambiental aos empreendimentos instalados no município.

COMPONENTE 2 – DESENVOLVER AS ARTICULAÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Ações:
•

Criar parcerias entre o município e órgãos ambientais: Estadual e Federal;

•

Fomentar a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental nos órgãos públicos, notadamente
quanto à aquisição de materiais e contratação de obras e serviços;

•

Desenvolver as atividades comerciais, industriais e de serviços, buscando os princípios de
responsabilidade sócio-ambiental;

•

Incentivar a capacitação de multiplicadores dos princípios de responsabilidade sócio-ambiental;

•

Criar programas que incentivem a melhoria da qualidade ambiental por livre iniciativa dos
empreendedores lotados no Município (ex: Selo Verde Empresarial); e

•

Fazer valer a legislação que prevê a recuperação de áreas degradadas por parte da iniciativa
privada.

3.2 ESTRATÉGIAS, SEUS COMPONENTES E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Com base na Leitura Técnica e Comunitária do município, foi possível traçar estratégias, componentes e
ações, abaixo discriminadas, para o Desenvolvimento Econômico de Caucaia. São elas:
LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 1 – CAUCAIA

ADOTARÁ

UM

MODELO

DE

GESTÃO

ORIENTADA PARA RESULTADOS, COM PARTICIPAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E PRÁTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL.
LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 2 – CAUCAIA TERÁ UMA ECONOMIA INDUSTRIAL DE ALTO
VALOR AGREGADO.
LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 3 – CAUCAIA

TERÁ

UMA

REDE

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS E DE ATIVIDADES COMERCIAIS FORTE,
INTEGRADA

TERRITORIALMENTE

E

INDUTORA

DO

DESENVOLVIMENTO LOCAL.
LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 4 – CAUCAIA PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO RURAL,
DE

ACORDO

COM

SUAS

VOCAÇÕES,

GERANDO

TRABALHO E RENDA E OCUPANDO ORDENADAMENTE O
TERRITÓRIO.
Para que essas linhas estratégicas promovam realmente o desenvolvimento sustentável, são
imprescindíveis a definição dos seus componentes e as suas ações, como poderão ser vistos a seguir.
Para efeito de melhor compreensão, as linhas estratégicas estão divididas em componentes e apontam
os principais meios de se alcançar seus objetivos. As ações associadas aos componentes detalham
estes meios, dão forma aos componentes e às linhas estratégicas.
LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 1 – CAUCAIA ADOTARÁ UM MODELO DE GESTÃO
ORIENTADA PARA RESULTADOS, COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E PRÁTICAS DE
INCLUSÃO SOCIAL.
COMPONENTE 1 – DESENVOLVER UM MODELO DE GESTÃO ORIENTADO PARA RESULTADOS.
Ações:
•

Selecionar portfólio de projetos prioritários;

•

Definir, para cada projeto, um conjunto de indicadores de resultados;

•

Nomear um gerente para cada projeto; e

•

Estruturar calendário de reuniões de avaliação e desempenho.

COMPONENTE 2 – ESTIMULAR OS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.
Ações:
•

Implantar a Agenda 21 na gestão das políticas públicas;

•

Definir mecanismos de participação popular na gestão das políticas públicas;

•

Estimular o funcionamento de conselhos populares; e

•

Implantar a prática do orçamento participativo.

COMPONENTE 3 – DESENVOLVER UMA ECONOMIA SOLIDÁRIA DE INCLUSÃO SOCIAL.
Ações:
•

Implantar mecanismos de organização associativa para as comunidades carentes;

•

Estruturar calendário anual de eventos para motivar e despertar os valores da ética,
solidariedade, empreendedorismo e reciprocidade;

•

Capacitar às comunidades organizadas para atingir meios sustentáveis de inclusão social;

•

Criar mecanismos que possibilitem a troca de experiências e interação entre as comunidades,
como forma de fortalecer a integração do território;

•

Articular a viabilização da oferta de linhas de crédito produtivo popular (microcrédito);

•

Criar um fundo de aval municipal para viabilizar o acesso ao crédito produtivo; e

•

Articular parcerias institucionais que garantam assistência técnica aos projetos produtivos e
experiências comunitárias.

LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 2 – CAUCAIA TERÁ UMA ECONOMIA INDUSTRIAL DE ALTO
VALOR AGREGADO.
COMPONENTE 1 – CONTRIBUIR INSTITUCIONALMENTE PARA CONSOLIDAR O CIPP E FORTALECER A ZPE.
Ações:
•

Articular ação conjunta com as diversas esferas de poder público e instituições de fomento;

•

Capacitar capital humano necessário; e

•

Organizar e institucionalizar processos participativos territoriais.

COMPONENTE 2 – DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ALAVANCAR A INTERNALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DOS
BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS DA CONSOLIDAÇÃO DO CIPP.
Ações:
•

Estimular a implantação de uma rede de pequenas e médias empresas com atuação nas
cadeias produtivas instaladas no CIPP;

•

Estimular a implantação de uma rede de pequenas e médias empresas com atuação na cadeia
produtiva derivada das atividades da Siderúrgica e Refinaria (a ser atraída);

•

Capacitar o capital humano necessário; e

•

Organizar e institucionalizar processos participativos territoriais.

COMPONENTE 3 – FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.
Ações:
•

Fomentar a atração de Indústrias voltadas ao mercado interno nas margens das BRs;

•

Incentivar o surgimento de novas lideranças e o empreendedorismo;

•

Financiar a instalação e o desenvolvimento de pequenos negócios;

•

Expandir e apoiar as atividades produtivas informais;

•

Conceder crédito para microempresários informais;

•

Financiar projetos associativos; e

•

Definir critérios para estender os benefícios (isenção de ISS, IPTU, etc.) às micro e pequenas
empresas locais.

LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 3 – CAUCAIA TERÁ UMA REDE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E DE ATIVIDADES COMERCIAIS FORTE, INTEGRADA TERRITORIALMENTE E
INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL.
COMPONENTE 1 – DINAMIZAR O COMÉRCIO NA SEDE E NOS DISTRITOS.
Ações:
•

Realizar diagnóstico sobre as necessidades de consumo da comunidade;

•

Organizar o fluxo de veículos e pessoas;

•

Incentivar a melhoria do aspecto visual e de conforto ambiental dos estabelecimentos;

•

Estimular a venda de produtos locais;

•

Elaborar um Plano de Marketing para o comércio local;

•

Promover cursos de capacitação para o capital humano envolvido;

•

Estimular a formação de centrais de compras e comercialização;

•

Estimular a acessibilidade entre as áreas rural e urbana dos distritos;

•

Criar uma rede de abastecimento para a cadeia do turismo (meios de hospedagem, segundas
residências, etc.); e

•

Estabelecer parcerias institucionais com SENAC, SEBRAE, BB, BNB, EMATERCE.

COMPONENTE 2 – DESENVOLVER ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE QUALIDADE.
Ações:
•

Realizar diagnóstico sobre a rede de serviços necessários ao desenvolvimento municipal
sustentável;

•

Estimular o desenvolvimento de uma rede de serviços de natureza privada;

•

Ampliar e consolidar a rede de serviços de natureza pública; e

•

Implantar programa de qualidade total nas redes públicas e privadas de serviços.

COMPONENTE 3 – DESENVOLVER UM PÓLO DE TURISMO SUSTENTÁVEL.
Ações:
•

Implantar a Agenda 21 para a indústria de viagem e turismo;

•

Elaborar um marco legal para a consolidação do turismo sustentável;

•

Elaborar um Plano Integrado para o desenvolvimento do turismo sustentável;

•

Diversificar o turismo com o fomento do turismo de aventura e religioso;

•

Elaborar um guia de boas práticas para a atividade turística;

•

Desenvolver o turismo, tendo em vista a preservação da natureza;

•

Usar a capacidade do turismo para criar postos de trabalho e promover a inclusão social;

•

Estabelecer parcerias institucionais com SENAC, SEBRAE E BNB;

•

Construir um portal nas entradas do município;

•

Implantar Centros de Informações Turísticas;

•

Universalizar a distribuição do guia de boas práticas da atividade turística;

•

Implantar e divulgar um plano de combate à prostituição e às drogas;

•

Implantar uma completa sinalização bilíngüe em todo o município;

•

Capacitar o capital humano envolvido;

•

Dotar os seus atrativos turísticos de infraestrutura adequada;

•

Implantar pontos de coleta de lixo ao longo do município;

•

Ampliar as medidas que garantam a segurança do turista;

•

Fortalecer a atuação associativa dos meios de hospedagem e serviços de apoio ao turista;

•

Universalizar a divulgação da legislação pertinente aos atores da cadeia do turismo;

•

Inibir a especulação imobiliária no entorno dos produtos turísticos;

•

Criar trilhas ecológicas; e

•

Disseminar o ensino do turismo sustentável nas escolas.

COMPONENTE 4 – CONSOLIDAR A CIDADE DO ATACADO.
Ações:
•

Implantar mecanismos institucionais de fomento;

•

Garantir infraestrutura logística; e

•

Capacitar mão de obra local.

LINHA ESTRATÉGICA ECONÔMICA 4 – CAUCAIA PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO RURAL,
DE ACORDO COM SUAS VOCAÇÕES, GERANDO TRABALHO E RENDA E OCUPANDO
ORDENADAMENTE O TERRITÓRIO.
COMPONENTE 1 – ESTIMULAR A IMPLANTAÇÃO DE TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM GANHOS DE PRODUTIVIDADE NA
AGROPECUÁRIA.
Ações:
•

Universalizar a assistência técnica e a extensão rural;

•

Elaborar o zoneamento das potencialidades agropecuárias, respeitando a preservação
ambiental;

•

Disseminar o uso da agricultura irrigada em áreas com potencial zoneado;

•

Estimular a atuação coletiva de agricultores familiares e de pequenos produtores;

•

Promover a utilização de terras, com potencial agropecuário, que estejam improdutivas, com
assentamentos dotados de infra-estrutura e assistência técnica; e

•

Estabelecer parcerias institucionais com o SENAR, a EMATERCE, a EMBRAPA e o SEBRAE.

COMPONENTE 2 – ATIVIDADES NÃO-AGRÍCOLAS NO MEIO RURAL.
Ações:
•

Revitalizar as unidades de beneficiamento agroindustriais existentes;

•

Organizar as cadeias produtivas dos produtos agropecuários;

•

Promover a formação do capital humano na zona rural;

•

Assegurar a diversificação da composição da renda familiar entre atividades agrícolas e nãoagrícolas;

•

Estimular a organização de centrais de compra e comercialização;

•

Monitorar os impactos ambientais das atividades;

•

Fomentar a produção de insumos para a agropecuária; e

•

Estimular o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs).

3.3 ESTRATÉGIAS, SEUS COMPONENTES E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO
Com base na Leitura Técnica e Comunitária do município, foi possível traçar as seguintes estratégias
para a promoção do desenvolvimento urbano de Caucaia:

LINHA ESTRATÉGICA URBANA 1 – CAUCAIA

TERÁ

UM

MODELO

DE

ORDENAMENTO

TERRITORIAL RACIONAL E DISCIPLINADO E UM INCENTIVO
AO CRESCIMENTO COMPACTO DOS NÚCLEOS URBANOS.
LINHA ESTRATÉGICA URBANA 2 – CAUCAIA DISPORÁ DE UMA ACESSIBILIDADE EFICIENTE E DE
BOA QUALIDADE E UMA MOBILIDADE SATISFATÓRIA PARA
TODOS OS SEUS HABITANTES E VISITANTES.
LINHA ESTRATÉGICA URBANA 3 – TODO O MUNICÍPIO DE CAUCAIA ESTARÁ COBERTO POR
REDE DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS, GARANTINDO ASSIM
SUA UNIVERSALIZAÇÃO.
LINHA ESTRATÉGICA URBANA 4 – CAUCAIA DISPORÁ DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
ESSENCIAIS

AO

DESENVOLVIMENTO

DA

ATIVIDADE

TURÍSTICA SUSTENTÁVEL E SUA EXPANSÃO.
Para que essas linhas estratégicas promovam realmente o desenvolvimento sustentável, é
imprescindível a definição dos seus componentes e as suas ações, como poderão ser vistos a seguir.
Para efeito de melhor compreensão, as linhas estratégicas estão divididas em componentes e apontam
os principais meios de se alcançar seus objetivos. As ações associadas aos componentes detalham
estes meios, dão forma aos componentes e às linhas estratégicas.
LINHA ESTRATÉGICA URBANA 1 – CAUCAIA

TERÁ

UM

MODELO

DE

ORDENAMENTO

TERRITORIAL RACIONAL E DISCIPLINADO E UM INCENTIVO AO CRESCIMENTO COMPACTO DOS
NÚCLEOS URBANOS.
COMPONENTE 1 – ORDENAR A ÁREA CENTRAL DA SEDE MUNICIPAL.
Ações:
•

Incentivar o adensamento do centro da Sede Municipal;

•

Ordenar o comércio informal através de regularização do uso do solo;

•

Reorganizar o trânsito da área central, amenizando os problemas do sistema viário;

•

Disciplinar o estacionamento de veículos na área comercial; e

•

Reformar o Mercado Municipal e melhorar as condições de higiene e limpeza, a fim de
disciplinar o seu uso.

COMPONENTE 2 – DISCIPLINAR O CRESCIMENTO URBANO.
Ações:
•

Promover a expansão compacta dos núcleos urbanos, estimulando o adensamento e
favorecendo a oferta de infraestruturas básicas;

•

Estimular a ocupação dos vazios urbanos de forma equilibrada e conforme às necessidades de
uso da área;

•

Incentivar a ocupação dos vazios urbanos por usos voltados ao turismo, valorizando as praias
e melhorando a qualidade de vida das comunidades locais.

3.4 ESTRATÉGIAS, SEUS COMPONENTES E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Com base na Leitura Técnica e Comunitária do município, foi possível traçar estratégias, componentes e
ações para o Desenvolvimento Social de Caucaia. São elas:
LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 1 – CAUCAIA

OFERECERÁ

BOAS

CONDIÇÕES

DE

SAÚDE

HUMANA.
LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 2 – CAUCAIA

INCENTIVARÁ

E

FORTALECERÁ

AÇÕES

DE

CIDADANIA NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 3 – CAUCAIA AMPLIARÁ OS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS.
LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 4 – CAUCAIA

OFERECERÁ

SERVIÇOS

EDUCACIONAIS

DE

QUALIDADE.
LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 5 – CAUCAIA OFERECERÁ BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.
Para que essas linhas estratégicas promovam realmente o desenvolvimento sustentável, são
imprescindíveis a definição dos seus componentes e as suas ações, como poderão ser vistas a seguir.
Para efeito de melhor compreensão, as linhas estratégicas estão divididas em componentes e apontam
os principais meios de se alcançar seus objetivos. As ações associadas aos componentes detalham
estes meios, dão forma aos componentes e às linhas estratégicas.
LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 1 – CAUCAIA OFERECERÁ BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
HUMANA.
COMPONENTE 01 – AMPLIAR E FORTALECER O CAPITAL HUMANO DA SAÚDE.
Ações:
•

Ampliar o efetivo do quadro funcional dos profissionais da saúde;

•

Absorver e disponibilizar profissionais de especialidades que ainda não são oferecidas pela
rede pública de saúde no município; e

•

Ampliar o quadro de pessoal das equipes de PSF, a fim de não sobrecarregar nenhuma área.

COMPONENTE 02 – AMPLIAR E FORTALECER O CAPITAL FÍSICO DA SAÚDE.
Ações:
•

Viabilizar estudo de local dotado de infraestrutura adequado a construção de um hospital de
referência que atenda a carência da população;

•

Ampliar os horários de atendimentos a população dos equipamentos de atenção à saúde básica;

•

Ampliar a gestão e fiscalização efetiva dos equipamentos de saúde;

•

Criar um órgão de fiscalização das obras no município; e

•

Fiscalizar as construções inadequadas às leis e normas estabelecidas na nova legislação do
PDP, punindo-as com o rigor previsto na legislação.

COMPONENTE 3 – INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE CENTRALIDADES INDEPENDENTES, ESTIMULANDO O CRESCIMENTO
EQUILIBRADO DO MUNICÍPIO.
Ações:
•

Incentivar o desenvolvimento social e econômico nas sedes distritais, oferecendo serviços e
comércio variado à população local, a fim de evitar a necessidade do deslocamento até a
Sede;

•

Incentivar o equilíbrio e uma variada tipologia de usos do solo em áreas estratégicas das
cidades, unindo centros de emprego, moradia, serviços e lazer, possibilitando, assim, a
formação de centralidades independente;

•

Melhorar o acesso e a comunicação entre os distritos e as localidades do município; e

•

Utilizar ferramentas legais para evitar a especulação imobiliária.

LINHA ESTRATÉGICA URBANA 2 – CAUCAIA DISPORÁ DE UMA ACESSIBILIDADE EFICIENTE E DE
BOA QUALIDADE E UMA MOBILIDADE SATISFATÓRIA PARA TODOS OS SEUS HABITANTES E
VISITANTES.
COMPONENTE 1 – AMPLIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL E CONTROLAR OS TRANSPORTES
ALTERNATIVOS.
Ações:
•

Melhorar o sistema de transporte público municipal entre as principais áreas urbanas;

•

Formalizar e padronizar as paradas dos ônibus urbanos e escolares; e

•

Regularizar os sistemas informais de transporte, garantindo qualidade e segurança dos
passageiros e controlando as taxas cobradas no deslocamento.

COMPONENTE 2 – AMPLIAR A SINALIZAÇÃO URBANA E MUNICIPAL.
Ações:
•

Implantar a sinalização urbana nos distritos e principais localidades;

•

Ampliar a sinalização nas rodovias e nas vias vicinais importantes;

•

Padronizar a comunicação visual em toda a extensão territorial do município;

•

Dotar as principais áreas turísticas de sinalizações bilíngues e para deficientes visuais; e

•

Construir um portal temático nas entradas do município e distritos, afirmando, assim, suas
identidades.

COMPONENTE

3 – PROMOVER MELHORIAS QUE ESTIMULEM A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO PELOS

PEDESTRES, CICLISTAS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Ações:
•

Ampliar e padronizar as calçadas (passeios), tornando-as mais confortáveis e seguras para a
população;

•

Implantar um sistema de ciclovias ou ciclofaixas na Sede Municipal, estimulando o uso da
bicicleta com fluidez e segurança nos deslocamentos;

•

Dotar os passeios de rampas para acesso dos portadores de necessidades especiais, de
acordo com a legislação específica;

•

Arborizar praças e ruas, incentivando o uso dos espaços públicos em horários diversificados; e

•

Melhorar a iluminação pública, auxiliando no deslocamento e na segurança dos pedestres e
ciclistas.

COMPONENTE 4 – IMPLEMENTAR ÁREAS DE ESTACIONAMENTO.
Ações:
•

Estabelecer locais adequados para o estacionamento de motos, preferencialmente cobertos;

•

Implantar bicicletários nas principais áreas da cidade;

•

Estipular áreas especiais para pontos de embarque e desembarque do transporte público; e

•

Regular o estacionamento na via pública.

LINHA ESTRATÉGICA URBANA 3 – TODO O MUNICÍPIO DE CAUCAIA ESTARÁ COBERTO POR
REDE DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS, GARANTINDO ASSIM SUA UNIVERSALIZAÇÃO.
COMPONENTE 1 – AMPLIAR E OTIMIZAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
Ações:
•

Ampliar a rede de abastecimento da CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará) no
município;

•

Implantar Estações de Tratamento de Água – ETAs nas principais áreas urbanas do município; e

•

Promover palestras educativas sobre os malefícios da ingestão de água sem tratamento e
sobre formas simples de tratamento, como ferver e filtrar.

COMPONENTE 2 – AMPLIAR E OTIMIZAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO.
Ações:
•

Implementar e expandir a rede de esgotamento sanitário e de drenagem nos distritos e
principais localidades do município;

•

Aumentar o número de famílias atendidas pela rede pública de esgotamento sanitário;

•

Implantar Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs nas principais áreas urbanas do município; e

•

Promover palestras educativas sobre doenças e outros problemas advindos do despejo de
esgotos a céu aberto, gerando a contaminação do solo e do lençol freático.

COMPONENTE 3 – AMPLIAR E OTIMIZAR A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO.
Ações:
•

Estender a área de cobertura dos serviços de coleta para todas as localidades do município;

•

Implementar um sistema de coleta seletiva de resíduos recicláveis;

•

Controlar o depósito, no Aterro Sanitário de Caucaia, dos resíduos sólidos (não perigosos e não
recicláveis) advindos do CIPP;

•

Implantar um Aterro de Resíduo Industrial Perigoso – ARIP para atender à demanda do CIPP; e

•

Promover palestras educativas sobre doenças e outros problemas advindos do despejo de lixo
a céu aberto.

COMPONENTE 4 – AMPLIAR E OTIMIZAR A REDE DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Ações:
•

Universalizar as redes de telefonia fixa e móvel para todo o município;

•

Facilitar o acesso à internet nas escolas públicas; e

•

Promover a inclusão digital em todo o município com a instalação de Ilhas Digitais nos
principais núcleos urbanos.

LINHA ESTRATÉGICA URBANA 4 – CAUCAIA DISPORÁ DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA SUSTENTÁVEL E SUA
EXPANSÃO.
COMPONENTE 1 – CONSTRUIR TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE MUNICIPAL E NA LOCALIDADE DO CUMBUCO.
Ações:
•

Construir um terminal rodoviário na Sede Municipal, atendendo às necessidades da população
local e dos visitantes;

•

Construir um terminal rodoviário na Localidade do Cumbuco, atendendo à demanda do turismo; e

•

Dotar os terminais rodoviários de instalações de acolhida ao turista.

COMPONENTE 2 – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS COM POTENCIAL TURÍSTICO.
Ações:
•

Beneficiar as áreas com grande potencial para o turismo;

•

Controlar o uso do solo e a especulação imobiliária nas áreas turísticas;

•

Incentivar uma maior permanência dos visitantes, dotando as áreas turísticas de infraestrutura
e equipamentos de apoio ao turismo;

•

Estimular a iniciativa privada a investir na área de entretenimento e hospedagem;

•

Estimular os diversos tipos de turismo, atendendo a demanda diversificada;

•

Divulgar as potencialidades da região;

•

Preservar o patrimônio arquitetônico tombado pelo IPHAN (Casa de Câmara e Cadeia), assim
como as demais edificações de valor histórico e patrimonial e os ambientes naturais de
Caucaia, presentes tanto na Sede Municipal quanto em diversas outras áreas do município; e

•

Urbanizar as principais lagoas da Sede Municipal, valorizando seus potenciais paisagísticos,
valorizando o entorno da região que estão inseridas e proporcionando mais opções de lazer
para a população.

COMPONENTE 3 – INCREMENTAR A INFRAESTRUTURA PARA ESTIMULAR O TURISMO.
Ações:
•

Facilitar os acessos aos atrativos turísticos;

•

Melhorar e ampliar a sinalização turística;

•

Construir pólos de atendimento ao turista nas principais áreas de desenvolvimento dessa
atividade;

•

Construir pórticos ou marcos nas entradas das áreas turísticas;

•

Construir mirantes em áreas de vistas privilegiadas;

•

Incentivar a promoção de feiras de artesanatos;

•

Incentivar eventos relacionados aos esportes náuticos e de aventura;

•

Incentivar eventos relacionados à culinária local;

•

Incentivar eventos relacionados ao turismo de negócios;

•

Revitalizar o Centro de Produção Cultural dos Índios Tapeba e incentivar eventos culturais
relacionados à disseminação da cultura indígena;

•

Criar rotas de turismo rural e ecoturismo; e

•

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

COMPONENTE 4 – SOLUCIONAR O PROBLEMA DO AVANÇO DO MAR E RECUPERAR AS ÁREAS ATINGIDAS.
Ações:
•

Resolver, definitivamente, o problema do avanço do mar;

•

Recuperar a frente de mar das praias atingidas (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí),
resgatando o valor turístico e imobiliário dessas áreas; e

•

Disponibilizar um efetivo maior de transportes de emergência para o atendimento da demanda da
população;

•

Realizar manutenção e equipar as instalações físicas dos equipamentos que oferecem os
serviços de saúde; e

•

Garantir transporte para as visitas dos agentes comunitários de saúde.

COMPONENTE 03 – OTIMIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE BEM COMO DESENVOLVER E AMPLIAR PARCERIAS.
Ações:
•

Estimular a participação crescente do setor de saúde no orçamento municipal;

•

Estabelecer e priorizar as ações preventivas e de proteção à saúde; e

•

Garantir e ampliar a oferta dos serviços da atenção secundária.

LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 2 – CAUCAIA INCENTIVARÁ E FORTALECERÁ AÇÕES DE
CIDADANIA NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
COMPONENTE 01 – ESTIMULAR E DIVERSIFICAR A OFERTA DE SERVIÇOS.
Ações:
•

Ampliar e divulgar os serviços gratuitos de defensoria jurídica;

•

Estabelecer um calendário anual de eventos para fortalecimento da cidadania estimulando a
interação dos vários grupos existentes no município; e

•

Promover eventos populares e comunicação de massa sobre as políticas públicas.

COMPONENTE 02 – FORTALECER E AMPLIAR AS FORMAS INSTITUCIONALIZADAS DE ORGANIZAÇÃO POPULAR E
CONTROLE SOCIAL.
Ações:
•

Fortalecer e dinamizar os Conselhos existentes;

•

Fortalecer as associações e entidades sociais existentes, ofertando assessoria social, contábil
e jurídica a essas entidades; e

•

Instrumentalizar as associações e entidades sociais para que elas possam conseguir
autonomia financeira.

COMPONENTE 03 – DESENVOLVER AÇÕES QUE INCENTIVEM A GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA.
Ações:
•

Aplicar a transparência na gestão das contas públicas; e

•

Implantar a gestão do Orçamento Participativo.

LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 3 – CAUCAIA AMPLIARÁ OS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS.
COMPONENTE 01 – IMPLEMENTAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS.
Ações:
•

Promover eventos educativos vinculados aos temas: drogatição, planejamento familiar, DSTs,
gravidez precoce e aborto aos jovens e adolescentes; e

•

Ampliar ações de combate e conscientização da população ao trabalho infantil e a exploração e
abuso sexual de crianças e adolescentes.

COMPONENTE 02 – OTIMIZAR OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, BEM COMO DESENVOLVER E AMPLIAR PARCERIAS.
Ações:
•

Articular junto ao Governo Federal e Estadual a ampliação das metas dos programas
socioassistenciais;

•

Criar e implementar projetos que ajam em conjunto com os programas e projetos do Governo
Federal, adequados à realidade de cada distrito;

•

Elaborar projetos de esporte, cultura e lazer utilizando as leis de incentivo de programas para
esse fim;

•

Revitalizar os equipamentos de lazer e criar novos, em especial, praças e centros culturais;

•

Ampliar e garantir ações do CRAS nos distritos;

•

Aumentar o quadro de pessoal para melhor atendimento assistencial; e

•

Articular e desenvolver parcerias junto à sociedade civil que possibilitem o acesso a
programas, projetos, serviços e benefícios da cultura, esporte e lazer.

LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 4 – CAUCAIA OFERECERÁ SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE
QUALIDADE.
COMPONENTE 01 – CRIAR E DINAMIZAR AÇÕES E CONTEÚDOS EDUCATIVOS.
Ações:
•

Inserir conteúdos vinculados ao tema desenvolvimento sustentável nos Ensinos Fundamental e
Médio;

•

Incitar discussões sobre política, protagonismo juvenil e sobre a importância da participação
popular na elaboração de políticas públicas; e

•

Inserir conteúdos vinculados a história municipal assim como temas atuais presentes no
cotidiano dos jovens nos Ensinos Fundamental e Médio, para que conheçam a fundo seu
município.

COMPONENTE 02 – DESENVOLVER E AMPLIAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS JOVENS.
Ações:
•

Estabelecer parcerias para a oferta de cursos de qualificação profissional que atenda às
demandas de mercado local;

•

Buscar financiamento junto à indústria, atualmente o setor de maior impacto econômico; e

•

Promover capacitações e cursos para atuação de acordo com aptidão e interesses da
juventude do município considerando a oferta e necessidade local.

COMPONENTE 03 – FORTALECER O CAPITAL HUMANO E FÍSICO DA EDUCAÇÃO.
Ações:
•

Ofertar capacitação para o corpo docente com conteúdo vinculados à didática e à educação
inclusiva;

•

Ofertar estruturas e instalações que comportem alunos especiais nas escolas, além de formar
e capacitar equipe multiprofissional para acompanhamento destes alunos;

•

Reestruturar e ampliar o transporte escolar municipal para garantir a segurança e suprir a
demanda dos alunos que dele necessitam;

•

Ampliar a rede de creches e escolas de educação infantil do município;

•

Articulação com o Governo Estadual para disponibilizar vagas e melhorar a qualidade do
ensino médio para atender a demanda municipal; e

•

Realizar estudos de espaços vazios para construção e ampliação de unidades de ensino
existentes.

LINHA ESTRATÉGICA SOCIAL 5 – CAUCAIA OFERECERÁ BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.
COMPONENTE 01 – OTIMIZAR E AMPLIAR OS RECURSOS HUMANOS.
Ações:
•

Implantar serviço de guardas ambientais;

•

Elevar o número de profissionais da segurança;

•

Promover integração entre todos os órgãos competentes de segurança;

•

Promover treinamento e capacitação vinculados ao turismo, bem como implantar políticas de
humanização no trato com a população;

•

Garantir segurança a todos os distritos de forma efetiva; e

•

Monitorar e realizar ações de combate à exploração sexual de crianças e jovens.

COMPONENTE 02 – FORTALECER E AMPLIAR OS RECURSOS FÍSICOS
Ações:
•

Implantar guarda municipal nos espaços públicos e equipamentos;

•

Construir e reformar os equipamentos de segurança existentes;

•

Oferecer material e equipamentos de apoio, tais como bafômetro, computadores e veículos que
supram as necessidades dos profissionais da segurança.

4.0 - INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho permitem ao poder público e à sociedade o acompanhamento do grau
de sucesso da implantação das linhas estratégicas.
O horizonte de planejamento do PDP é de 20 anos. Isso implica o estabelecimento de metas de longo
prazo que caracterizem Caucaia no ano de 2036. Essas metas têm como objetivo principal estabelecer
critérios objetivos para a avaliação do município, ou seja, aonde ele queria chegar e aonde ele realmente
chegou.
A partir da definição de indicadores, para cada um dos quatro eixos, para promoção do desenvolvimento
municipal sustentável, foi consolidado o QUADRO Nº 4.1 abaixo:
QUADRO Nº. 4.1 – METAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CAUCAIA – 2036
SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO
DESEJADA

JUSTIFICATIVA

Taxa de Escolarização (até 07
anos)

71,4% (2014)

100%

Garantir que dentro de 20 anos o município
possa alcançar a meta de que todas as
crianças até 06 anos estejam matriculadas.

Índice de analfabetismo
(acima de 15 anos)

12,4% (2010)

0%

Erradicação do analfabetismo

Mortalidade infantil

11,68 (2014)
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Padrão de países desenvolvidos

IDH

0,68 (2010)

0,800

Nível mínimo para alto padrão de vida pela
ONU

Índice de Gini

0,48 (2010)

0,42

Padrão do município com melhor
desempenho no Ceará hoje

PIB per capita

10.881 (2012)

16.169

Crescimento de 2% a.a

Esgotamento sanitário

16,7% (2013)

100%

Universalização de sistemas em rede com
estação de tratamento dos efluentes

Coleta de lixo

61,9% (2013)

100%

Universalização

Eletricidade

87,7% (2013)

100%

Universalização

51% (2013)

100%

Universalização de sistemas em rede com
estação de tratamento da água

INDICADOR

Abastecimento de Água

4.1.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho devem avaliar tecnicamente os impactos da alocação de recursos e a
efetividade das políticas públicas, para cada um dos eixos que qualificam o perfil de desenvolvimento
municipal: econômico, natural, social e urbano. A relação abaixo pode e deve ser analisada e
completada permanentemente de acordo com a dinâmica de evolução tanto do município com da
literatura sobre o assunto.
4.1.1.

INDICADORES PARA O EIXO NATURAL

Para o eixo natural, têm-se os seguintes indicadores específicos:
•

Melhoria do grau de potabilidade das águas utilizadas no município;

•

Manutenção da balneabilidade das praias e lagoas em níveis iguais ou melhores do que os atuais,
conforme às determinações das Resoluções Nº. 274/2000 e Nº. 357/2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA;

•

Recuperação da mata ciliar às margens dos recursos hídricos do município;

•

Recuperar as áreas de mangues existentes no município;

•

Recuperação da faixa de praia com medidas de contenção do processo erosivo; e

•

Licenciamento Ambiental de todos os empreendimentos constantes no Anexo I da Resolução
CONAMA n. 237/97 no Município.

4.1.2.

INDICADORES PARA O EIXO ECONÔMICO

Para o eixo econômico, devido à sua especificidade, é possível estabelecer indicadores tanto
quantitativos quanto qualitativos.
•

Produto Interno Bruto (PIB);

•

Produto Interno Bruto Per Capita;

•

Taxa de Crescimento do PIB;

•

Participação de cada setor da economia na composição do PIB;

•

Participação de cada setor da economia na geração de trabalho e renda;

•

Participação de cada setor da economia na arrecadação de impostos;

•

Formalização de novas empresas em cada setor da economia;

•

Movimentação do Porto do Pecém;

•

Empresas atraídas para o CIPP;

•

Número de turistas no município;

•

Qualidade da manutenção e renovação dos atrativos turísticos;

•

Tempo médio de permanência do turista no município;

•

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; e

•

Índice de Gini.

4.1.3.

INDICADORES PARA O EIXO URBANO

Para o Eixo Urbano devido à sua especificidade é possível estabelecer indicadores específicos que, pelo
seu caráter essencialmente qualitativo, permitem serem apresentados na listagem abaixo:
•

Percentual das áreas atendidas pelas infraestruturas básicas de Abastecimento de Água,
Saneamento, Coleta de Resíduos Sólidos, Energia Elétrica e Comunicação;

•

Acessibilidade e mobilidade no território municipal;

•

Existência de órgãos capazes de promover o desenvolvimento do turismo sustentável, respeitando
o desenvolvimento urbano desejado;

•

Incentivos aos investimentos privados;

•

Controle da especulação imobiliária;

•

Existência de órgão fiscalizador de projetos, obras e posturas;

•

Regularização fundiária;

•

Prefeitura Municipal dotada de Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, com
técnicos especializados; e

•

Regularização jurídica do sistema viário e zoneamento urbano.

4.1.4.

INDICADORES PARA O EIXO SOCIAL

Para o Eixo Social devido à sua especificidade é possível estabelecer indicadores específicos
apresentados na listagem abaixo:
•

Número de profissionais da saúde;

•

Número de ações/campanhas preventivas de proteção à saúde;

•

Eventos populares e culturais realizados;

•

Número de eventos educativos realizados;

•

Número de projetos elaborados e executados relacionados a esporte, cultura e lazer;

•

Número de CRAS existentes;

•

Número de profissionais da assistência;

•

Número de conteúdos inseridos na rede de ensino;

•

Número de cursos de qualificação profissional dos jovens;

•

Índice de pessoas desempregadas acima dos 16 anos;

•

Percentual de gravidez na adolescência (10 a 19 anos);

•

Índice de abandono do Ensino Médio;

•

Taxa de analfabetismo;

•

Taxa de mortalidade;

•

Número de estruturas de cultura e lazer disponíveis;

•

Cobertura policial no município; e

•

Número de associações cadastradas no município.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
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ANEXO II
PROPOSIÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL /
DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO ESTATUTO
DA CIDADE APLICÁVEIS

GLOSSÁRIO

ACESSIBILIDADE: Qualidade de ser acessível, de oferecer acesso, atribuída a um ponto do espaço
(zona ou região). Tem maior acessibilidade o local mais próximo dos demais da área em estudo,
considerando-se a soma das distâncias de viagem aos demais pontos ou a soma dos tempos de viajem
aos outros pontos da área de estudo.
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: Método agrícola que incorpora técnicas de conservação do solo e de
energia, manejo integrado de pragas e consumo mínimo de recursos ambientais e insumos, para evitar a
degradação do ambiente e assegurar a qualidade dos alimentos produzidos.
ANTRÓPICAS: Diz-se de ações resultantes da ação do homem sobre o meio ambiente. O mesmo que
ação antrópica.
ÁREAS PARA ATIVIDADES INDUSTRIAIS: Áreas extensivas para indústria, armazenamento,
escritórios e usos similares, áreas complementares ao tráfego, zonas de proteção e zonas de
manutenção técnica e social.
ÁREAS PARA SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO: Áreas para serviços públicos e privados importantes e
cemitérios.
ÁREAS PARA SERVIÇOS E ATIVIDADES INDUSTRIAIS: Áreas para indústrias e serviços, as quais
são centrais, por sua locação em relação à estrutura regional e ao tráfego.
ÁREAS PARA FUNÇÕES ESPECIAIS: Áreas para as quais o público não é admitido ou tem acesso
limitado, incluindo áreas para prisões ou atividades militares.
ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS: São áreas integralmente destinadas à manipulação e
locação de resíduos, de acordo com os requisitos sustentáveis. A construção de edificações que não
servem para uso na manipulação de resíduos deve ser vetada dentro dessas áreas.
ÁREA NORMATIZADA DE PROTEÇÃO PARA A MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS: São áreas de
proteção em torno das áreas de manipulação, que não podem ser utilizadas para uso residencial ou
lazer. Edificações industriais e de armazenagem conectadas com a manipulação de resíduos podem ser
locadas dentro das áreas normatizadas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, APP: São bens de interesse nacional e espaços territoriais
especialmente protegidos, cobertos ou não por vegetação, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, APA: Respeitados os princípios constitucionais que regem o
exercício do direito de propriedade, o poder executivo poderá criar Áreas de Proteção Ambiental,
estabelecendo normas que limitem ou proíbam a implantação ou o desenvolvimento de atividades que
afetem as características ambientais dessas áreas, suas condições ecológicas ou ainda que ameacem
extinguir as espécies da biota regional. Nesse sentido, a APA é uma Unidade de Conservação que visa à
proteção da vida silvestre e a manutenção de bancos genéticos, bem como dos demais recursos
naturais, através da adequação e orientação das atividades humanas na área, promovendo a melhoria
da qualidade de vida da população. Trata-se de uma forma de conservação que disciplina o uso e a

ocupação do solo, através do zoneamento, procedimentos de controle e fiscalização, programas de
educação e extensão ambiental, cujo encaminhamento se dá em articulação com os órgãos do poder
executivo, com as universidades, os municípios envolvidos e as comunidades locais.
ÁREA DE RESERVA LEGAL: Área localizada no interior de uma propriedade rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna
e flora nativas.
CAPACIDADE DE SUPORTE: Número de indivíduos que podem ser suportados em uma dada área.
Pode ser classificada pelo horizonte de tempo da estimativa, produzindo duas categorias: instantâneo e
sustentável. As definições podem, ainda, ser subdivididas, dependendo de elas serem estáticas ou
dinâmicas; deterministas ou estocásticas; baseadas em um só fator limitante, vários fatores limitantes
possíveis, ou uma medida combinada representando as contribuições de vários fatores.
CIDADE: É toda sede de município, independente de suas características demográficas, sociais,
funcionais. Essa definição vale para todo o território brasileiro, adquirida através do Decreto-Lei 311 de 2
de março 1938.
CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, CONAMA: Órgão superior do Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA com a função de assistir o Presidente da República na formulação de
Diretrizes de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981).
DISTRITO: É divisão administrativa do município. No caso de Caucaia, é composto por uma sede
urbana e a sua zona rural.
DULCÍCOLA: Referente a águas doces.
EROSÃO: Conjunto de processos naturais que compreende o intemperismo, a dissolução, a abrasão, a
corrosão e o transporte que remove material de qualquer parte da superfície da terra.
ESTIRÂNCIO (FORESHORE): Zona compreendida entre a linha de contorno e o limite extremo da
baixa-mar ou, o que é a mesma coisa, faixa compreendida entre os batentes extremos da baixa-mar e da
preamar.
ESTRATÉGIA: Diretriz de busca de uma posição competitiva favorável, duradoura, consistente e
sustentável. Meio de se atingir um objetivo.
EXTRATIVISMO: Sistema de exploração baseado na coleta e extração de recursos naturais.
GEOFÁCIE: Setor fisionomicamente homogêneo, onde se desenvolve uma mesma fase de evolução
geral do geossistema. Representa uma pequena malha na cadeia de paisagens que se sucedem no
tempo e no espaço no interior de um mesmo geossistema.
GEOSSISTEMA: Unidade da paisagem que se individualiza por apresentarem características a nível
biótico, abiótico e humano que lhe conferem uma unidade. É configurado por uma estrutura, função e
dinâmica variáveis, no tempo e no espaço e produzidas, historicamente sob a ação de forças naturais e
humanas.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (Resolução CONAMA 237/97).
LOCALIDADE: aglomerado urbano de pequeno porte.
MANEJO: Quaisquer atividades que interfiram em populações da fauna nativa de vida livre e de
cativeiro, com vistas à sua proteção.
MUNICÍPIO: divisão administrativa do Estado, sendo composta pela cidade e distritos.
MEIO AMBIENTE: Conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos no interior da
biosfera, incluindo clima, solo, recursos hídricos e outros organismos. (4) Soma total das condições que
atuam sobre os seres vivos.
MORFOGÊNESE: Processo de modelagem dos sistemas biológicos.
PEDOGÊNESE: Modo pelo qual o solo se origina, com especial referencia aos fatores e processos
responsáveis pelo seu desenvolvimento. Os fatores que regulam os processos de formação dos solos
são: material de origem, clima, relevo, ação do organismo e o tempo.
PERENE: Cujo ciclo de vida é longo.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Processo de seleção e determinação da estratégia a ser seguida.
QUEIMADA: Prática agrícola rudimentar, proibida pelo artigo 27 do Código Florestal, que consiste na
queima da vegetação natural, quase sempre matas, com o fim de preparar o terreno para semear ou
plantar; essa prática prejudica a fertilidade do solo pela liberação dos sais minerais. Queima de mato,
principalmente para utilização do solo na agricultura.
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: Atividade que tem por objetivo o retorno do sítio
degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo,
visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente.
REFLORESTAMENTO: Atividade dedicada a recompor a cobertura florestal de uma determinada área.
O reflorestamento pode ser realizado com objetivos de recuperação do ecossistema original, através da
plantação de espécies nativas ou exóticas, obedecendo-se às características ecológicas da área
(reflorestamento ecológico), ou com objetivos econômicos, através da introdução de espécies de rápido
crescimento e qualidade adequada, para abate e comercialização posterior (reflorestamento econômico).
Há também o reflorestamento de interesse social, quando se destina à população de baixa renda ou
para a contenção de encosta.
RESERVA PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL, RPPN: Categoria de manejo em que o
proprietário não perde o direito de posse da área e a conservação dela tem a sua perpetuidade
assegurada através de averbação do registro de propriedade em cartório, aprovada pelo órgão ambiental
competente.

RESÍDUOS SÓLIDOS: Todos os resíduos sólidos ou semi-sólidos que não têm utilidade, nem valor
funcional ou estético para o gerador e são originados em residências, indústrias, comércio, instituições,
hospitais e logradouros públicos.
RESTINGA: Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por
processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência
marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e
depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo,
este último mais interiorizado.
SETOR PRIMÁRIO: setor da economia que inclui todas as atividades agropecuárias.
SETOR SECUNDÁRIO: setor da economia que inclui todas as atividades industriais, incluindo entre
outras: mineração, transformação, construção e serviços de utilidade públicas industriais (água e
energia).
SETOR TERCIÁRIO: setor da economia que inclui todas as atividades de prestação de serviços,
inclusive turismo e comércio.
TAXA DE URBANIZAÇÃO: relação entre a população urbana e a população total de um território.
URBANIDADE: Urbanismo qualificador. É um conceito difundido desde a década de 1960, como reação
aos atributos estabelecidos pelo Modernismo na Carta de Atenas de 1933.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção.

1.0 - VISÃO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
À LUZ DAS LINHAS ESTRATÉGICAS ESTABELECIDAS

1.1 CONCEITOS, PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
O objetivo principal do Plano Diretor Participativo de Caucaia é estabelecer diretrizes para o
ordenamento territorial do município para os próximos 20 (vinte) anos, atuando como um plano básico de
uso do solo, constituindo-se principalmente de indicações de áreas de desenvolvimento físico
importantes para o futuro do município e os eixos de comunicação entre as bases físicas desse
processo.
As proposições apresentadas baseiam-se tanto na estrutura interna do município, bem como na interrelação entre este e os demais municípios da Microrregião de Fortaleza, da Região Administrativa 01 e
do Estado do Ceará. As propostas deverão atuar como instrumento de realce das potencialidades
naturais do município, assim como assegurar a preservação dos atributos de valor natural e meios
paisagísticos e culturais para usufruto das próximas gerações.
O resultado esperado será o planejamento da economia visando o desenvolvimento sustentável, com a
estruturação de comunidades saudáveis e dinâmicas. Neste intuito, têm papel fundamental a utilização
eficiente das infraestruturas existentes e a estabilização dos núcleos em desenvolvimento. Outros fatores
relevantes considerados são a rede de cidades formadas através do território municipal, a acessibilidade
e mobilidade entre os núcleos e as demais infraestruturas e potencialidades estudadas no tocante a
recursos naturais exploráveis, microclimas, elementos de paisagem, patrimônio construído, etc.
1.1.1
a.

CHECK-LIST PROGRAMÁTICO

Estrutura Municipal de Espacialização da População

A classificação adotada para os centros urbanos do município, considerado o horizonte trabalhado no
PDP, a partir de um conceito normativo, leva em conta não só os serviços públicos e privados
atualmente ofertados, como também a estruturação empresarial e de empregos, a situação da rede de
mobilidade de cada núcleo e a distância entre eles, elementos de forte influência sobre o montante futuro
da população e sua distribuição. Esta hierarquização fundamenta o planejamento físico, no qual a interrelação entre o centro principal existente, os centros locais e eventuais novos núcleos a serem propostos
deverá ser cuidadosamente processada, distribuindo equitativamente o desenvolvimento dentro do
município.
•

Os objetivos do PDP para a espacialização populacional são:
−

Estimular o desenvolvimento dos centros urbanos que integrarão a rede urbana de Caucaia;

−

Apoiar e desenvolver uma cadeia de serviços apropriados para novos centros urbanos
propostos e para apoiar a expansão dos existentes;

−

Promover o equilíbrio da distribuição populacional no território do município, compatibilizado
com a visão estratégica pré-definida; e

−

Assegurar trabalho permanente, com distribuição equilibrada, para a população da sede,
distritos e áreas rurais de Caucaia.

b.

Áreas Urbanizadas

O planejamento das áreas urbanizadas do município tem por base a influência exercida pelas
características gerais de Caucaia, pelos aspectos naturais de cada área urbanizada e por pré-requisitos
para a expansão.
•

Os objetivos das especificações para áreas urbanizadas e centros urbanos, no contexto do PDP,
são os seguintes:
−

Assegurar os pré-requisitos para o desenvolvimento pleno das áreas urbanizadas mais
importantes da municipalidade;

−

Suplementar o planejamento do desenvolvimento urbano atual em áreas urbanizadas;

−

Locar áreas urbanizadas de forma conveniente, com vistas a um projeto de mobilidade
eficiente; e

−

Locar áreas urbanizadas considerando, ao mesmo tempo, o tráfego, a paisagem, o solo, a
viabilidade para construir urbanização e fatores relacionados com desastres ambientais.

•

Princípios para as especificações de áreas para urbanização:
−

Indicação de áreas para atividades em ambientes urbanizados:
Áreas residenciais e atividades relacionadas, bem como áreas para construções
relacionadas com atividades mercantis, serviços, pequenas indústrias, áreas para
circulação, recreação, parques e áreas especiais. Estas especificações deverão ser
adotadas para os centros municipais e os centros locais. No planejamento das áreas
urbanizadas se dará especial atenção à maneira pela qual as urbanizações ocorrerão, a
partir de sua integração com as estruturas existentes;

−

Indicação de áreas para funções de centralidade:
Áreas para serviços centrais, administração e outras funções, incluindo áreas para tráfego e
habitação; e

−

Indicação de áreas para funções locais:
Áreas residenciais com serviços locais do cotidiano (escolas, correios, comércio), postos de
saúde, bares e restaurantes, banco e demais serviços para idosos e crianças.

c.

Áreas para Empregos, Serviços e Funções Especiais

•

Princípios para as especificações:
−

Locação em áreas favoráveis ao transporte e à mobilidade:
Locação mais próxima possível das funções em áreas urbanizadas, para assegurar que a
estrutura da comunidade permaneça firme e que as viagens para o trabalho sejam as mais
curtas e, se possível, a pé ou de bicicleta; e

−

Fazer a harmonização entre as extensões das áreas industriais e de serviços com outras
funções em áreas urbanizadas e também com os requisitos de ambiente e mobilidade das
pessoas.

d.

Mobilidade

•

Os objetivos das áreas especificadas para o tráfego rodoviário são:
−

Promover o equilíbrio da estrutura municipal;

−

Melhorar as comunicações dentro do município e com os demais municípios da microrregião
onde ele se insere;

−

Realçar e apoiar a funcionalidade habitacional e a conexão casa - trabalho dentro dos distritos
e entre eles; e

−

Melhorar a segurança do tráfego, reduzir a dependência do transporte motorizado e o stress
ambiental decorrente do tráfego.

•

Para o tráfego ferroviário devem ser aplicados os seguintes princípios:
−

Apoiar a melhoria da capacidade de transporte dos eixos ferroviários que cortam o município;

−

Criar meios para implantar o tráfego rápido de passageiros, nos trechos onde tal configuração
se justifique;

−

Considerar a hipótese de eletrificação das linhas; e

−

Aproveitar a existência das linhas para apoiar o desenvolvimento futuro de possíveis
corredores de urbanização ferroviários, nos trechos onde tal configuração se justifique.

•

Para o transporte aéreo devem ser aplicados os seguintes princípios:
−

Estudar a locação de campos de pouso e serviços relacionados para atender ao futuro
desenvolvimento;

−

Considerar as vantagens decorrentes da locação de aeroportos para futuros negócios; e

−

Evitar locação de atividades sensíveis a ruídos próximas aos futuros aeroportos.

e.

Gestão da Energia

•

Os objetivos das especificações para gestão de energia no PDP são:

•

−

Assegurar o suprimento ininterrupto de eletricidade para o município, com preço compatível; e

−

Promover a cooperação entre indústria e comunidades.

Princípios para as especificações:
−

Indicação de áreas para grandes estações transformadoras;

−

Indicação das estações transformadoras existentes e as planejadas; e

−

Indicação de locação para a dutagem principal de gás.

f.

Gestão da Água

•

Os objetivos da gestão da água no PDP são:
−

Assegurar o suprimento adequado, qualitativa e quantitativamente, para todos os residentes do
município e para a indústria;

−

Assegurar o suprimento de água em condições excepcionais;

−

Salvaguardar as fontes contra atividades que venham a prejudicar a qualidade e a quantidade
da água;

−

Fazer a correta seleção de locações para a centralização dos tratamentos dos desperdícios,
resíduos e águas servidas; e

−
•

Gerenciar a distribuição e o consumo das águas dos reservatórios e represas.

Princípios para as especificações:
−

Áreas importantes de suprimento de águas subterrâneas;

−

Áreas onde a água possa ser usada agora e nos próximos 20 (vinte) anos;

−

Áreas que, além de serem usadas para o suprimento de habitações, possam ser destinadas à
indústria que requer água de boa qualidade, sem tratamento, ou para suprimento em
circunstâncias excepcionais. Essas áreas provenientes de recursos naturais demandam
proteção e deverão ser identificadas; e

−

Áreas apropriadas para perfuração de poços. Essas áreas podem ser incluídas no elenco de
recursos naturais preserváveis e demandam proteção.

Obs.: Deverão ser locadas as áreas onde pode ocorrer o abastecimento e as potencialidades de
conexão com as redes de distribuição. Além disso, deverão ser indicadas as locações das principais
estações de tratamento de água utilizada, seus efluentes, as redes de água e as redes de esgotamento
sanitário.
g.

Gestão dos Resíduos Sólidos

•

De acordo com o PDP a transformação de resíduos sólidos deverá passar por processo de
tratamento adequado que permita:
−

Reduzir a quantidade e os efeitos deletérios dos resíduos;

−

Promover as opções de utilização e reciclagem, inclusive em cadeias industriais do tipo ecoparques;

−

Tratar os resíduos de maneira ambientalmente compatível; e

−

Locar os resíduos de maneira segura e de acordo com os requisitos do desenvolvimento
sustentável.

h.

Áreas para Recreação e Turismo

•

Os objetivos para as áreas de recreação e turismo no PDP são:
−

Salvaguardar as oportunidades de lazer nas áreas urbanizadas e em crescimento;

−

Proteger, de outros possíveis usos, as áreas nas quais os aspectos naturais apresentam-se
como mais adequados para o lazer;

−

Assegurar que as áreas que têm atratividade e facilidade de acesso sejam destinadas para
lazer e turismo;

•

−

Obter áreas em uma ou mais partes das regiões para o uso de lazer e turismo; e

−

Recomendar locações de trilhas locais importantes.

Princípios para as especificações:
−

Indicação de áreas de lazer locais e regionais;

−

Indicação de áreas de recreação e lazer conectadas às áreas urbanizadas, bem como aos
equipamentos culturais e esportivos;

−

Indicação de áreas e circuitos para excursões a pé, caminhadas e cavalgadas, conectando
áreas urbanizadas, parques e áreas de lazer; e

−

Indicação de áreas principais para o turismo, nas áreas rurais (zonas naturais) e nas áreas
urbanizadas, centros de férias e veraneio, hotelaria e outros equipamentos recreacionais.

i.

Áreas de Conservação

O PDP fará um esforço para destinar um conjunto suficientemente amplo e variado de áreas para
conservação e assegurará a preservação de espécies em extinção.
•

•

Os objetivos da especificação de áreas para conservação são:
−

Conservar a diversidade natural;

−

Indicar um conjunto suficientemente amplo de áreas para conservação;

−

Indicar as áreas já designadas como de conservação, por legislação recente;

−

Promover a criação de parques dentro da área; e

−

Disseminar informação sobre conservação.

Princípios para as especificações:
−

Indicação de áreas para conservação incluindo santuários de pássaros, florestas, córregos,
mirantes e cumes; e

−

Indicação de áreas já designadas como de conservação, por legislação recente.

j.

Patrimônio Histórico

O patrimônio histórico se refere às estruturas, formações, signos e situações de eventos históricos
situados no território do município como resultante de ações humanas.
•

Os objetivos para a indicação patrimônio histórico é entendida para:
−

Disseminar informação sobre os objetos e monumentos de valor patrimonial histórico do
município; e

−

Promover a proteção de relíquias significantes de interesse histórico e turístico, bem como o
ambiente onde elas se situam.

•

Princípios para as especificações:
−

As locações dos monumentos e as indicações especificadas no PDP serão baseadas em
inventários feitos por especialistas.

k.

Meios Paisagísticos e Culturais

A partir da concepção de que paisagens especiais e meios culturais como partes importantes da herança
cultural e natural de um território, sua delimitação objetivará conservar e apoiar essas estruturas, de
caráter nacional, regional e local, que ocorram no território municipal.
•

Paisagens especiais:

Referem-se ao ambiente cultural extensivo, o qual, em adição ao ambiente construído, tem valor de
aspecto natural.
Os objetivos da especificação das áreas de paisagens especiais são:
−

Registrar as paisagens especiais de importância local, regional e nacional no Plano e
disseminar informação sobre isso para todos aqueles envolvidos em uso do solo, construção e
urbanização;

−

Proteger as paisagens e vistas especiais existentes no município;

−

Dirigir o processo de urbanização e construção de forma que os aspectos da paisagem
permaneçam intactos; e

−

Disseminar informação sobre paisagens especiais e sua manutenção e sobre como essas
paisagens especiais fazem parte da herança do Município de Caucaia.

•

Meios culturais:

Refere-se a ambientes culturais significantes – uma edificação isolada ou um conjunto extensivo de
obras com seu ambiente contextual e paisagístico.
Especificar uma área como meio cultural não significa transformá-la numa peça de museu. Na
preservação e restauração de edificações, o ponto de partida fundamental é o ambiente vivo no qual as
pessoas apreciam os objetos de seu passado para construir o seu presente e o seu futuro, em equilíbrio
com essa herança cultural.

Os objetivos de especificação para meios culturais especiais no PDP são:
−

Expor os meios culturais relevantes em termos locais, regionais ou nacionais e disseminar
informação sobre eles para planejadores envolvidos em uso do solo e construção;

−

Assegurar a conservação dos meios culturais construídos;

−

Disseminar informação visando à conservação de meios culturais como parte da herança
cultural do município e assegurar a harmonização entre o novo e o velho;

−

Dirigir o planejamento e a melhoria dos meios culturais de valor especial, de forma que seu
valor histórico seja preservado; e

−

Promover a proteção e reparos estruturais de edificações de valor histórico e cultural e o
ambiente construído que eles constituem.

l.

Áreas de Agricultura e Florestas

No PDP, os objetivos para as áreas especificadas para agricultura e florestas são:
−

Manter as terras férteis sempre disponíveis para a agricultura;

−

Preservar a importância cênica das áreas agricultáveis;

−

Supervisionar as novas construções, urbanizações e construções suplementares no sentido de
manter os aspectos da paisagem; e

−
•

Promover a proteção das paisagens agrícolas.

Princípios para as especificações de áreas de agricultura e florestas:
−

Indicação de áreas onde a terra é fértil, não fragmentada e não limitada entre áreas
urbanizadas ou povoadas;

−

Indicação de áreas para manutenção de florestas, incluindo áreas para cultivo de sementes e
áreas para pesquisa silvicultural;

−

Indicação de áreas para agricultura e florestas, nas quais o uso recreacional é previsto; e

−

Indicação de áreas para agricultura e floresta com méritos especiais de ordem cultural ou
cênica.

2.0 - VISÃO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE ÂMBITO
MUNICIPAL PARA O TERRITÓRIO DE CAUCAIA

O zoneamento do território municipal de Caucaia, de acordo com os usos propostos para fomentar o
desenvolvimento, foi estabelecido a partir das condicionantes constituídas pelo ambiente natural,
traçadas a partir da Leitura da Realidade Municipal, associadas à observação das demandas
identificadas, de acordo com os seguintes elementos influenciadores:
•

Componente Ambiental;

•

Componente Econômico;

•

Componente de Infraestrutura Social e de Suporte Humano; e

•

Componente de Ordenamento Territorial e de Infraestrutura Física, sendo este complementado
pelos seguintes sub-componentes:
−

Patrimônio Cultural;

−

Mobilidade;

−

Infraestrutura física;

−

Elementos de Estruturação do Crescimento e Impulsionadores da Atividade Turística; e

−

Espacialização da População.

Assim, partir da interface das informações fornecidas por cada área, traçou-se a futura visão de
ordenamento territorial do Município de Caucaia, que posteriormente integrará a legislação básica do PDP.
2.1 COMPONENTE AMBIENTAL
Para a implantação de um modelo de desenvolvimento que tem como preceito a sustentabilidade, a
Capacidade de Suporte deve ser considerada. Para essa classificação SOUZA (2000) utilizou-se das
características de cada Unidade Geoambiental, tais como dinâmica e limitações para classificar o grau
de vulnerabilidade dos mesmos, definindo suas potencialidades e restrições.
Nesse contexto, mapeou o Estado do Ceará como propôs Eugene Odum (1969), segundo o qual “o
ambiente é visto como um mosaico de trechos alocados para usos diferentes, com diferentes padrões
ambientais a serem mantidos; alguns podem estar alocados para usos que resultam em uma
‘degradação’ por algum critério enquanto que outros podem permanecer em condição primitiva”.
O Município de Caucaia apresenta esse mosaico subdividido em três Regiões Naturais, subdivididos
ainda, em quatro Unidades Geoambientais (MAPA Nº 2.1):
•

Região Natural do Litoral, Superfície Pré-Litorânea e Planícies de Acumulação com representação
de três Unidades Geoambientais: a Planície Litorânea (LTl), os Tabuleiros Pré-Litorâneos (LTt) e a
Planície Flúvio-Marinha (LTfm);

•

Região Natural dos Maciços Residuais com representação da Unidade das Serras Úmida e
Subúmidas (MRu); e

•

Região Natural das Depressões Sertanejas Semiáridas (Sertões) representada pela Unidade dos
Sertões Choro/Pacoti (DScp).

Essas Unidades possuem grau de vulnerabilidade diferenciada em virtude da sua dinâmica e origem do
material, e que devem ser considerados antes de qualquer tipo de atividade ali desenvolvida.
Os critérios de definição das categorias dos ambientes quanto a sua Ecodinâmica são as seguintes:
•

Ambientes estáveis: estabilidade morfogenética antiga em função da fraca atividade do potencial
erosivo; o balanço entre processos morfogenéticos e pedogenéticos é francamente favorável à
pedogênese; o recobrimento vegetal é pouco alterado pelas ações antrópicas ou há franca
regeneração da cobertura secundária, que evolui para condições similares ou próximas aos
originais; há equilíbrio entre fatores do potencial ecológico e fatores de exploração biológica;

•

Ambientes de transição: a dinâmica atual do ambiente é marcada pela preponderância de
processos morfogenéticos ou pedogenéticos, podendo favorecer uma ou outra condição:
predominando a pedogênese, passa-se aos meios estáveis; predominando a morfogênese passa-se
aos meios instáveis; e

•

Ambientes fortemente instáveis: intensa atividade do potencial erosivo e com nítidas evidências
de deterioração ambiental e da capacidade produtiva dos recursos naturais; comprometimento das
reservas

paisagísticas;

o

balanço

morfogênese/pedogênese

é

francamente

favorável

à

morfogênese; podem ser frequentes as rupturas do equilíbrio ecodinâmico e a manutenção do solo
é muito comprometida.
Já no que diz respeito às categorias de Sustentabilidade Ambiental, temos:
•

Sustentabilidade Muito Baixa: Áreas em que a capacidade produtiva dos recursos naturais é
mínima e onde os efeitos da degradação ambiental adquirem características praticamente
irreversíveis, em função da devastação da vegetação, da degradação dos solos e dos índices
negativos elevados do balanço hídrico;

•

Sustentabilidade Baixa: Áreas com sérios problemas quanto à capacidade produtiva dos recursos
naturais renováveis, incluindo-se: pequeno potencial dos recursos naturais hídricos superficiais e
subterrâneos; irregularidade acentuada das condições climáticas, especialmente do regime
pluviométrico semiárido; balanço hídrico deficitário durante quase todo o ano; solos rasos,
intensamente erodidos, com frequentes aforamentos rochosos e com baixa fertilidade natural;

•

Sustentabilidade Moderada: Áreas com razoável capacidade produtiva dos recursos naturais, em
que se incluem condições satisfatórias quanto ao potencial hídrico, considerando o escoamento
fluvial, os reservatórios com razoável a boa quantidade de água acumulada e as possibilidades de
utilização das águas subterrâneas e as reservas paisagísticas; condições climáticas subúmidas e
semiáridas moderadas e com chuvas regularmente distribuídas espacialmente e no tempo; solos
moderadamente profundos, com média a alta fertilidade natural e em bom estado de conservação
por parte da cobertura vegetal primária ou derivada da sucessão ecológica com dinâmica
progressiva; e

•

Sustentabilidade Alta: Áreas dotadas de boa capacidade produtiva dos recursos naturais e com
limitações que podem ser mitigadas com aplicações de tecnologias simples, incluindo-se: condições
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satisfatórias quanto ao potencial hídrico, considerando o escoamento fluvial, os reservatórios com
boa quantidade de água acumulada e as potencialidades de utilização das águas subterrâneas;
condições climáticas úmidas, com chuvas bem distribuídas; solos moderadamente profundos com
média a alta fertilidade natural, pouco susceptíveis à erosão em função do estado de conservação
da vegetação.
O quadro a seguir especifica esquematicamente a ecodinâmica e a sustentabilidade dessas Unidades
existentes no município de acordo com as associações dos elementos naturais de cada qual (QUADRO
Nº 2.1).
QUADRO Nº 2.1 – CLASSIFICAÇÃO DA ECODINÂMICA, VULNERABILIDADE E
SUSTENTABILIDADE DOS GEOSSISTEMAS / GEOFÁCIES DO MUNICÍPIO DE
CAUCAIA
ECODINÂMICA E VULNERABILIDADE

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Ambientes instáveis a fortemente instáveis
com alta vulnerabilidade.

Moderada

Ambientes de transição com tendência a
estabilidade com alta vulnerabilidade.

Moderada

Ambientes instáveis a fortemente instáveis
com alta vulnerabilidade.

Moderada a alta

TABULEIROS PRÉ-LITORÂNEOS

Ambiente de transição com tendência a
estabilidade e com vulnerabilidade
moderada.

Moderada a alta

SERRAS ÚMIDAS E SUB-ÚMIDAS

Ambientes de transição com tendência a
instabilidade com vulnerabilidade variando
de alta a moderada.

Moderada a Baixa

SERTÕES

Ambiente de transição com tendência a
estabilidade e com vulnerabilidade variando
de moderada a alta.

Baixa a moderada

GEOSSISTEMAS / GEOFÁCIES
FAIXA PRAIAL, PÓSPRAIA E CAMPO DE

PLANÍCIE
LITORÂNEA

DUNAS MÓVEIS.

CAMPO DE DUNAS
FIXAS

PLANÍCIE FLÚVIO-MARINHA

Essa variação da vulnerabilidade ocorre em função da disposição dos elementos naturais que os
caracterizam, tais como o tipo de solos, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, a hidrogeologia, o
clima, etc. A associação desses dá origem a ambientes em diferentes graus de fragilidade diante a
intervenção antrópica. Dessa forma podem-se identificar as principais potencialidades, limitações,
possíveis impactos causados com a intervenção antrópica (QUADRO Nº 2.2).
Da mesma forma que se é necessário delimitar usos impróprios em vistas à fragilidade dos
ecossistemas, se faz primordial identificar alternativas sustentáveis a cada ambiente relacionado
(QUADRO Nº 2.3).

QUADRO Nº 2.2 – QUADRO RESUMO DAS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES, LIMITAÇÕES E IMPACTOS E RISCO DE OCUPAÇÃO DOS
GEOSSISTEMAS / GEOFÁCIES DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
GEOSSISTEMAS

GEOFÁCIES / DESCRIÇÃO

Faixa praial, pós-praia e
campo de dunas móveis
com Neossolos
Quartzarênicos e
Vegetação Pioneira
Pasamófila;
Planície Litorânea

Campo de dunas fixas
com Neossolos
Quartzarênicos e
vegetação à retaguarda
das dunas;

Planície Flúvio-Marinha

Planície Flúvio-Marinha
com Gleissolos
Tiomórficos e Gleissolos
Sálicos e vegetação
denominada Floresta
Perenifólia Paludosa
Marinha (mangue).

POTENCIALIDADES

LIMITAÇÕES

IMPACTOS E RISCO DE OCUPAÇÃO

•

Patrimônio paisagístico;

•

Implantação viária;

•

Atrativos turísticos;

•

•

Pesca marítima;

•

•

Ocorrência de minerais
pesados;

Mineração
desordenada
implicando em atuação
de erosão costeira;

Desmonte ou interrupção do deslocamento de
dunas por ocupação desordenada implicando em
ativação da erosão costeira;

•

Recursos hídricos
subterrâneos;

Poluição dos recursos
hídricos;

•

Poluição dos recursos hídricos;

•

Processos erosivos
muito ativos; e

•

Processos erosivos muito ativos; e

•

Erosão marinha e recuo da linha de costa.

•

Erosão marinha e recuo
da linha de costa.

•

Desmonte de dunas por retirada da cobertura
vegetal com retomada e aceleração da erosão; e

•

Trânsito de areias pode motivar assoreamento
dos manguezais, de estradas e de áreas
urbanas.

•

Degradação dos manguezais;

•

Diminuição da produtividade biológica;

•

Poluição dos recursos hídricos; e

•

Despejos de efluentes, resíduos e detritos
sólidos.

•

•

Corpos d’água lacustres;

•

Lazer; e

•

Ecoturismo.

•

•

Restrições legais;

Patrimônio paisagístico;

•

•

Agro-extrativismo;

Ecoturismo;

•

•

Mineração;

Recursos hídricos
subterrâneos e corpos
d’água lacustres; e

•

Implantação viária;

•

Loteamentos; e

•

Lazer.

•

Baixo suporte para
edificações.

•

Ecoturismo;

•

Pesca artesanal;

•

Pesca científica;

•

Restrições legais;

•

Educação ambiental;

•

Agricultura;

•

Patrimônio paisagístico;

•

Extrativismo vegetal; e

•

Biodiversidade rica; e

•

Implantação viária.

•

Lazer.

QUADRO Nº 2.2 – QUADRO RESUMO DAS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES, LIMITAÇÕES E IMPACTOS E RISCO DE OCUPAÇÃO DOS
GEOSSISTEMAS / GEOFÁCIES DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
GEOSSISTEMAS

Tabuleiros PréLitorâneos

Serras Úmidas e Subúmidas

GEOFÁCIES / DESCRIÇÃO

Tabuleiros Litorâneos com
Neossolos
Quartzarênicos, Argissolos
Vermelho-Amarelos,
Planossolos Sólódicos e
Nátricos, e Vegetação dos
Tabuleiros Litorâneos.

Vertentes e Platôs úmidos
e Vertentes secas.

POTENCIALIDADES
•

Expansão urbana;

•

Agro-extrativismo;

•

Mineração;

•

Agricultura irrigada;

•

Instalação viária;

•

Pecuária melhorada; e

•

Materiais de construção
civil.

• Lavouras de ciclo longo
(café, orticulturas,
silviculturas);
• Ecoturismo;
• Turismo cultural.
•

Sertões

Pedimentos conservados
com inselbergs e
pedimentos dissecados
em colinas rasas

Atividades agropecuárias
(extensiva, xerófilas e
silviculturas);

•

Extrativismo mineral; e

•

Urbanização.

LIMITAÇÕES

IMPACTOS E RISCO DE OCUPAÇÃO

•

Baixa fertilidade dos
solos;

•

•

Desencadeamento de processos erosivos em
áreas fortemente degradadas;

Carência de locais
favoráveis a
represamentos; e

•

Risco de poluição dos recursos hídricos
subterrâneos; e

•

Irregularidade
pluviométrica.

•

Expansão urbana e impermeabilização do solo
comprometendo recarga hídrica.

• Expansão urbana com
limites topográficos nas
vertens úmidas;
• Expansão agrícola com
limites climáticos e
topográficos nas
vertentes secas.
•

Irregularidades
climáticas e hídricas;

•

Solos pouco espessos;
e

•

Erosão diferencial.

• Desmatamentos e ocupações irregulares das
encostas e topos com urbanização e agricultura
causando a desertificação.

•

Desmatamentos indiscriminados causando
erosão e contaminação dos solos e das águas.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
ESTIRÂNCIO (PRAIA)
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

•

•

•

Áreas frágeis com
ecodinâmica de
ambientes
fortemente instáveis;
Situados nas áreas
entre a maré baixa e
alta; e
São terrenos de
marinha (Patrimônio
da União).

•

Pesquisas científicas;

•

Implantação de projetos
de recuperação de áreas
degradadas;

•

Preservação do
patrimônio ambiental e
paisagístico;

•

Uso controlado dos
recursos hídricos;

•

Recuperação de áreas
degradadas;

•

•
•

Reordenamento/
disciplinamento do uso
e ocupação do solo; e

•

Educação ambiental.

Uso da praia para
banhistas e pescadores;
Ancoradouro de barcos
de pesca;

•

Área de lazer e de jogos;
e

•

Outras atividades com
licenciamento ambiental.

TOLERADOS

•
•
•

PROIBIDOS

Barracas e tendas
móveis;
Circulação de veículos
automotores; e
Comércio Ambulante.

•

Construção de barracas de praia;

•

Construção em alvenaria;

•

Construção de fossas;

•

Cercamento de áreas de domínio público; e

•

Qualquer atividade sem o devido licenciamento
ambiental.

BEACHROCKS (ARENITOS DE PRAIA)
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

• Areias com seixos e
conchas cimentados com
sedimentos carbonáticos.
Tem pouca espessura,
mas podem ter grandes
extensões;
• Situados na foz dos rios
atuais ou pretéritos;
• Funcionam como
dissipadores de energia
das ondas.

• Manter sua integridade através • Pesca artesanal em suas
da proibição da retirada de
proximidades;
blocos e interdição de
•
Pesquisa
científica;
qualquer construção sobre os
mesmos, ou outras atividades • Outras atividades, desde que
degradadoras;
possuam licenciamento
ambiental.
• Educação Ambiental.
•

•

TOLERADOS

PROIBIDOS
• Toda e qualquer atividade
que coloque em risco sua
estabilidade;

• Utilizado como ancoradouro
provisório;

• Usar blocos para material de
construção;

• Utilização de piscinas naturais
por banhistas.

• Abertura de acesso para o
mar através dos mesmos;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
DUNAS FIXAS
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

• Área de Preservação
Permanente de acordo
com a Legislação
Ambiental;

• Preservação do Patrimônio
Ambiental e Paisagístico;

• Área de moderada a forte
instabilidade ambiental
constituídas de areais
fixadas por vegetação;

• Manejo ambiental da flora e da
fauna;

• Baixo suporte para
edificações;

• Recuperação de áreas
degradadas;

• Alta susceptibilidade à
poluição dos solos e dos
recursos hídricos.

• Educação ambiental.

• Uso controlado dos recursos
hídricos;

TOLERADOS

• Pesquisa científica;
• Implantação de projetos de
recuperação de áreas
degradadas;

• Atividades controladas de
ecoturismo, inclusive
implantação de trilhas
ecológicas;

• Outras atividades com
licenciamento ambiental.

• Extrativismo animal e vegetal
controlado.

PROIBIDOS
• Toda e qualquer atividade
que coloque em risco a
estabilidade dos
ecossistemas, tais como
desmatamentos, abertura
de estradas, circulação de
veículos, caças,
queimadas, construções,
loteamentos;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

DUNAS MÓVEIS COM RESTINGA
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

• Áreas legalmente
protegidas;
• Forte instabilidade
ambiental;
• Baixo suporte para
edificações;
• Alta susceptibilidade a
poluição dos solos e dos
recursos hídricos.

• Preservação do Patrimônio
ambiental e Paisagístico;
• Uso controlado dos recursos
hídricos;
• Recuperação de áreas
degradadas;
• Educação ambiental.

• Pesquisa científica;
• Implantação de projetos de
recuperação de áreas
degradadas;
• Usinas eólicas (aerogeradores);
• Outras atividades com
licenciamento ambiental.

TOLERADOS

• Atividades controladas de
ecoturismo, inclusive
implantação de trilhas
ecológicas;
• Poços ou cacimbas para
abastecimento de água.

PROIBIDOS
• Toda e qualquer construção
que interfira na dinâmica
ambiental;
• Toda e qualquer atividade
que coloque em risco a
estabilidade do
ecossistema, tais como
estradas, construções,
loteamentos, etc.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO E TERREÇOS MARINHOS
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

• A Planície de deflação é a
parte superior da região
de Pós-Praia, fonte de
sedimentos para a
formação de dunas;
• Os terraços marinhos são
planícies construídas por
ação marinha;
• Quando a deflação atinge o
nível de base próximo ao
freático a umidade da
água impede a retirada
dos grãos de areai pelo
vento iniciando-se o
desenvolvimentos da
vegetação pioneira e a
consequente establização
da superfície.

• Ocupação controlada e
manejada;
• Uso controlado dos recursos
hídricos superficiais e
subterrâneos.

TOLERADOS

• Grandes movimentos de
terras que altere a
estabilidade relativa da
planície de deflação;

• Ocupação com baixa densidade
demográfica, ou seja, lotes
grandes com baixa taxa de
ocupação;
• Implantação de projetos turísticos
em concordância com estudos
da dinâmica costeira;
• Outras atividades, desde que
possuam licenciamento
ambiental.

PROIBIDOS

• ----------

• Toda e qualquer atividade
que resulte a supressão da
cobertura vegetal deixando
o solo descoberto;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
PLANÍCIES FLÚVIO-MARINHAS (MANGUEZAIS)
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

TOLERADOS

• Áreas de Preservação
Ambiental de acordo com
a Legislação Ambiental;
• Áreas frágeis com
ecodinâmica fortemente
instáveis;
• Ecossistema que ocupa a
planície flúvio-marinha na
faixa entre as marés alta
e baixa;
• Alta produção de matéria
orgânica;
• Local de grande
biodiversidade e berçário
de inúmeros animais e
plantas.

• Preservação do patrimônio
ambiental e paisagístico;
• Manejo ambiental da flora e da
fauna;
• Uso controlado dos recursos
hídricos;
• Recuperação de áreas
degradadas;
• Educação ambiental.

• Pesquisa científica;
• Implantação de projetos de
recuperação de áreas
degradadas;
• Pesca artesanal controlada;
• Aquicultura;
• Outras atividades com
licenciamento ambiental.

• Atividades controladas de
ecoturismo, inclusive
implantação de trilhas
ecológicas;
• Extrativismo animal e vegetal
controlado.

PROIBIDOS

• Toda e qualquer atividade
que coloque em risco a
estabilidade do
ecossistema, tais como
desmatamento, abertura de
estradas, circulação de
veículos, caça, queimadas,
construções, loteamentos,
etc;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
LAGOAS E RIOS (PERENES OU TEMPORÁRIOS)
INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS

METAS AMBIENTAIS
PERMITIDOS

• Preservação do patrimônio
ambiental e paisagístico;
• Uso controlado dos recursos
hídricos superficiais e
subterrâneos;
• Recuperação das áreas
degradadas;
• Áreas legalmente
protegidas.

• Proteção das lagoas
interdunares por serem
importantes recursos
hídricos, protegidos por lei e
de grande beleza
paisagística;

• Implantação de projetos de
recuperação de áreas
degradadas;

• Utilização descontroladas das
águas das lagoas;

• Pesca artesanal controlada;
• Aquicultura;
• Utilização da água para
balneabilidade, esportes
náuticos, pesca desportiva e de
subsistência, consumo humano,
irrigação, etc;

PROIBIDOS

• Construção nas áreas de
preservação dos recursos
hídricos;

• Pesquisa científica;

• Outras atividades com
• Monitoramento e controle do
licenciamento ambiental.
uso desses recursos naturais;
• Educação ambiental.

TOLERADOS

• Bares e restaurantes no
entorno, desde que dotados
de infraestrutura adequada.

• Circulação de carros na área
de preservação
permanente desses
recursos hídricos;
• Disposição de resíduos
sólidos e efluentes nos
recursos hídricos e nas
suas áreas de entorno;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
TABULEIROS PRÉ-LITORÂNEOS
CARACTERÍSTICAS
• São áreas planas,
cobertas por vegetação
típica e se prestam a
cultura de subsistência
e intensiva, ocupação
habitacional e
comercial;
• Onde o lençol freático é
mais profundo e mais
protegido que nas
outras unidades, daí
sua importância para o
abastecimento de água
local, através de poços
tubulares e cacimbas;
• Ambientes em transição
com tendência a
estabilidades em
condição de equilíbrio
ambiental.

METAS AMBIENTAIS

PERMITIDOS

INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
TOLERADOS

• Ocupação planejada e
controlada;
• Uso controlado dos recursos
hídricos superficiais e subsuperficiais;
• Fiscalização e monitoramento
de projetos implantados ou
em implantação;
• Recuperação de áreas
degradadas;
• Diversificação das atividades
econômicas;
• Ordenamento e
disciplinamento do uso e
ocupação do solo;
• Educação ambiental.

• Lançamento em superfície
de efluentes sem
tratamento prévio;

• Pesquisa científica;
• Atividades controladas de
ecoturismo, inclusive
implantação de trilhas
ecológicas;
• Implantação de projetos nas
áreas degradadas;
• Todas as atividades passíveis
de licenciamento ambiental.

PROIBIDOS

• Qualquer tipo de ocupação e
uso levando em
consideração a legislação
pertinente para os
ambientes diversos.

• Disposição inadequada de
resíduos sólidos e
materiais tóxicos;
• Corte indiscriminado da
vegetação;
• Prática indiscriminada de
queimadas;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
MACIÇOS RESIDUAIS (SERRAS)
CARACTERÍSTICAS

• Relevo fortemente
dissecado em feições
de colinas e cristas em
rochas do
embasamento
cristalino. Mata pluvionebular nas vertentes
mais úmidas;
• Relevo dissecado em
cristas e lombas
alongadas,
ambasamento
cristalino, mata seca e
caatinga nas vertente
mais seca.

METAS AMBIENTAIS

PERMITIDOS

INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
TOLERADOS

PROIBIDOS

• Ocupação planejada e
controlada;
• Preservação do patrimônio
ambiental e paisagístico;
• Uso controlado das
nascentes e recursos
hídricos superficiais e subsuperficiais;
• Fiscalização e monitoramento
de projetos implantados ou
em implantação;
• Recuperação de áreas
degradadas;
• Ordenamento e
disciplinamento do uso e
ocupação do solo;
• Educação ambiental.

• Lavoura de ciclo longo (café,
silvicultura, horticultura);
• Ecoturismo;
• Turismo cultural.

• Qualquer tipo de ocupação e
uso levando em
consideração a legislação
pertinente para os
ambientes diversos.
• Atividades controladas de
ecoturismo, inclusive
implantação de trilhas
ecológicas.

• Ocupação indiscriminada
das vertentes íngremes e
topos;
• Utilização irracional dos
recursos naturais.

QUADRO Nº 2.3 – USOS ALTERNATIVOS E PROIBIÇÕES DOS GEOSSISTEMAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA (Cont.)
SERTÕES
CARACTERÍSTICAS
• Terrenos mais estáveis
do Ceará por isso a
necessidade de sua
preservação em termos
de ocupação;
• Áreas planas, cobertas de
uma vegetação típica, e
se presta para uma
cultura de subsistência
e intensiva e ocupação
habitacional e
comercial;
• O lençol freático é mais
profundo e mais
protegido que nas
outras Unidades, daí
sua importância para o
abastecimento de água
local, através de poços
tubulares e cacimbas;
• Ambientes estáveis em
condições de equilíbrio
natural.

METAS AMBIENTAIS

PERMITIDOS

INDICAÇÃO DE USOS / ATIVIDADES
TOLERADOS

• Ocupação planejada e
controlada;
• Uso controlado dos recursos
hídricos superficiais e
subsuperficiais;
• Fiscalização e monitoramento
dos projetos implantados
ou em implantação;
• Recuperação de áreas
degradadas;
• Diversificação das atividades
econômicas;
• Ordenamento e
disciplinamento do uso e
ocupação do solo;
• Educação Ambiental.

• Lançamento em superfície
de efluentes sem
tratamento prévio;

• Pesquisa científica;
• Atividades controladas de
ecoturismo, inclusive
implantação de trilhas
ecológicas;
• Implantação de projetos de
recuperação de áreas
degradadas;
• Toda atividade passivel de
licenciamento ambiental.

PROIBIDOS

• Qualquer tipo de ocupação e
uso levando em
consideração a legislação
pertinente para os
ambientes diversos.

• Disposição inadequada de
resíduos sólidos e
materiais tóxicos;
• Corte indiscriminado da
vegetação;
• Prática indiscriminada de
queimadas;
• Qualquer atividade sem o
devido licenciamento
ambiental.

Além das observações descritas anteriormente para as Unidades Geoambientais, que devem ser
consideradas para o ordenamento territorial, algumas áreas são identificadas para tal objetivo. São elas:
Áreas de Preservação Permanente – APPs, Unidades de Conservação – UCs, Áreas Especiais – AEs,
Áreas de Uso Urbano – AUs e Áreas de Uso Múltiplo – AMs (MAPA Nº 2.2).
A.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PEMANENTE – APP

No Município de Caucaia, assim como em todo o território nacional, constituem áreas de Preservação
Permanente – APP’s, aquelas definidas na Lei No. 12.651, de 25 de maio de 2012 que dispõe sobre a
proteção da vegetação nativa e altera as Leis Nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis N os 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória N o 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e
dá outras providências.
Segundo essa mesma Lei, Área de Preservação Permanente – APP são áreas protegidas, cobertas ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas. Dessa forma determina:
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para
os efeitos desta Lei:
I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta)
metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos)
metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
II - As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento;

IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem
por cento) na linha de maior declive;
VI - As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - Os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios
artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais.
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um)
hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput,
vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão
ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso V
do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto
na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não
implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da
água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.
§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que
tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física
diretamente a ela associada, desde que:
I - Sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos,
garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de
Meio Ambiente;
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DISTRITO SEDE
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FERROVIA

LOCALIDADE RELEVANTE

VIA PAVIMENTADA

LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DISTRITAL

MANGUE
LAGO OU LAGOA PERENE / INTERMITENTE

RODOVIAS PRINCIPAIS

MACROZONEAMENTO AMBIENTAL

1. Rio perenes ou intermitentes:
<10m
Faixa de 30m
10m a 50m
Faixa de 50m
50m a 200m
Faixa de 100m
200m a 600m
Faixa de 200m
>600m
Faixa de 500m
2. Lagos e lagoas:
>20ha em zona rural
Em zona urbana

Faixa de 100m
Faixa de 30m

II - Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos
hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - O imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.
[...]
Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse
social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com floresta ou outras
formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:
I - Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de
rocha;
II - Proteger as restingas ou veredas;
III - Proteger várzeas;
IV - Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
V - Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
VI - Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
Assegurar condições de bem-estar público;
VIII - Auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;
IX - Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.
Por sua singularidade e o valor estratégico, as APPs são caracterizadas, em regra gerais, pela
intocabilidade e vedação de uso econômico direto. Tais áreas de preservação permanente e outros
espaços territoriais especialmente protegidos são instrumentos de relevante interesse ambiental,
integrando o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações. A intervenção ou
supressão de vegetação nessas áreas está prevista no Art. 8 da mesma Lei:
Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de
baixo impacto ambiental previsto nesta Lei.
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Áreas de Preservação
Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser autorizada,
excepcionalmente, em local onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida,
para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de
regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por

população de baixa renda.
[...]
Quanto ao que é permitido da Área de Preservação Permanente o Art. 9º ainda estabelece:
Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente
para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.
Para entendimento dessas possibilidades o Art. 3 da mesma Lei define:
[...]
VIII - utilidade pública:
a) As atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano
aprovados

pelos

Municípios,

saneamento,

gestão

de

resíduos,

energia,

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste
último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
c) Atividades e obras de defesa civil;
d) Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções
ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento
administrativo

próprio,

quando

inexistir

alternativa

técnica

e

locacional

ao

empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal;
IX - Interesse social:
a) As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como
preservação, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasores e
proteção de plantios com espécies nativas;
b) A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural
familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a
cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;
c) A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas
as condições estabelecidas nesta Lei;
d) A regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por
população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições
estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.
e) Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes

tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da
atividade;
f) As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela
autoridade competente; e
g) Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade
proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal;
X - Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando
necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a
obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo
agroflorestal sustentável;
b) Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes
tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;
c) Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) Construções de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidade
quilombola e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o
abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;
f) Construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos
na legislação aplicável;
h) Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas,
como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a
recursos genéticos;
i) Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos
vegetais, desde que não impliquem suspensão de vegetação existente nem prejudique a
função ambiental da área;
j) Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável comunitário e familiar, incluindo a
extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizam a
cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área; e
k) Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto
ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA ou dos
Conselhos Estaduais de meio Ambiente.

Atividades Incentivadas nas Áreas de Preservação Permanente – APPs:

•

Reflorestamento da vegetação nativa;

•

Recuperação de áreas degradadas pelas atividades econômicas existentes no município; e

•

Hortas e pomares de pequeno porte, com utilização da agricultura orgânica e ainda somente com
espécies nativas da região ou espécies introduzidas, mas já plenamente adaptadas ao clima e ao
solo do nordeste do brasileiro.

B.

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – UC

A Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação –
SNUC define:
Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
Segundo a mesma Lei, o SNUC tem os seguintes objetivos:
I.

Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais;

II.

Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;

III.

Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas
naturais;

IV. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V.

Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no
processo de desenvolvimento;

VI. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VII. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X.

Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e
monitoramento ambiental;

XI. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação
em contato com a natureza e o turismo ecológico; e
XIII. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais,

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e
economicamente.
As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público. Por imposição legal, sua criação
deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a
dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. No
processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas
e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.
Os principais problemas ambientais municipais que sugerem a criação de uma Unidade de Conservação
são:
•

Caça e captura de animais silvestres;

•

Desmatamentos e queimadas;

•

Uso indiscriminado de agrotóxicos;

•

Destinação inadequada dos resíduos sólidos;

•

Degradação dos recursos hídricos:

•

Uso inadequado do solo;

•

Modelo agrário inadequado; e

•

Ausência de alternativas sustentáveis de trabalho e renda para a população.

São classificadass em dois grandes grupos:
•

Unidades de Conservação de Proteção Integral ou de Uso Indireto: onde existe a conservação dos
atributos naturais, efetuando-se a preservação dos ecossistemas em estado natural com um mínimo
de alteração, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. São as Estações
Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgio de Vida
Silvestre; e

•

Unidades de Conservação de Uso Sustentável ou de Uso Direto: onde existe a conservação dos
atributos naturais, admitindo-se a exploração de parte dos recursos disponíveis em regime de
manejo sustentável. São as Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico,
Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento
Sustentável e Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

A Área de Proteção Ambiental – APA é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
A APA disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído
por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente.

Serão atividades proibidas nas APAs:
•

Implantação ou ampliação de quaisquer tipos de construção civil sem o devido licenciamento
ambiental;

•

Implantação e/ou operação de funções especiais;

•

Supressão de vegetação sem a autorização do órgão ambiental competente;

•

Uso de fogo na agricultura;

•

Quaisquer atividades que possam poluir ou degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA,
como também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos capazes de provocar danos ao meio
ambiente;

•

Intervenção em áreas de preservação permanente, como: margens de rios, barragens e açudes,
olhos d’água e aluviões, áreas íngremes e matas virgens ou em avançado processo de
regeneração, salvo para fins públicos previstos no Plano Diretor Participativo Municipal; e

•

Demais atividades danosas previstas na legislação ambiental.

Atividades incentivadas nas Áreas de Proteção Ambiental – APAs:
•

Reflorestamento;

•

Recuperação de áreas degradadas;

•

Agricultura intensiva sustentável;

•

Uso Residencial de baixa densidade;

•

Esporte e lazer sustentáveis; e

•

Turismo sustentável.

Diante o cenário existente de beleza e vulnerabilidade ambiental no município foram criadas duas Áreas
de Proteção Ambiental:
•

Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe com uma extensão territorial de 1.884,46 ha.
Criada através do Decreto Estadual Nº. 24.957, de 05 de Junho de 1998; e

•

Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará com uma área de 2.744,89 ha. Criada por
meio do Decreto Estadual Nº. 25.413, de 29 de março de 1999;

Através do Decreto Estadual Nº. 25.708, de 17 de dezembro de 1999, foi criada a Estação Ecológica do
Pecém, com área de 956,04 ha e localizada nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia,
mais precisamente entre as APAs do Pecém e do Lagamar do Cauípe.
Na Estação Ecológica é proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo
com o que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica
depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. Só podem
ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de:
I. medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados;
II. manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
III. coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; e
IV. pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples
observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área
correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e
quinhentos hectares.
C.

ÁREA ESPECIAL – AE

As Áreas especiais terão a função de zona de amortecimento1 e serão situadas no entorno de áreas de
Preservação Permanentes – APPs. Em tais áreas, as atividades humanas estarão sujeitas às normas e
restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre as APPs.
Serão consideradas Áreas Especiais – AEs:
•

As faixas com largura de 100m para cada lado ao longo dos cursos d’água municipais, incluídas

nessas faixas as APPs destes mesmos recursos. A faixa de 100m de largura ao redor das lagoas e
açudes municipais, incluídas as suas APPs; e
•

A área do território municipal representada pela praia, pela planície de deflação e pelas dunas

móveis e fixas.
Não será permitida a implantação e operação de indústrias e funções especiais nas Áreas Especiais.
Pretende-se para as AEs:
•

Manter intactas as Áreas de Preservação Permanente – APPs;

•

Incentivar o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas;

•

Controlar o manejo florestal nas atividades de extrativismo vegetal;

•

Controlar a aplicação de agrotóxicos;

•

Monitorar e reduzir queimadas nas áreas de pastagem e lavoura

•

Definir as Áreas de Reserva Legal das propriedades rurais;

•

Criar corredores ecológicos interligando diferentes setores da Área de Proteção Ambiental – APA;

•

Fomentar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPNs;

•

Monitorar e controlar a atividade de extrativismo mineral;

•

Incentivar a produção e uso de fontes de energia limpa; e

1

Item XVIII do Art.2o da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000

•

Controlar outras atividades de significativo impacto ambiental.

Atividades Incentivadas nas Áreas Especiais – AEs
São incentivadas nas AEs todas as atividades Incentivadas nas APAs e ainda:
•

Turismo sustentável;

•

Piscicultura;

•

Esportes, inclusive náuticos;

•

Incentivar a produção e uso de fontes de energia limpa; e

•

Criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs)

•

Criação de Parques Urbanos;

•

Uso residencial de baixa densidade;

•

Agricultura Sustentável;

•

Extrativismo Vegetal Sustentável e

•

Demais atividades de baixo impacto ambiental.

D.

ÁREA DE USO URBANO – AU

São as áreas correspondentes à Sede Municipal e aos núcleos distritais que não forem passíveis de
outras limitações como APPs, AEs ou UC.
Não será permitida nas AUs a implantação e operação de indústrias e funções especiais. Pretende-se
para as AUs:
•

Incentivar o uso residencial de média a alta densidade com a disponibilização de serviços
necessários ao sustento da vida urbana e de apoio a atividade turística;

•

Monitorar e controlar as atividades de caráter urbano desenvolvidas nas proximidades de recursos
hídricos;

•

Indústria de baixo e médio potencial poluidor / degradador;

•

Monitorar e controlar a atividade de extrativismo mineral;

•

Incentivar a produção e uso de fontes de energia limpa; e

•

Controlar outras atividades de significativo impacto ambiental.

E.

ÁREA DE USO MÚLTIPLO – AM

Constituídas pelo conjunto de todas as áreas que não sejam APPs, AEs, UC e/ou AU. No que pese a
maior capacidade de suporte destas áreas, todos os empreendimentos relacionados no Anexo 1 ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL da Resolução
CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997, nelas situados deverão ser alvo de licenciamento
ambiental.

Atividades Incentivadas nas Áreas de Uso Múltiplo – AMs
São incentivadas nas AMs todas as atividades Incentivadas nas AEs e ainda os seguintes usos:
•

Residencial de baixa densidade;

•

Industrial;

•

Extrativismo mineral;

•

Extrativismo sustentável de recursos naturais;

•

Agricultura e pecuária extensiva sustentável;

•

Usos especiais (Aterro Sanitário / Usina de Reciclagem de Lixo / Cemitério / Matadouro / Lagoa de

Estabilização / Hospital de Grande Porte, dentre outros);
•

Condução, transformação e geração de energia; e

•

Institucional (de impacto ambiental significativo).

2.2 COMPONENTE ECONÔMICO
A estruturação do território de Caucaia deve ser consistente com as diretrizes estabelecidas no Plano
Estratégico, que são compostos de componentes econômicos, sociais, ambientais e urbanos. O
componente econômico foi trabalhado em nível do território integral do Município, como pode ser
visualizado no MAPA Nº 2.3. Foram, então, configuradas as zonas de uso que deverão nortear o uso e a
ocupação racional e sustentável do território.
A.

Áreas de Uso do Setor Primário

O desenvolvimento do setor agropecuário está concentrado em um polígono entre os distritos de
Catuana, Guararu, Sítios Novos, Mirambé, Tucunduba e Bom Princípio, com a predominância da cultura
de subsistência. A atividade de pesca, tanto marítima como continental, possui um potencial de geração
de trabalho e renda para as comunidades locais. Para alavancar a geração de trabalho e renda dessas
atividades faz-se necessário formar o capital humano para a utilização de tecnologias adequadas à
região, estimulando a integração em toda a cadeia produtiva e agregando valor aos seus produtos.
B.

Áreas de Uso do Setor Secundário

A consolidação do CIPP, tendo como âncoras a Siderúrgica e a possível Refinaria, será a principal
vertente do desenvolvimento industrial não só de Caucaia como do Estado do Ceará. Para tanto deverá
ser planejada toda uma rede de capital físico (infraestrutura) e capital humano (mão-de-obra).
A ordenação dessas atividades deverá ter a preocupação de evitar prejuízos à qualidade de vida da
população, à degradação ambiental e ao ordenamento urbano. A esse uso industrial seriam agregados
os usos apoiadores, serviços em geral, armazenagem, comércio atacadista, serviços de apoio, etc.
A área compreendida pela Sede Municipal e pelas sedes distritais deve concentrar uma rede de
pequenas empresas de processamento industrial (confecção, movelaria, etc.) destinadas a atender à
demanda local. Já o beneficiamento da produção agropecuária do município deve respeitar as
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exigências naturais de suprimento disponível de energia elétrica e comunicações, além de uma
facilidade de acesso para suprimento de insumos e escoamento da produção.
C.

Áreas de Uso do Setor Terciário

A configuração das zonas de uso territorial do setor terciário foi dividida em áreas de uso comercial e de
serviços e em áreas de uso turístico.
D.

Áreas de Uso das Atividades Comercial e de Serviços

As atividades comerciais e de serviços, localizadas nas sedes distritais e na Sede Municipal, devem
buscar atender integralmente às necessidades de consumo da população. Assim, além de contribuir
para a promoção de desenvolvimento local, evita a fuga de renda do município com as compras
realizadas fora de Caucaia, principalmente em Fortaleza.
E.

Áreas de Uso da Atividade Turística

A área adequada para o uso turístico localiza-se ao longo do litoral do município, Desde Dois Coqueiros
até a área anterior ao Porto do Pecém. A riqueza natural e paisagística de Caucaia está inserida no
corredor de passagem do fluxo regional de turistas.
A atividade turística deve procurar manter as características naturais como diferencial competitivo, além
de promover a diversidade de atrações ao longo do ano. Para dar suporte ao desenvolvimento do
turismo, devem-se qualificar os recursos humanos empregados diretamente na atividade, bem como os
prestadores de serviços turísticos. Deve-se, também, estruturar produtos, circuitos e roteiros turísticos
diversificados (turismo religioso, de aventura, esportivo, ecológico, de negócios, etc).
Além disso, faz-se necessário o desenvolvimento de uma legislação específica para regulamentação da
atividade turística, nos aspectos da gestão e controle da mesma, tanto com relação à capacidade de
suporte dos atrativos como no desenvolvimento das ações administrativas de apoio, envolvendo a
comunidade e sua capacitação para o turismo, em seus diversos segmentos.
2.3 COMPONENTE DE INFRAESTRUTURA SOCIAL E DE SUPORTE HUMANO
A partir do panorama extraído da Leitura da Realidade, apresentamos, a seguir, a identificação e a
espacialização dos equipamentos sociais existentes, bem como a necessidade imediata, a curto, médio
e a longo prazo, do reforço dessa infraestrutura (MAPA Nº 2.4).
Os critérios utilizados levaram em consideração:
•

A densidade demográfica (atual e futura);

•

As ações econômicas e ambientais (apresentadas nesse documento) que demandarão a
reorganização / reutilização do espaço urbano;

•

A acessibilidade às estruturas sociais básicas e necessárias para o pleno desenvolvimento humano; e

•

A legislação social pertinente que disciplina a estrutura, funcionamento e localização dos
equipamentos públicos sociais.
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A identificação dos equipamentos existentes e propostos, de acordo com a demanda representada pelo
contingente populacional atual e futuro encontra-se discriminada no QUADRO Nº 2.4.
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QUADRO Nº 2.4 – IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS EXISTENTES E
PROPOSTOS (CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO) – MUNICÍPIO DE CAUCAIA
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Fonte: Espaço Plano – Arquitetura e Consultoria S/S Ltda.

A seguir, estão identificados os principais problemas e necessidades relacionados à educação,
assistência social, cultura e lazer, saúde e segurança:
•

EDUCAÇÃO

−

As sedes distritais ofertam ensino infantil, incluindo creches e educação fundamental, no entanto, o
número de unidades é insuficiente para o atendimento a demanda do município, principalmente na
Grande Jurema, Litoral, Garrote e área rural do município;

−

Os estabelecimentos de ensino médio se localizam nos distritos da Sede, Jurema e Sítios Novos, a
oferta é reduzida e não atende a necessidade do município; e

−

A oferta dos cursos de Educação Profissional não atende satisfatoriamente os interesses dos jovens
e as demandas locais.

•

ASSISTÊNCIA SOCIAL

−

As equipes de profissionais da assistência social são reduzidas; e

−

Existe pouca divulgação dos Programas e Projetos Assistenciais desenvolvidos no município e
capacidade de atendimento reduzido a população.

•

CULTURA E LAZER

−

Durante as visitas de campo aos distritos e localidades verificou-se a carência de estruturas que
oportunizem à população espaços a cultura e lazer;

−

As praças e espaços de lazer existentes necessitam de revitalização;

−

As políticas públicas são insuficientes para possibilitar o acesso e o incentivo da população a
programas, projetos, serviços e benefícios da cultura, esporte e lazer; e

−

Falta de apoio, divulgação e incentivo à cultura indígena e demais eventos da cultura local.

•

SAÚDE

−

A precariedade física e humana do atendimento realizado à população no Hospital Municipal de
Caucaia e a finalização da reforma do Hospital e Maternidade do Distrito da Jurema foram
apontados como demandas urgentes e prioritárias;

−

O número de postos e profissionais da área de saúde nos bairros da Sede e distritos são
insuficientes para atender a demanda da população;

−

Falta medicação nas farmácias e hospitais municipais; e

−

O número de equipes do Programa Saúde da Família – PSF é reduzido.

•

SEGURANÇA

−

A estrutura humana e física é insuficiente e precária para o atendimento da demanda do município.
A violência crescente e o combate a venda e uso de drogas foram apontados como um dos
principais problemas a serem solucionados na região.

Após a identificação dos principais problemas e necessidades, foram elaboradas as ações propostas
para a resolução dessas e de outras questões, apresentadas a seguir:
−

Ampliar o número de creches e unidades de ensino infantil e fundamental;

−

Aumentar a oferta de salas de aula do ensino médio nos distritos e localidades mais distantes da
Sede Municipal;

−

Promover cursos de capacitação profissional, conforme os interesses dos jovens e demandas
locais;

−

Implantar Escola Profissionalizante em Matões e nas sedes dos distritos de Guararu e Mirambé;

−

Realizar estudo de viabilização para implantação de universidade em local dotado de infraestrutura
adequada na Grande Caucaia;

−

Concluir e implantar Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e CREAS em todas as
áreas com adensamento que incorpore um contingente populacional necessário para a criação de
um território, incluindo um CRAS Quilombola;

−

Ampliar o quadro de profissionais da assistência social;

−

Divulgar os Programas e Projetos Assistenciais desenvolvidos no município, bem como ampliar o
número de famílias atendidas;

−

Construir estruturas que oportunizem a população espaços para a cultura e lazer nos distritos e
localidades;

−

Construir e/ou revitalizar praças e espaços de lazer no município;

−

Estabelecer políticas públicas que possibilitem o acesso e o incentivo da população a programas,
projetos, serviços e benefícios da cultura, esporte e lazer;

−

Promover o resgate, divulgar e incentivar à cultura indígena e demais eventos da cultura local;

−

Viabilizar estudo de local dotado de infraestrutura adequada a construção de um hospital de
referência que atenda a carência da população;

−

Concluir a reforma do Hospital e Maternidade do Distrito da Jurema, viabilizando o pleno
funcionamento do mesmo;

−

Construir postos de saúde nos bairros da Sede e distritos;

−

Ampliar os horários de atendimentos a população dos equipamentos de atenção à saúde básica;

−

Ampliar o efetivo do quadro funcional dos profissionais da saúde;

−

Absorver e disponibilizar profissionais de especialidades que ainda não são oferecidas pela rede
pública de saúde no município;

−

Ampliar o número das equipes de PSF, a fim de não sobrecarregar nenhuma área;

−

Disponibilizar um efetivo maior de transportes de emergência para o atendimento da demanda da
população;

−

Oferecer material e equipamentos de apoio, tais como bafômetro, computadores e veículos que
supram as necessidades dos profissionais da segurança;

−

Dispor da estrutura física e humana que supram as necessidades dos profissionais da segurança no
que concerne ao atendimento da demanda do município; e

−

Instalar postos de policiamento nos distritos e localidades mais distantes.

2.4 COMPONENTE DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
Para a elaboração das propostas do presente componente foram levados em consideração as
informações fornecidas na Leitura da Realidade Municipal e as diretrizes e insumos fornecidos pelo
Plano Mestre Urbanístico de Caucaia, elaborado em 2010 devido a emergência enfrentada pela

Administração Municipal de Caucaia com vistas às demandas de localização para instalações industriais
decorrentes dos efeitos gerados a partir da implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém –
CIPP, associada com a necessidade de converter os potenciais impactos deste padrão de
desenvolvimento em oportunidades de qualificação urbana.
O Plano Mestre foi elaborado amparado nos padrões urbanísticos universais recomendáveis, visando a
integração dos desenvolvimentos fragmentários do território, a proteção da exuberância de seus
recursos naturais, a regeneração da sua herança cultural edificada, o favorecimento da reestruturação
de suas vizinhanças, o estabelecimento dos meios sustentáveis para apoiar sua mobilidade e a obtenção
do melhor proveito possível da localização dos novos centros de emprego industrial e outros deles
decorrentes.
Além do Plano Mestre Urbanístico, também foram consultadas as propostas feitas pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano – PDDU, de 2001, e outros documentos e projetos relevantes elaborados para
Caucaia, citados no decorrer deste Produto.
A seguir, abordaremos os 05 (cinco) sub-componentes que compõem o ordenamento territorial e a
infraestrutura física do município.
2.4.1

PATRIMÔNIO CULTURAL

Os elementos do Patrimônio Cultural classificam-se em Patrimônio Material e Patrimônio Imaterial. O
Patrimônio Material, por sua vez, divide-se em Patrimônio Material Natural e Patrimônio Material
Construído, este último composto por Bens Móveis e Bens Imóveis.
Como exemplo de elementos de relevância patrimonial para o Município de Caucaia, podemos citar: as
Áreas de Proteção Ambiental e de Preservação Permanente (praias, lagoas, dunas, serras, etc.), as
pinturas corporais e o artesanato indígena, o artesanato local, as edificações históricas, as
representações artísticas e culturais, os costumes e a cultura indígena e as festas culturais e religiosas
tradicionais no município.
Apesar do Município de Caucaia apresentar considerável número de edificações e ambiências urbanas
de interesse patrimonial, apenas um único bem é tombado oficialmente e configurado como Patrimônio
Cultural. Este bem, reconhecido através de tombamento realizado pelo IPHAN, é a Casa de Câmara e
Cadeia, localizada em frente à praça da Igreja Matriz, construída em 1765 e funcionando, atualmente,
como Biblioteca Pública. As demais edificações e elementos relevantes espalhados pelo município
encontram-se sem a devida valorização e adequada preservação. Algumas importantes edificações
encontram-se, ainda, em situação de abandono e em lamentável estágio de degradação, como é o caso
da Estação de Arara, construída em 1920 no Distrito de Guararu.
A falta do reconhecimento oficial do valor histórico dos bens municipais põe em risco a manutenção de
suas características originais e a continuidade da herança cultural e histórica de Caucaia. As edificações
ficam sujeitas a inserções sem nenhuma autorização prévia e orientação especializada ou mesmo a
modificações que podem descaracterizar definitivamente o bem público.

Em relação às edificações mais relevantes, muitas delas localizadas no entorno da Igreja Matriz, área
denominada de Centro Histórico neste Plano, podemos destacar:

•

A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, Igreja Matriz da Sede Municipal, construída em 1749;

•

A Escola Branca Carneiro de Mendonça, construída em 1927;

•

A Estação Ferroviária Fortaleza-Itapipoca (Estação Caucaia), construída em 1917 na Sede
Municipal;

•

A Estação Ferroviária Fortaleza-Itapipoca (Estação Arara), construída em 1920 no Distrito de
Guararu;

•

O conjunto de edificações de valor arquitetônico e histórico da Sede Municipal;

•

A Igreja Nossa Senhora de Santa’na, construída em 1860 na Vila de Tucunduba;

•

O conjunto de edificações de valor arquitetônico e histórico da Vila de Tucunduba; e

•

Algumas edificações situadas na zona rural, como representativas dos costumes locais
(casarões de fazendas, casas de taipa, casas de farinha).

Visando a valorização de todo esse acervo histórico, algumas recomendações serão feitas aqui e
detalhadas mais adiante, objetivando a preservação do padrão construtivo das edificações históricas e a
implementação do desenvolvimento cultural e turístico do município. São elas:
–

Uma recomendação importante é a identificação e o cadastro de todas as edificações e elementos
de relevância histórica e cultural do município, configurando-se como o primeiro passo para
resguardá-los. Através de leis municipais, de incentivos, de conscientização e de fiscalização, a
preservação dessas edificações e elementos pode ser garantida.

–

No Centro Histórico, a revitalização do conjunto de edificações de valor arquitetônico e histórico é
fundamental, além da revitalização do próprio entorno onde estas estão inseridas, através de
melhoria nas vias, no trânsito, na arborização, etc. Atualmente, existe um projeto municipal,
denominado Polo da Zona Central Histórica, que propõe justamente esse tipo de benefício para a
área, valorizando todo o entorno e, consequentemente, estimulando maiores cuidados com as
edificações históricas.

–

Ainda nessa área, assim como nas demais áreas de relevância histórica ou turística do município,
não deverão existir estabelecimentos de atividades incompatíveis, que contribuam para a poluição
sonora ou visual do ambiente, prejudicando ou interferindo no cenário e nas belezas locais, como
oficinas de conserto de veículos, metalúrgicas, borracharias, etc.

2.4.2
2.4.2.1

MOBILIDADE
Configuração da Infraestrutura Rodoviária do Município – Localização / Hierarquia / Proposições

Os principais acessos ao Município de Caucaia são as rodovias BR-020 (no sentido de Canindé), BR222 (no sentido de Sobral), CE-085 e CE-090 (interligando as praias do litoral de Caucaia).
As BRs, asfaltadas e em bom estado de conservação, cortam o território municipal e configuram-se como
principal acesso a todas as sedes distritais. A BR-222, principal acesso ao Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP, é também a principal via de escoamento industrial e o principal eixo de
ligação com Fortaleza. A CE-085, conhecida como Via Estruturante do Turismo, interliga os municípios
do litoral oeste do Ceará e também dá acesso ao CIPP. A CE-090, além de interligar as praias do litoral
de Caucaia, conforma-se como outro importante eixo de ligação com Fortaleza.
A rede estadual é formada ainda pelas rodovias CE-117, CE-421, CE-422 e CE-156, que apesar de
asfaltadas possuem alguns trechos danificados devido à má qualidade do pavimento. As CEs 421 e 156
limitam a área do CIPP.
A rede viária municipal, formada por vias vicinais, possui inúmeras ramificações em piçarra ou em
terreno natural, muitas vezes más conservadas, dificultando a fluidez dos veículos e a acessibilidade
entre as localidades e os distritos, em especial na quadra invernosa. Pontualmente existem trechos
asfaltados, possibilitando melhor acesso a algumas sedes distritais e localidades, assim como a alguns
pontos de interesse turístico. Entretanto, apesar do asfalto, grande parte deste encontra-se em péssimo
estado de conservação.
Atualmente, algumas implementações de maior impacto se fazem necessárias em relação à rede viária
de Caucaia, tanto por questões urbanísticas quanto por questões econômicas, sociais e ambientais,
fundamentais para a promoção do desenvolvimento sustentável proposto para o município. Para tanto,
além das diretrizes estabelecidas por este Plano, foram consultadas as propostas do antigo PDDU e do
Plano Mestre Urbanístico. Assim, deverão ocorrer as seguintes intervenções (MAPA Nº 2.5):
–

Duplicação da BR-222, já prevista no contexto do PRODETUR – CE II;

–

Construção de rodovia para delimitação do limite oeste da Área Urbana Prioritária proposta para a
Grande Caucaia (ver item 3.2), constituindo-se de um eixo de ligação norte-sul situado entre
Genipabu (BR-222), na Sede Municipal, e a Praia da Tabuba (CE-090);

–

Construção de rodovia para a interligação entre as sedes distritais de Guararu (BR-222) e
Tucunduba (BR-020);

–

Construção de rodovia para a interligação entre as sedes distritais de Sítios Novos (CE-156) e Bom
Princípio (BR-020);

–

Construção de rodovia para a futura implantação de vizinhanças compactas caminháveis (diretriz do
Plano Mestre Urbanístico), constituindo-se de um futuro eixo de ligação situado entre a BR-222 e o
Cumbuco (CE-090); e
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(BR-222 / CUMBUCO)

–

Construção de rodovia para a futura implantação de vizinhanças compactas caminháveis (diretriz do
Plano Mestre Urbanístico), constituindo-se de um futuro eixo de ligação situado entre a BR-222 e
Anel Viário.

Além dessas intervenções, com menor grau de complexidade de implantação, também deverão ocorrer:
–

Melhorias na pavimentação e sinalização do eixo regional; e

–

Melhorias na pavimentação e sinalização do sistema vicinal do município, com priorização para as
conexões do tipo Distrito-Sede / Sedes Distritais / Localidades Relevantes.

2.4.3
2.4.3.1

INFRAESTRUTURA FÍSICA (MAPA Nº 2.6)
Gestão da Energia / Comunicação

A COELCE é que faz o suprimento de energia e atende quase toda a população do município. Desta
forma, recomenda-se apenas a manutenção da infraestrutura existente e sua ampliação, de acordo com
a demanda proveniente do aumento populacional e da implantação de novos empreendimentos.
Quanto à infraestrutura de comunicação, o município é bem servido apenas pela telefonia fixa, que é
fornecida pela empresa OI em todos os distritos e em várias localidades, realizada através de aparelhos
particulares e públicos. Em relação à telefonia móvel e internet, além de problemas de oscilações dos
sinais das operadoras nas áreas atendidas, a cobertura ainda incompleta no território municipal,
especialmente nas áreas rurais, prejudica o desenvolvimento das atividades econômicas, em especial o
turismo, e das atividades relacionadas à educação, indicando a necessidade de melhoria e ampliação da
área de atendimento.
2.4.3.2

Gestão da Água e do Esgotamento Sanitário

A distribuição da água na cidade de Caucaia e em Jurema, pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará
– CAGECE, cobre as áreas urbanas, porém, segundo os participantes do Grupo Focal, deixa a desejar
em algumas áreas mais periféricas, uma vez que os moradores se queixam de constante falta de água.
As demais sedes distritais e as localidades rurais não dispõem de sistemas públicos de abastecimento,
fazendo o uso de poços profundos e cisternas, estas últimas abastecidas por adutoras, com água
proveniente dos açudes, e por carros-pipa. Em diversas localidades rurais próximas ao CIPP, como
Matões, há um sério problema relacionado a escassez hídrica, resultando na insalubridade das águas
dos poços profundos.
A expansão da rede pública de abastecimento de água faz-se necessária em todo o território de
Caucaia, com atenção maior aos núcleos urbanos mais consolidados onde a densidade populacional é
crescente. A utilização de poços e nascentes deve ser orientada e regularizada sempre que considerada
a melhor forma de abastecimento. No caso da escassez hídrica que atinge as comunidades rurais, este
problema deverá ser definitivamente sanado. Recomenda-se, ainda, investimentos para garantir o
fornecimento de água potável por todo o município, assim como campanhas para conscientização da
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população, a fim de reduzir o percentual de consumo de água não tratada e evitar a poluição dos
açudes, rios, lagoas e lençol freático.
A infraestrutura de esgotamento sanitário e drenagem foi considerada a mais problemática no Município
de Caucaia. Segundo informações do Grupo Focal e da SEINFRA de Caucaia, somente as áreas
urbanas da Sede Municipal e de Jurema possuem rede de esgoto, sendo que a Sede Municipal possui,
também, Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. As demais sedes distritais e as áreas rurais de todo o
município utilizam o sistema de fossa-sumidouro como destino final de seus dejetos, além de um alto
número de famílias que ainda lança seu esgoto a céu aberto. No Cumbuco, as obras para implantação
da rede chegaram a ser iniciadas, mas não foram concluídas.
Recomenda-se a ampliação da rede pública de esgotamento sanitário e drenagem em todo o território de
Caucaia, com atenção maior aos núcleos urbanos mais consolidados onde a densidade populacional é
crescente. Recomenda-se, ainda, a regulamentação da construção das fossas sépticas para a
adequação do seu uso, principalmente nas áreas rurais, além da aplicação de medidas de educação
ambiental.
2.4.3.3

Gestão dos Resíduos Sólidos / Outros Equipamentos Geradores de Impacto Ambiental

O Município de Caucaia conta com uma coleta de lixo regular em seu território. O lixo é depositado no
Aterro Sanitário Municipal de Caucaia, que atende também à cidade de Fortaleza e ao CIPP. Em relação
a este último, os resíduos sólidos advindos dele são os classificados como “não perigosos e não
recicláveis”. Os resíduos industriais perigosos, entretanto, são depositados em outro Estado, já que o
Ceará não conta com aterro apropriado para este tipo de demanda.
Assim, torna-se necessário a ampliação da área de coleta para todas as localidades do município e,
como opção que resulta em grandes benefícios sócios-ambientais, a implantação de um sistema de
coleta seletiva de resíduos recicláveis, principalmente na Sede Municipal e em Jurema, além da criação
de incentivos para atrair as empresas que investem nesse setor.
Recomenda-se também a implantação de um Aterro Sanitário específico para o CIPP, em local a ser
estudado e respeitando os aspectos ambientais, sociais, econômicos e urbanos do município, de forma a
concentrar o volume cada vez maior e crescente de resíduos “não perigosos e não recicláveis” advindos do
mesmo. Recomenda-se ainda um estudo técnico mais aprofundado para analisar a viabilidade de
implantação de um Aterro de Resíduo Industrial Perigoso – ARIP para atender à demanda do Complexo.
2.4.4

ELEMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DO CRESCIMENTO E IMPULSIONADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA
(MAPA Nº 2.7)

A partir da análise dos principais elementos inseridos no município, bem como de seus potenciais
turísticos, produziu-se uma série de intervenções visando estruturar o crescimento municipal e
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impulsionar o turismo no território. Também foram analisadas as informações colhidas na fase de Leitura
da Realidade e nos eventos participativos, como as Oficinas de Conhecimento e as Oficinas Temáticas,
onde foram salientadas as principais demandas e os anseios da população. Vale ressaltar que, para a
identificação dos referidos elementos estruturadores, foram consultados os seguintes documentos
elaborados para o município:
•

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU de Caucaia, 2001;

•

Plano Mestre Urbanístico de Caucaia – Masterplan, 2010;

•

Estudo Ambiental Simplificado, EAS na Praia do Cumbuco e suas Adjacências, área onde ocorre a
atividade de Buggy – Turismo, 2015; e

•

Disciplinamento da Prática de Esportes Náuticos na Costa do Município de Caucaia, 2015;

A seguir, estão listados e justificados todos os elementos de estruturação do crescimento e
impulsionadores da atividade turística propostos para o município:
01) Implantação de solução definitiva para resolver o problema do avanço do mar
É provável que esta intervenção seja a mais complexa e onerosa dentre as demais. Sua
urgência e obrigatoriedade, entretanto, justifica-se pelo fato de que o problema vem
ocasionando uma destruição rápida e incontrolável, devastando áreas de praia, de turismo e
de lazer existentes, transformando edificações situadas à beira mar em escombros e,
consequentemente, desvalorizando e marginalizando as áreas atingidas. Propõe-se um
estudo que encontre solução definitiva para o caso e a implantação da mesma em todo o
território praiano de Caucaia.
02) Reestruturação e revitalização de toda a área atingida e desvalorizada pelo problema
do avanço do mar
Após solucionado definitivamente o problema do avanço do mar, todas as áreas atingidas
deverão passar por reestruturação urbana e revitalização, através de planejamento
específico e de projetos especiais que apontem as ações prioritárias necessárias. Pode
estar incluindo aí a remoção de escombros, a construção de vias litorâneas e calçadões, a
construção de aterros (se necessário), a restauração das edificações parcialmente
atingidas, etc.
03) Ativação do projeto Disciplinamento da Prática de Esportes Náuticos
Pôr em prática todas as diretrizes estabelecidas pelo projeto em questão a fim de tornar as
práticas esportivas mais atrativas e seguras para praticantes e banhistas, contribuindo para
um turismo de referência, ordenado e de qualidade, e para a atração de investimentos no
setor.
04) Ativação do projeto de disciplinamento da atividade de buggy
Pôr em prática todas as diretrizes estabelecidas pelo Estudo Ambiental Simplificado, EAS
na Praia do Cumbuco e suas Adjacências, principalmente as relacionadas às atividades de

buggy utilizados para o turismo. O objetivo é a regulamentação da atividade, tornando-a
mais atrativa e segura para os visitantes e contribuindo para um turismo de referência,
ordenado e de qualidade.
05) Criação de incentivos para a consolidação do CIPP
Elemento fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico e urbano do município,
beneficiando também a economia do Estado do Ceará, baseado num sistema diversificado
de incentivos promovido pelos governos municipal, estadual e federal para a consolidação
do CIPP conforme o planejamento do seu Plano Diretor.
06) Estruturação dos principais núcleos urbanos do município com base nas diretrizes
estabelecidas para Unidades de Vizinhança
A proposta visa o ordenamento territorial dos principais núcleos urbanos situados fora do
perímetro proposto para a Grande Caucaia, devendo seguir as diretrizes estabelecidas para
Unidades de Vizinhança (ver item 3.1.4.1), onde as cidades se desenvolvem de forma
adensada e controlada, com a criação de centros focais caracterizados como fóruns de
convergência e concentração de destinos cotidianos dos residentes, consolidando os
princípios de combate à dispersão urbana e extensão das infraestruturas, assim como de
redução do transporte motorizado.
Dessa forma, os centros focais devem concentrar comércio, serviços e os principais
equipamentos de educação, saúde e lazer, atendendo aos moradores situados num raio de
caminhabilidade de 600m (seiscentos metros). Quanto às Unidades de Vizinhança, estas
devem ser implantadas somente após o adensamento das vizinhanças já consolidadas,
quando do surgimento de necessidade de expansão, garantindo qualidade de vida à
população e economia para a administração pública.
07) Inclusão das serras da Rajada e do Juá na rota turística do município
Estas serras possuem alto potencial turístico, uma vez que dispõem de diversas riquezas
naturais, como flora e fauna preservadas, clima ameno, cachoeiras, pontos com vistas
panorâmicas, etc. Para que possam ser incluídas na rota turística do município precisam,
primeiramente, ser estruturadas com infraestrutura básica e turística, contando com acessos
pavimentados, iluminação pública, serviços regulares de coleta de lixo, sinalização turística,
etc. Além disso, precisam também oferecer equipamentos e serviços de suporte aos turistas
em pontos estratégicos de suas áreas, como pousadas e restaurantes com profissionais
qualificados para atender aos turistas, banheiros, pontos de venda de artesanato e culinária
local, mirantes, guias turísticos, etc. Além do turismo ecológico, as duas serras possuem
potencial para o turismo de aventura, uma vez que já recebem visitantes que fazem trilhas e
praticam rapel.
A inclusão das serras da Rajada e do Juá na rota turística, atualmente focada apenas nas
praias e lagoas da orla, alavancaria ainda mais o potencial turístico municipal, contribuindo
para o crescimento econômico da região.

08) Criação de incentivos para a implantação de distritos industriais nas áreas
estabelecidas pelo Plano Mestre de Caucaia
Elemento fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico e urbano do município,
fortalecendo a criação de centros de emprego conectados com habitações, além do
desenvolvimento de comunidades independentes do transporte motorizado. Campo Grande,
Boqueirão e Primavera, todas situadas às margens da BR-222, são as áreas previstas para
implantação dos três primeiros distritos industriais.
Para a implantação, as áreas previstas precisariam estar previamente estruturadas,
contando com saneamento e sistema de abastecimento de água, por exemplo, além de
devidamente planejadas, contando com desenho urbanístico qualificador da futura geografia
resultante.
09) Implantação das propostas estabelecidas para a Grande Caucaia
Ver item 3.2, que aborda todas as proposições estruturadoras para a Grande Caucaia,
propondo desde uma nova divisão administrativa da área estabelecida por Unidades de
Vizinhança até a reestruturação do sistema viário, identificando, ainda, intervenções e
elementos estruturadores do crescimento, propondo diferentes níveis de adensamentos,
além de, também, classificar o zoneamento do uso e ocupação do solo.
2.4.5
2.4.5.1

ESTRUTURA MUNICIPAL DE ESPACIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
Perfil das Estruturas Urbanas Existentes

Os núcleos urbanos do Município de Caucaia podem ser identificados, segundo sua dimensão física,
população e perfil econômico, em dois tipos:

•

Centro Urbano Tipo 01: Aglomeração urbana com a integridade dos elementos conformadores de
uma estrutura urbana completa, envolvendo:

–

Centro histórico inicial configurado;

–

Área central configurada;

–

Configuração de bairros;

–

Rede viária de acesso e de conexão entre outros bairros;

–

Abrangência de usos (comercial, de serviços, residencial, recreacional, institucional, etc.);

–

Sistemas de infraestrutura em rede;

–

Equipamentos de suporte humano;

–

Articulações regionais relevantes; e

–

Função de cidade pólo consolidada.

Essa tipologia compreende somente a Sede Municipal de Caucaia e Jurema, que ocupam um nível
hierárquico mais elevado dentro da rede urbana municipal. A Cidade de Caucaia concentra em si a maior

parte dos serviços institucionais, assim como os equipamentos de suporte humano, as atividades
comerciais e de negócios.

•

Centro Urbano Tipo 02: Aglomeração com característica mista (urbana e rural), onde se percebe
situação de transição do uso residencial rural (sítios) para uma configuração de uso residencial
urbano, e que já convive com a justaposição de alguns usos tipicamente urbanos associados à
atividade comercial e a pequenos serviços, à oferta de equipamentos de educação, saúde e
assistência social, principalmente. Esse tipo de aglomeração surge, naturalmente, a partir da
emergência de alguma atividade econômica ou característica (ex: artesanato, agroindústria e
atrativos turísticos com importância paisagística) que passe a ser explorada pela população de
origem rural.

Esta segunda categoria abrange todos os demais núcleos urbanos de Caucaia, inseridos num lento
processo de urbanização e conformando pequenos aglomerados, dentre os quais se destacam as
demais sedes distritais, as localidades praianas, as localidades do Garrote e a Localidade de Matões.
2.4.5.2

Configuração da Projeção Demográfica das Estruturas Urbanas Existentes (2016 / 2036)

Quanto à distribuição da população por distrito, observa-se uma grande desproporção entre a população
do Distrito-Sede e de Jurema em relação aos demais distritos, indicando uma grande concentração
populacional na região conhecida como Grande Caucaia. A predominância da população rural ocorre de
forma bastante ostensiva nos distritos de Catuana, Guararu e Tucunduba.

2.4.5.3

Configuração das Densidades Demográficas2 Atuais nas Estruturas Urbanas Existentes

Segundo dados do Perfil Básico Municipal (PBM) do Município de Caucaia fornecidos pelo IPECE, a
área do território municipal é de 122.790 hectares e a população residente no ano de 2010, quando foi
realizado o censo pelo IBGE, era de 325.441 habitantes. Portanto, a densidade demográfica era 2,65
habitantes por hectare (hab/ha). Para o ano de 2036, as projeções a partir de 2010, indicam uma
população de 642.399 habitantes, com uma densidade de 5,23 hab/ha.
Para avaliarmos a densidade populacional no âmbito intraurbano não obtivemos, em todas as nossas
pesquisas, quaisquer dados que nos permitissem calcular as populações urbanas das localidades.
Portanto, foram produzidos os índices apenas para as sedes distritais, que possuíam as informações
necessárias (população residente na zona urbana e perímetro urbano definido pelo IBGE no ano de 2010).
Observa-se que, em todas as sedes distritais a densidade demográfica deverá quase dobrar devido ao
incremento populacional previsto para a perspectiva de vinte anos. Isto demonstra que a capacidade de
densificação dos perímetros urbanos considerados ainda é grande e deve ser aproveitada. Medidas
cautelosas de delimitação do espaço urbano, assim como um incentivo ao crescimento compacto e
contíguo em áreas onde atualmente a ocupação é rarefeita ou de baixa densidade, ajudam no
cumprimento do modelo de ordenamento proposto pelo plano.
2.4.5.4

Localização / Perfil para Novas Aglomerações Urbanas Associadas às Estratégias de
Desenvolvimento Propostas

As linhas estratégicas, diretrizes e ações propostas para o desenvolvimento sustentável do Município de
Caucaia, Eixos Estratégicos e Áreas Prioritárias para a Promoção do Desenvolvimento
Sustentável, não preveem, para o primeiro momento do Plano, a necessidade de implantação de novas
estruturas urbanas, a fim de dar suporte às decisões futuras de dinamização da economia municipal.
Esse processo deverá ocorrer através da otimização e reforço do sistema infraestrutural existente,
desestimulando a sua expansão e dos próprios perímetros urbanos atuais, considerada desnecessária e
mesmo prejudicial nesta fase.
Somente num segundo momento se estudaria a expansão das infraestruturas e a ocupação das áreas
de expansão urbana a serem delimitadas pelo PDP. Posteriormente, num terceiro momento, é que se
poderia pensar em hipóteses de construção de novas estruturas urbanas, nesse caso associadas aos
projetos de comprovada sustentabilidade sócio-econômico e ambiental que não pudessem estar
justapostas às estruturas urbanas pré-existentes e já bem configuradas.

3.0 - VISÃO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DE ÂMBITO INTRA-URBANO

3.1 CONCEITOS, PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
3.1.1 NOVO PERFIL DE ATUAÇÃO DO GOVERNO LOCAL
Os governos locais, ao longo do tempo, têm cumprido o papel de gestor das cidades, em sua dimensão
intraurbana. Assim, as administrações municipais assumiram a responsabilidade de suprir as demandas
de serviços urbanos essenciais (saneamento, abastecimento, transporte, equipamentos sociais e de
recreação, dentre outros), conjuntamente com o exercício de administração do processo de construção /
ocupação do território. Tal processo é resultante tanto de ações privadas (no sentido em que estas
materializam as ocorrências de atividades econômicas), quanto de decisões governamentais, na medida
em que o governo municipal é um agente supridor (direto ou indireto) de infraestruturas.
O advento do welfare state3, na Europa e América do Norte, consolidou o governo local como gerente de
serviços, associado a um contexto macro onde as instâncias político / administrativas superiores
forneciam o suprimento dos fluxos financeiros de compensação e integração social. Contudo, a partir das
décadas de 80 / 90, observa-se a exaustão e mesmo insuficiência deste perfil administrativo, fenômeno
apontado por fatores econômicos, sociais e tecnológicos diversos, contexto em que cidades de
diferentes tamanhos e características, por todo o mundo, passaram a experimentar processos mais ou
menos intensos de estagnação e mesmo retrocesso.
Nesta conjuntura, os governos locais assumem uma nova postura, passando a agir também como
empreendedores, de forma a posicionar o município como foco de atração de negócios, atuando para a
promoção econômica do lugar, além do papel de provedor de incentivos fiscais. A partir de então
estabelece-se o conceito do desenvolvimento sustentável, segundo o qual os agentes inseridos no
cenário urbano adotam a práxis de formulação e manipulação de estratégias globais e específicas de
desenvolvimento, com a associação dos seguintes elementos:
•

Preservação do Ambiente Natural;

•

Atividades Econômicas de Sustentação Desejadas;

•

Suprimento de Infraestruturas;

•

Design Urbano Atrativo; e

•

Contexto social, político e institucional motivado, na busca de um produto final vendável aos
detentores do capital, que optariam por este lugar para investir.

Esta nova visão não simboliza a mera submissão da cidade aos interesses dos agentes econômicos,
pois, à medida que estes elementos tornam-se parte do urbano, devem trabalhar de forma eficiente
todos os elementos essenciais à sua conformação. Para que a resultante destas ações torne-se atraente
a potenciais investidores, deverá primeiramente atender aos usuários atuais e futuros da cidade, à luz
das estratégias, programas e projetos de desenvolvimento econômico que o município deverá implantar
paralelamente.

3

Welfare state – sistema que amenizou o conflito de classes a partir de um pacto de colaboração entre elas.

A inovação desta forma de abordagem é a necessidade de atender a vertentes simultâneas e
profundamente imbricadas:
Vertente 01: O atendimento das demandas dos agentes econômicos; e
Vertente 02: O atendimento das necessidades essenciais dos usuários da cidade.
O resultado esperado é um produto de grande atratividade, influenciando, através de atividades
econômicas lucrativas e espaços urbanos redesenhados e agradáveis, a geração de novas receitas para
a expansão das infraestruturas e serviços urbanos, os quais, corretamente implementados, atrairão
novos moradores que, por sua vez, atuarão como chamariz para novos investimentos, num ciclo virtuoso
de crescimento contínuo e auto-sustentável.
Assim, a construção de uma imagem positiva para a cidade e, conseqüentemente, para o município,
como o lugar ideal para o investimento, o trabalho, a moradia e o lazer, utilizando-se de forma adequada
dos elementos citados, deverá ser a meta principal da abordagem intraurbana do PDP de Caucaia, sem
a qual não será possível o desenvolvimento sustentável, objetivo final de toda sociedade organizada.
3.1.2 OS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CRIAÇÃO DO NOVO LUGAR
Atualmente, um dos fatores dominantes nos processos de crescimento e declínios cíclicos por que
passam as cidades é a economia global, com suas conseqüências para a qualidade da vida urbana, seja
qual for a escala da cidade e sua localização, por mais remota que seja. Sob esta nova conjuntura, as
comunidades já não podem mais resumir-se em cenários das atividades comerciais e industriais,
transformando-se, paulatinamente, numa vendedora de bens e serviços, promovendo os valores
realçáveis de sua localização físico-ambiental e de sua infraestrutura instalada.
Para tanto, é importante que a cidade seja dotada de um Plano Diretor que a provenha de estratégias
voltadas ao mercado e visando sua sustentação, identificando os pontos fortes para o desenvolvimento
constante, transmitindo isso de maneira eficaz, além de recuperar e ampliar a confiança local, regional e
internacional, ao invés de oscilar entre períodos de crescimento e declínio.
É importante que a cidade conte com um marketing estratégico que promova seus atrativos e valorize as
suas vantagens de modo a diferenciá-la positivamente das demais concorrentes. Assim, contribuintes,
cidadãos e empreendedores estarão satisfeitos e os visitantes e investidores atingirão seus objetivos.
3.1.3 O CONCEITO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO ÂMBITO DO DESIGN URBANO
O espaço físico urbano é reflexo da disposição espacial das pessoas e suas atividades. Resulta dos
fluxos de bens e informações, características físicas significantes, recantos, superfícies, canais de
circulação, ambiências, objetos, mudanças cíclicas da estrutura de distribuição espacial, controle do
espaço e a sua percepção e influências sobre o domínio das instituições e da vida mental.
Baseado nas condições econômicas e sociais, o Plano Diretor Participativo, PDP, deve ser usado como
instrumento capaz de melhorar a forma geral da cidade. Esse resultado pode ser obtido pela integração
do desenho sistêmico e ordenador do espaço físico da cidade, com o objetivo de encontrar a sanidade
física e a qualidade de vida urbana, aliando-se ao poder de fazer políticas, formando ambientes públicos
e privados ordenados e gerenciando seu crescimento e seu desenvolvimento urbano. Mais do que a

soma de engenharias, o PDP deve comunicar uma nova configuração para a cidade, a daquela que se
quer para o futuro.
O Plano Diretor Participativo deve ir além de um simples conjunto de ações administrativas de
predominância tecnocrática, atuando como um meio essencial para a comunicação da imagem futuro
consensual da cidade, sendo assim necessário que contenha clareza para configuração da cidade que a
população identifica. A obtenção desta visão se dá através da pactuação dos dados de ordem
econômica e social, avaliados como formadores de espaço e não como elementos autônomos, através
de um processo participativo de análises sistêmicas e prioritariamente qualitativas.
É a partir desta compreensão que se deu a organização, a hierarquia e as designações dos itens
componentes do roteiro metodológico utilizado para o PDP de Caucaia, baseado mais nos conceitos do
desenvolvimento estratégico e urbanístico sustentável que nas idéias do velho planejamento urbano de
inspiração modernista, cartesiano e sem expressão formal.
O PDP de Caucaia será uma política de afirmação de diretrizes para o planejamento e o futuro da
cidade, com metas de médio e longo prazo, configurando o futuro crescimento e desenvolvimento do
município. Visando o desenvolvimento da comunidade nos aspectos físicos, sociais, econômicos e
humanos, deve ser utilizado para apoiar decisões públicas e de cidadãos ou organizações privadas que
afetem o futuro da cidade.
Será o Plano Diretor que estabelecerá a base de coordenação dos esforços da cidade, objetivando
promover uma alta qualidade de vida para todos os residentes. É de extrema importância que o Plano se
configure como parte do processo de planejamento da administração municipal. Além disso, o fácil
acesso à participação da comunidade configura-se como indispensável, uma vez que os aspectos físicos
do crescimento urbano serão trabalhados dentro do contexto do ambiente social.
3.1.4 PADRÕES DE URBANIZAÇÃO
O planejamento urbano contemporâneo caracteriza a estrutura urbana como uma rede complexa e
altamente significativa, integrada por artefatos, pessoas e natureza, não coincidindo como o modelo
arborescente idealizado pelo urbanismo internacional do entre-guerras.
O zoneamento tradicional, em que as atividades são classificadas e separadas artificiosamente em áreas
de territórios especializados, em detrimento da densidade gregária das múltiplas atividades em
convivência, pode ser responsabilizado pela morte da rua como espaço de convivência, transformada
em sistema viário que privilegia o veículo automotor e secundariza o pedestre. Ao invés disso, o Plano
Diretor Participativo de Caucaia pretende preservar a qualidade dos espaços urbanos, baseado numa
nova visão de ordenamento territorial.
Para viabilizar as propostas de estruturação espacial urbana articularemos, entre outros, os seguintes
padrões de urbanização:
a.

Distribuição das locações de serviços e equipamentos com equidade e alto grau de acessibilidade;

b.

Qualificação urbana pela busca de estabilização das vizinhanças e suas contiguidades, entendendo
como vizinhança áreas comunitárias formando o tecido contínuo da cidade, adicionadas às

moradias e completando com elas o corpo vital do cotidiano, incluindo serviços e equipamentos
para apoiá-las e exibindo um conjunto de características que possibilitem sua identificação
particular;
c.

Diversificação do sistema de tráfego, acomodando convenientemente os veículos, porém
privilegiando os pedestres e ciclistas;

d.

Compactação das vizinhanças e do uso múltiplo como forma mais econômica de melhor utilizar a
infraestrutura, relacionando densidade com custos;

e.

Estímulo de pequenas indústrias não poluidoras perto das moradias (percurso máximo de 20
minutos a pé), criando uma malha interativa eficiente dos sistemas industriais, comerciais,
residenciais, de natureza, de informação e de serviços. Nesse caso, a indústria passa a ser um fator
de desenvolvimento urbano e sócio- econômico, muito além do estritamente industrial, fazendo com
que os bairros tenham mais vida, mais negócios e não permaneçam oito horas do dia ocupados
somente por mulheres, crianças e idosos;

f.

Respeito às áreas verdes e recursos naturais, preservando também áreas agrícolas no perímetro
urbano e, sempre que possível, viabilizando a convivência onipresente de áreas urbanizadas com
áreas naturais acessíveis dentro de toda a região urbanizada, ao invés do modelo de cinturão verde;

g.

Manutenção e realce da configuração adequada do Centro Histórico como fórum visível da
comunidade, com toda sua importância simbólica e de convergência;

h.

Inviabilização da urbanização radical das margens de corpos d’água, com vias e pavimentos, só
permitindo acessos não freqüentes e respeitando as superfícies de drenagem natural ainda
existentes; e

i.

Realce da imagem e da acessibilidade dos lugares sagrados existentes na cidade.

De acordo com os princípios contemporâneos do urbanismo é necessário substituir o modelo de Distrito
Industrial Isolado por lugares de trabalho ligados ao dia a dia da população e disseminados pelo conjunto
da estrutura urbana, sempre que possível, naturalmente evitando os conflitos gerados pelos efeitos
poluidores quando a atividade os produzir.
Na história da urbanização anterior, as cidades criaram zonas separadas de habitação e de trabalho,
onde a indústria era tratada como uma enfermidade a ser mantida de maneira isolada em áreas
proibidas. A partir dos anos 30 houve uma tentativa de humanizar a paisagem circundante dos edifícios
industriais, mas a contribuição desses espaços para com a vida social da cidade era praticamente nula.
Por outro lado, é evidente que alguns tipos de indústria geram odores, sujeiras, ruídos e tráfego pesado
e, portanto, é necessário que elas não perturbem a calma e a segurança das habitações. Mesmo assim
devemos considerar que a separação das zonas de trabalho industrial e de habitações tem produzido
resultados negativos, entre os quais enumeramos os seguintes:
−

Dilatação do tempo gasto por parte dos trabalhadores com viagens no circuito casa / trabalho /
casa;

−

Esvaziamento do convívio familiar nas zonas habitacionais, pela ausência de mulheres e
homens trabalhando na vida cotidiana da comunidade, e do dia-a-dia comercial do bairro, nas
zonas de habitação;

−

Marginalização de parcela significativa de mulheres em relação às atividades produtivas, pela
necessidade dos cuidados com os filhos; e

−

Reforço da idéia de que o trabalho é fadiga e somente a vida familiar é adequada.

Do ponto de vista físico-espacial, os projetos de implantação de indústrias de forma sócio-integradas
poderiam rever os tradicionais atributos locacionais através dos seguintes critérios:
−

Implantação física de indústrias como fatores de desenvolvimento urbano e sócio-econômico,
além de estritamente industrial;

−

Criação de uma malha interativa eficiente dos sistemas industrial, comercial, local, de informação
e de serviços;

−

Situação das indústrias de maneira que a habitação esteja localizada a no máximo a 20 minutos
a pé dos vários lugares de trabalho;

−

Controle do padrão espacial dos lugares de trabalho e suas cercanias com aparência de sítios
agradáveis, onde a vida transcorra naturalmente, durante as oito horas de funcionamento da
atividade;

−

Criação de um padrão exemplar de relação entre área industrial e meio ambiente natural e, da
mesma forma, com o ambiente cultural;

−

Orientação do projeto físico e da materialização das áreas industriais por um processo de
planejamento que permita ao conjunto final emergir gradativamente a partir das ações
localizadas, equilibrando as necessidades das partes com as necessidades do todo
(desenvolvimento orgânico por etapas);

−

Construção e desenvolvimento dos desenhos seguindo princípios de projetos e padrões físicos
comunitariamente aceitáveis e assimiláveis. Nesse caso, o núcleo gerador desses padrões é
uma coleção que sintetiza o consenso comum às soluções do problema, enriquecida com a
prática local e experiências congêneres;

−

Situação das áreas industriais na vida e no trabalho em comunidades conectadas entre si,
estimulado o crescimento de uma rede de interações que possa controlar a natureza do
ambiente local, desenvolvendo o sentido de vizinhança bem como suas fronteiras de
equipamentos comuns;

−

Criação e estímulo de comunidades de trabalho entre os grupos de casas em torno das áreas
industriais. Nesse caso, nas fronteiras de vizinhanças deverão ocorrer espaços abertos em
terrenos públicos, onde seja possível o relaxamento, o prazer, a restauração física e mental,
melhorando a relação entre a casa e o trabalho, como zona de amortecimento. Nessa zona deve

ser estimulada a presença da família em qualquer versão, os grupos de trabalho comunitário, a
aprendizagem infantil, os clubes de juventude e os lugares de reunião a nível local;
−

Garantia do acesso ao verde, à agricultura, as plantas, aos pássaros e animais, através de redes
entrelaçadas de solo urbano e solo rural, inclusive nos centros de vizinhança e nas áreas
industriais; e

−

Busca de um desenho, de tal maneira harmonizado com as condições ambientais, que resulte
daí um estabelecimento físico ecologicamente equilibrado e, sempre que possível, autorecarregável, transformando as matérias do desperdício em energia, usando os elementos
naturais (solo e vento) como fontes alternativas de energia e promovendo a coleta racional e o
armazenamento das águas pluviais.

A facilidade de acesso (relação transporte / tempo de deslocamento) para o mercado laboral implica em
menor custo da mão de obra, caracterizando-se como situação ideal onde não há dependência de meios
de transporte especiais para o deslocamento para o trabalho.
Os fatores básicos de utilização do solo podem ser otimizados através de ações preparatórias (sistema
viário de acesso, serviços públicos e distribuição de energia) e de um planejamento que priorize as
facilidades de contatos, reduzindo o tempo e o esforço para o estabelecimento de comunicações
rotineiras entre pessoas, bens e informação. É importante também conciliar os objetivos de obter os
benefícios da atividade produtiva (atividades lucrativas) com o máximo de satisfação individual e coletiva
(atividades pessoais, sociais, locais e comunitárias).
Os conjuntos físicos das áreas industriais, as cidades existentes e os novos bairros habitacionais devem,
no final, configurar uma nova estrutura urbana de boa acessibilidade, facilidade de contatos e relação
interativa dos sistemas industrial, comercial, local, de informação e de lazer. A partir desta compreensão,
foi estabelecido o seguinte conceito físico-espacial da Atividade Industrial:

•

Conceito Físico-Espacial da Atividade Industrial
−

As indústrias deverão se situar, preferencialmente, em cinturões de 60 a 150m de largura, de
maneira a não criar distâncias excessivas entre as vizinhanças habitacionais dos dois lados de
suas fronteiras. Os limites laterais dos cinturões serão faixas de terrenos abertos com natureza e
equipamentos de uso público que beneficiarão as comunidades adjacentes.

−

As vias de carga deverão se situar no eixo do cinturão, de maneira que não gere tráfego ruidoso
através da vizinhança e mantenha livres os bordos das faixas de lazer e uso público para fácil
acesso da comunidade aos equipamentos. O cinturão industrial e sua via axial de carga devem
se comunicar facilmente com a via de tráfego pesado.

−

O desenho do cinturão industrial deve estimular a instalação de comunidades de trabalho, como
um conjunto de pequenos grupos de 10 a 20 lugares de trabalho, congregados em torno de
pracinhas comuns com comércio e serviços. Esse ambiente deve ter fácil acesso à natureza e ao
esporte.

−

Para obtenção da pretendida qualidade ambiental urbana é indispensável que esses padrões
espaciais, as políticas e as diretrizes de planejamento se articulem sempre com as bases sócioeconômicas dentro de uma visão interativa aos elementos do desenho, que corresponda aos
desígnios do planejamento estratégico, onde novos aspectos devem ser destacados tendo em
vista a forma de produção do espaço e o desenvolvimento da cidade atual.

3.1.4.1

Os Princípios Norteadores do Uso do Solo

O uso do solo proposto objetiva demonstrar, de forma sintetizada, os benefícios potenciais da aplicação
de critérios de sustentabilidade urbana ao ordenamento físico da área urbanizada. Estes critérios visam
principalmente controlar a expansão urbana, protegendo as áreas ambientalmente sensíveis e ainda
existentes, e ao mesmo tempo aproveitar o potencial que representam como estimadores de nova
qualidade de vida para as unidades de vizinhanças.
A estratégia de ordenação urbanística fundamental do Plano Diretor Participativo de Caucaia apóia-se
principalmente na requalificação dos elementos qualificadores do espaço público, facilitando a reestruturação física dos núcleos urbanos. Com respeito à estruturação urbana do território da Sede
Municipal e demais zonas urbanas, esta estruturação prioriza a acessibilidade e a conectividade de
pedestres e bicicletas, melhorando a mobilidade interna das comunidades e, consequentemente, as
conveniências e oportunidades para seus moradores. O modelo de ordenamento territorial proposto
busca incentivar o adensamento das áreas adequadas e servidas por infraestruturas urbanas e
equipamentos públicos, evitando desta forma uma desnecessária expansão da mancha urbana.
O Plano de Uso do Solo tem como objetivo principal atuar como matriz para um Plano Específico de
Gestão Financeira que busque recursos para ações urbanas sustentáveis, tais como as propostas. Além
disso, apoiará também a sistematização de possíveis projetos setoriais e executivos de urbanizações,
para implementação do projetado desenvolvimento espacial da Sede Municipal. A concretização destes
planos, ainda que de forma gradativa, ajudará a criar um padrão de qualidade a ser replicado, com as
devidas adaptações, aos vários subsistemas de espaço públicos da cidade.
O plano desempenha também o papel de um instrumento técnico, o qual, enriquecido pela prática de sua
implementação, ensejará a concretização de projetos executivos, orçamentários e financeiros
indispensáveis à gestão destas ações, que se pretendem reabilitadoras do espaço urbano, em especial
da paisagem central da cidade, ainda em plena vitalidade como foco convergente. O conteúdo
apresentado visa a criação de alternativas de controle da forma urbana e a localização de futuros
desenvolvimentos físicos ao longo do período que abrange.
Sabe-se que o território de Caucaia é rico em recursos ambientais e paisagísticos. Portanto, em meio ao
conjunto de ações e diretrizes utilizados no estudo de uso do solo, tem especial destaque os esforços
realizados no sentido de controlar o processo de dispersão urbana nas Sedes Distritais, fazendo com
que a ocupação destas áreas se dê de maneira equilibrada e não agressiva ao meio natural, respeitando
os limites de solo urbanizável e evitando, desta forma, o crescimento desordenado dos núcleos
existentes e novas ocupações indevidas.

O estímulo à formação de vizinhanças compactas, com baixa dependência do transporte motorizado,
associada à proteção dos recursos naturais, certamente contribuirá para apoiar oportunidades e
elementos representativos da qualidade de vida. As diretrizes resultantes são:

•

Possibilitar ações concretas para alterar o conjunto de valores ambientais e urbanos e ao mesmo
tempo proteger o patrimônio ambiental dirigindo o desenvolvimento para o adensamento e
ocupação de áreas propícias, tomando como unidade de planejamento a escala das variadas
comunidades.

•

Possibilitar a indicação e localização das áreas-foco de importância estratégica para assegurar o
futuro direcionamento e coordenação espacial dos projetos setoriais componentes da estruturação
urbana cabível, com a qualificação de sua forma correspondente por meio de comunidades
planejadas caracterizadas como vizinhanças orientadas pela conectividade pedestre, e pela
proximidade dos focos de oportunidades, de educação, de centros de emprego e de comércio.

•

Indicar a localização e limites de áreas estratégicas dentro das vizinhanças existentes para a
intensificação de densidades por meio das extensões construtivas caracterizadas como duplex e
triplex, visando com isto dar combate antecipado a qualquer tendência ao processo de crescimento
por dispersão urbana.

•

Indicar a localização e limites de zonas secundárias no âmbito de novas áreas de expansão, para a
localização de usos especiais (principalmente centros nucleares de empregos industriais em
atividades compatíveis com os ambientes de vizinhanças), cujos requisitos espaciais excedam às
dimensões típicas de uma quadra urbana e que sejam acessíveis às futuras vizinhanças pela
caminhada ou por bicicleta. A escolha destas localizações procura criar as devidas conveniências
para acesso de mão-de-obra e circulação de materiais e cargas em suas conectividades com as
rodovias intermunicipais.

•

Possibilitar melhoria de conveniências físicas legíveis para encorajar a estruturação futura de um
conjunto de ações participativas coordenadas entre os setores públicos (estadual e municipal),
privado e comunitário, visando à materialização de uma eficiente matriz de oportunidades,
estimuladoras de negócios e baseada em critérios universais de sustentabilidade.

•

Possibilitar a concretização de um impacto de balanceamento de oportunidades e eqüidade
relativas à qualidade de vida urbana entre as várias zonas da cidade.

•

Possibilitar, a partir da nova conectividade do tecido urbano assim formado, vitalizar o papel social e
aumentar as serventias econômicas e sociais das várias âncoras urbanísticas existentes e
propostas, como o centro histórico com o conjunto da herança cultural edificada, o comércio central,
o terminal rodoviário, as áreas de recreação, etc.

•

Possibilitar a implantação gradativa de centros de emprego, incluindo aqueles de caráter industrial,
de forma nuclearizada, tomando como base de conveniência a proximidade das moradias da força
de trabalho local.

•

Possibilitar a criação de um cenário urbano com foco na centralidade histórica e favorável ao
desenvolvimento integrado de ações ambientais, implantações infraestruturais e de formação de
recursos humanos em proximidade de centros de empregos.

O urbanismo contemporâneo, inspirador dos conceitos-base do padrão de uso do solo proposto,
originados a partir de exemplos exitosos nacionais e internacionais, destaca vários aspectos que afetam
a qualidade do ambiente urbano: o desinvestimento nos centros históricos, apesar de sua importância
como fonte de oportunidades de negócios e rendas; a necessidade de priorizar a inserção de novas
ocupações no tecido urbano existente, muito mais que as expansões; os efeitos deletérios da dispersão
urbana desordenada, dentre os quais se citam a destruição da natureza e a da vida compartilhada e a
crescente segmentação da sociedade urbana por raça e renda.
Assim, a solução apoiada nos conceitos urbanísticos atuais aponta a necessidade de boa conectividade
(significando mobilidade bem apoiada e preferencialmente pedestre) como primeira e eficiente forma de
eliminação de bolsões de pobreza. Desta forma, o padrão de mobilidade urbana deverá promover a
coordenação racional entre os diversos usos da cidade: transporte, recreação, serviços públicos,
habitação, centros de emprego, centros de educação, centros de treinamento e instituições comunitárias.
Estes componentes, por sua vez, poderão ser calibrados em suas formas urbanas pelos padrões
reconhecidos como vizinhanças, bairros e parques urbanos, considerados como elementos básicos da
urbanização e re-urbanização da região urbana da Cidade de Caucaia e suas comunidades, em
substituição aos modelos abstratos das zonas funcionais de atividades especializadas (uso único),
preconizadas no passado e condenadas pela experiência prática.
As Unidades de Vizinhança buscam o tamanho compacto e favorável à mobilidade pedestre, com
suficiente variedade de usos de forma a reduzir, substancialmente, as viagens dos habitantes. Além
disso, o desenvolvimento sustentável da comunidade incluirá a oferta de padrões habitacionais
diversificados dentro de uma mesma vizinhança, com suficiente variedade em tipos e preços para
atender a pessoas de diversas idades, culturas e rendas, possibilitando oportunidades de trocas
ocasionadas pela interação diária por meio do trabalho, da educação, dos centros de compra e de lazer.
As comunidades já existentes na cidade serão re-configuradas neste Plano como vizinhanças,
conformadas a partir das características já existentes, buscando-se realçar a centralidade latente da
unidade, com a concentração de atividades cívicas, institucionais e comerciais. Esta locação poderá ser
compartilhada também pelos centros de educação e de apoio a crianças, deficientes e pessoas idosas,
devido à sua característica desejável de equidistância para a maioria das residências. As edificações que
abrigarão os usos de caráter público exigirão uma locação importante e visível dentro da vizinhança, com
formas proeminentes, ainda que construções singelas e de baixo custo, reforçando a identidade da
comunidade e a cultura da democracia, e a auto-estima e orgulho cívico dos residentes.
A Unidade de Vizinhança será construída a partir de um gradiente de densidades (FIGURA Nº 3.1). Esse
padrão de desenho urbano organizará o adensamento no sentido centro-periferia. A configuração do uso
do solo, representada na FIGURA Nº 3.2, estão discriminadas a seguir:

-

Zona Natural (S1) – Espaços abertos totalmente preservados.

-

Zona Rural (S2) – Sítios, fazendas e infraestruturas de suporte ao desenvolvimento das atividades
inerentes ao setor primário da economia municipal.

-

Zona de Densidade Baixa (S3) – Uso residencial unifamiliar e comércio local, através de
construções de apenas um pavimento.

-

Zona de Densidade Média (S4) ou Centros de Usos Mistos – Uso residencial unifamiliar e
multifamiliar, uso misto e uso comercial local e institucional, além de equipamentos destinados ao
turismo, lazer e entretenimento, através de construções de dois ou três pavimentos.

-

Zona de Densidade Alta (S5) ou Centros de Usos Mistos Intensos – Uso residencial multifamiliar,
uso misto e usos comercial e institucional intensos, além de equipamentos destinados ao turismo,
lazer e entretenimento, através de torres e arranha-céus.

-

Zona Especial de Tratamento Paisagístico e Recreacional (ZE1) – Parques urbanos e áreas de
preservação ambiental.

3.1.4.2

O Código Urbano Sustentável como Instrumento de Coordenação do Crescimento

A partir do recondicionamento do tecido urbano, pelas ações pontuais e de inserção sugeridas, o
Município de Caucaia seguirá uma evolução economicamente saudável e harmoniosa das vizinhanças,
com sua forma urbana final controlada por regras integrantes do Código Urbano Municipal, que servirão
como guias previsíveis para as mudanças e adaptações necessárias.
Este código, com caráter sustentável e de fácil legibilidade por parte dos cidadãos, deverá concentrar-se
nos elementos principais formadores do espaço público. Ou seja, deverá administrar os componentes
físicos do espaço de tensão e conflitos potenciais localizados na zona sensível entre os espaços
privados e públicos.
O novo Código Urbano Sustentável visa cumprir grandes objetivos, dentre os quais promover a saúde, a
segurança e o bem-estar de Caucaia e de todos os seus cidadãos, proteger o ambiente natural e
cultural, conservar o solo, a energia e os recursos naturais, reduzindo as possibilidades de
congestionamento de tráfego, promovendo o uso mais eficiente dos fundos públicos, os benefícios
saudáveis do ambiente pedestre, a preservação histórica, a educação e a recreação, a redução da
urbanização dispersiva e a melhoria do habitat humano e da mobilidade pedestre.
O Código Urbano Sustentável deverá incluir uma estruturação de conteúdos cobrindo os seguintes
aspectos e intenções:

•

Para a Área Urbana e de Expansão Urbana
−

Manutenção da sua infraestrutura natural e caráter visual derivados da topografia, vegetações,
sítios, fazendas e os corredores de ambientes sensíveis marginais aos recursos hídricos;

−

Estratégias de crescimento encorajando urbanizações de inserção no tecido urbano já
existente em condições vantajosas, se relacionadas aos volumes autorizados para novas
urbanizações (zonas de expansão);

−

Quando da necessidade de desenvolvimento de urbanizações de expansão, que estas sejam
contíguas às áreas urbanas estruturadas no padrão de vizinhança e integradas aos padrões já
existentes;

−

Urbanizações não contíguas às áreas urbanas terão que ser organizadas no padrão de
povoado;

−

Deverão ser incentivadas as habitações de interesse social, distribuídas através da região
desde que em conveniência com centros de emprego para preencher as oportunidades e evitar
a concentração de pobreza, observando os ditames do Estatuto da Cidade;

−

Todos os corredores de transporte ou mobilidade urbana pedestre serão planejados e
reservados em coordenação com a previsão de uso do solo;

−

Sempre que possível, os corredores verdes serão usados para definir e conectar as áreas
urbanizadas existentes e aquelas que venham a surgir; e

−

Todos os seus núcleos de urbanização sempre incluirão uma estruturação de sistema de
transporte público, caminhos para pedestres e bicicletas, apresentando-se como alternativa
antecipada ao uso do automóvel.

•

Para a Comunidade
−

As vizinhanças urbanas e os distritos deverão se configurar em padrões compactos, orientados
prioritariamente para o tráfego pedestre e o uso misto;

−

No processo de crescimento as vizinhanças urbanas e os distritos serão fixados como o padrão
preferido de urbanização e bairros especializados com um uso único serão considerados a
exceção;

−

As atividades cotidianas serão sempre situadas dentro de uma distância caminhável em
relação à maioria das habitações, permitindo independência para aqueles que não dirigem,
para os idosos, para portadores de necessidades especiais e para as crianças;

−

A cadeia interconectada de vias será desenhada em suas expansões, coordenada com o novo
uso do solo para dispersar e reduzir o tamanho das viagens de automóvel;

−

O interior das vizinhanças será composto com variedades de habitação em tipos e níveis de
preços para acomodar variedade etária e de renda, favorecendo a convivência dos
componentes do ciclo vital;

−

As atividades cívicas, institucionais e comerciais serão sempre mantidas dentro do Centro
Histórico e nunca isoladas em remotas zonas de uso especializado;

−

As escolas serão dimensionadas e localizadas de forma a permitir aos alunos acessá-las a pé
ou por bicicleta, a partir de suas residências; e

−

Deverá haver variedade de espaços abertos incluindo parques, praças e playgrounds
distribuídos dentro das vizinhanças, na zona central e nos centros de zona urbana.

•

Para as Quadras e para os Edifícios
−

As edificações deverão se relacionar com as paisagens de forma a contribuírem conjuntamente
para definição física dos espaços públicos e áreas cívicas;

−

As urbanizações devem acomodar adequadamente os automóveis e ao mesmo tempo
respeitar o pedestre e a forma espacial do espaço público;

−

O desenho das ruas e sua relação com os edifícios deverão produzir ambientes seguros, mas
nunca em detrimento da acessibilidade;

−

A arquitetura e o desenho da paisagem urbana devem se configurar a partir de elementos da
climatologia, topografia, história e prática local de edificações;

−

As edificações deverão proporcionar a seus ocupantes o senso claro de geografia e clima por
meio de eficientes métodos de uso da energia;

−

Os edifícios cívicos e os lugares de convergência pública serão erigidos de forma
espacialmente proeminente e com aspecto distinto e apropriado para seu papel mais
importante que o dos outros edifícios que constituem o tecido urbano;

−

A preservação e a renovação dos edifícios históricos deverão ser apoiadas e facilitadas para
afirmar a continuidade e evolução da sociedade; e

−

A evolução harmoniosa e ordenada das áreas urbanas deverá ser apoiada por códigos gráficos
como guias para mudanças a serem promovidas pela soma de iniciativas de cada cidadão ou
grupo de cidadãos.

•

Para as Áreas Naturais
−

As áreas naturais serão tratadas dentro dos critérios de espaços abertos nas categorias de
Setores de Espaços Abertos Preservados (protegidos perpetuamente contra urbanizações),
Setores de Espaços Abertos Reservados (espaços que no futuro crescimento serão protegidos
com relação a urbanizações, bem como aqueles que poderão apoiar futuras urbanizações, mas
que no Plano em questão estão além das fronteiras de urbanização definidas). De uma forma
geral, o Código Urbano Sustentável deverá estabelecer a preservação permanente da
paisagem natural, observando a demarcação urbanística das fronteiras de urbanização e dos
corredores urbanos e assegurar as localizações de usos do solo indesejáveis ao convívio das
vizinhanças em situações remotas.

O compromisso com a visão sustentável, apresentado pelo Plano Diretor Participativo de Caucaia,
resulta na criação de regras para obter equidade (balanceando as demandas e competições pelo uso do

solo) e eficiência (a localização efetiva e distribuição de recursos como terra, recursos naturais, etc.),
viabilizando uma base de desenvolvimento sem prejuízo para o ambiente natural.
3.1.4.3

O Padrão de Vizinhanças Compactas

O gerenciamento do crescimento das vizinhanças já existentes em Caucaia levará em consideração os
seguintes componentes: acessibilidade e mobilidade urbana, estímulo à diversidade de oportunidades
econômicas, diversidade habitacional, centros de emprego, de educação e preparação para o trabalho
acessível às residências; preservação dos aspectos ambientais e da herança cultural; proteção do
sentido de identidade e estímulo a formação e manutenção do sentido de pertença. O resultado
esperado é a criação de uma vizinhança que respeite o processo histórico de sua formação e
desenvolva-se com prosperidade e segurança.
Assim, o modelo proposto pelo PDP de Caucaia formará vizinhanças a partir de um planejamento
integrado de infraestruturas urbanas inseridas dentro dos limites de uma área caminhável. Os serviços
recreacionais (integrados aos corredores verdes, representados pelos Parques de Natureza e Lazer) e
os centros de empregos e de atividades de uso misto, distribuídos em cada vizinhança, permitirão aos
residentes uma menor dependência do veículo motorizado. Essas comunidades serão baseadas no
conceito de intensificação de densidade do tecido existente, evitando a expansão destruidora de bases
naturais.
Dentro destas comunidades compactas e diversificadas, as ruas locais servirão como conectores sociais,
muito mais que estritamente apoiadoras da movimentação de veículos motorizados, assim como a
mistura de usos promoverá atividades vivificadas durante o dia e parte da noite. A ênfase na eficiência
da forma urbana ofertará opções diversificadas de moradias em tipos e padrões de rendas, viagens
curtas e requisitos de baixo custo de manutenção com as facilidades públicas, ao invés de separar as
habitações de interesse social em conjuntos habitacionais distantes.
Os recursos para a concretização deste padrão de desenho urbano poderão ser buscados em operações
incluindo parcerias entre os setores públicos e privados, evitando custos desproporcionados ao
orçamento municipal, resultado de análises do tipo custo / benefício ambientais e sócio-econômicos.
3.1.4.4

O Sistema de Vias Urbanas

As ruas, enquanto canais de comunicação física entre as várias atividades urbanas têm aspecto de
fundamental importância na qualidade de vida urbana, assim como atuam como elementos de
amenização de potenciais conflitos entre espaços públicos e espaços privados.
O desenho e configuração das vias têm papel decisivo nos padrões de comportamento e convivência
dos membros da comunidade e, juntamente com as fachadas das edificações, são os elementos
formadores do chamado espaço público. Para obtenção do redesenho qualificador do sistema de ruas
em Caucaia, o PDP considerou princípios de grande universalidade e eficácia que aqui estão
registrados, buscando assegurar a construção de ruas e cruzamentos seguros, com fluxo adequado de
veículos e conforto para os usuários.

O planejamento de vias exclusivamente para veículos, com faixas de tráfego largas, estimula os
motoristas a circularem em alta velocidade, causando insegurança e desconforto aos pedestres. Assim,
a implementação de ruas largas será cuidadosamente controlada, evitando-se a proposição de
alargamentos ou novas vias com seções amplas. As proposições acerca do sistema viário deverão
firmar-se em alterações qualificadoras e consistentes de acordo com o padrão de espaço público
desejado para a estruturação da cidade.
A fim de garantir a democratização da acessibilidade, o foco do planejamento viário serão as crianças,
pedestres e ciclistas, em lugar do veículo motorizado. Os resultados esperados são ruas traçadas em
malhas seguras, com boas calçadas, destinos cotidianos principais e transporte público adequado, a fim
de estimular a caminhada, o encontro de vizinhos e a construção do senso de comunidade apoiado em
incremento dos valores habitacionais.
Os procedimentos adotados são:
1.

Tamanho de vizinhança devidamente delimitado, incluindo escolas, parques, trabalho e bairros
comerciais;

2.

Manutenção dos padrões existentes e criação de novos, quando for o caso de expansão urbana, de
malha retilínea para interconectar com eficiência os sistemas de vias e misturar variados tipos de
secções de vias;

3.

Opção por quadras de tamanho pequeno, no caso de novas expansões, proporcionando periferias
comerciais eficientes e espaço público seguro (dimensão ideal: 80m x 80m);

4.

Adequação na escolha de áreas para estacionamentos de rua combinado com árvores e recuos
frontais mínimos para criar o sentimento de um espaço público mais envolvente e seguro para os
circulantes;

5.

Coordenação de ruas retilíneas com quadras pequenas e padrões de uso do solo adequados para
distribuir localmente os destinos cotidianos dentro das comunidades, visando obter um tráfego
disperso (irrigação das circulações);

6.

Manutenção e criação de ruas locais estreitas, sempre que possível, contendo moderadores de
velocidade;

7.

Utilização de faixas de tráfego com largura entre 2,80m a 3,00m para ruas criadas com as
expansões urbanas;

8.

Criação de intersecções nas áreas das expansões, com pequeno raio de curvatura para reduzir a
velocidade dos veículos;

9.

No traçado viário das áreas de expansões, evitar elevações topográficas (morros) nas zonas de
situação das intersecções, para não prejudicar a visibilidade da paisagem urbana e os conflitos
entre veículos e entre veículos e pedestres;

10. Valorização de espaços especiais nos percursos, procurando realçar edifícios públicos
proeminentes e paisagens, combinados com moderadores de velocidade para estimular baixas
velocidades;
11. Inclusão de faixas naturais com arborização no centro das vias duplas e nos limites das calçadas,
sempre que possível;
12. Utilização de meios fios adequados para impedir estacionamentos sobre as calçadas,
principalmente em situações centrais de grande demanda de estacionamentos;
13. Utilização de desenhos coordenados de mobiliário urbano e micro-arquiteturas (bancos, lixeiras,
canteiros, árvores, frades, postes de iluminação e quiosques), estimulando a caminhada;
14. Boa distribuição de iluminação pública com relação à área de luz e à configuração estrutural da
paisagem urbana;
15. Utilização de paradas de ônibus com banco, coberta e com avanço da calçada na zona do ponto de
ônibus, impedindo os estacionamentos e facilitando a entrada do ônibus na vaga de parada;
16. Boa definição de passagens de pedestres com medianas nas ruas largas; e
17. Conflitos de projeto sempre resolvidos em favor dos usuários não apoiados por veículos.
O sistema viário básico está subdividido em 05 (cinco) subsistemas: o Subsistema Troncal, o
Subsistema Arterial, o Subsistema Coletor, o Subsistema Local e o Subsistema de Vias Paisagísticas,
sendo os dois últimos complementares aos três primeiros. Esta cadeia interconectada de vias será
trabalhada através do aproveitamento do sistema existente devidamente adaptado e da criação de novos
padrões de circulação.
O perímetro urbano e os novos usos do solo propostos guiarão a revisão e a complementação do
sistema viário, objetivando garantir o fluxo de veículos com a redução da extensão e dos tempos de
viagem, propiciar mais conforto a pedestres e ciclistas e favorecer a convivência saudável entre os
membros da comunidade.
O Subsistema Troncal se configurará como rodovias asfaltadas que permitem o acesso à zona urbana a
partir de outros distritos e localidades. Esse eixo viário desenvolver-se-á de forma homogênea e
equilibrada na área urbana, sendo abastecido por vias dos subsistemas Arterial e Coletor. Seu desenho
será constituído por uma caixa viária com largura total de 28,00m (vinte e oito metros), cuja seção
transversal obedecerá às seguintes características: 02 (duas) duas pistas de rolamento com 02 faixas de
tráfego em cada pista; canteiro central, ciclovias e calçadas dos lados externos das pistas de rolamento
(FIGURA N° 3.3).
O Subsistema Arterial se configurará como rodovias intra-urbanas que interligam cidades adjacentes e
conciliam o tráfego geral de passagem com o tráfego local. Em geral, apresenta na sua margem um
comércio significativo, um considerável adensamento urbano e um representativo fluxo de pessoas e
veículos. Esse eixo viário desenvolver-se-á de forma homogênea e equilibrada na área urbana, sendo
abastecido por vias secundárias (Subsistema Coletor e Local). Seu desenho será constituído por uma
caixa viária com largura total de 24,00m (vinte e quatro metros), cuja seção transversal obedecerá às

seguintes características: 02 (duas) duas pistas de rolamento com 02 faixas de tráfego em cada pista;
canteiro central, ciclovias e calçadas dos lados externos das pistas de rolamento (FIGURA N° 3.4).
O Subsistema Coletor terá as seguintes características: 02 pistas de rolamento, canteiro central, ciclo
faixa e calçadas dos lados externos das pistas de rolamento. As caixas viárias terão largura total de
15,50m (quinze metros e cinqüenta centímetros), que definirão quadriláteros em cujo interior será
estimulado o padrão de tráfego calmo (traffic calming), privilegiando o pedestre (FIGURA Nº 3.5).
Complementando o circuito básico de interligação das Unidades de Vizinhança, o terceiro nível
hierárquico, haverá o Subsistema Local (FIGURA Nº 3.6), conformado pelas vias locais que se
desenvolverão em áreas de tráfego calmo, e o Subsistema de Vias Paisagísticas. Este padrão deverá
ser adaptado às zonas já urbanizadas e ordenar os novos desenhos das zonas de expansão.
Dentro do domínio da Unidade de Vizinhança não serão propostas ruas locais com faixas de tráfego
amplas, evitando com isso o estímulo a altas velocidades e proporcionando mais conforto e segurança
aos pedestres.
As vias paisagísticas delimitarão as áreas destinadas a parques urbanos, recebendo configurações
especiais para garantir a proteção dos recursos hídricos e proporcionar mais áreas verdes e de lazer à
comunidade. Essas vias obedecerão a um tipo de seção transversal com as seguintes características: 01
pista de rolamento com 02 faixas de tráfego; ciclovia e calçadão ladeando a faixa de tráfego contígua ao
parque; e calçada simples ladeando a outra faixa. Essa caixa viária terá largura total de 16,40m
(dezesseis metros e quarenta centímetros) (FIGURA N° 3.7).
3.2 INTRODUÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL INTRA-URBANO PARA CAUCAIA
A distribuição dos núcleos urbanos pelo território de Caucaia se estrutura mediante alguns elementos
que os relacionam ou separam. Podem-se citar os caminhos, trilhas e, inclusive, rios e lagoas como
elementos estruturantes desta relação. O Município de Caucaia, assim como muitos outros do Estado do
Ceará, possui características comuns quanto à forma de uso e ocupação de seus espaços. Contudo, as
suas características naturais e a evolução histórica da formação de seu território geraram peculiaridades
que deverão ser analisadas e consideradas na proposta de seu ordenamento territorial.
O território municipal de Caucaia divide-se administrativamente em 08 (oito) distritos: Distrito-Sede, Bom
Princípio, Catuana, Guararu, Jurema, Mirambé, Sítios Novos e Tucunduba. Os principais eixos de
circulação são as rodovias BR-222, BR-020, CE-085 e CE-090. A relação com os municípios vizinhos é
intensa devido à facilidade de acesso entre eles, pois Caucaia está bem atendida pela malha rodoviária
regional e suas estradas distribuem bem os fluxos entre seus distritos. A relação com Fortaleza é ainda
mais intensa devido às ofertas de emprego e às infraestruturas de saúde e educação, além das opções
de comércio, serviços e lazer existentes na Capital do Estado.
A Sede de Caucaia, como se pôde verificar, atua como principal centro urbano do município, oferecendo
comércio mais diversificado, serviços, assim como os principais equipamentos públicos, atraindo,
portanto, a maior parte da população local para o desempenho de várias atividades, exceto aquelas
voltadas ao turismo, que têm as localidades praianas como foco prioritário.

As demais sedes distritais e localidades relevantes têm ainda pouca expressão, com zonas urbanas
reduzidas e dispersas e forte influência do meio rural. Dentre elas, destacam-se Guararu, Sítios Novos e
Matões, tanto por possuírem áreas urbanas com maior infraestrutura quanto por situarem-se próximas
ao CIPP, fator que levará a um desenvolvimento urbano maior em relação às demais áreas, ancorado
nas oportunidades e diversas demandas que surgirão.
Além das características já citadas, a proximidade da Sede Municipal com o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP é mais um fator que vem estimulando fortemente a expansão da área
urbana por boa parte do território do Distrito-Sede. A expansão mais expressiva ocorre a norte, em
direção às praias; a noroeste, nas margens da CE-085 e nas localidades do Garrote; e a oeste, nas
proximidades da BR-222, um dos principais eixos de escoamento industrial.
Em relação ao sistema viário interno, as vias da Sede Municipal e de Jurema são quase todas
pavimentadas em asfalto ou calçamento, sem arborização e sem ciclofaixas / ciclovias. Os passeios são
mal conservados e despadronizados.
A atividade turística limita-se, atualmente, ao litoral, com suas dunas e lagoas, tendo também o turismo
religioso que ocorre no Santuário de Santa Edwiges, de forma ainda pontual e voltada a um público
regional. Destacam-se as praias do Cumbuco e Tabuba, sendo o primeiro o núcleo mais urbanizado e
detentor da maior oferta de serviços de apoio ao turista. Outro rico potencial turístico, entretanto mal
aproveitado, são as serras, especialmente a Serra da Rajada, localizada no Distrito de Tucunduba.
Também merece destaque o CIPP, este último podendo alavancar o turismo de negócios.
Um grave problema enfrentado pelo município está relacionado ao avanço do mar nas áreas turísticas
praianas. O avanço já atingiu as praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí e tende a piorar
com o passar dos anos, atingindo, mais cedo ou mais tarde, as praias da Tabuba e do Cumbuco caso
não haja algum tipo de intervenção definitiva.
Conforme visto durante a visita de campo ao Município de Caucaia e pelas informações obtidas,
observou-se uma deficiência geral em quase todos os aspectos relacionados às infraestruturas básicas
de serviços públicos, exceto na distribuição de energia elétrica, que atende praticamente a todo o
município.
As propostas ora apresentadas neste Produto, visando o desenvolvimento sustentável de Caucaia,
compreendem tanto a melhoria das atividades rurais, com foco no desenvolvimento das infraestruturas
de apoio e técnicas de produção, quanto a interligação e o ordenamento espacial dos núcleos urbanos.
A Leitura da Realidade, realizada na fase anterior à atual fase de proposições, possibilitou a elaboração
de uma visão sistêmica das problemáticas e potencialidades do município. O objetivo agora é sanar os
problemas através do reforço da qualidade de vida urbana, beneficiando os usuários residentes e
atraindo investimentos externos.
3.3 PROPOSIÇÕES ESTRUTURADORAS PARA A GRANDE CAUCAIA
Devido à mesclagem das malhas urbanas e às expansões adjacentes em fase de consolidação,
abordaremos como um conjunto único a área denominada aqui de Grande Caucaia, que envolve a Sede

Municipal e Jurema, além das localidades relevantes do Distrito-Sede, que apesar de situadas fora da
centralidade urbana da Sede, crescem em direção a esta de forma acelerada.
Assim como feito para as proposições de ordenamento territorial do município, além da análise das
informações colhidas na fase de Leitura da Realidade e nos eventos participativos, como as Oficinas de
Conhecimento e as Oficinas Temáticas, também foram consultados diversos documentos e projetos
relevantes elaborados nos últimos anos para Caucaia. São eles:
•

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU de Caucaia, 2001;

•

Estudo de Acessibilidade às Estações das Linhas Sul e Oeste do Metrofor, 2005;

•

Inventário / Diagnóstico / Proposições para Requalificação da Malha Viária do Município de
Caucaia, 2009;

•

Plano Mestre Urbanístico de Caucaia – Masterplan, 2010;

•

Projeto Corredores de Transporte Público Coletivo para Ônibus na Cidade de Caucaia, 2015;

•

Estudo Ambiental Simplificado, EAS na Praia do Cumbuco e suas Adjacências, área onde ocorre a
atividade de Buggy – Turismo, 2015;

•

Disciplinamento da Prática de Esportes Náuticos na Costa do Município de Caucaia, 2015;

•

Documento Propostas de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, Requalificação e Dinamização em
Áreas Urbanas Centrais do Município de Caucaia, 2015;

•

Projeto Formação de Polos Urbanos Temáticos em Caucaia – Polo da Zona Central Histórica, 2016;

•

Plano Estratégico para Formação de Cinturão Verde no Município de Caucaia, 2016; e

•

Projeto Loteamento Institucional Pabussu no Município de Caucaia, 2016.

Assim, todas as informações colhidas foram analisadas e sintetizadas com a finalidade de
estabelecerem-se os elementos condicionantes do novo modelo de ordenamento proposto para a
Grande Caucaia. Representados por ativos ambientais e urbanísticos (MAPA Nº 3.1), estes elementos
de caracterização da área e estruturadores do desenvolvimento urbano sustentável deverão ser
valorizados e protegidos em sua utilização.
Em relação aos ativos ambientais, destacados na base cartográfica da Grande Caucaia, podemos citar
as Áreas de Proteção Ambiental, a Área Indígena Tapeba e a Área Litorânea (praias, dunas e lagoas).
Em relação aos ativos urbanísticos, temos as áreas urbanizadas, as centralidades comerciais, as áreas
de tráfego conflituoso, as áreas de deficiência infraestrutural, as praças, os vazios urbanos, as lagoas, as
áreas em processo de expansão, os equipamentos mais relevantes (enumerados no mapa), a ferrovia,
as vias principais e a centralidade turística principal (Cumbuco). Apesar de situado fora da área
estabelecida para a Grande Caucaia, o CIPP também merece destaque como ativo urbanístico devido
sua forte influência para o desenvolvimento da mesma.
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Com base nos princípios do Plano, o atual perímetro urbano do município, estabelecido pelo PDDU e
expandido posteriormente pela Prefeitura, foi divido em duas áreas distintas: uma classificada como Área
Urbana Prioritária, que engloba o conjunto de cidades que conforma a Grande Caucaia; e outra
classificada como Área Urbana Especial, que engloba as áreas com ocupações mais dispersas, as áreas
de expansão secundárias, a área do CIPP, as sedes de Catuana e Guararu (Primavera) e a Localidade
de Matões (MAPA Nº 3.2). O objetivo é promover um adensamento preferencial na Área Urbana
Prioritária, onde há áreas já infraestruturadas e com parcelamentos implantados.
A partir dessa nova delimitação foi possível estabelecer 54 Unidades de Vizinhanças para a Grande
Caucaia (MAPA Nº 3.2), divisão esta resultante do intuito de facilitar e distribuir de forma equilibrada o
ordenamento do desenvolvimento urbano com base em uma visão sustentável da cidade, onde a
priorização da mobilidade pedestre, por meio da fixação de fronteiras de urbanizações e do
estabelecimento das vizinhanças compactas, promove uma melhor qualidade de vida à população,
possibilitando uma proximidade adequada de centros de emprego, comércio, educação e lazer.
Cada Unidade de Vizinhança proposta seguirá o padrão de Raio de Caminhabilidade de 600m
(seiscentos metros). Em cada uma foi demarcada uma Centralidade de Vizinhança, fortalecendo a
autonomia e a identidade dos centros focais de cada comunidade. A intenção é que estes centros sejam
caracterizados como fóruns de convergência e concentração de destinos cotidianos dos residentes,
consolidando os princípios de combate à dispersão urbana e extensão das infraestruturas, assim como
de redução do transporte motorizado. Recomenda-se que as Unidades de Vizinhanças sejam tomadas
como base para os demais processos administrativos.
Vale ressaltar que em algumas áreas da Grande Caucaia não foram estabelecidas Unidades de
Vizinhança devido à ocupação do solo das mesmas não possuir uma mínima conformação urbana que
justificasse tal demarcação. Recomenda-se que estas áreas tenham sua ocupação “congelada” e,
consequentemente, que esta ocupação ocorra apenas após o adensamento completo das demais áreas
indicadas.
As proposições urbanísticas, compatibilizadas com as estratégias de desenvolvimento econômico e
aspectos sócio-ambientais, tanto em âmbito municipal quanto intra-urbano, visam a melhoria da
qualidade de vida urbana, com especial atenção ao fortalecimento da cidadania e à priorização da
imagem urbana. Desta forma, o município se tornará atraente para novos investimentos, aumentando
sua independência em relação a outros centros regionais e contribuindo para seu desenvolvimento
socioeconômico.
3.3.1 NOVO SISTEMA DE ACESSIBILIDADE (MAPA Nº 3.3)
O novo sistema de acessibilidade da Grande Caucaia foi traçado a partir da infraestrutura existente,
buscando a distribuição equitativa de oportunidades e o fácil acesso aos destinos cotidianos dos
cidadãos. Privilegiou-se a maioria pedestre, incluindo-se também os portadores de necessidades
especiais, os idosos e as crianças.
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MAPA Nº 3.2
UNIDADES DE VIZINHANÇA E CENTRALIDADES PROPOSTAS PARA A GRANDE CAUCAIA
ESPAÇO PLANO ARQUITETURA E CONSULTORIA S/S LTDA

O tratamento dispensado às vias considerou tanto seu papel como espaço público quanto como
corredores de circulação. As vias foram classificadas de forma a criar subsistemas e algumas receberam
projetos especiais para valorização e reforço de seu papel dentro da estrutura viária da Grande Caucaia.
O Subsistema Troncal foi conformado pelas rodovias de maior porte e importância regional, ou seja, BR222 (não incluído aí o trecho que passa pelo Centro Histórico da Sede), BR-020 e CE-085. Esse
subsistema foi baseado, basicamente, em quatro critérios: reforçar seu funcionamento como eixo de
passagem para o fluxo de veículos que atravessa a Grande Caucaia em direção a outras áreas urbanas;
preservar as áreas mais sensíveis das cidades; desviar o fluxo de passagem da zona central da Sede,
evitando possíveis transtornos de tráfego; e reforçar o funcionamento da BR-222 como eixo de
escoamento industrial.
A definição do Subsistema Arterial se deu a partir de uma característica comum às vias classificadas
como tal: a interligação de todas as cidades que conformam a Grande Caucaia. Assim, fazem parte
desse subsistema a Avenida da Integração e a Avenida Juaci Sampaio Pontes, interligando Jurema,
Sede Municipal e Icaraí e fortalecendo a formação do Corredor de Transporte Público Coletivo; a
Avenida Coronel Correia e Avenida Cruzeiro do Sul (BR-222), interligando a Sede Municipal com as
localidades do Capuã e Genipabu; a CE-090, interligando todas as cidades que margeiam a orla de
Caucaia; e o quadrilátero composto por vias estratégicas que visam desviar o tráfego do Centro da Sede
e valorizar esta região, baseado nas propostas do projeto Polo da Zona Central Histórica.
Delimitando a área estabelecida para a Grande Caucaia, classificada como Área Urbana Prioritária,
propõe-se ainda a criação de uma nova via, que parte da BR-222, margeia a Lagoa do Genipabu e
segue em direção à Tabuba, compondo, por fim, o Subsistema Arterial. Este deverá contar com um
projeto de requalificação de desenho, assim como de tratamento paisagístico.
O Subsistema Coletor, por sua vez, irá orientar o fluxo de mobilidade, caracterizado pelo aumento de
fluxo decorrente do desenvolvimento e adensamento das cidades, recolhendo pedestres e veículos das
vias locais e distribuindo para os corredores de circulação conformado pelas vias arteriais. As vias
coletoras propostas formam uma malha complementar e com distribuição equilibrada e deverão contar
com um projeto de requalificação de desenho, assim como de tratamento paisagístico. Importante
ressaltar a criação de duas vias coletoras paralelas à ferrovia em seu trecho que margeia e corta toda a
área da Jurema, reafirmando as idéias do Estudo de Acessibilidade às Estações das Linhas Sul e Oeste
do Metrofor e visando valorizar essas áreas que, normalmente, tornam-se marginalizadas.
O Subsistema Paisagístico, formado por vias que auxiliam na delimitação de áreas urbanizáveis e
atuando como elemento amortizador, separando o natural do construído e, consequentemente, ajudando
na preservação da vegetação ciliar, foi composto por vias propostas nas margens das principais lagoas
da Sede e de Jurema e, também, nas margens do Rio Ceará em seu trecho adjacente aos bairros
Planalto Caucaia, Nova Cigana e Parque Soledade, proporcionando mais áreas verdes e de lazer para a
população.
Uma recomendação importante é quanto à continuidade das vias dos subsistemas arterial, coletor e
paisagístico. Estas vias deverão permanecer contínuas mesmo nos cruzamentos com a via férrea (ver
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MAPA Nº 3.3), não devendo ser interrompidas por este elemento. Para tanto, cada caso deverá ser
estudado e solucionado, podendo os cruzamentos propostos serem em nível ou elevados.
Por fim, as demais vias da Grande Caucaia compõem o Subsistema Local, formado pelas vias de tráfego
calmo. Destaca-se a necessidade de abertura e continuidade de várias vias locais, onde o sistema viário
é interrompido ou mesmo invadido por ocupações irregulares, transformando a circulação de veículos
difícil ou mesmo inacessível.
Na área interna do quadrilátero de vias arteriais do Centro da Sede, como parte das propostas do projeto
Polo da Zona Central Histórica, um conjunto de vias locais deverá sofrer a substituição do pavimento
asfáltico por blocos intertravados de concreto, demarcando as ruas que serão exclusivas ou prioritárias
para pedestres e fortalecendo a característica de área de tráfego calmo, onde as altas velocidades dos
veículos são desestimuladas.
3.3.2 ESPAÇOS PÚBLICOS E ELEMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DO CRESCIMENTO (MAPA Nº 3.4)
A partir da análise dos principais elementos naturais e construídos inseridos na malha urbana da Grande
Caucaia, bem como dos potenciais representados pelo desenho urbano e pela distribuição dos
equipamentos e centros de emprego atuais, produziu-se uma série de intervenções para a estruturação
e remodelação do espaço urbano.
As intervenções, diretrizes para a estruturação do uso e ocupação do solo da Grande Caucaia, apesar
de apresentadas separadamente, formam um conjunto de elementos estruturadores que possuem uma
estreita inter-relação. De forma complementar e intrínseca, a menor intervenção que cada um dos
elementos venha a sofrer interfere consequentemente nos demais.
A seguir, estão listadas e justificadas todas as intervenções e elementos de estruturação do crescimento
propostos para a Grande Caucaia, alguns dos quais já apresentados em escala municipal, mas que
serão repetidos aqui para reforçar sua importância na escala intra-urbana. São eles:
01) Implantação do projeto Polo da Zona Central Histórica
Projeto existente que visa a requalificação do Centro Histórico e o disciplinamento do tráfego,
através da requalificação dos espaços públicos e privados e da redefinição funcional da
infraestrutura viária existente. Os espaços públicos considerados nesse projeto são: Praça Espaço
Cultural Ser Feliz, Praça da Igreja Matriz, Praça Fausto Dário Sales e Mercado Público (que será
removido para dar lugar a uma praça de uso público com implantação de um centro comercial). O
projeto propõe a interligação desses espaços através da criação de vias de pedestres com
delimitação de ciclofaixas e paisagismo, além da requalificação dos mesmos através da troca da
pavimentação e dos mobiliários urbanos existentes, da instalação de parques infantis e academias
ao ar livre e do incremento da arborização.
02) Construção do novo Terminal Rodoviário da Sede Municipal
Equipamento necessário e fundamental para o desenvolvimento não só da Sede, mas do município
como um todo. O projeto já existe e a implantação será no mesmo local onde funcionava antes de
ser demolido. Contará com área para o embarque e desembarque de passageiros, pontos para
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venda de passagens, lanchonetes e banheiros. Além disso, o terminal terá seu espaço integrado a
novo mercado público.
03) Construção do novo Centro Administrativo de Caucaia
O projeto já existe e a implantação será ao lado da Lagoa do Pabussu, concentrando todas as
secretarias do município, que atualmente encontram-se espalhadas por diversos pontos da Sede
Municipal em 22 edificações diferentes, o que burocratiza ainda mais o atendimento aos cidadãos e
dificulta o deslocamento dos mesmos quando precisam recorrer a mais de uma secretaria. O novo
Centro Administrativo abrigará ainda a Prefeitura e a Câmara Municipal dos Vereadores, além de
auditório, restaurante, biblioteca, posto bancário, posto médico, correios, creche, lojas de
conveniência e amplo estacionamento, garantindo mais qualidade no atendimento à população e
mais economia para o município.
04) Qualificação da Vila dos Pescadores do Cumbuco
Intervenção que visa a valorização da área através da promoção do desenvolvimento urbanoambiental, socioeconômico e turístico local, além do reordenamento da mobilidade e da
acessibilidade.
05) Implantação de pórtico nos principais acessos da Grande Caucaia
O objetivo é o fortalecimento da identidade visual do município para quem o acessa a partir de
Fortaleza. Assim, propõe-se a criação de elementos esculturais (pórticos) que atuem como grandes
marcos visuais, contribuindo para a valorização da imagem municipal. O local da instalação deverá
ser cuidadosamente estudado, podendo ser nas divisas entre Caucaia e Fortaleza ou mesmo em
local mais privilegiado e adequado das rodovias BR-222 e CE-090.
06) Revitalização do Centro Cultural Indígena
A proposta é a reestruturação não só do equipamento, mas também de toda a área de entorno,
visando a disseminação da arte e cultura indígena e sua inclusão na rota turística. O local contaria
com museu indígena, quiosques para venda de artesanato indígena, auditório e local para
apresentações e festividades culturais abertas ao público, oferecendo estrutura adequada para
atrair e receber bem os visitantes, como estacionamento, banheiros, lanchonetes e mobiliário
urbano. Fundamental também uma administração local, a presença constante de recepcionistas e
guias, o estabelecimento de um calendário anual de atividades e parceria com escolas e instituições
públicas e particulares para a preservação do local.
07) Implantação de Terminal Rodoviário no Cumbuco
Equipamento necessário e fundamental para a qualificação turística do Cumbuco e praias
adjacentes. A escolha da localização, entretanto, deverá ser definida por estudo específico e com
base em três aspectos básicos: a proximidade com a principal via da localidade, neste caso, a CE090; a distância do equipamento à Vila de Pescadores, centralidade principal de comércio e lazer; e
a disponibilidade da área escolhida, de forma a possibilitar um projeto amplo e completo, com a
construção de áreas para o embarque e desembarque de passageiros, pontos para venda de

passagens, postos de informações turísticas, lanchonetes, banheiros com vestiário e áreas para
venda de souvenirs.
08) Implantação de Estação Metroviária no Pabussu
Intervenção que visa o atendimento da futura demanda do local, que já conta com alguns
equipamentos relevantes, como Fórum e IFCE, além loteamentos em suas imediações. Ali também
será construído o novo Centro Administrativo de Caucaia, o que alavancará de vez o
desenvolvimento e o adensamento do local. O objetivo é possibilitar o deslocamento rápido e
confortável no percurso para Fortaleza. O local de implantação é o indicado no projeto Loteamento
Institucional Pabussu.
09) Ativação do projeto de Disciplinamento da Prática de Esportes Náuticos
Pôr em prática todas as diretrizes estabelecidas pelo projeto em questão a fim de tornar as práticas
esportivas mais atrativas e seguras para praticantes e banhistas, contribuindo para um turismo de
referência, ordenado e de qualidade, e para a atração de investimentos no setor.
10) Ativação do projeto de disciplinamento da atividade de buggy
Pôr em prática todas as diretrizes estabelecidas pelo Estudo Ambiental Simplificado, EAS na Praia
do Cumbuco e suas Adjacências, principalmente as relacionadas às atividades de buggy. O objetivo
é a regulamentação da atividade, tornando-a mais atrativa e segura para os visitantes e contribuindo
para um turismo de referência, ordenado e de qualidade.
11) Urbanização das lagoas e implantação de equipamentos de lazer e ao ar livre
Esta intervenção propõe a urbanização das seguintes lagoas: Tabapuá, Pabussu, Itambé, Capuã,
Jeneguaba e Genipabu. Estas lagoas possuem um alto potencial paisagístico e, consequentemente,
capacidade de valorizar o entorno da região em que estão inseridas. Para tanto, precisam ser
urbanizadas e estruturadas, contando com calçadões, mobiliário urbano de qualidade, parques
infantis, academias ao ar livre, quiosques para venda de lanches, etc. Além disso, devem receber
tratamento paisagístico, com reforço de arborização, podendo ser utilizadas, ainda, para diversas
atividades de esportes, como passeios de bicicleta, caminhada, corrida, pedalinho, dentre outros.
A urbanização, além transformar os espaços em excelentes opções de lazer para a população, é
uma forma de preservar os recursos hídricos e suas Áreas de Proteção Ambiental.
12) Arborização especial ao longo dos Corredores de Transporte Público
É proposto um Projeto de Arborização Especial para toda a extensão dos Corredores de Transporte
Público (consultar projeto existente de mesma denominação), objetivando criar barreiras vegetais a
fim de reduzir os impactos negativos ocasionados pelo fluxo dos veículos e pelo clima quente da
região, contribuindo para a agradabilidade dos percursos e favorecendo a caminhada.
13) Implantação de solução definitiva para resolver o problema do avanço do mar
É provável que esta intervenção seja a mais complexa e onerosa dentre as demais. Sua urgência e
obrigatoriedade, entretanto, justifica-se pelo fato de que o problema vem ocasionando uma

destruição rápida e incontrolável, devastando áreas de praia, de turismo e de lazer existentes,
transformando

edificações

situadas

à

beira

mar

em

escombros

e,

consequentemente,

desvalorizando e marginalizando as áreas atingidas. Propõe-se um estudo que encontre solução
definitiva para o caso e a implantação da mesma em todo o território praiano de Caucaia.
14) Reestruturação e revitalização de toda a área atingida e desvalorizada pelo problema do
avanço do mar
Após solucionado definitivamente o problema do avanço do mar, todas as áreas atingidas deverão
passar por reestruturação urbana e revitalização, através de planejamento específico e de projetos
especiais que apontem as ações prioritárias necessárias. Pode estar incluindo aí a remoção de
escombros, a construção de vias litorâneas e calçadões, a construção de aterros (se necessário), a
restauração das edificações parcialmente atingidas, etc.
15) Implantação do Plano Estratégico para Formação de Cinturão Verde
O plano, já existente, visa a interligação de áreas estratégicas da Sede Municipal e a criação de
novas praças, formando um sistema de espaços públicos e áreas verdes para a prática de lazer e
convivência, percorrendo os bairros Planalto Caucaia, Cigana, Arianópolis e a comunidade Parque
dos Cajueiros. O Cinturão Verde é caracterizado pela implantação de arborização especial,
urbanização dos espaços com mobiliário e pavimentação adequados, instalação de equipamentos
de lazer e infraestrutura, como as instalações elétricas e hidráulicas e drenagem.
16) Realização de estudo de viabilização para implantação de hospital de referência e de
universidade na Grande Caucaia
Propõe-se aqui um estudo para a implantação de equipamentos fundamentais e ainda inexistentes
no município. O porte de Caucaia e seu crescimento acelerado e alavancado pela implantação do
CIPP exige a existência de equipamentos dessa grandeza em sua área.
17) Implantação de ciclovias ou ciclofaixas para acesso a pontos estratégicos da Grande Caucaia
O objetivo dessa proposta é criar uma rota de ciclismo que percorra toda a Grande Caucaia,
passando por Jurema, Sede, orla, praças, lagoas, Jardim Botânico, principais igrejas e escolas. A
rota, estabelecida em vias com pavimentação e/ou sinalização apropriada e com estacionamentos
adequados para as bicicletas estimulará a atividade, podendo ser complementada por pontos de
aluguel de bicicletas.
18) Requalificação das vias da Grande Caucaia (padronização de calçadas e arborização)
Intervenção que visa promover as cidades da Grande Caucaia de calçadas contínuas, com largura e
pavimento padronizados, niveladas e arborizadas. A idéia é iniciar a requalificação pelas vias mais
relevantes, finalizando após estruturar todo o sistema viário da área em questão.

3.3.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A partir da determinação dos espaços públicos, do reordenamento do sistema viário e dos elementos de
estruturação do crescimento, realizou-se, por fim, o zoneamento de uso e ocupação do solo para a
Grande Caucaia, estabelecendo diretrizes mais completas para o desenvolvimento urbano.
No PDDU foi estabelecido um perímetro urbano bastante amplo para o município como um todo,
envolvendo as áreas da Sede Municipal, de Jurema e de todas as localidades situadas entre a BR-222 e
o oceano e incluindo, ainda, as áreas das sedes distritais de Catuana e Guararu (Primavera),
estimulando ocupações dispersas em áreas de características rurais ou demasiadamente afastadas do
centro urbano e, consequentemente, inviabilizando o atendimento de infraestruturas básicas para as
mesmas. Por causa disso, foi proposto pelo PDP a divisão desse atual perímetro urbano em duas áreas
distintas, classificadas como Área Urbana Prioritária, que engloba o conjunto de cidades que conforma a
Grande Caucaia, e Área Urbana Especial, que engloba todas as demais áreas.
A Área Urbana Especial, apesar da predominância de áreas rurais em seu território, foi classificada como
tal como forma de antecipação às pressões de crescimento urbano provocadas pelo CIPP. Constitui-se
como uma área que deverá ter suas características preservadas e onde não serão estimulados a
ocupação e o adensamento, uma vez que, financeiramente e administrativamente, a estruturação dessas
áreas com sistemas de infraestruturas básicas seria inviável para a Administração Pública. Entretanto,
para essas Áreas Urbanas Especiais, deverá existir certa maleabilidade para que não ocorra um
impedimento definitivo da implantação de grandes loteamentos ou equipamentos de atendimento às
demandas do CIPP, devendo cada caso ser analisado por comissão especial estabelecida pela
Prefeitura.
Já para a Área Urbana Prioritária foi definido um zoneamento de densidades considerando a
classificação e o porte das vias e a localização das Centralidades de Vizinhança (MAPA Nº 3.5).
Margeando a via definida para o futuro Corredor de Transporte Público foram estabelecidas as Zonas de
Alta Densidade, onde poderão ser construídas torres comerciais ou residenciais multifamiliares, torres de
uso misto, shoppings e outros equipamentos de grande porte. Compondo uma faixa de transição de
densidades, as quadras adjacentes a essas zonas foram disponibilizadas para as Zonas de Média
Densidade, presentes também nas margens de outras vias relevantes e unindo-se, muitas vezes, aos
centros focais das Unidades de Vizinhança, onde também é indicado o adensamento médio. Para este
são recomendados usos semelhantes aos das Zonas de Alta Densidades, porém com menor grau de
intensidade (ver item 3.1.4.1). As demais áreas são as Zonas de Baixa Densidade, onde são estimulados
o uso residencial unifamiliar e o comércio local.
Contrariando o princípio de que as Centralidades de Vizinhança deverão possuir adensamento médio,
possibilitando a concentração dos equipamentos necessários para sua conformação em centro focal e
de convergência dos moradores, algumas dessas Centralidades deverão possuir apenas adensamento
baixo. Isso acontecerá quando as mesmas estiverem situadas em Área de Proteção Ambiental, onde a
ocupação é restrita (ver disposições para Unidades de Conservação no item 2.1).
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Importante destacar que o zoneamento de densidades deverá obedecer às diretrizes de priorização de
ocupação indicadas no zoneamento do uso e ocupação do solo, apresentado a seguir com a explicitação
das seguintes zonas propostas para a Grande Caucaia (MAPA Nº 3.6):
•

Zona de Ocupação Consolidada para Adensamento – Prioridade 1;

•

Zona de Ocupação Consolidada para Adensamento – Prioridade 2;

•

Zona de Ocupação Consolidada para Adensamento – Prioridade 3;

•

Zona de Expansão Futura;

•

Zona Ambiental com Ocupação Restrita;

•

Zona Central;

•

Zona de Sítios e Recreios; e

•

Zona Turística e de Segunda Residência.

As Zonas de Ocupação Consolidada para Adensamento representam, de forma geral, as áreas
urbanizadas da Sede Municipal, de Jurema, das localidades praianas e das áreas de expansão da Sede
em direção a Capuan e às praias. As prioridades de adensamento foram indicadas conforme o nível de
desenvolvimento urbano e adensamento atual de cada área. Portanto, se uma área classificada como
Zona de Alta Densidade estiver dentro de uma área classificada como Zona de Ocupação Consolidada
para Adensamento – Prioridade 3, isto quer dizer que aquela área só poderá ser ocupada com
equipamentos de alta densidade quando as demais zonas, de prioridades 1 e 2, estiverem
satisfatoriamente adensadas.
Nas áreas vazias existentes dentro do perímetro da Área Urbana Prioritária, foi classificada a Zona de
Expansão Futura, destinada ao futuro crescimento populacional e devendo, consequentemente, ser
ocupada apenas quando as demais zonas estiverem satisfatoriamente adensadas. Importante ressaltar
que, sempre que possível, as Áreas Indígenas foram preservadas, não havendo propostas ou
zoneamentos para as mesmas, salvo nos trechos onde a ocupação já é consolidada.
A Zona Ambiental com Ocupação Restrita refere-se às áreas com ocupações situadas em Área de
Proteção Ambiental, onde a ocupação é restrita e o adensamento não é recomendado (ver disposições
para Unidades de Conservação no item 2.1). Para essas áreas recomenda-se um cuidado especial com
o saneamento básico, de forma a garantir a preservação dos recursos hídricos existentes e a
preservação das características naturais da APA. Nos mesmos locais, as comunidades situadas em
áreas de risco deverão ser relocadas para local apropriado, visando a segurança e a reestruturação
física e social das mesmas.
A Zona Central, demarcada pelo quadrilátero formado pelas vias que desviam o tráfego pesado do
Centro Histórico, possui como identidade principal a característica de polo de convergência principal da
população, marcado pelos diversos estudos e projetos existentes que objetivam requalificar os espaços
públicos. Ali, os usos comerciais e institucionais intensos e a alta densidade devem se adequar com a
importância histórica do local.
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A Zona de Sítios e Recreios, situada dentro da Zona de Expansão Futura, poderá se desenvolver
preservando as mesmas características, com baixíssima densidade e aspecto rural.
Por fim, a Zona Turística e de Segunda Residência, destacada em toda a área das localidades da
Tabuba e do Cumbuco, deverá receber investimentos que visem a melhoria das infraestruturas básicas e
turísticas, uma vez que se configura como principal foco de atração turística do município. Deve ser
estimulada a implantação de equipamentos hoteleiros e de apoio a estes, como restaurantes, comércio e
serviços variados, unidades básicas de saúde, dentre outros.
Além das zonas apresentadas, foram demarcados também os chamados Parques de Natureza e Lazer,
situados no entorno das principais lagoas da Sede Municipal e de Jurema, sem ocupar suas Áreas de
Preservação Permanente. Nesses parques é incentivada uma urbanização leve. Deverão funcionar
como alternativa de lazer para a população, obedecendo, no entanto, à legislação específica como forma
de garantir a preservação e a utilização sustentável de suas áreas. Sempre que possível, serão
margeados por vias paisagísticas, funcionando como barreira física para proteção da área.
3.3.4 SISTEMAS DE INFRAESTRUTURAS EM REDE (MAPA Nº 3.7)
A carência de informações precisas sobre a espacialização dos sistemas de infraestrutura na Grande
Caucaia não permitiu a proposição detalhada de complementações das instalações existentes. Desta
forma, estabeleceram-se zonas prioritárias para atendimento pelos diversos sistemas, de acordo com as
necessidades originadas das diretrizes de ocupação urbana.
Destaca-se a urgência na construção de um sistema de saneamento básico adequado e na melhoria do
sistema de abastecimento de água, capaz de sanar as necessidades de consumo da população.
3.4 PROPOSIÇÕES PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL DAS SEDES DISTRITAIS
No desenvolvimento das proposições de ordenamento territorial para as sedes distritais utilizaram-se os
mesmos critérios projetuais das diretrizes para a Grande Caucaia. Inclui-se nessas proposições as
localidades relevantes do município, no caso de Caucaia, a Localidade de Matões.
A seguir, encontra-se resumida a aplicação destes conceitos, com as adequações propostas, de acordo
com o porte das áreas urbanas:

•

Uso do Solo

O uso do solo proposto para as sedes distritais e para a Localidade de Matões será caracterizado por
uma distribuição espacialmente equilibrada dentro da Unidade de Vizinhança (U.V.). Esta unidade
disporá de todas as atividades necessárias para o desenvolvimento de uma comunidade com qualidade
de vida: moradia, comércio, trabalho e lazer. Todos os usos coexistirão harmonicamente em um espaço
misto sem setorização de atividades, estimulando o convívio saudável da comunidade.
Os equipamentos sociais e de serviço públicos (saúde, educação e segurança) deverão ser locados de
forma mais ou menos central, garantido a fácil acessibilidade e a conformação de uma centralidade forte
e determinadora da identidade da comunidade. Nas áreas urbanas que compreenderão mais de uma
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Unidade de Vizinhança, deverá ser estabelecida uma hierarquia, com a valorização de uma centralidade
principal.
Devido à grande dispersão atual dos núcleos urbanos, deverá ser estabelecido pela Prefeitura um
perímetro urbano que procure evitar a expansão para além dos seus limites atuais. As áreas atualmente
vazias deverão ser utilizadas para acomodar o excedente populacional futuro, através do incremento de
densidade e do estímulo à permanência e acréscimo de moradia nas zonas centrais. O objetivo desta
sistemática é a redução dos tempos de deslocamento da população, a racionalização do custo das
infraestruturas, a preservação das zonas naturais periurbanas (em especial as margens dos corpos
hídricos) e a formação de uma cidade mais justa e democrática.
Nos limites entre as zonas urbanizadas e as zonas de natureza sensível deverá ser promovida uma
urbanização moderada, com o uso do espaço de forma compatível com a preservação da natureza e a
acessibilidade, com conforto e segurança para a população junto à paisagem natural, propiciando a
recreação.
Deverá ser estimulada a remodelação e/ou implantação dos espaços públicos localizados na zona
central das sedes urbanas, com o objetivo de equilibrar a proporção entre os espaços abertos e as
edificações do entorno, estruturando-as para o uso diversificado na área e reforçando a característica de
local de convergência da centralidade.
•

Habitação e Comunidade

Cada Unidade de Vizinhança estabelecida deverá comportar uma população máxima de 15.000
habitantes e mínima de 7.000, uma vez que a maior parte das projeções demográficas para as sedes
distritais não alcançam sequer a população mínima necessária. Os perímetros urbanos deverão ser
baseados nos limites dos perímetros urbanos atuais e da área já urbanizada, acomodando o crescimento
populacional nas muitas áreas vazias inseridas na malha urbana.
As Unidades de Vizinhança (U.V.) propostas deverão seguir o padrão de raio de caminhabilidade de 400
a 600m (quatrocentos a seiscentos metros). Nas sedes distritais e na Localidade de Matões serão
utilizadas quantas a extensão da área considerada urbana demandar. Assim, serão estabelecidas as
potenciais centralidades e demarcadas as unidades.
Ainda assim, se necessário, para evitar a dispersão de equipamentos em um território amplo, porém
pouco povoado, deverá ser determinada uma hierarquia entre as centralidades, com uma sendo
considerada principal e privilegiada quanto à localização de equipamentos importantes para toda a
comunidade.

•

Meio Ambiente, Parques e Recreação

No entorno dos recursos hídricos e áreas alagáveis deverão ser delimitadas as Zonas Naturais, de
largura variável de acordo com o porte e a legislação ambiental específica. Entre estas e as zonas
urbanizadas deverão ser estabelecidas Zonas Especiais de Tratamento Paisagístico e Recreacional. As
Zonas Naturais deverão ser mantidas como áreas não urbanizadas. As zonas especiais serão tratadas

com uma urbanização leve, contendo equipamentos públicos, como calçadões, ciclovias, bancos e
playgrounds.
Esta prática busca preservar os espaços de natureza sensível e os sistemas naturais de drenagem,
propiciando ao mesmo tempo um ambiente público de convivência e lazer para a população, carência
detectada em todas as áreas urbanas do município.

•

Infraestrutura e Serviços Públicos

Algumas intervenções estruturantes mínimas de infraestruturas e serviços públicos, quando ausentes,
deverão ser implantadas nas sedes distritais e na Localidade de Matões, quais sejam:

− Sistema de Esgotamento Sanitário;
− Rede de Energia Elétrica;
− Equipamento de Educação Infantil;
− Equipamento de Ensino Fundamental;
− Equipamento de Ensino Médio;
− Equipamento de Ensino Profissional;
− Equipe do Programa Saúde Família;
− Farmácia Básica;
− Praças;
− Quadra Poli-Esportiva Coberta;
− Centros de Referência da Assistência Social;
− Centro Cultural;
− Ronda Policial Semanal; e
− Posto Policial.
Assim, o padrão de ordenamento territorial básico proposto para as sedes distritais e localidades
relevantes (tanto as atuais quanto as que forem configurando-se como tal), ilustrado no MAPA Nº 3.8,
deverá orientar o desenvolvimento destas comunidades dentro dos mesmos ideais desejados para os
demais núcleos urbanos do município. Este padrão de ordenamento poderá ser utilizado como diretriz
para as decisões do Poder Público sobre investimentos e intervenções nas localidades necessitadas.
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4.0 - ABORDAGEM PRELIMINAR DOS INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA
CIDADE PASSÍVEIS DE APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

As premissas e critérios urbanísticos que orientaram a definição das propostas de uso do solo apresentadas,
as quais produzirão projetos setoriais específicos, com visão estruturante e caráter executivo, apoiarão o
desenvolvimento e o ordenamento territorial de Caucaia para os próximos 20 anos. As diretrizes de uso
estarão devidamente integradas com a mobilidade urbana, configurando áreas de estoques habitacionais
que absorvam o crescimento populacional de forma sustentável e conectada ao conjunto do tecido urbano, e
antecipando-se à consolidação de bolsões de pobreza.
O Plano Diretor Participativo, PDP de Caucaia, inclui no planejamento das comunidades existentes o
conceito de Áreas Estratégicas de Intensificação de Densidades (AEID), aqui denominadas de Zonas de
Densidades Média e Alta. Estas áreas são zonas superpostas às estruturas existentes, destinadas ao
incremento da densidade da ocupação, de forma a estimular o crescimento urbano não dispersivo, com
economia de infraestrutura, racionalização do uso das energias e a proteção de seus recursos
ambientais. O objetivo principal será o ordenamento da inclusão social de novos contingentes
populacionais em situação sustentável.
A correção desta prática pode ser verificada na ação espontânea da população, de expandir a área
utilizável das habitações por meio da verticalização das construções, observável em Caucaia e em
diversas outras áreas urbanas do estado e do país, sob a forma de duplex, triplex e, em alguns casos,
até de quadriplex. É uma resposta intuitiva as dispersões urbanas e as conseqüências negativas de
formação de áreas de exclusão social.
O processo de verticalização, utilizado com êxito em inúmeras experiências sul-americanas em Habitações
de Interesse Social, como política de garantia de permanência de populações de baixa renda em situações
que lhe são convenientes, é a forma possível de ampliar a oferta de unidades residenciais sem expansão de
infraestruturas ou aumento de distâncias a serem percorridas. A inserção de Zonas de Interesse Social em
meio ao tecido urbano existente possibilita a formação de uma matriz de intercâmbio entre os diversos
componentes da sociedade urbana, fomentando trocas diversificadas, contatos comunitários, além de fácil
acessibilidade a oportunidades de trabalho e a serviços já existentes.
As políticas de intensificação de densidades apresentam naturalmente grande complexidade para sua
execução definitiva, necessitando de negociações múltiplas, compensações, balanceamentos de
vantagens e outros aspectos de sofisticadas engenharias financeiras, jurídicas e imobiliárias. Para tal
finalidade, são ofertados os diversos instrumentos constantes do Estatuto da Cidade, possibilitando
soluções, através de operações consorciadas, para a obtenção de melhorias relativas à construção de
uma cidade mais democrática. Estes aspectos estão aqui destacados, com um maior aprofundamento,
após a consolidação das propostas ora apresentadas pela comunidade do município, e apresentadas no
Instrumental Legislativo para a Implementação e Gestão do PDP, para a criação de mecanismos
eficientes e formação de protótipos. Será também necessário apontar o conjunto de atrativos que
possibilitem o compartilhamento dos vários setores da sociedade, com seus interesses específicos, no
processo de implementação destes padrões.
As propostas de uso do solo apresentadas para o PDP de Caucaia estão apoiadas em modelos de
núcleos de re-desenvolvimento comunitário em vizinhanças, em centros de empregos previstos ou
desejáveis e estoques habitacionais, em diretrizes para a mobilidade urbana e para atendimento das

infraestruturas viárias. Ficam também demonstrados os aspectos físico-espaciais pensados para a
racionalização e redução do uso de meios de transportes motorizados. No âmbito deste planejamento é
também perceptível a situação de provável alteração de valores do solo urbano em decorrência das
ações do poder público no tocante a implantação / complementação de sistemas de infraestruturas.
A forma de Operação Urbana, baseada na alteração de valores imobiliários pela melhoria da cobertura de
infraestruturas, pode ser utilizada para a recapturação de investimentos públicos, em oportunidades mais
claramente configuradas nas Áreas de Intervenção. Dispositivos apresentados pelo Estatuto da Cidade
podem assegurar a viabilidade desta ação, uma vez que o PDP atende rigorosamente às suas diretrizes, no
que se refere aos aspectos sócio-ambientais do planejamento urbano.
Desta forma, as diretrizes para o Município de Caucaia favorecem a sustentabilidade e a garantia dos
direitos à terra urbana, à infraestrutura, em coordenação com a mobilidade e o uso e ocupação do solo
considerando as demandas atuais e futuras de serviços públicos básicos. As soluções físicas ensejarão
ações compartilhadas entre as diversas instâncias governamentais, a iniciativa privada e os vários
setores da sociedade no processo de urbanização e atendimento aos interesses sociais.
Áreas consideradas como de importância estratégica para a localização de componentes urbanísticos da
nova geografia urbana proposta poderão ser preparadas para a implantação de novos usos requeridos
na formação de uma autêntica comunidade. As glebas, requalificadas pelos investimentos em
infraestruturas, ganharão em relação à atratividade, com a implementação de lugares de emprego,
espaços cívicos, áreas de lazer, centros de educação, etc.
Estas soluções estariam amparadas pelas regras do Estatuto contidas no Direito de Preempção e nas
Operações Consorciadas, uma vez que os padrões urbanísticos com visão sustentável adotados no PDP
favorecem sua aprovação pelos requisitos previstos na referida lei.
Verifica-se a necessidade de coordenação das ações propostas para o Município de Caucaia com as
proposições em escala regional, permitindo um entendimento do futuro mapa de oportunidades
especializáveis para habitação, transporte, emprego e renda no território, promovendo um
balanceamento dos estabelecimentos dos contingentes populacionais carentes de habitação e trabalho.
Assim, estariam protegidos os limites espaciais de uso do território municipal e reduzida a intensidade do
fluxo direcionado ao Município de Fortaleza, potencializado pela oferta equilibrada de oportunidades
distribuídas na própria centralidade do município.
Ao mesmo tempo, esta ação coordenada promoverá a distribuição espacial das populações, reduzindo a
escassez de oportunidades, evitando o processo de dispersão urbana e finalmente, concretizará uma
ajuda significativa na ação contra a desagregação das estruturas comunitárias.
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