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1. INTRODUÇÃO
Em meio a significativas transformações do processo brasileiro de planejamento urbano e
municipal, destaca-se a aprovação da Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade –
BRASIL, 2001) que veio para a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição da República
Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), relativos à Política Urbana. Este dispositivo legal proporciona maior
suporte para o tratamento de questões vinculadas à gestão democrática do município, à função social da
cidade e da propriedade, à regularização fundiária e à indução do desenvolvimento urbano e rural,
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
incremento das atividades econômicas.
O Estatuto da Cidade prescreve que o Plano Diretor, englobando o território do município como um
todo e aprovado por lei, deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos, representando o instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana, como parte integrante do processo de planejamento
municipal. O documento dispõe que o ordenamento territorial e o cumprimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana será orientado por uma política urbana mediante diretrizes gerais, entre
elas:

- Garantia do direito a cidades sustentáveis;
- Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos;
- Controle do uso do solo;
- Integração entre as atividades urbanas e rurais;
- Adoção de padrões de produção.

O Plano Diretor é instrumento obrigatório para municípios com população acima de 20 mil
habitantes; para aqueles situados em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; em áreas de
interesse turístico ou em áreas sob influência de empreendimentos de grande impacto ambiental. É um
documento técnico construído coletivamente, no qual se retrata a situação atual do município e,
posteriormente, se elaboram propostas para a cidade. Segundo a definição dada por Saboya (2007, p. 39):
Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos consensuados
para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas como base
para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano
convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos.
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Além do Plano Diretor existem outros planos complementares para setores específicos, dentre os
quais o Plano de Mobilidade Urbana, o Plano de Saneamento Básico, o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos e o Plano Local de Habitação de Interesse Social.
Tal como o Plano Diretor, o Plano de Mobilidade Urbana também possui a sua legislação específica,
sendo regido pela Lei Federal Nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana. É igualmente obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes
e deverá ser elaborado de forma integrada e compatível com os respectivos Planos Diretores ou neles
inserido. A revisão prevista para os Planos de Mobilidade Urbana será de um prazo não superior a 10 anos e
os municípios que não elaborarem seus planos dentro do prazo previsto na citada lei, ficam impedidos de
receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana.
Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade
Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana
destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.
É com base nesses pressupostos que o município de Novo Oriente inicia o processo de Revisão do
Plano Diretor existente com a inclusão da Mobilidade Urbana, objeto do “Acordo de Cooperação Técnica”
assinado no dia 20 de julho de 2015 entre a Prefeitura de Novo Oriente e o Instituto de Desenvolvimento
Institucional das Cidades do Ceará - IDECI.
Este processo engloba três fases, estruturadas em:

1) Preparação: etapa caracterizada pela mobilização fomento de processos participativos. Nessa etapa
serão definidos a equipe técnica local de acompanhamento, bem como o plano de trabalho a ser seguido e
seu cronograma;

2) Elaboração: momento em que é feita uma leitura técnica da realidade municipal com base em aspectos:
históricos, geográficos, demográficos, ambientais, socioeconômicos, sócio-espaciais, de infraestrutura
(saneamento básico), de mobilidade e circulação, de equipamentos comunitários, de patrimônio históricocultural, de uso e ocupação do solo e da legislação existente. Também são acrescentados dados relativos as
oficinas participativas. Além disso, ocorrerá a formulação das diretrizes para as ações institucionais,
socioeconômicas e ambientais e proposições para os aspectos físico-espaciais, de infraestrutura e serviços
públicos. As propostas de intervenção devem ser formuladas para horizontes temporais de curto, médio e
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longo prazo. Por fim, serão feitas proposições para a legislação com a elaboração, revisão, adequação e
atualização das leis municipais à realidade atual;

3) Aprovação: Após elaboradas, as Minutas de Lei serão validadas e votadas na Câmara Municipal.

Essas fases são formadas por diferentes etapas, sendo em Novo Oriente um total de 12, com seus
respectivos produtos. O presente documento consiste na apresentação do Produto da Etapa 4 – Perfil e
Diagnóstico do Município, relativa a Fase II – Elaboração, conforme o QUADRO 1 e o detalhamento no
Relatório do Plano de Trabalho.
Resultante da análise do levantamento das condicionantes, deficiências e potencialidades do
município, assim como das demandas das comunidades, através da participação popular com realização de
oficinas, audiências e reuniões técnicas, o presente documento se divide em duas partes: Parte I — Perfil
Básico de Novo Oriente, englobando os diferentes aspectos levantados da realidade municipal; e Parte II –
Resultados das Oficinas do Plano Diretor Participativo.
Este documento tem como objetivo subsidiar a etapa seguinte da elaboração do Plano, na qual,
com base nas informações aqui contidas, serão formuladas as “Diretrizes, Propostas e Instrumentos
Urbanísticos” que irão compor a futura lei municipal do Plano Diretor.
Após a aprovação da Lei do Plano Diretor, o IDECI tem a intenção de continuar o assessoramento do
município em outras duas fases que são essenciais para que o Plano seja de fato colocado em prática. Essas
fases são denominadas:

4) Implementação: elaboração de estratégias de implementação, gestão municipal e priorização de
investimentos;

5) Avaliação e Revisão: Monitoramento constante das propostas e ações contidas no plano e posterior
início de novo processo de revisão e atualização do Plano Diretor, no prazo de dez anos previsto no
Estatuto da Cidade.

A título de informação, segue o QUADRO de Atividades, relativo ao processo como um todo da revisão do
Plano Diretor com Mobilidade Urbana de Novo Oriente.
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QUADRO 1 - Quadro de Atividades – Plano Diretor Participativo de Novo Oriente
Fase

5

Etapa
Divulgação
Definição Equipe Técnica / Conselho da
Cidade
Audiência Pública 1 – Tema: Plano Diretor e
Mobilidade Urbana
Elaboração Plano de Trabalho
Audiência Pública 2 – Tema: Mobilidade,
Uso e Ocupação do Solo e Patrimônio
Histórico
Perfil e Diagnóstico Municipal

6

Diretrizes e Propostas

7
8
9
10

Propostas para Legislação
Audiência Pública 3 – Tema: Apresentação
dos Anteprojetos de Lei
Prazo para Consulta Pública
Encaminhamento para Câmara

11
12

Consolidação Processo de Elaboração
Plano Diretor Municipal Consolidado

0
1
Fase I –
Preparação

2
3
4

Fase II –
Elaboração

Fase III –
Aprovação

Produtos
Decreto Conselho da Cidade + Decreto
Nomeação da Equipe Técnica
Relatório da Audiência Pública 1
Relatório Plano de Trabalho
Relatório da Audiência Pública 2

Relatório Perfil e Diagnóstico Municipal/
Mapeamento
Relatório Propostas para Legislação
Básica
Minutas de Lei
Relatório Audiência Pública 3
Relatório da Consulta Pública
Relatório da Votação na Câmara
Municipal
Relatório de Consolidação
Relatório Final
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2. PERFIL BÁSICO DE NOVO ORIENTE
2.1. Histórico

A região do Sertão de Crateús era inicialmente habitada por indígenas das nações Tupi e Cariri que
sofreram um processo de colonização europeia. Esta população se fixou principalmente ao longo dos
corpos dágua e tinha como atividades produtivas a agricultura e, em menor proporção, a pecuária. (PDRS,
2010)
Em suas origens, Novo Oriente tinha o nome de Lagoa do Tigre, pelo fato de haver uma lagoa, onde
pastava o gado e ali apareciam onças que os devoravam. O nome Novo Oriente foi criado pelo primeiro
sacerdote da localidade, padre Afonso de Gouveia, vigário de Independência, que veio celebrar a primeira
missa. Na ocasião, o mesmo, achando a situação geográfica com muitos montes, lembrou-se do Oriente e
teve a ideia de atribuir a esta região, o poético nome de Novo Oriente (NOVO ORIENTE, 2014).
Originalmente fazia parte do município piauiense de Inal, que, juntamente com o município de
Príncipe Imperial (Crateús), passou a pertencer ao Ceará, após troca pela faixa litorânea compreendida
entre a barra das Canárias e a Serra da Ibiapaba, na barra do rio Timonha (região de Amarração, Luiz
Correia - PI). Esta troca foi legalizada pelo Decreto Nº 3.012, de 22 de outubro de 1880, conforme exposto:

Art. 1º. É anexado à Província do Ceará o território da comarca do Príncipe Imperial, da
Província do Piauhy, servindo de linha divisória das duas províncias a Serra Grande ou da
Ibiapaba, sem outra interrupção além da do rio Puty, no ponto do Boqueirão, e
pertencendo à Província do Piauhy todas as vertentes occidentaes da mesma serra, nessa
parte, e a do Ceará as orientaes. (MARQUES, 2009. Disponível em:
http://www.proparnaiba.com/artes/historico-sobre-os-limites-do-litoral-do-piaui-com-oceara.html. Acesso em 02/02/16).

O pioneiro do povoamento de Novo Oriente foi o Capitão Rodrigo Alves da Silva que, ao adquirir
terras na região, ergueu a sede de sua fazenda nas proximidades da lagoa do Tigre. Desta fazenda e de
posteriores agregamentos gerou-se o arraial cuja denominação se manteve como Lagoa do Tigre. A
paróquia local, cujo padroeiro é São Francisco, foi criada em 1954 e está subordinada ao bispado de
Crateús. Novo Oriente tornou-se distrito do município de Independência por força de Ato datado de 3 de
março de 1902. Somente no dia 10 de outubro de 1957, a Lei Nº 3.855, instituiu o município de Novo
Oriente, graças aos esforços de José Claudino Sales e Gonçalo Claudino Sales, que se destacaram na batalha
judicial pela sua emancipação política. A instalação do novo município, ainda que simbólica, com um
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subprefeito nomeado pelo prefeito de Independência, ocorreu no dia 15 de dezembro de 1957. O primeiro
prefeito oficial do município, Sr. José Claudino Sales, toma posse no dia 25 de março de 1959.

Resumo HIstórico

1910 – Origens
O Município de Novo Oriente nasceu a partir da construção de vigorosa casa, edificada pelo Capitão
Rodrigo Alves da Silva, tendo como seu primeiro habitante o Sr. Francisco Pinheiro Alves Castelo Branco,
natural de Baturité/CE, que se deslocou para cá, devido a compra de gado.

1922 – Surge a Primeira Capela
Capitão Rodrigo Alves era considerado Donatário de Novo Oriente, em virtude do mesmo ter doado uma
faixa de terra e construído a capela, que se transformou em paróquia.

1942 – De Povoado a Distrito
Mais tarde, Novo Oriente resultou em distrito do município de Independência, mediante Ato datado de 03
de março de 1942.

1950 – Surge a Igreja Matriz
No ano de 1950, a antiga capela da cidade foi reformada, sendo elevada à categoria de Igreja Matriz de São
Francisco de Assis.

1957 – De Distrito a Município
O referido distrito foi elevado à categoria de Município através da Lei N° 3.855, de 10 de outubro de 1957,
ocorrendo, no dia 15 de novembro do mesmo ano, a sua instalação solene e oficial.

1959 – Assume o Primeiro Prefeito
O primeiro prefeito, José Claudino Sales, assumiu no dia 25 de março de 1959.

Novo Oriente encontra-se na Macrorregião de Planejamento – Região Administrativa 13,
juntamente com os municípios de Independência, Crateús, Quiterianópoles e Ipaporanga. Ademais, Novo
Oriente está inserido na Mesorregião Geográfica dos Sertões Cearenses e Microrregião Geográfica do
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Sertão de Crateús. No início da segunda metade do ano 1957, o distrito Novo Oriente é criado. Na segunda
metade do ano 1992, são criados mais dois distritos: Palestina e São Raimundo. Já no início da primeira
metade do ano 1998, são criados os distritos de Santa Maria e Emaús. E no início da primeira metade do
ano 1999, é criado o distrito Três Irmãos. O município é constituído, portanto, de 06 (seis) distritos, que
são: Emaús, Novo Oriente, Palestina, Santa Maria, São Raimundo e Três Irmãos. A instalação efetuou-se em
15 de dezembro do mesmo ano.

QUADRO 2 - Caracterização da criação, origem e gentílico do município (2013)
Caracterização
valores
Ordem de Criação
125
Ano de Criação
1957
Município de Origem Independência
Gentílico
Novorientense
Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE,
2014)/IBGE

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

13

2.2. Aspectos Geográficos e de Demografia

O município de Novo Oriente possui 949 km² de extensão e situa-se a 333 metros de altitude na
região denominada Sertão de Crateús, segundo a recente regionalização administrativa aprovada em 2015
pelo Governo do Estado do Ceará - QUADRO 3. Distando em linha reta 324 km da capital e, por rodovias,
cerca de 390 km, possuindo como limítrofes os municípios de Crateús (ao norte), Independência (a leste),
Quiterianópolis (ao sul) e o estado do Piauí (a oeste) - QUADRO 4. Seus distritos e localidades estão
apontadas no QUADRO 5 e Mapa 1.
QUADRO 3 - Área, distância, posicionamento e altitude do município (2015)
Caracterização
Área do Município em Km²
Distância de Fortaleza (Km)
Altitude (m)
Latitude
Longitude
Posicionamento Leste(1)
Posicionamento Norte (2)

valores
949
324
333
38º 35' 48"
4º 29' 27"
9.503.408,51
544.944,82

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)
(1) Coordenadas referentes ao DatumSAD 69 (South American Datum of 1999).
(2) Coordenadas plano cartesianas dadas em metros, referentes à zona 24 do sistema de Projeção Universal Transversa de
Mercator (UTM).

Segue abaixo a relação das localidades identificadas no município e divididas por seus respectivos distritos:
1. Novo Oriente (sede)
2. Emaús
Baixa Fria, Barro Vermelho I, Barro Vermelho II, Bom Jardim, Caldeirão de Cima, Carrasco, Cavaco I e II,
Emaús, Gameleira, Liberdade, Macacos, Minador, Olho Dagua, São Félix.
3. Palestina
Açude dos Carvalhos, Baixio do Maia, Barra, Barriguda, Bom Sucesso, Cruzeiro, Fortaleza, Gambá, Juai,
Lagoa de Dentro, Lagoa dos Neres, Maia, Murtas, Olho Daguinha, Paixões, Palestina, Paraná, Potiguara,
Santo Antônio.
4. Santa Maria
Almas, Azul, Barra do Riacho Seco, Barreiros, Belém dos Campos, Estrela do Norte, Extrema, Flor do Campo
I e II, Grota dos Porcos, Inhamuns, Ipueiras, Jaguaribe, KM 12, Lagoa da Areia, Lagoa da Cuia, Malhada
Grande, Malhada Vermelha, Mina Salão, Morgado I e II, Mosquito, Porcos, Recanto, Rendeiro, Renovação,
Santa Maria, Santo Onofre, Seixo, Timbaúba, Tubiba, Umbuzeiro, Várzea Bonita, Várzea dos Angicos, Várzea
Grande, Várzea do Morro dos Baratas, Várzea do Morro dos Simões, Xique-xique dos Costas.
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5. São Raimundo
Açude dos Sales, Acampamento, Agrovila, Alto Alegre, Batista I e II, Bomfim, Calango, Campestre, Caraúbas,
Central dos Sales, Chapadinha dos Marianos, Jacú, Lagoa das Pedras, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca,
Lagoinha dos Ferreiras, Mambira, Monte Alegre I e II, Santo Antônio, São Domingos, São Raimundo,
Sussuarana, Várzea Alegre, Várzea dos Angicos dos Sales, Xique-Xique.
6. Três Irmãos
Assentamento Milagres, Cachoeira, Chapadinha dos Xavier, Jaci, Lagoa do Gonçalo, Mata Limpa, Morada
Nova, Nazaré, Recanto, Retiro, São Pedro, São Vicente, Tatajuba, Três Irmãos I e II.

MAPA 1 - Divisão geopolítica do município de Novo Oriente por distritos e localidades

Fonte: IDECI (2015)

Acerca das informações contidas no QUADRO 4, temos a região de Novo Oriente situada próxima
ao Planalto da Ibiapaba e possui relevo típico de região montanhosa e dos sertões cearenses. Os diferentes
sistemas ambientais que formam a região de estudo se distribuem no planalto da Ibiapaba, na depressão
sertaneja, na planície fluvial, nas áreas de inundação sazonal e nas cristas residuais. De acordo com Souza
(2000), a distribuição espacial dos solos do Ceará apresenta íntima relação com a compartimentação
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geomorfológica do Estado. A bacia hidrográfica dos Sertões de Crateús está inserida em terrenos do
embasamento cristalino, em geral os solos dessa região apresentam características de pouco profundos e
pedregosos, embora férteis e com boa capacidade de retenção de água, em geral, têm seu uso para
agricultura familiar e pecuária (QUADRO 6). A vegetação é xerófita da caatinga na forma arbustiva aberta, o
carrasco, a floresta caducifólia espinhosa e floresta subcaducifólia tropical pluvial (IPECE, 2015). As secas
são caracterizadas tanto pela ausência e escassez quanto pela alta variabilidade espacial e temporal das
chuvas. Por isso, também obedecendo a certa ciclicidade, têm sido frequentes os sucessivos anos de secas
que assolam a região.
No que tange aos aspectos climáticos (QUADROS 5 e 6), o município possui uma temperatura
média entre 26 e 28 graus Celsius, assinalando a tipologia tropical quente semi árida característica do
estado. O período chuvoso se dá entre os meses de fevereiro e abril e tem, como pluviosidade considerada
normal, a marca de 610 mm, sendo que, no registro de 2013, o município observou uma pluviosidade
anômala negativa de 287mm.

QUADRO 4 - Aspectos de solo, relevo e vegetação
Caracterização
Tipo de Solo
Relevo
característico
Vegetação
típica

Valores
Areias Quartzosas Distróficas, Latossolo Vermelho-Amarelo, Planossolo Solódico, Podzólico
Vermelho-Amarelo
Depressões Sertanejas, Planalto da Ibiapaba
Caatinga Arbustiva Aberta, Carrasco, Floresta Caducifólia Espinhosa, Floresta Subcaducifólia
Tropical Pluvial

Fonte: Perfil Básico Municipal (IPECE, 2015)

QUADRO 5 - Precipitação Pluviométrica do município em milímetros (2013)
Caracterização

Valores (mm)

Precipitação pluviométrica Normal
Precipitação pluviométrica Observada
Precipitação Pluviométrica – Anomalia

610
322
-287

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

QUADRO 6 - Aspectos climáticos e período chuvoso
Caracterização
Valores
Tipo de Clima
Temperatura Média
Período chuvoso

Tropical Quente Semi-árido
26° a 28º
fevereiro a abril
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Fonte: Perfil Básico Municipal (IPECE, 2015)

De acordo com o último Censo Demográfico (IBGE, 2010) exposto na TABELA 1, sua população foi
naquele ano de 27.453 pessoas, com 49% de homens e 51% de mulheres (GRÁFICO 1). Entre os períodos
censitários de 2000 e 2010 observou-se um crescimento populacional de 5,11% (TABELA 2), contrastando
com o período entre 1991 e 2000, quando o município vivenciou um decréscimo de seus habitantes de 0,76%. Entre as informações mais recentes, tem-se que o IBGE estimou para o ano de 2015 28.220 pessoas
residindo no município e, conforme o Anuário Estatístico do Ceará 2014 (IPECE, 2014), Novo Oriente
apresentou entre 2012 e 2013 um crescimento populacional de 1,52% (TABELA 3).
Analisando os dados populacionais para o município, percebe-se que existe uma diferença pequena
entre a população na área rural e urbana, indicando que mesmo com a prolongada estação seca, a
população tem resistido e permanecido no campo. Portanto, não havendo de forma significativa retração
desta população. (MONTE, 2014)
No tocante a distribuição da população municipal pelo distritos existentes, tem-se que, segundo
dados do Anuário Estatístico do Ceará (2013), a sede de Novo Oriente, detém a maior população com um
total de 15.552 pessoas. O segundo mais populoso é o distrito de São Raimundo (2.984), seguido do de
Palestina (2.737), Santa Maria (2.289), Emaús (1.966) e Três Irmãos (1.925).
Com um taxa de urbanização de 51,84%, portanto, contrastando com o padrão recente da
realidade brasileira, que tende a se configurar proeminentemente mais urbana, Novo Oriente tem uma
grande porção das pessoas na zona rural (48,16%). Em termos de extensão de território é o 50º maior do
estado e, neste sentido, ao relacionarmos com o número de habitantes, tem-se uma densidade
demográfica considerada ainda baixa dentro do contexto cearense já que o município possui a 115ª posição
quanto a este quesito no Ceará, com 29,65 habitantes por km².

TABELA 1 - População residente no município de Novo Oriente (2010)
2010
Município e
distritos

Total
Total

Homens

Urbana
Mulheres

Total

Rural

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Novo Oriente

27.453

13.549

13.904

14.230

6.813

7.417

13.223

6.736

6.487

Emaús
Novo Oriente
(sede)
Palestina

1.966

1.006

960

106

61

45

1.860

945

915

15.552

7.469

8.083

12.567

5.965

6.602

2.985

1.504

1.481

2.737

1.380

1.357

307

156

151

2.430

1.224

1.206

2.289

1.184

1.105

231

117

114

2.058

1.067

991

Santa Maria
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São Raimundo

2.984

1.532

1.452

866

440

426

2.118

1.092

1.026

Três Irmãos

1.925

978

947

153

74

79

1.772

904

868

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

GRÁFICO 1 - População residente no município de Novo Oriente por sexo (2010)

49%

51%

Homens
Mulheres

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

TABELA 2 - Dados do Censo Demográfico de Novo Oriente – 1991 a 2010
Censos
População
Taxa de crescimento (%) Períodos
Urbana Rural
Total Urbana Rural Total
1991

9.251 17.067

26.318

-

-

-

1980/1991

2000

12.709 13.410

26.119 37,38

-21,43 -0,76 1991/2000

2010

14.230 13.223

27.453 11,97

-1,39

5,11 2000/2010

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

TABELA 3 - Indicadores populacionais gerais no município de Novo Oriente
Caracterização
População estimada (2015)
Crescimento Populacional - 2012 a 2013 (%)
População residente 2000
População residente 2010
População Urbana 2010
População Urbana na sede municipal 2010
População Rural 2010
Número de Eleitores (2014)
Densidade Demográfica - 2014 (hab/km2)
Taxa de Urbanização - 2013 (%)

Valores
28.220
1,52
26.119
27.453
14.230
12.567
13.223
21.826
29,65
51,84

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)/ Censo 2010 (IBGE, 2010)

Apesar do crescimento populacional de 1,52% observado entre 2013 e 2014, o Censo 2010
registrou um aspecto em Novo Oriente que contrasta com o perfil brasileiro recente de redução de filhos.
Se na realidade nacional a média de filhos por mulher caiu nos anos 1940 de 6,2 filhos para 1,90 em 2010
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(IBGE, 2015), em Novo Oriente a média de fecundidade está, de acordo com a TABELA 4 em 4,25 filhos por
mulher, o que se configuram e mais que o dobro da média brasileira.

TABELA 4 - Fecundidade em Novo Oriente
Caracterização

valores

Mulheres de 10 anos ou mais de idade que tiveram filhos

7.312

Mulheres Urbanas de 10 anos ou mais de idade que tiveram
filhos
Mulheres Rurais de 10 anos ou mais de idade que tiveram
filhos
Filhos tidos pelas mulheres de 10 anos ou mais de idade

3.903

Filhos tidos pelas mulheres Urbanas de 10 anos ou mais de
idade
Filhos tidos pelas mulheres Rurais de 10 anos ou mais de
idade
Média de filhos por mulheres de 10 anos ou mais de idade
que tiveram filhos
Média de filhos por mulheres de 10 anos ou mais de idade
que tiveram filhos - meio urbano
Média de filhos por mulheres de 10 anos ou mais de idade
que tiveram filhos - meio rural

3.409
31.042
15.992
15.050
4,25
4,10
4,41

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

A partir dos dados da TABELA 5 é importante destacar o movimento demográfico no município e
seus respectivos distritos. Neste sentido, destaca-se o a crescente urbanização, especialmente no ciclo
censitário de 2000 a 2010, onde a população urbana no município aumentou em quase 12%, enquanto os
habitantes da zona rural diminuíram em 1,39%. Tal perspectiva ressalta-se em nível distrital principalmente
na sede, que obteve queda em uma década de mais de 60% da sua população rural, esta situação se explica
em parte pela seca. Parte deste total provavelmente emigrou, uma vez que a população do distrito sede
decresceu em mais de 20%.
Outro destaque quanto ao processo de urbanização observa-se no distrito de Palestina, onde a
população rural decresceu 33,86%, enquanto na zona urbana houve um acréscimo de 35,84% de
habitantes, verificando-se porém, de uma forma geral no distrito, uma perda de quase 30% da população.
Contrastando com esta tendência de urbanização de Novo Oriente, o distrito de São Raimundo assistiu
entre 2000 e 2010 um forte processo de ruralização, obtendo inclusive um decréscimo em sua população
urbana e um crescimento da população rural de 21,79%. Tal processo contribuiu para o aumento de
14,46% dos habitantes do distrito.
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TABELA 5 - Evolução populacional de Novo Oriente por situação do domicílio, segundo distritos – 1991 a 2010*
Ano
Distritos

Novo Oriente

Novo Oriente - Sede

Emaús

Palestina

Santa Maria

São Raimundo

Três Irmãos

1991

2000

2010

Variação 1991-2000

Variação 2000-2010 %

- 0,76

5,11

Total
Urbana

26.318

26.119

27.453

9.251

12.709

14.230

37,38

11,97

Rural
Total

17.067
26.318

13.410
19.612

13.223
15.552

-21,43
-25,48

-1,39
-20,70

Urbana

9.251

11.615

12.567

25,55

8,20

Rural

17.067

7.997

2.985

-53,14

-62,67

Total

-

-

1.966

-

-

Urbana

-

-

106

-

-

Rural

-

-

1.860

-

-

Total

-

3.900

2.737

-

-29,82

Urbana

-

226

307

-

35,84

Rural

-

3.674

2.430

-

-33,86

Total

-

-

2.289

-

-

Urbana

-

-

231

-

-

Rural

-

-

2.058

-

-

Total
Urbana

-

2.607
868

2.984
866

-

14,46
-0,23

Rural

-

1.739

2.118

-

21,79

Total

-

-

1.925

-

-

Urbana

-

-

153

-

-

Rural

-

-

1.772

-

-

Fonte: IBGE, 2014.
*Nota: (-) Dado(s) não disponível(eis) ou inexistente(s).

A população novorientense reproduz o perfil recente da evolução demográfica brasileira, onde a
tendência é de um envelhecimento dos residentes (TABELA 6). Isto se coloca na realidade do município,
segundo o Censo 2010, observando-se uma preponderância na faixa etária entre 40 e 59 anos de idade.
Entretanto, esta faixa sobressaindo frente aos economicamente ativos de 15 a 24 anos e 25 a 39, em longo
prazo, torna-se fato preocupante, uma vez que não se ofereça estratégias e atrativos para a fixação com a
oferta de emprego e renda para jovens em idade produtiva. Tal aspecto de envelhecimento destaca-se
mais ao deter-se nos números da idade da população rural, onde a discrepância entre a população de 40 e
59 anos de idade e as demais é maior que no meio urbano.
Já no tocante a cor ou raça da população novorientense, tem-se que esta é composta
predominantemente por pessoas que se reconhecem como pardas (59%), possuindo uma população de
32% de brancos, 7% de negros e 1% de indígenas e 1% de asiáticos (TABELA 7/GRÁFICO 2). Vale ressaltar
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que nesta seara o município tem em seu território uma comunidade quilombola situada na localidade de
Bom Sucesso e uma comunidade indígena Potiguara, situada na localidade de mesmo nome, ambas no
distrito de Palestina.

TABELA 6 - População residente no município de Novo Oriente por grupos de idade (2010)
População residente por grupos de idade

Total do município %

Urbana %

Rural %

de 0 a 5 anos de idade

8,9

9,1

8,6

de 6 a 14 anos de idade

17,9

17,5

18,2

de 15 a 24 anos de idade

18,7

18,6

18,8

de 25 a 39 anos de idade

20,3

21

19,6

de 40 a 59 anos de idade

21,5

21,1

21,9

de 60 anos de idade ou mais

12,8

12,8

12,8

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

TABELA 7 - População residente no município de Novo Oriente por cor ou raça (2010)
População residente - cor ou raça
Total Homens Mulheres
Branca

8.719

4.270

4.449

Preta

1.846

938

908

467

211

256

16.217

8.035

8.182

204

95

109

-

-

-

Amarela
Parda
Indígena
Sem declaração
Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

GRÁFICO 2 - População residente no município de Novo Oriente por cor ou raça (2010)
1%

0%
Branca
32%

59%

Preta
Amarela
7%

Parda
Indígena

1%

Sem declaração

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)
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2.3. Saneamento
O saneamento é a atividade que busca oferecer a um município as condições higiênicas mínimas
para vida em sociedade. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde - OMS (apud GUIMARÃES;
CARVALHO E SILVA, 2007, p.1):
saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou
podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. De outra forma,
pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que têm
por objetivo alcançar Salubridade Ambiental.

Neste sentido, coloca-se como atribuições necessárias ao saneamento todas as ações públicas ou
privadas que visem a construção da salubridade no município. No que diz respeito às ações básicas para
este tema tem-se os seguintes pontos:

- abastecimento de água às populações, com a qualidade compatível com a proteção de sua saúde e em
quantidade suficiente para a garantia de condições básicas de conforto;
- coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura de águas residuárias
(esgotos sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícola);
- acondicionamento, coleta, transporte e/ou destino final dos resíduos sólidos (incluindo os rejeitos
provenientes das atividades doméstica, comercial e de serviços, industrial e pública);
- coleta de águas pluviais e controle de empoçamentos e inundações.
Quanto ao saneamento este diagnóstico baseia-se no recente estudo sobre o tema no município
incluído no Plano de Saneamento Básico Municipal construído no ano de 2014 por órgãos estaduais e
Prefeitura. Além deste documento tem-se os dados do Censo DemoGRÁFICO (IBGE, 2010) que, entre outros
temas, apontou que somente 20,2% dos domicílios do município enQUADROu-se como adequado, sendo
54,4% das moradias classificadas como semi adequadas ou não atendendo todos os requisitos básicos de
saneamento (TABELA 8).

TABELA 8 - Domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento
Classificação
total %
urbano % rural%
Adequado

20,2

37,8

0,1

Semi adequado

54,5

59,9

48,4

Inadequado

25,3

2,3

51,6

Fonte: Perfil Básico Municipal (IPECE, 2015)
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Preocupante se mostra o fato de que mais de 1/4 dos domicílios de Novo Oriente colocar-se como
inadequado, não atendendo satisfatoriamente às condições mínimas de higiene ou atendimento das
necessidades da vida humana. Neste sentido, é necessário entender o que contribui para que quase 80%
do município não atinja o perfil necessário para seus domicílios colocarem-se como adequados para a
habitação no tocante ao saneamento básico.
Inserido na bacia hidrográfica dos Sertões de Crateús, segundo a definição do Governo do Estado
do Ceará e na Bacia Poti - Longá, para a Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais - CPRM, o
fornecimento de água potável é dado a partir do Açude Flor do Campo que possui, segundo a Companhia
de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará - COGERH, a capacidade de 111.300.000 m³. Segundo MONTE,
2014, em 2013, o açude Flor do Campo teve seu volume de água bastante reduzido com a intensificação do
período da estiagem. Até maio de 2013 possui apenas 20% da sua capacidade. Este reservatório em 2014,
segundo informações do Ministério Público do Ceará, apresentou um nível de 2,24% da sua capacidade e
em 2015, segundo a prefeitura local, atingiu parâmetros insuficientes para o abastecimento da cidade,
sendo necessária neste ano a perfuração emergencial de um poço artesiano no leito do açude para que
tornasse possível o fornecimento de água potável para os munícipes. Além disto, o município conta, de
acordo com a CPRM, com um total de 102 poços artesianos perfurados (TABELA 9), cisternas e
fornecimento de água potável via carros-pipa que atuam de forma complementar.
É importante perceber que o abastecimento de água em uma cidade como Novo Oriente, inserida
no típico semiárido do nordeste brasileiro, possui uma intrínseca relação com a pluviosidade, necessária
para encher reservatórios e fontes de água que possam ser utilizadas para o consumo humano. Neste
sentido, o principal reservatório municipal e responsável pelo fornecimento de água para a rede geral, o
Açude Flor do Campo, conforme mostra o GRÁFICO 3, apresentou uma constante perda de sua capacidade
hídrica, chegando já no final de 2014 a níveis críticos quanto à capacidade para cumprir o seu papel de
reservatório municipal.
Vale ressaltar ainda que, segundo o diagnóstico para o Plano Municipal de Saneamento (2014), em
se tratando da destinação final dos rejeitos, a Estação de Tratamento de Esgoto - ETA não dispõe ainda de
Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados (ETRG) e, atualmente, a água de lavagem dos filtros não é
reaproveitada, sendo disposta no Açude dos Rodrigues, localizado próximo à ETA. Existe projeto na GPROJ
(Gerência de Projetos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE), em fase de andamento, para
implantação da ETRG na ETA. A adequação dos rejeitos gerados para a destinação final, sem causar
prejuízos ao meio ambiente, é um dos principais problemas das estações. A solução é o uso de tecnologia
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que permita a redução do volume dos rejeitos, uma vez que estes apresentam forma fluida com baixas
concentrações de sólidos e grande quantidade de água. Assim, ocorre a redução dos custos com transporte
e destinação final.
TABELA 9 - Poços perfurados em Novo Oriente
Local

Poços tubulares

Poços amazonas

Fontes naturais

Sertões de
Crateús/ Bacia
Poti-Longá

1.756

92

4

1.852

Novo Oriente

83

17

2

102

Total

Fonte: CPRM, 2014.

GRÁFICO 3 - Volume do Açude Flor do Campo no período de setembro/2013 a setembro/2014.

Fonte: FUNCEME, 2014; COGERH, 2014.

2.3.1. Abastecimento de água

No tocante ao abastecimento de água potável para a Cidade, tem-se inicialmente como dados do
Censo DemoGRÁFICO (IBGE, 2010) a existência de 8.008 domicílios particulares permanentes e coletivos
em Novo Oriente, sendo que destes, de acordo com a TABELA 10 e GRÁFICO 4, 72% eram abastecidos pela
rede geral da CAGECE. Fato de destaque é a marca de 4% da água dos domicílios do município chegar via
carros-pipa, estratégia que deveria se conFIGURAr como tônica somente em ocasiões emergenciais.
Na sede municipal, área de maior concentração populacional, o percentual de domicílios atendidos
via rede geral chegava em 2010 a 92% do total. Entretanto, segundo informações colhidas pelo Anuário
Estatístico do Ceará, a parte dos domicílios no município com tal forma de abastecimento já chegava em
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2013 à quase totalidade com o número de 99,97%, enquanto no âmbito rural este índice chega a quase
zero (TABELA 11).
Quando não há o fornecimento de água potável via rede geral, o abastecimento é dado por meio
de poços artesianos, armazenamento de água da chuva através de cisternas ou captação de rios, lagoas e
açudes, além do uso habitual dos carros-pipa. Do total de domicílios do município, segundo o Censo
DemoGRÁFICO (IBGE, 2010), quase 17% do abastecimento se dá por meio de poços artesianos e quase 5%
pelo armazenamento via cisternas ou captação de rios, açudes ou lagoas.
Neste sentido, é importante destacar também o número de reclamações que a operadora da rede
geral, a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), recebeu via canal com o cidadão. Destaca-se o
fato de que 14% (GRÁFICO 5) das reclamações é relacionada à falta de água ou baixa pressão frente as
demais queixas.
TABELA 10 - Tipo de abastecimento de água por domicílios nos distritos de Novo Oriente
Poço ou
Situação
Poço ou
Rede
nascente fora CarroOutro
Distritos
do
nascente na
Cisterna
geral
da
pipa
tipo
domicílio
propriedade
propriedade
Novo
zona
3673
25
4
0
4
62
Oriente
urbana
(sede)
zona rural
286
157
175
129
39
22
Total
Emaús

Palestina

Santa
Maria

São
Raimundo

Três Irmãos

Total
3768
808

3959

182

179

129

43

84

4576

zona
urbana
zona rural

27

0

0

0

0

2

29

365

25

112

5

23

6

536

Total

392

25

112

5

23

8

565

zona
urbana
zona rural

89

0

1

0

2

2

94

220

85

199

110

13

49

676

Total

309

85

200

110

15

51

770

zona
urbana
zona rural

71

1

7

0

0

1

80

117

143

130

95

7

96

588

Total

188

144

137

95

7

97

668

zona
urbana
zona rural

238

0

6

0

1

1

246

241

16

115

22

69

117

580

Total

479

16

121

22

70

118

826

16

16

7

0

6

6

51

416

69

62

0

2

3

552

zona
urbana
zona rural
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Total

Novo
Oriente
(todo o
município)

432

85

69

0

8

9

603

zona
urbana

4114

42

25

0

13

74

4268

zona rural

1645

495

793

361

153

293

3740

Total

5759

537

818

361

166

367

8008

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

GRÁFICO 4 - Tipo de abastecimento de água por domicílios em Novo Oriente
rede geral
4%

2% 5%

poço ou nascente na
propriedade

10%

poço ou nascente fora
da propriedade

7%
72%

carro-pipa
cisterna
outro tipo

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

TABELA 11 - Abastecimento de água no Município(2012/2013)
Caracterização
Valores (%)
Taxa de abastecimento de água urbana (%)
Taxa de abastecimento de água rural (%)

99,97
0,3

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)/Ministério
Público - CE (2014)

GRÁFICO 5 - Solicitações e reclamações entre set/13 e set/14.

Reclamações por falta d'água/baixa pressão

14%

Outras reclamações e solicitações
86%

Fonte: CAGECE, 2014.
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Ao se espacializar o fornecimento de água potável existente no município (MAPA 2) tem-se a
visualização de que a rede geral do município atinge principalmente a sede municipal, em especial os
bairros do Centro, Boa Vista, João Antero, Lagoa do Tigre Sul e Açude Oriente 2 (MAPA 3). No território
como um todo tem-se, além da sede, o destaque quanto ao abastecimento de água potável no distrito de
Três Irmãos, apesar de ser o menos populoso de Novo Oriente, concentrando somente 1.925 moradores,
segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010).
Segundo as informações contidas nos ANEXO 8, ANEXO 9 e ANEXO 10, o abastecimento via rede
geral é o mais expressivo dentro do município, sendo os distritos de São Raimundo e Santa Maria os
maiores deficitários, com variação de 0% a 60% da população sem esse tipo de serviço. Ao se analisar o
abastecimento de água via poço, Palestina e Santa Maria destacam-se com até 20% da sua população
dependente desse serviço. Já o abastecimento feito via cisternas é predominante no distrito de São
Raimundo com uma taxa de até 20% da população utilizando essa modalidade. Conclui-se que atualmente
o abastecimento de água é satisfatório para a maior parte do município, porém ainda é necessário
proceder com formas alternativas de acumulação de água para que os moradores não fiquem a mercê dos
períodos chuvosos.

MAPA 2 - Áreas do município de novo oriente por número de domicílios com abastecimento de água via rede geral
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MAPA 3 - Áreas do município de novo oriente por número de domicílios com abastecimento de água via rede geral
- sede urbana

É marcante o fato de grande parte da porção sul do município ainda ser muito carente em relação ao
abastecimento de água via rede geral, restando aos habitantes das localidades desta região a busca por
este bem através de outras estratégias. Entre estas alternativas, de acordo com o Mapa 4, 5 e 6, estão:

1) o abastecimento via poço ou nascente é mais presente, em especial nos distritos de Santa Maria e
Palestina, porção leste de Três Irmãos e parte central do distrito de Novo Oriente;
2) o acúmulo de água da chuva através de cisternas na propriedade para consumo humano (MAPA 4)
mostrou-se mais comum na grande maioria do distrito de São Raimundo, o que conFIGURA esta região do
município como a mais suscetível as intempéries das estiagens, sendo, dentro do contexto de Novo
Oriente, a área mais vulnerável para o fornecimento de água para o consumo humano;
3) esta susceptibilidade às intempéries das estiagens ocorre também na porção sul do distrito de Novo
Oriente, juntamente com a parte leste de Palestina e oeste de Santa Maria, as áreas mais atendidas por
outras estratégias de acesso a água como o carro-pipa.
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De forma complementar, no ANEXO 27, temos uma informação proveniente da CAGECE acerca do
caminho percorrido pela rede de abastecimento de água na Sede Urbana. Reforçando os dados do IBGE,
observamos que a grande maioria da população tem acesso a água encanada, sendo deficiente o
abastecimento em algumas porções dos bairros Lagoa do Tigre Norte e Lagoa do Tigre Sul. Nas áreas mais
periféricas, também é perceptível a falta de rede de água nas vias mais novas e menos consolidadas.
MAPA 4 - Áreas do município de Novo Oriente por número de domicílios com abastecimento de água via poço ou
nascente na propriedade

MAPA 5 - Áreas do município de Novo Oriente por número de domicílios com abastecimento de água via
cisterna na propriedade
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MAPA 6 - Áreas do município de Novo Oriente por número de domicílios com abastecimento de água
por outras formas

2.3.2. Esgotamento sanitário e manejos de água pluviais
Outro desafio estabelecido, não só em Novo Oriente, mas na realidade brasileira como um todo, diz
respeito ao esgotamento sanitário via rede geral. Neste sentido, os novorientenses tem este serviço,
segundo o IBGE (2010), em apenas 15% dos domicílios (TABELA 12 e GRÁFICO 6), configurando uma
realidade bastante precária quanto à oferta desta serviço de necessidade básica no município. Este quadro
preocupante soma-se ao fato de que, segundo o Censo demográfico (IBGE, 2010), 21% dos domicílios não
possuíam banheiro, requisito primário de uma habitação.
Este é um problema em particular quando se tem, como vimos grande parte do abastecimento
municipal de água para o consumo via poços artesianos, pois a falta de esgotamento sanitário é um fator
potencial para a contaminação dos lençóis freáticos e/ou corpos d'água e a consequente disseminação de
doenças.

TABELA 12 - Tipo de esgotamento sanitário por domicílios nos distritos de Novo Oriente
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Fossa
séptica

Fossa
rudimentar

Vala

Recursos
hídricos

Outro
tipo

469

1679

35

36

61

Sem
banheiro
(ibge)
273

1

110

382

30
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GRÁFICO 6 - Tipo de esgotamento sanitário por domicílios nos distritos de Novo Oriente
rede geral de esgoto ou pluvial
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Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)
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Total
3768

Neste sentido, de acordo com o Mapa 7 é possível observar que o esgotamento sanitário atinge
somente uma parte da sede municipal e de forma tímida a porção oeste do distrito de Três Irmãos, sendo
este um grande desafio para a administração municipal a ampliação da rede de esgoto para o restante do
território. De acordo com as informações contidas no ANEXO 11 constata-se a presença de rede de
esgotamento sanitário apenas numa porção da Sede Urbana, chegando ao índice de 0% a 20% de
atendimento da população em todo o restante do município. De forma complementar, os dados
provenientes da CAGECE (ANEXO 28) demonstram que o encanamento de esgoto atende apenas a
população residente do bairro Centro e uma pequena porção do bairro Colinas e Boa Vista.
Com a falta de esgotamento via rede geral, a alternativa mais comum adotada pelos domicílios de
Novo Oriente é a fossa rudimentar, que se caracteriza por ser a estratégia de cavar uma vala profunda no
solo, onde o material orgânico se acumula no fundo, para decomposição por bactéria anaeróbias, enquanto
a parte líquida fica na parte superior. Esta alternativa é o maior fator de contaminação do solo e, muitas
vezes, não obedece a distância mínima de 15 metros de poços ou mananciais onde a água para consumo
humano é extraída. No contexto de Novo Oriente esta prática é adotada, conforme o Mapa 8,
principalmente na porção oeste de Três Irmãos, na parte leste do distrito de Palestina, no sudoeste de
Santa Maria e na parte sul da sede municipal (MAPA 9), sendo estas áreas estratégicas para programas
específicos de construção de fossas sépticas ou de ampliação da rede geral de esgoto no município.
MAPA 7 - Áreas do município de Novo Oriente por número de domicílios com esgotamento via rede geral
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Com a falta de esgotamento via rede geral, a solução mais comum adotada pelos domicílios de
Novo Oriente é a fossa rudimentar, que se caracteriza pela escavação de uma vala profunda no solo sem
revestimento adequado, onde o material orgânico se acumula e percola no solo. Esta alternativa é o maior
fator de contaminação do solo e, muitas vezes, não obedece a distância mínima de 15 metros de poços ou
mananciais onde a água para consumo humano é extraída. No contexto de Novo Oriente esta prática é
adotada, conforme o Mapa 8, principalmente na porção oeste de Três Irmãos, na parte leste do distrito de
Palestina, no sudoeste de Santa Maria e na parte sul da sede municipal (MAPA 9), sendo estas áreas
estratégicas para programas específicos de construção de fossas sépticas ou de ampliação da rede geral de
esgoto no município. De acordo com o ANEXO 13, a fossa rudimentar, é a forma mais representativa de
esgotamento sanitário no município, sendo relevante principalmente nos distritos de Emaús, Três Irmãos e
Santa Maria.
A construção de fossas sépticas, que consiste na construção de uma caixa impermeável de
alvenaria ou concreto que armazena, decanta e fermenta os dejetos a partir de bactérias anaeróbias, se
caracteriza por ser uma estratégia mais rápida do que a chegada da rede geral em um município com a
extensão de Novo Oriente. Esta solução é adotada, de acordo com o Mapa 10, somente na sede distrital de
Emaús e na porção leste do bairro de Vicente Rodrigues Vieira, na sede municipal, mostrando-se ainda uma
solução pouco utilizada no município. De acordo com o ANEXO 12 observamos seu uso numa outra porção
da Sede Urbana, do distrito de Três Irmãos e do distrito de Novo Oriente com até 60% de atendimento.

MAPA 8 - Áreas do município
de Novo Oriente por número
de domicílios com
esgotamento via fossa
rudimentar
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MAPA 9 - Áreas da sede urbana do município de Novo Oriente por número de domicílios com esgotamento via
fossa rudimentar

MAPA 10 - Áreas do município de Novo Oriente por número de domicílios com esgotamento via fossa séptica
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As restrições quanto ao esgotamento tem sua face mais extrema na inexistência de equipamentos
mínimos de suporte sanitário para as necessidades fisiológicas humanas em um domicílio, o que revela em
outra perspectiva, a imagem clara do subdesenvolvimento. Neste sentido, a pobreza e a inadequação das
moradias tem na falta de um banheiro de uso exclusivo e/ou sanitário integrado um dos motivos mais
comuns para a disseminação de doenças e a ausência de qualidade de vida para os moradores de um
município.
Em Novo Oriente este problema é visível a partir da análise do Mapa 11 onde é possível constatar
que a porção sul do município é a mais carente quanto a existência de banheiro e/ou sanitário nos
domicílios. Quase a totalidade dos domicílios do distrito de São Raimundo encontra-se nesta situação,
assim como: o de Palestina (com exceção do seu setor oeste); a parte sul do distrito sede de Novo Oriente;
sudeste de Três Irmãos; e sudoeste de Santa Maria.
Um outro dado importante, contido no ANEXO 14, é a existência de banheiro nas residências que
torna-se preocupante nos distritos de São Raimundo e Palestina com variação de 40% a 80% de domicílios
sem esse cômodo.

MAPA 11 - Áreas do município de Novo Oriente por número de domicílios que não possuíam banheiro de uso
exclusivo
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2.3.3. Coleta de Resíduos Sólidos
De forma contígua ao tema do saneamento, tem-se a questão da coleta dos resíduos sólidos
domiciliares

como

um

problema

vivenciado

na

quase

totalidade

das

cidades

brasileiras,

independentemente do porte dos municípios. Isto se agravou na última década no contexto do país por
conta do crescimento econômico e inclusão no consumo de uma parcela significativa da população, dada
principalmente pelo aumento da oferta de crédito e pelo processo de consolidação do maior poder de
compra do salário mínimo.
Com isto, a quantidade de material descartado nas cidades causou uma pressão no poder público
para a criação de políticas mais eficazes de gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros.
Como efeito tem-se a aprovação da Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei 12.305 de
2 de agosto de 2010) que instaurou às municipalidades o prazo de até o ano de 2014 para a instalação de
políticas municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, condicionando inclusive o repasse às prefeituras
de recursos federais a existência de planos e medidas voltadas ao tema. Seguindo este parâmetro, a
Prefeitura de Novo Oriente, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC (IBGE,
2013), até 2013 já havia criado seu plano de forma articulada com outros municípios.
De acordo com o Mapa 12 e TABELA 13, construindo a partir de dados do Censo DemoGRÁFICO
(IBGE, 2010), a coleta domiciliar no município abrange somente a sede urbana e as sedes distritais de São
Raimundo e Emaús, tornando-se um desafio a ampliação deste serviço para as outras sedes distritais. Vale
salientar que da mesma forma que o esgotamento sanitário, a coleta de resíduos sólidos por caminhões é
um serviço muito oneroso para uma população de baixa densidade. Isto se agrava, por exemplo, pelo fato
de que, quando não há coleta domiciliar, o tipo comum de descarte feito com os resíduos sólidos
produzidos acompanha a cultura da "coivara", ou a queima em terreno aberto dos resíduos produzidos,
mostrando-se em Novo Oriente algo quase tão frequente quanto à coleta (praticamente igualando-se em
números de domicílios que afirmam adotarem esta prática). Outro aspecto preocupante que aparece com
os dados do Censo é a prática de se enterrar o lixo ou descartar o material em terreno baldio, comum para
911 domicílios, prática esta com grave impacto ambiental, dado principalmente com a poluição de
mananciais de água e empobrecimento do solo.
A partir da análise do MAPA 12, percebe-se que a coleta de lixo feita através de caminhão só ocorre
predominantemente na Sede Urbana. A solução encontrada por 80% a 100% da população dos outros
distritos se resume a queima do lixo na sua propriedade, essa ação muitas vezes torna-se nociva a saúde da
população a medida que causa outros tipos de poluição (MAPAS 62 e 63 - ANEXOS). Uma alternativa
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reconhecida em cerca de 60% da população dos distritos de Emaús, São Raimundo e Novo Oriente é jogar o
lixo em terrenos baldios, outra ação que acarreta diversos malefícios a saúde da população.

MAPA 12 - Áreas do município de Novo Oriente que possuem coleta domiciliar de lixo

TABELA 13 - Domicílios particulares permanentes por destino do lixo no município de Novo Oriente
Tipo de destino do lixo
quantid
Coletado

3.577

Coletado por serviço de limpeza

2.863

Coletado em caçamba de serviço de limpeza

714

Queimado (na propriedade)

3.461

Enterrado (na propriedade)

38

Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro destino

911
2
13

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)
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2.3.4. Política de Saneamento e Instrumentos Legais
Para a estruturação de uma política de debate e controle social das ações voltadas ao saneamento
básico, a criação de instrumentos de planejamento, fundos e conselhos temáticos são ferramentas
essenciais para a boa e eficiente prática da gestão pública. Neste ponto vale ressaltar que Novo Oriente
dispõe de um Plano Municipal de Saneamento Básico recente, estruturado no ano de 2014 que é
integrante de uma política municipal na área (QUADRO 7). Além do instrumento de planejamento em
forma de lei municipal, a Prefeitura possui uma fundo específico para o saneamento básico, tendo, a partir
disto, a garantia financeira para a execução das ações planejadas para o setor.
QUADRO 7 - Instrumentos e aspectos abordados na política de saneamento básico no município (2011)
Caracterização
Valores
Plano municipal de saneamento básico
Forma de prestação de serviços de saneamento básico e/ou definição do prestador
de serviço
Forma de regulação e fiscalização de serviços de saneamento básico e/ou definição
do órgão responsável pela regulação e fiscalização
Mecanismos de controle social
Sistema de informação sobre os serviços
Parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública
Direitos e deveres dos usuários
Definição do volume mínimo per capita de água para abastecimento público
Fundo Municipal de Saneamento Básico

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2011)

O controle social neste tipo de planejamento e execução, no caso o saneamento básico no
município, aos moldes participativos que prega o Estatuto das Cidades, tem a sua atuação restrita, uma vez
que, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (2011), Novo Oriente não possui um
conselho municipal de saneamento básico. Sendo o tema debatido de maneira transversal em outro
conselho, o de saúde (QUADRO 8). Isto se torna particularmente preocupante, uma vez que, em um
cenário de uma cidade com graves problemas de fornecimento de água potável e de esgotamento
sanitário, pressupõe-se que estes temas deva ser prioritário no debate público.
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QUADRO 8 - Órgãos colegiados que participam do controle social dos serviços de saneamento básico (2011)
Caracterização
Valores
Não
Sim
Não
Sim

Conselho municipal da cidade e/ou do desenvolvimento urbano
Conselho municipal de saúde
Conselho municipal de meio ambiente
Outro
Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2011)

Apesar da forma de fiscalização da qualidade da água ser dada por um órgão específico da
Prefeitura, mesmo considerando-se a participação da população dada de forma restrita, a legislação
referente ao tema apresenta-se como um instrumento com potencial de servir para o controle no que se
relaciona ao saneamento básico, pois, conforme os quadros 9 e 10, existem leis que dissertam sobre
aspectos como a proteção de mananciais, abastecimento de água, esgotamento, drenagem e controle das
águas pluviais e efluentes para loteamentos novos.
Esta atuação da prefeitura municipal junto ao tema dos resíduos sólidos e do saneamento de uma
maneira geral, de acordo com a MUNIC 2011, não tem o registro da ação de catadores de materiais
recicláveis, ou seja, a prefeitura local não têm ou não possui conhecimento sobre a atuação de catadores
junto à coleta seletiva no município.

QUADRO 9 - Fiscalização da qualidade da água e legislação municipal (2011)
Caracterização

Valores

Existe na administração pública municipal órgão responsável pela fiscalização da
qualidade da água
Legislação municipal sobre proteção de mananciais - existência
A legislação municipal exige a aprovação e implantação de um sistema de abastecimento
de água para loteamentos novos
A legislação municipal exige a aprovação e implantação de um sistema de esgotamento
sanitário para loteamentos novos
A legislação municipal exige a aprovação e implantação de um sistema de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas para loteamentos novos
A legislação municipal prevê mecanismos de controle das águas pluviais efluentes de
loteamentos novos

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2011)

QUADRO 10 - Caracterização da legislação municipal que trate da coleta seletiva de lixo no município (2011)
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Caracterização

Valores
Sim

Legislação municipal que trate da coleta seletiva de lixo - existência
Situação do programa, projeto ou ação de coleta seletiva de lixo desenvolvido pela
administração pública municipal:

Em atividade
Toda a área
urbana da sede
municipal
Não aplicável
Não aplicável

Área de abrangência:
Razão da interrupção
Projeto em elaboração - existência
Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2011)

Tendo em vista a situação analisada relativa à questão do saneamento em Novo Oriente é
importante ter a noção de como o poder público está atuando na busca da melhoria do tema no município.
Para tanto, toma-se aqui a análise dos investimentos por ente federado no período após a coleta de dados
feita pelo Censo demográfico (IBGE, 2010) no intuito de se ter a noção das ações que estão sendo tomadas
para a modificação do cenário verificado pelos dados apresentados de 2010 para o presente momento.
Em nível federal existem dois tipos de investimentos: um dado a partir de convênios do município
com órgãos federais, ou seja, por meio de repasses; outro, executado pela própria União no território de
Novo Oriente. Neste sentido, tem-se na TABELA 14 o resumo dos investimentos executados e/ou previstos
no município entre 2008 e 2016 por meio da prefeitura com recursos da União, o que compreendeu,
principalmente melhorias sanitárias domiciliares e no sistema de abastecimento na ordem de mais de R$ 8
milhões. Já nas ações desempenhadas diretamente pelo Governo Federal tem-se em 2014 um volume de
mais de R$ 9 milhões voltados sobretudo para a garantia do abastecimento de água potável e seguro para
as safras perdidas pela estiagem (TABELA 15).

TABELA 14 - Investimentos em Saneamento (água e esgoto) de Novo Oriente através de convênios do Município
com órgãos Federais e Estaduais no período 2008-2016.
Órgão

Objeto

Vigência

Valor conveniado

Ministério da Saúde

Melhorias Sanitárias
domiciliares – PAC/2008
Implantação e Melhorias de
Sistema de Abastecimento
de Água - PAC/2014
Sistema de Abastecimento
de água PAC/2008

Dez/2008 a
Out/2012
Mai/2014 a
Mai/2016

900.000,00

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Total (Governo Federal 2010 -2016)

Dez/2008 a
Set/2013

4.314.283,18

3.000.000,00
8.214.283,18

Fonte: Portal da transparência ( 2014)
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TABELA 15 - Ações implementadas pelo Governo Federal e executadas pelo Governo Municipal de Novo Oriente até
setembro de 2014.
Ações e Equipamentos

Quantidade

Carros pipa em operações (Governo Federal)

8

Carros pipa em operações (Governo Estadual)

0

Cisternas construídas

1698

Bolsa estiagem

2.374

Garantia safra

6.224

Retro (máquinas entregues) – PAC

1

Motoniveladora (máquinas entregues) – PAC

1

Número de operações

1.114

Volume ofertado

R$ 9.155.649,99

Fonte: Observatório da Seca do Governo Federal, 2014.

Quanto às ações do Governo Estadual relativas ao saneamento tem-se que, através do programa
Água para Todos, R$ 1,76 milhão foram licitados pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA em
2014, beneficiando um total de 439 famílias de Novo Oriente (TABELA 16). Já no contexto das ações
municipais no setor (TABELA 17 e GRÁFICO 7), a tônica é principalmente até 2014 a implantação e
expansão da rede de saneamento básico (44,77%), acompanhada das iniciativas de manutenção da rede
existente (32,49%), tendo as ações de combate à seca e de acesso à água o menor percentual dos
investimentos municipais no setor.

TABELA 16 - Projetos licitados através do Programa Água para Todos até outubro de 2013.
Comunidade
beneficiada

Associação
Ass. Comunitária dos Moradores
de Flor do Campo
Ass. Comunitária dos Moradores e
Moradoras de Gambá e
Adjacências

Flor do Campo
Gambá

Nº de
famílias

Valor (R$)

42

243.116,45

29

167.440,14

Minador - Pé de Ladeira

Ass. Comunitária do Povo Quilombola
de Minador

40

173.193,18

Morro

Ass. Comunitária dos
Trabalhadores Rurais de Ipueiras

29

155.733,12

Paraná

Ass. Comunitária Quilombola de
Bom Sucesso

18

105.902,84

Várzea Grande

Ass. Comunitária de Almas

29

192.704,35

Azul

Ass. Comunitária de Azul

19

110.459,86
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Ass. Comunitária de Central

Maia/Central
Malhada Grande

84

368.810,42

Ass. Com. dos moradores de Vila
Nova

149

259.609,82

Total

439

1.776.970,18

Fonte: SDA, 2014

TABELA 17 - Investimentos previstos no Plano Plurianual (PPA) do município de Novo Oriente para o período de
2014 a 2017.
Investimento
Ação de
combate a
Seca e acesso
à água
potável
(carros-pipa)
Manutenção
e melhorias
de
saneamento
básico
Ação de
combate a
seca e acesso
à água
potável
Implantação e
expansão da
rede de
Saneamento
Básico

Metas

2014

2015

2016

2017

Total

Físicas (unidades)

600

100

50

50

800

140,00

151,20

152,60

154,00

597,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

100

50

50

800

200,00

216,00

218,00

220,00

854,00

20

10

10

10

50

265,00

295,30

304,45

312,30

1.177,05

605,00

662,50

675,05

686,30

2.628,85

Financeiras (R$ em mil)

Físicas (unidades)

Financeiras (R$ em mil)
Físicas (unidades)

Financeiras (R$ em mil)

Físicas (% serviço)

Financeiras (R$ em mil)

TOTAL
Fonte: Novo Oriente (2014)
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GRÁFICO 7 - Distribuição dos investimentos em Novo Oriente

22,74%

Implantação e expansão da rede de
Saneamento Básico
Manutenção e melhoria de Saneamento
Básico

44,77%

32,49%

Ação de combate a seca e acesso à água
potável

Fonte: Novo Oriente (2014)
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2.4. Habitação
Novo Oriente possui um total de 10.136 imóveis recenseados em 2010 pelo IBGE, 5.114 na área
urbana e 5.022 no meio rural (TABELA 18), sendo que, deste total, 2.121 encontravam-se não ocupados. As
moradias possuem uma média de 3,43 habitantes por domicílio, sendo que este número é maior nos
imóveis rurais que possuem uma média de 3,53 hab/dom. Os distritos mais habitados, além da sede com
5.577 moradias, são visíveis a partir do Mapa 13. Neste sentido, tem-se os distritos de São Raimundo
(1.075), Palestina (987) e Santa Maria (905) como mais populosos. Destaque-se entre estas áreas
apontadas o fato de que São Raimundo é o único que apresenta característica eminentemente rural se
comparado aos restantes.

TABELA 18 - Dados de domicílios particulares e coletivos, segundo distritos – 2010.

Distritos

Novo
Oriente

Novo Oriente
Sede -

Emaús

Palestina

Santa Maria

São Raimundo

Três Irmãos

Média de
moradores
por domicílio
particular
ocupado (hab/dom)

Domicílios
Particulares
não ocupados

Domicílios
coletivos

Situação do
domicílio

Total de
domicílios

Domicílios
Particulares
ocupados

Total

10136

8013

3,43

2121

2

Urbana

5114

4267

3,33

845

2

Rural

5022

3746

3,53

1276

-

Total

5577

4582

3,39

993

2

Urbana

4463

3772

3,33

689

2

Rural

1114

810

3,69

304

-

Total

782

566

3,48

216

-

Urbana

38

29

3,66

9

-

Rural

744

537

3,47

207

-

Total

987

773

3,55

214

-

Urbana

108

95

3,26

13

-

Rural

879

678

3,59

201

-

Total

905

668

3,43

237

-

Urbana

90

80

2,89

10

-

Rural

815

588

3,50

227

-

Total

1075

826

3,61

249

-

Urbana

348

246

3,52

102

-

Rural

727

580

3,65

147

-

Total

810

598

3,22

212

-

Urbana

67

45

3,40

22

-
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Rural

743

553

3,21

190

-

Fonte: IBGE (2010)

MAPA 13 - Domicílios particulares permanentes por distrito de Novo Oriente

MAPA 14 - Domicílios particulares permanentes por distrito-sede de Novo Oriente
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Até o fechamento deste estudo não foi identificada a existência de Plano Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS), instrumento que norteia a política habitacional no município, juntamente com a
referência para o desenvolvimento municipal que é o Plano Diretor. Neste sentido, o que é perceptível com
os dados disponíveis é que no município, de uma maneira geral, as áreas urbanas ou as que oferecem
melhores acessos ao saneamento e ao espaço urbanizado seriam as áreas estratégicas para ocupação da
habitação. Com isto tem-se o distrito-sede como grande polo atrativo para a habitação em Novo Oriente, já
que esta área contempla a maior parte dos serviços essenciais a vida humana.
Dentro desta área, de acordo com o Mapa 14, tem-se que os bairros mais adensados em termos de
domicílio no distrito-sede de Novo Oriente são: Boa Vista, Lagoa do Tigre Sul, Centro e Açude Oriente 2.
Entre os menos adensados estão os bairros de Açude Oriente 1, Colinas e Prefeito Manuel Claudino Sales,
sendo estas as áreas do distrito-sede de ocupação prioritária.
O conhecimento da característica das habitações novorientenses é elemento importante para se
pensar a forma como a política habitacional deve ser estruturada na cidade. Um dos primeiros aspectos é
identificar qual a média de moradores por domicílios, relacionando-se assim a densidade populacional à
densidade habitacional. Com isto, detalhando-se a média de 3,43 habitantes por domicílio, tem-se que
dentro desta faixa encontram-se 93% das habitações de Novo Oriente, restando apenas 7 % das moradias
com mais de 3 moradores (GRÁFICO 8). Como observou-se anteriormente, provavelmente boa parte desta
média de moradores seja constituída tendo em vista a média de mais de 4 filhos por mulher que caracteriza
Novo Oriente, em especial na área rural.

GRÁFICO 8 - Domicílios particulares permanentes particulares permanentes com densidade de moradores por
dormitório
Até 1 morador
7%
22%

22%
Mais de 1,0 a 2,0
moradores
49%

Mais de 2,0 a 3,0
moradores
Mais de 3,0
moradores

Fonte: IBGE (2010)
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Do ponto de vista da adequação das moradias, uma vez já considerada aqui a questão sanitária de
que somente 20% das habitações enquadrava-se como adequadas, tem-se na TABELA 19 a análise deste
aspecto com o cruzamento com o rendimento médio e mediano presente nestas habitações. Neste sentido
é de se esperar a adequação das moradias nos maiores rendimentos por domicílio, os quais, em média
superaram a marca de, na época, dois salários mínimos (s.m.). No caso das habitações semiadequadas, o
rendimento médio esteve entre 1 e 2 s.m. e, no caso da inadequação, o mais comum é que, um pouco mais
da metade das habitações, apresenta um salário mínimo (que até então era de R$ 510,00) como média. Isto
caracteriza o fato de que a renda, como já seria de se esperar, é fator primordial para a consolidação da
adequação de uma moradia e o atendimento das necessidades básicas da vida humana.
Aqui vale ressaltar ademais que a grande maioria dos domicílios novorientenses é feita de
alvenaria, seja com ou sem revestimento (GRÁFICO 9), ficando 245 moradias sem este tipo de
revestimento, enquadrando-se como habitações de taipa, revestida ou não. Estes tipos de moradias, além
de denotarem o subdesenvolvimento e tipo improvisado de habitação, não garante mínimas condições
sanitárias e proteção contra vetores como o "barbeiro" ( besouro transmissor da doença de Chagas, por
exemplo) para seus habitantes.
TABELA 19 - Valor do rendimento nominal médio e mediano mensal dos domicílios particulares permanentes, por
adequação da moradia, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios - Ceará - 2010*
Caracterização
Rendimento
Rendimento
mensal
mensal
médio (R$)
mediano (R$)
Total
510
827
Adequação
888
1.189
Semiadequação
510
794
Inadequação
200
385
Fonte: Censo (IBGE, 2010)
*O salário mínimo à época do recenseamento era de R$
510,00

Gráfico 9- Domicílios particulares permanentes por tipo de material
das paredes externas
Sem parede

0
0
0
0
84
161
0

Palha
Taipa não revestida
Madeira aparelhada
Alvenaria com revestimento
0

1.018

6.729

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Fonte: IBGE (2010)
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No quadro geral das habitações de Novo Oriente conta que, segundo o Censo 2010, a grande
maioria é própria (6.325) - TABELA 20, tendo como outra grande característica das moradias, o fato de um
número considerável serem cedidas (cerca de 15%), o que se adéqua à 1.151 unidades habitacionais.
Mostra-se também, como uma característica das habitações do município, o fato de que uma pequena
parcela destas é alugada, somente 512 unidades (6,4%). No tocante à infraestrutura energética, os
domicílios de Novo Oriente em sua grande maioria possuem energia elétrica (TABELA 21), tendo a carência
deste serviços, segundo o IBGE (2010) sido identificada em somente 96 domicílios (1,2%).

TABELA 20 - Domicílios particulares permanentes de Novo Oriente por condição de ocupação
condição de ocupação
quantid
Próprio

6.325

Próprio já quitado

6.314

Próprio em aquisição
Alugado
Cedido

11
512
1.151

Cedido por empregador

261

Cedido de outra forma

890

Outra condição

14

Fonte: IBGE (2010)

TABELA 21 - Domicílios particulares permanentes no município em relação ao fornecimento de energia elétrica2010
Caracterização
valores
Tinham energia elétrica em domicílios particulares
Tinham companhia distribuidora de energia elétrica em domicílios particulares
permanentes
Tinham outra fonte de energia elétrica em domicílios particulares permanentes
Não tinham energia elétrica em domicílios particulares permanentes
Tinham medidor em domicílios particulares permanentes com energia elétrica de
companhia distribuidora
Tinham medidor de uso exclusivo do domicílio com energia elétrica de companhia
distribuidora
Tinham medidor comum a mais de um domicílio com energia elétrica de companhia
distribuidora
Não tinham medidor em domicílios particulares permanentes com energia elétrica de
companhia distribuidora

7.906
7.893
13
96
7.827
7.702
125
66

Fonte: Censo (IBGE, 2010)
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Além da infraestrutura básica para a habitação, o IBGE, através do Censo demográfico de 2010,
investiga que tipo de bens duráveis estão presentes nos domicílios visitados (GRÁFICO 10), tanto como um
indicativo de renda, como um aspecto que denota a qualidade de vida dos residentes. Neste sentido, foi
constatado que em Novo Oriente os itens mais presentes foram, respectivamente: 1) Televisão; 2)
Geladeira; 3) Telefone celular; 4) Rádio; 5) Motocicleta. Estes itens foram identificados em mais de 1.000
domicílios, o que denota os itens mais consumidos na realidade local apontando que estes são o principal
meio de acesso à informação, conservação de alimentos, comunicação e locomoção do novorientense.
Entre estes, identifica-se o rádio como o único item em que o meio rural superou a aquisição no meio
urbano, colocando este, de fato, como o principal meio de acesso à informação neste contexto.
Destaca-se também o fato da presença muito tímida dos microcomputadores, especialmente
aqueles com acesso à internet, constando como item em menos de 1.000 domicílios. Esta preocupação,
juntamente com a falha na oferta de acesso à rede mundial de computadores, é afirmada na fala do
morador abaixo e se torna preocupante, uma vez que vive-se na era da informação digital e em rede e esta
marca acaba sendo a expressão de um povo que vivencia restrições de integração a esta nova configuração
global.
[...] agora tem um problema muito grave que afeta as pessoas, ao agricultor, os
pecuaristas que é o problema da internet. As vezes, as pessoas chega lá e fica sem ser
atendido, porque a internet não funciona, e não é só o momento, a questão tem
momentos, tem épocas, dias que passa, é três, quatro dias, cinco sem ter internet. E as
vezes tem três, quatro dias que a internet funciona, mas você não pode acessar porque
ela não tem continuação, ela é muito fraca. O problema maior na Secretaria de Agricultura
é a internet (morador de Novo oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).
GRÁFICO 10 - Domicílios particulares permanentes com existência de alguns bens duráveis
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

total
urbano
rural

Fonte: IBGE (2010)
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2.5. Educação
2.5.1. Aspectos Gerais

Ao se conhecer um município em perfil através de seus principais indicadores econômicos,
urbanísticos e sociais, com vistas a construção participativa de um Plano Diretor, a estruturação da
educação como área temática se destaca como ferramenta e alicerce em todo planejamento por ser a base
de todo possível desenvolvimento socioeconômico de um município. O tema se mostra importante
inclusive por que, para o entendimento da função política de um plano e a compreensão das
recomendações técnicas do uso do espaço urbano da cidade, oriundos de uma racionalização e otimização
dos recursos ambientais e financeiros, depende-se do quão avançada é uma sociedade em termos
educacionais.
Neste sentido é importante dimensionar as carências e estruturas educacionais existentes no
contexto de Novo Oriente para se pensar o espaço urbano também como indutor de avanços na política
educacional. Isto não se superpõe ao documento central para a estruturação da área que é, de fato, o
Plano Municipal de Educação o qual, no caso de Novo Oriente, segundo dados do Anuário Estatístico do
Ceará (2014), data do ano de 2005.
Devido à divisão da educação por ente federativo estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases (Lei Nº
9.394/96 - LDB), a responsabilidade municipal abrange a educação básica, composta pelo ensino infantil e
fundamental, os quais serão objeto de análise neste relatório, pois objetiva-se aqui a compreensão do
escopo de ação possível da municipalidade no tema.
O conjunto de escolas que compõem a rede municipal está representado na QUADRO 11/MAPA 15
e demonstram uma concentração de unidades escolares no distrito-sede, que abriga o maior contingente
populacional do município. Vale ressaltar que, além do distrito de Palestina, que contempla uma reserva
indígena e tem uma escola estadual específica para atender a este público, é na sede que situam-se as
escolas de ensino médio no município, fazendo com que, necessariamente, os alunos dos distritos
restantes tenham que deslocar-se para seguir seus estudos além do nível fundamental.
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QUADRO 11 - Escolas de ensino fundamental e médio de Novo oriente por localidade, ente responsável e
caracterização
Nome da Escola

Localidade

Caracterização

Ente resp.

Novo Oriente
Antonia Rodrigues Coelho C E I

Avenida Alcides Sales Teixeira

Urbana

Municipal

Coelho Mascarenhas EEM

Rua Sao Jose

Urbana

Estadual

Crescendo Brincando Creche

Avenida Dr Jose Maria Fernandes
Leitao

Urbana

Municipal

Dr Antonio Eufrasino Neto E E B

Rua Luiz Bezerra

Urbana

Municipal

Francisco Alexandre E E F

Lagoa do Tigre Sul

Urbana

Municipal

Francisco Rufino E E F

Capitao Rodrigues

Urbana

Municipal

Jorge Hildo Furtado Leite E E F

Rua Freire Vidal

Urbana

Municipal

Manoel Coelho Ferreira E E F

Rua Tenente Ferreira

Urbana

Municipal

Vila Feliz

Urbana

Estadual

Vila Feliz

Urbana

Municipal

Av Sao Francisco

Urbana

Municipal

Maria Eudes Bezerra Veras E E E
P
Maria Jose Bezerrra De Melo
Creche
Otavio Rodrigues Cavalcante C E I
F

Sao Raimundo
Antonio Fernandes De Lima E E F

Lagoa das Pedras

Rural

Municipal

Edval Araujo Da Silva C E I F

Sao Raimundo

Rural

Municipal

Francisco Das Chagas Mota E E F

Agrovila

Rural

Municipal

Francisco Edson De Oliveira C E I
F Prof

Monte Alegre

Rural

Municipal

Emaús
Antonio Soares De Andrade E E F

Baixio do Cavaco

Rural

Municipal

Joao Belo E E F

Barro Vermelho

Rural

Municipal

Marcelino Tavares E E F

Olho Dagua

Rural

Municipal

Pedro Marques Lima Creche

Bom Jardim

Rural

Municipal

Três Irmãos
Castelo Dos Sonhos Creche

Tres Irmaos

Rural

Municipal

Honorio Fernandes Araujo E E F

Tres Irmaos de Cima

Rural

Municipal

Jose Pedro De Araujo E E F

Sao Pedro

Rural

Municipal

Manoel Luiz Da Silva E E F

Tres Irmaos

Rural

Municipal

Rosendo Ferreira Da Mota E E F

Tatajuba

Rural

Municipal

Santa Maria
Centro Educacional Rural E E F

Lagoa da Areia

Rural

Municipal

Francisco Severiano Sousa E E F

Santa Maria

Rural

Municipal

Olimpio Rodrigues Loiola E E F

Varzea Comprida

Rural

Municipal

Palestina
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Dr Jose Maria Fernandes Leitao E
EF
Escola Indigena Antonio Gomes

Santa Fe

Urbana

Municipal

Lagoinha dos Potiguara

Rural

Estadual

Fernando Costa E E I F

Palestina

Rural

Municipal

Francisco Dionizio Macedo E E F

Baixio da Fortaleza

Rural

Municipal

Luiz Canuto E E F

Lagoa dos Neres

Rural

Municipal

Maria Julia Da Silva E E F

Barriguda

Rural

Municipal

Simão Soares Costa E E F

Bom Sucesso

Rural

Municipal

Fonte: Novo Oriente (2015)

MAPA 15 - Distribuição espacial das escolas no município de Novo Oriente

Fonte: IDECI/Novo Oriente (2015)

Novo Oriente possui, de acordo com o Anuário Estatístico do Ceará (2014), um total de 71 salas,
sendo que são utilizadas pelo município 87 - TABELA 22, o que denota que a rede escolar no município
utiliza mais salas do que conseguiu produzir, surgindo a necessidade de locação de espaços ou cessão a
partir de anexos ou congêneres. Coloca-se daí a necessidade da ampliação da oferta de salas de aula na
municipalidade o que, com isto, possibilitaria maior conforto e aprendizagem para o alunado.
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No tocante ao número de professores, Novo Oriente apresenta, segundo a MUNIC de 2014 TABELA 23, o total de 318 profissionais, que concentram-se principalmente no ensino fundamental, pois
somente 42 (ou 13%) são dedicados ao ensino infantil e nenhum profissional é pago pela prefeitura para o
ensino médio. Ressalta destes números que o município, apesar de não ser obrigado por lei a investir no
ensino médio, pode possuir profissionais e estabelecimentos para este segmento ligados a rede municipal,
o que poderia atuar para o fortalecimento da educação e a menor necessidade de deslocamentos intra e
extra municipal. Outro aspecto que se relaciona ao nível infantil é que, uma vez constatada uma alta
fecundidade no município (de um pouco mais de 4 filhos por mulher), a parca oferta de profissionais
voltados a estes primeiros anos de estudo pode ser um causador de fragilização ou maior dificuldade do
percurso do escolar ao longo dos escolares para estas crianças.
TABELA 22 - Salas de aula existentes no município (2013)
Caracterização
valores
Total de salas de Aula existentes
Total de salas de Aula utilizadas

71
87

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

TABELA 23 - Professores do município por nível de ensino (2014)
Caracterização
valores
Professores da educação infantil(*)
Professores da educação fundamental(*)
Professores de ensino médio(*)
Total de professores(*)

42
276
0
318

Fonte: MUNIC (IBGE, 2014)
(*) Não soube informar - existe, mas não soube quantificar.

2.5.2. Ensino Infantil

A educação infantil compreende a ação educacional voltada para crianças de 0 a 5 anos de idade,
segundo a Lei de Diretrizes e Bases (lei nº 9.394/96 - LDB), o que, por sua vez, relaciona-se com o período
que antecede o ensino obrigatório. Por compreender o período inicial da formação das habilidades dos
aprendizes tem-se esta etapa como uma das mais importantes para o alunado. Neste sentido, de acordo
com a legislação supracitada, o município é o responsável por este nível de aprendizagem, assim como o
nível fundamental (que compreende o ensino regular de crianças e/ou jovens até 14 anos) e é obrigado a
oferecer vagas para indivíduos a partir de 4 anos de idade.
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Neste sentido é importante perceber dentro do território de Novo Oriente onde está a maior parte
deste público para que se torne possível a municipalidade atender aos ditames da lei. O que se coloca com
isto é que, pelo que se capta do Mapa 16, que apresenta a localização de crianças de 0 a 4 anos pelo Censo
Demográfico (IBGE, 2010) no território de Novo Oriente, é que o distrito de São Raimundo, além de deter a
maior fecundidade, possui grande parte das crianças nesta idade. Isto faz com que esta seja uma das áreas
prioritárias no município para a instalação de creches, juntamente com a porção leste de Palestina, Três
Irmãos, grande parte de Santa Maria centro de Novo Oriente e nordeste de Emaús. No distrito-sede as
áreas prioritárias seriam principalmente a porção sul, que compreende os bairros de Boa Vista e Açude
Oriente 2.

MAPA 16 - pessoas de 0 a 4 anos do município de Novo Oriente (2010)

Fonte: IBGE (2010)

No quadro geral do ensino infantil em Novo Oriente (TABELA 24), 26 estabelecimentos atuam,
sendo que apenas um é mantido pelo Governo do Estado. Estes receberam um total de 1465 matrículas
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(TABELA 25), a maior parte em estabelecimentos municipais e somente 8 em estaduais. Este quadro
compõe a taxa de escolarização, a qual possui duas faces, a bruta e a líquida.
A taxa de escolarização bruta, segundo o IBGE, diz respeito à oferta de vagas que o poder público e
privado oferecem para atender a demanda escolar e taxa líquida relaciona-se com as vagas ocupadas, de
fato, por esta demanda. Neste ponto vale frisar que o município detém uma taxa líquida de escolarização
preocupante, onde somente 37,15% % (TABELA 26) das crianças em idade de cursar o ensino infantil estão
matriculadas, isto dado apesar da capacidade de vagas no município estar em 58,9. Explicita-se daí um sério
problema de escolarização e familiaridade com os estudos já no princípio da carreira escolar da maior parte
do alunado novorientense.

TABELA 24 - Estabelecimentos de ensino infantil no município por ente responsável (2013)
Caracterização
valores
Total de Estabelecimentos
Total de Estabelecimentos Federais
Total de Estabelecimentos Estaduais
Total de Estabelecimentos Municipais
Total de Estabelecimentos particulares

26
1
25
-

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

TABELA 25 - Matrículas no ensino infantil no município por ente responsável (2013)
Caracterização
valores
Total de matrículas
Total de matrículas em estabelecimentos federais
Total de matrículas em estabelecimentos estaduais
Total de matrículas em estabelecimentos municipais
Total de matrículas em estabelecimentos particulares

1465
8
1457
0

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

TABELA 26 - Taxa de escolarização do ensino infantil no município (2013)
Caracterização
Taxa bruta de escolarização
Taxa líquida de escolarização

Valores
(%)
58,9
37,15

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

No tocante às condições de aprendizagem das crianças em idade para o ensino infantil, tem-se que,
para estas, este aspecto torna-se mais complicado à medida que não se disponha de condições de
urbanidade e, na família, os responsáveis não ofereçam o que Bourdieu (2009) chama de "capital cultural"
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a ser herdado. Ou seja, é bem mais difícil para pais ou responsáveis educar uma criança quando este não
dispõe de condições de letramento mínimo. Neste sentido, apesar de decrescente, quase metade (45,7%)
das crianças de 0 a 5 anos de idade possuem responsáveis analfabetos e, além disto 27,1%, tem a ausência
de condições mínimas de saneamento em seu lar. Aquelas possuem ambos aspectos são 14,6% (TABELA
27/GRÁFICO 11).
TABELA 27 - Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em domicílios particulares permanentes por
responsável ou cônjuge analfabeto e/ou saneamento inadequado
Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em domicílios
%
particulares permanentes por responsável ou cônjuge analfabeto e/ou
2000
2010
saneamento inadequado
com responsável ou cônjuge analfabeto
67,7
45,7
com saneamento inadequado(1)

67,1

27,1

com responsável ou cônjuge analfabeto e saneamento inadequado (1)

49,6

14,6

Fonte: IBGE (2010)

GRÁFICO 11 - Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em domicílios particulares permanentes por
responsável ou cônjuge analfabeto e/ou saneamento inadequado
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2.5.4. Ensino Fundamental
O ensino fundamental incorporou a partir da LDB a alfabetização e as séries de estudo que
compunham o antigo 1º grau, que se estruturavam da 1ª a 8ª séries. Na conFIGURAção atual, a
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alfabetização deve ser objetivo principal do 1º ano, primeiro passo numa série de 9 anos de estudo do nível
fundamental.
Neste contexto é importante ressaltar a questão da alfabetização em um município pobre e com
sérias restrições de urbanização como Novo Oriente. A ausência da habilidade da leitura em um mundo
cada vez mais informacional é um elemento contundente de exclusão social e deve ser atacado como
prioridade máxima pelo poder público. De acordo com a TABELA 28/ GRÁFICO 12 percebe-se que esta
ainda é uma questão muito séria em Novo Oriente, já que, segundo o Censo demográfico (IBGE, 2010), o
município ainda possui, mesmo que decrescente entre os Censos de 2000 e 2010, uma taxa de
analfabetismo de 34 %, distribuído principalmente nos mais idosos (grupos de idade de 60 anos ou mais),
onde verificou-se que mais de 66% desta população não sabe ler nem escrever.
Considerando-se os que se situam entre os 24 e 59 anos de idade, ou essencialmente os indivíduos
que representam boa parte da População Economicamente Ativa - PEA, este número chega a mais de um
terço da população (36,4%), constituindo grave problema para a qualidade da mão de obra ofertada no
município, causando daí prejuízos para a economia local e ciclos de pobreza e restrição quanto à qualidade
de vida. Vale destacar ademais que, entre os mais jovens, este número já é bem inferior se relacionada às
outras faixas de idade analisadas, obtendo para os que possuem entre 15 e 24 anos de idade um percentual
de 6,5% de analfabetismo.
TABELA 28 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade entre 2000 e 2010
%
Caracterização
total
grupos de idade 15 a 24 anos
grupos de idade 24 a 59 anos
grupos de idade 60 anos ou mais
Fonte: IBGE (2010)

2000

2010

47,1
25
50,7

34
6,5
36,4

76,4

66,4

GRÁFICO 12 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade entre 2000 e 2010
80
60
40
20
0

2000
2010
grupos de idade grupos de idade grupos de idade
15 a 24 anos
24 a 59 anos
60 anos ou mais
Fonte: IBGE (2010)
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Este analfabetismo possui cor, não só em Novo Oriente, como no país de uma maneira geral. Isto se
mostra, por exemplo, pela descrição feita pelo IBGE (2010) da raça dos analfabetos no município (TABELA
29). Em geral, a maior parte (46,6%) dos analfabetos de 15 anos ou mais no município é de cor preta,
seguido pelos indígenas - 39,6%, e o grupo com menor analfabetismo é o de cor branca (28,7%). Vale
ressaltar que o município possui presença de comunidades quilombolas e indígenas e estes, pelo que se
percebe, tem as maiores restrições quanto o acesso ao conhecimento e, por consequência, a uma melhor
qualidade de vida. Dentro destes números, destaca-se o fato de quase a totalidade (94,7%) dos indígenas
de 60 anos ou mais de idade não sabem ler nem escrever e, entre os negros desta idade, mais de 3/4.
TABELA 29 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever por grupos de idade e raça
Pessoas de 15
total
branca
preta
parda
amarela
indígena
anos ou mais de
idade que não
sabem ler e
taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
pessoas
pessoas
pessoas
pessoas
pessoas
pessoas
escrever por
%
%
%
%
%
%
grupos de idade
e raça
de 15 anos ou
6.838
34
1.837
28,7
683
46,6
4.128
35,2
131
34,5
59
39,6
mais
de 15 a 24 anos
333
6,5
75
4,9
40
12
213
6,8
3
3,3
2
4,8
de 25 a 39 anos
1.511
27,1
361
20,4
127
37,6
988
29,5
22
26,2
13
31,7
de 40 a 59 anos

2.666

45,2

657

36,2

311

59,4

1.619

47,9

53

41,7

26

55,3

de 60 anos ou
mais

2.328

66,4

744

58,9

205

75,9

1.308

69,8

53

68

18

94,7

Fonte: IBGE (2010)

Para se espacializar o problema do analfabetismo em Novo Oriente entre os mais jovens, adotou-se
a estratégia de construir um mapa que apresente a população analfabeta entre os 10 e 14 anos de idade,
cuja faixa etária pressupõe o curso do ensino fundamental II e a conclusão estimada para crianças/jovens
de 14 anos - Mapa 17. Neste sentido é possível perceber que o analfabetismo entre os mais jovens atinge
principalmente a área oeste de Palestina e noroeste do distrito-sede. Destaque positivo é o fato dos
distritos com maiores restrições de urbanização, como São Raimundo e Santa Maria, estarem conseguindo
ser uma das regiões com mais jovens alfabetizados na faixa de idade analisada. Na sede municipal a
questão do analfabetismo entre os jovens de 10 a 14 anos insere-se principalmente no bairro Colinas,
Açude Oriente I e parte sul da Lagoa do Tigre Sul, obtendo-se registros significativos também no Bairro
Prefeito Manoel Claudino Sales - Mapa 18.
MAPA 17 - Pessoas alfabetizadas com 10 a 14 anos em Novo Oriente

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

58

MAPA 18 - Pessoas alfabetizadas com 10 a 14 anos no distrito-sede de Novo Oriente
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2.6. Saúde
Quanto as ações voltados a saúde é importante destacar que a prevenção e ações estratégicas na
área devem estar contidas mais especificamente ao longo do Plano Municipal de Saúde, o qual, segundo
dados do Governo do Estado do Ceará, consta que existe no município desde 2010. De acordo com o IPECE
(2014), todos os estabelecimentos da rede de atendimento à saúde no município são de responsabilidade
da Prefeitura de Novo Oriente, sendo que contabilizam 14 unidades, como afirma a QUADRO 12/Mapa 19.
Destas, é possível verificar que cada um dos distritos possui pelo menos um posto de saúde para
atendimento local, concentrando-se no distrito-sede a maior parte dos serviços de atendimento de maior
complexidade. Estas unidades, por sua vez, contemplam um total de 20 leitos (TABELA 32).
QUADRO 12 - Unidades de Saúde do município de Novo Oriente por distrito e localidade (2014)
Nome da Unidade de Saúde

Localidade

Caracterização

Ente resp.

CAPS de Novo Oriente

Rua JK

Centro

Município

Centro de Saúde de Novo Oriente

Rua Coelho da Silva

Centro

Município

Hosp Matern. Dr Jose Maria Leitão

Rua Deocleciano Aragão

Centro

Município

Laboratório Munic. de Novo Oriente

Rua Coelho Da Silva

Centro

Município

NASF 1 Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Rua Deocleciano Aragão

Centro

Município

Posto de Saúde de Açude Oriente

Avenida Manuel Barbosa

Centro

Município

Posto de Saúde de Lagoa Tigre Norte

Avenida Rio Branco

Centro

Município

Posto de Saúde Sede III

Av Dr José Maria F Leitão

Trecho Tauá

Município

Unid. Vigil. Sanitária - Novo Oriente

Rua Dona Joana

Centro

Município

Povoado De Emaús

Zona Rural

Município

Distrito De Monte Alegre

Zona Rural

Município

Distrito De Palestina

Zona Rural

Município

Distrito De Santa Maria

Zona Rural

Município

Tres Irmãos

Zona Rural

Município

Novo Oriente

Emaús
Posto de Saúde de Emaus
São Raimundo
Posto de Saúde de Monte Alegre
Palestina
Posto de Saúde de Palestina
Santa Maria
Posto de Saúde de Santa Maria
Três Irmãos
Posto De Saude De Tres Irmaos
Fonte: IPECE (2014)
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TABELA 30 - Leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município (2013)
Caracterização
quantidade
Total de Leitos
20
Leitos do SUS
20
Federais
Estaduais
Municipais
Privados

20
-

Fonte: Anuário estatístico do Ceará (IPECE,
2014)

MAPA 19 – Localização das unidades básicas de saúde

Fonte: IDECI (2015)

O tipo de profissional ligado à área da saúde no município tem sua maior parcela contratada por
concurso público (58%), tendo porém, 40% do restante dos profissionais terceirizados ou celetistas o que
incorre num custo por profissional maior para a Prefeitura (TABELA 31/GRÁFICO 13). São ao todo, segundo
o Anuário Estatístico do Ceará, 13 médicos em 2014 (sendo que em 2013 este número foi de 18), 6
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dentistas e 19 enfermeiros (TABELA 32). Este indicativo, no caso do corpo médico, fica bem distante da
média preconizada pela Organização Mundial de Saúde de 1 médico para 1000 habitantes, ficando a média
em Novo Oriente próximo da relação 1 profissional para 2.170 habitantes.

TABELA 31 - Recursos Humanos na área da saúde (2014)
Caracterização
quantidade
238
Estatutários
161
Celetistas
0
Somente comissionados
7
Estagiários
0
Sem vínculo permanente
406
Total
Fonte: MUNIC (IBGE, 2014)

GRÁFICO 13 - Recursos Humanos na área da saúde (2014)
0% 2%
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Estatutários

40%

Celetistas
58%

Somente comissionados
Estagiários
Sem vínculo permanente

Fonte: MUNIC (IBGE, 2014)

TABELA 32 - Profissionais de saúde ligados ao SUS no município (2013 - 2014)
Caracterização
quantidade
Total de profissionais de saúde ligados ao SUS de Nível superior (2013)
59
Médicos (2013)
18
Médicos (2014)
13
Dentistas (2013)
6
Enfermeiros (2013)
19
Outros (2013)
16
Total de profissionais de saúde ligados ao SUS de Nível médio (2013)
127
Agentes de saúde (2013)
74
Auxiliares, técnicos e outros (2013)
53
Agentes comunitários de saúde (2013)
71
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Fonte: Anuário estatístico do Ceará (IPECE, 2014)/ MUNIC (IBGE, 2014)

Em relação ao atendimento de saúde feito a partir de equipes itinerantes (TABELA 33), tem-se que
o Programa Saúde da Família em Novo Oriente é composto por 11 núcleos e o de saúde bucal por 6, tendo
quase a totalidade dos habitantes e famílias do município cadastrados. Tendo como alvo principalmente
crianças e gestantes, a taxa de atendimento de bebês de até 3 meses é deficitária chegando a somente
62,8% deste público. Entretanto, do ponto de vista da vacinação de crianças de até 2 anos, o município
atinge níveis próximos do ideal.

TABELA 33 - Atendimento dos programas de saúde bucal e da família (2013)
Caracterização
Equipe do programa saúde da família
Equipe do programa saúde bucal

quantidade
11
6

Pessoas cadastradas
Famílias cadastradas
Crianças atendidas por agentes comunitários de saúde de 0 a 3 meses e 29 dias (%)
Crianças atendidas por agentes comunitários de saúde de 0 a 11 meses e 29 dias vacinadas (%)
Crianças atendidas por agentes comunitários de saúde de 0 a 11 meses e 29 dias desnutridas (%)
Crianças atendidas por agentes comunitários de saúde de 12 a 23 meses e 29 dias vacinadas (%)

27894
7959
62,8
98,1
1,0
97,9

Crianças atendidas por agentes comunitários de saúde de 12 a 23 meses e 29 dias desnutridas (%)
Crianças atendidas por agentes comunitários de saúde com peso inferior a 2,5kg ao nascer (%)
Gestantes cadastradas
Gestantes cadastradas menor de 20 anos
Gestantes cadastradas acompanhadas
Gestantes cadastradas vacinadas

0,6
10,8
152
34
149
135

Gestantes cadastradas com pré-natal no 1º semestre

148

Fonte: Anuário estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

A incidência das doenças denominadas pelo Ministério da Saúde como de notificação compulsória
apresentam um retrato importante do quadro das ações de saúde preventiva no município. A partir deste
pressuposto tem-se que o mal que apresentou maior presença entre os novorientenses, segundo o Anuário
Estatístico do Ceará, foi a dengue, com 40 notificações, seguido de 6 casos de hanseníase e tuberculose,
estas últimas doenças altamente contagiosas. O que se impõe daí é o fato de que, principalmente no caso
da dengue, a intensificação das ações de prevenção e de controle de endemias se configura como uma
tônica a ser adotada, ainda mais tendo em vista que, recentemente, foi atribuída ao mosquito aedes egypt,
transmissor do vírus, a transmissão de mais duas doenças, o zika virus e a chikungunya (TABELA 34)
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TABELA 34 - Casos de Doenças de notificação compulsória (2013)
Caracterização
Quantidade
AIDS
dengue
40
tifo
hanseníase
6
hepatite
leishmaniose tegumentar
leishmaniose visceral
1
leptospirose
meningite
1
raiva
tétano
tuberculose
6
Fonte: Anuário estatístico do Ceará (IPECE, 2014)
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2.7.Renda
Dentro do contexto de erradicação ou redução da pobreza extrema que vem se configurando como
tônica na esfera federal, o conhecimento dos aspectos relacionados à renda no município tem um papel
decisivo na demarcação das políticas sociais. Em um município com poucas fontes de recursos, como se
configura Novo Oriente, é preciso uma atenção ainda mais cuidadosa com os pobres, pois estes
apresentam ainda menor margem de ação neste contexto.
De maneira geral, a pobreza extrema no território novorientense parece se localizar, como
demonstra o Mapa 20, em uma região específica do município. Esta se mostra principalmente quando se
visualiza a concentração de pessoas que afirmam, segundo o IBGE (2010), possuírem renda de até R$ 70,00:
1) na porção sul - compreendendo essencialmente os distritos de São Raimundo e Palestina; 2) na parte
oeste, a partir do distrito de Três Irmãos; e 3) na parte central no distrito-sede, configurando estas como
regiões prioritária para programas sociais. Já na sede municipal, as áreas que apresentam um maior
contingente de pessoas nesta condição de renda são os bairros de Açude Oriente 2, Boa Vista e sudeste da
Vila Feliz (MAPA 21).

MAPA 20 - Domicílios particulares permanentes com rendimento mensal domiciliar per capita de até 70 reais
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MAPA 21 - Domicílios particulares permanentes com rendimento mensal domiciliar per capita de até 70 reais na
sede municipal

Tendo em vista a execução de programas sociais, os quais se baseiam em geral na renda familiar ou
domiciliar, é importante precisar o rendimento de uma forma ampla dos domicílios em Novo Oriente.
Ocorre que, no município, a maior parte (74% ou 5.881 - TABELA 35/GRÁFICO 14) das habitações possuem
como renda até 2 salários mínimos, sendo que o rendimento médio per capita nestas moradias, segundo o
IBGE, é de R$ 269,28 - TABELA 36, o que impõe como aspecto dominante no município uma grande
limitação quanto acesso à bens e serviços para cada membro familiar novorientense. Esta característica é
mais marcante, sobretudo, no âmbito rural, o qual tem como renda média, menos da metade do salário
mínimo à época, ou seja, R$ 198,97.
Apresenta-se, desta forma, um município com seus habitantes com parcos recursos financeiros e
que possui, segundo a TABELA 37, 35,7% dos seus domicílios com rendimento mensal domiciliar de até R$
70,00, sendo este o público prioritário para ações de renda mínima ou de garantia alimentar.
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TABELA 35 - Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar*
domicílios
de até 1/2 salário mínimo

2.211

1/2 a 1 salário mínimo

1.641

mais de 1 a 2 salários mínimos

2.029

mais de 2 a 5 salários mínimos

1.227

mais de 5 a 10 salários mínimos

245

mais de 10 a 20 salários mínimos

52

mais de 20 salários mínimos

31

sem rendimento

556

Fonte: IBGE (2010)
*O salário mínimo à época era de R$ 510,00

GRÁFICO 14 - Domicílios particulares permanentes com classes de rendimento nominal mensal domiciliar

de até 1/2 salário mínimo

0%
3% 1%
7%
15%

1/2 a 1 salário mínimo
28%
mais de 1 a 2 salários
mínimos

25%

mais de 2 a 5 salários
mínimos

21%

mais de 5 a 10 salários
mínimos
mais de 10 a 20 salários
mínimos
Fonte: IBGE (2010)

TABELA 36 - Valor do rendimento nominal mensal per capita dos domicílios particulares permanentes
R$
Caracterização
total
urbana
rural
médio
mediano

269,28

331,03

198,97

170

200

96,67

Fonte: IBGE (2010)
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TABELA 37 - Proporção de pessoas, por classes selecionadas de rendimento mensal domiciliar per capita nominal
Faixas de rendimento mensal
total
urbano
rural
domiciliar
até 70,00 (R$)
35,7
29,3
42,6
até 1/4 salário mínimo (=127,50) (R$)
51,6
46,2
57,5
até 1/2 salário mínimo (=255,00) (R$)

75,7

71,5

80,3

até 60% da mediana (= 255,00) (R$)

69,4

66,7

51,4

Fonte: IBGE (2010)

Esta configuração de renda é construída, por um lado, pela ausência ou fraca participação da
população numa economia dinâmica que ofereça opções de acesso à renda, como também, ocasionada
pela baixa qualificação que a mão de obra local oferece. Esta definição é possível de se constatar,
inicialmente, ao se analisar a população de 10 anos ou mais economicamente ativa do município, a qual
abrange 7.088 pessoas, ou 25% da população total, enquanto 21% nesta idade é não economicamente
ativa (TABELA 38), ou seja, possui renda, mas não trabalha, diferenciando-se assim dos indivíduos sem
rendimentos. Este aspecto faz com que, quase a mesma população que produz riquezas, seja
numericamente próxima daquela que não produz, empobrecendo as possibilidades de arrecadação do
município.
Faz-se necessário destacar daí que a população economicamente ativa possui um rendimento
médio quase duas vezes superior àqueles não ativos (TABELA 39) e, em geral, os homens se destacam no
mercado de trabalho obtendo um rendimento médio de R$ 587,43, enquanto as mulheres obtém em
média R$ 443,93. Destaca-se ademais a grande parcela de pessoas que se declaram sem rendimentos fixos
no município, atingindo um total de mais de 10.000 indivíduos, os quais passam a sobreviver com rendas
incertezas ou "bicos" (cerca de 36%) - TABELA 40/GRÁFICO 15. Note-se a visão de moradores sobre a
questão da localização da renda na cidade:
A nossa cidade, nesse contexto aí com relação as áreas mais ricas e mais pobres, ela é um
pouco espalhada, nós temos bairros aqui que eles são considerados bairros de pessoas
pobres ou paupérrimas, até que tem muita gente com condições dentro do mesmo bairro,
ou seja, eu considero que nós não temos uma área específica de contingenciamento de
riqueza, onde também a gente leva isso para os distritos, onde também nesses distritos
você pode até encontrar pessoas com mais condições de riqueza do que até na zona
urbana. Então, eu acho pelo o que eu conheço, não vou dizer que conheço muito bem,
mas conheço muito a nossa cidade, o nosso município, e eu não vejo assim uma área que
você possa avaliar que ela seja especificamente com condições de riqueza (morador de
Novo oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).
Pra mim, hoje aqui em Novo Oriente o lugar mais pobre mesmo que nós temos aqui é o
Conjunto Novo, que foi construído ali, que nem tem calçamento, nem água encanada,
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nem asfalto, nem energia. O conjunto no trecho Crateús, o Brisa, um conjunto
habitacional dentro do loteamento. Lá é o lugar mais pobre que a gente ver aqui no
município de Novo Oriente, que a gente pode dizer, aqui é pobre mesmo. Não tem água,
não tem energia. E lá são casinhas de conjunto. É rumo ali Crateús, umas casas em cima
do alto (morador de Novo oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

TABELA 38 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento por sexo e condição de atividade econômica
Pessoas de 10 anos ou mais de idade,
pessoas
com rendimento
homens

5.751

mulheres

7.298

economicamente ativas

7.088

não economicamente ativas

5.961

Fonte: IBGE (2010)

TABELA 39 - Valor do rendimento nominal mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo e condição de
atividade econômica, com rendimento - Novo Oriente (2010)
Valores (R$)
Caracterização

médio
mediano
Fonte: IBGE (2010)

homens

mulheres

economicamente
ativas

587,43

443,93

641,3

não
economicamente
ativas
347,69

510

200

340

510

TABELA 40 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade com Classes de rendimento nominal mensal

de até 1/4 de salário mínimo

3.773

1.158

2.616

1.743

não
economicamente
ativas
2.030

mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo

2.049

701

1.348

1.419

630

mais de 1/2 a 1 salário mínimo

4.850

2.415

2.435

1.829

3.021

mais de 1 a 2 salários mínimos

1.623

1.041

582

1.354

269

mais de 2 a 3 salários mínimos

268

139

130

268

mais de 3 a 5 salários mínimos

294

185

109

284

mais de 5 a 10 salários mínimos

129

73

57

129

-

mais de 10 a 15 salários mínimos

12

12

-

12

-

mais de 15 a 20 salários mínimos

13

13

-

13

-

mais de 20 a 30 salários mínimos

19

14

5

19

-

mais de 30 salários mínimos

17

-

17

17

-

10.130

5.704

4.426

2.081

Classes de rendimento nominal
mensal

sem rendimento

total
homens

mulheres

economicamente
ativas

10

8.049

Fonte: IBGE (2010)

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

69

GRÁFICO 15 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade com Classes de rendimento nominal mensal
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

pessoas

Fonte: IBGE (2010)

A renda, além da simples inserção no mercado de trabalho, é definida também de acordo com a
qualificação da mão de obra em questão. Isto é que se observa na TABELA 41, onde os novorientenses que
possuem nível superior completo conseguem atingir um rendimento médio de quase 3 salários mínimos,
enquanto os que cursaram de forma incompleta o ensino fundamental se aproximam de 1 salário mínimo
em média.
Analisando

em paralelo os rendimentos no município por faixa etária (TABELA 42), é possível

compreender de que forma determinados períodos da vida dos habitantes do município influenciam
quanto na média dos ganhos. Neste sentido, tem-se que as faixas etárias analisadas pelo Censo
demográfico (IBGE, 2010) que apresentaram maior volume de recursos entre os 40 a 44 anos, faixa de
idade onde pressupõe-se que a carreira profissional de um indivíduo esteja consolidada, em termos de
experiência no mercado e contatos. Outra faixa etária que se destaca é aquela situada entre os 60 e 69
anos, os quais muitas vezes seguem carreiras mesmo após as aposentadorias, cuja idade máxima pela
Consolidação das Lei Trabalhistas (CLT) para homens é de 65 anos e mulheres 60 anos.
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TABELA 41 - Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho
Nível de instrução
valores (R$)
total

628,77

sem instrução e fundamental incompleto

538,02

fundamental completo e médio incompleto

632,03

médio completo e superior incompleto

704,79

superior completo

1.436,75

não determinado

141,35

Fonte: IBGE (2010)

TABELA 42 - Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho
Faixas etárias

valores (R$)

10 a 14 anos

137,47

10 a 13 anos

103,39

14 anos

185,32

15 a 19 anos

390,49

15 anos

120,92

16 ou 17 anos

371,27

18 ou 19 anos

443,16

20 a 24 anos

454,62

25 a 29 anos

633,25

30 a 34 anos

601,54

35 a 39 anos

795,04

40 a 44 anos

867,47

45 a 49 anos

591,8

50 a 54 anos

386,77

55 a 59 anos

339,16

60 a 69 anos

1.624,55

70 anos ou mais

228,43

Fonte: IBGE (2010)

A renda no Brasil, além de ser influenciada pela dinâmica da economia e pela capacitação da mão
de obra também aparenta possuir cor ou raça, pois revela a partir destes diferentes perfis de renda média.
Tendo em vista as restrições históricas ou padrões de poder, as raças consolidaram no país um padrão de
renda que reproduz ao longo do tempo as relações de exploração construídas no Brasil.
Neste ponto ao se confrontar os perfis de renda (TABELAS 43 e 44) tem-se os que se denominam
brancos (segundo o IBGE) e imigrantes asiáticos, os quais, apesar de poucos numericamente (cerca de 400),
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são os que possuem melhores as maiores rendas médias em Novo Oriente. Os que possuem as menores
rendas são aqueles historicamente espoliados que, no caso brasileiro, foram principalmente os negros e
indígenas, os quais possuem, seja com ou sem ocupação, as piores rendas em Novo Oriente.
TABELA 43 - Valor médio do rendimento mensal total nominal por cor ou raça
Cor ou raça
Valores (R$)
branca

490

preta

407

parda

409

amarelo

505

indígena

270

Fonte: IBGE (2010)

TABELA 44 - Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho
Cor ou raça

valores (R$)

Branca

724,22

Preta

521,35

Amarela
Parda

1.209,69
561,92

Indígena

-

Sem declaração

-

Fonte: IBGE (2010)
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2.8. Meio Ambiente
Ao se referir ao tema de meio ambiente em um município é impossível desvinculá-lo da relação de
como o espaço urbano é ocupado pelo ser humano. O modelo de entendimento da ação antrópica isolada
ou a parte da questão ambiental já se encontra há muito obsoleto por não levar em consideração impactos
diretos nas áreas verdes. Com isto, analisar-se-á a seguir a política e ação de educação ambiental na
perspectiva de planejamento para a ação municipal.

2.8.1. Ações Institucionais do Meio Ambiente

No tocante à gestão ambiental é importante destacar, de acordo com o QUADRO 13 que no
município há uma secretaria exclusiva do tema, no entanto, o trabalho desta secretaria, a qual possui
somente 7 funcionários em um território que se coloca como 50º maior do Estado, evidentemente tem
claras restrições. O pequeno contingente de profissionais soma-se ainda à falta da difusão de uma
educação ambiental para os munícipes e a ausência de um fundo ou recurso financeiro específico para a
pasta na administração local.
A nossa dificuldade na área ambiental é porque o trabalho é mais de cobranças e é aquela: pouca gente quer ser
cobrado, mesmo sabendo que existem leis regulamentando. E ele acha que aquele indivíduo que está cobrando é que
é o algoz da coisa, então se fosse ele o prefeito não mandaria. Então as nossas dificuldades são mais culturais
(Secretário de Meio Ambiente de Novo Oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

Contudo, apesar da falta de educação ambiental, recursos humanos e financeiros, a pasta possui,
segundo a MUNIC 2013, um Conselho Municipal de Meio Ambiente, o que se configura como um espaço de
debate com a população na temática e que, segundo a QUADRO 14, se mostra atuante, tendo realizado em
2013 reuniões mensais. Esta atuação do Conselho e da Secretaria do Meio Ambiente soma-se ainda a
existência de uma legislação específica do inserida na Lei Orgânica de Novo Oriente (QUADRO 15).
QUADRO 13 - Caracterização da gestão em meio ambiente no município (2013)
Caracterização
valores
Caracterização do órgão gestor do meio ambiente no município
Secretaria
municipal
exclusiva
Recursos humanos - Total
7
Fundo Municipal de Meio Ambiente - existência
Não
Fonte: MUNIC (IBGE, 2013)
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QUADRO 14 - Caracterização do Conselho Municipal de Meio Ambiente no Município (2013)
Caracterização
valores
Conselho Municipal de Meio Ambiente - existência
Ano de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente
O conselho é paritário?
O conselho é Consultivo?
O conselho é Deliberativo?
O conselho é Normativo?
O conselho é Fiscalizador?
Quantidade de reuniões realizadas pelo conselho nos últimos 12 meses

Sim
2007
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
12

Fonte: MUNIC 2013 (IBGE)

QUADRO 15 - Caracterização da legislação de Meio Ambiente no Município (2013)
Descrição
valores
Legislação específica para tratar de questão ambiental
Sim
A legislação está organizada sob forma de:
Capítulo ou artigo na Lei Orgânica
Fonte: MUNIC (IBGE, 2013)

Para além da organização mais institucional da ação pública em meio ambiente, Novo Oriente
possui, segundo o IBGE (2013), no que se refere ao detalhamento de ações específicas da área ambiental,
um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGRS) nos termos da Política Nacional do tema. Tal
instrumento tornou-se desde 2014 uma importante ferramenta, tanto no que diz respeito a qualificação da
ação, quanto à gestão de resíduos sólidos, mas também tornou-se peça relativamente "rara" entre os
municípios, mesmo que, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, estes tenham tido o prazo
máximo até o ano de 2014 para confeccionarem estes instrumentos. Entre algumas das limitações que um
município passa por não possuir este Plano, está a restrição quanto ao acesso a verbas federais, o que se
configura em pesado fardo, uma vez que boa parte dos recursos financeiros de municípios mais pobres
como Novo Oriente é proveniente de transferências do Governo Federal e Estadual.
Apesar de possuir um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (QUADRO 16) - e, por conseguinte, estar
apto a receber verbas federais para o tema, um Conselho e uma Secretaria Executiva ligada ao Meio
Ambiente, Novo Oriente ainda tem uma ação muito tímida em relação a implantação de programas
ambientais federais. Isto é o que se percebe no QUADRO 17, oriundo da MUNIC 2013, na qual se percebe
que o município não implantou a Agenda 212 Local sendo que, no QUADRO 18, descreve-se que os únicos

2

A Agenda 21 é um processo de planejamento participativo de um determinado território que envolve a implantação, ali, de um
Fórum de Agenda 21. Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um Plano Local de
Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No
Fórum são também definidos os meios de implementação e as responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade
local na implementação, acompanhamento e revisão desses projetos e ações.
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programas ambientais federais adotados foram a Conferência Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente e
Educação Ambiental no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Entre as iniciativas de consumo sustentável
(QUADRO 29), destaca-se a não adoção até o momento de programas de redução do uso de sacolas
plásticas e da Agenda A3P, a qual prega boas práticas na administração pública local. As únicas ações
adotadas pela ação municipal se deram quanto ao consumo sustentável e a redução do uso de água ou
energia elétrica, motivado talvez, pelas restrições de recursos naturais que Novo Oriente possui por situarse no semiárido cearense.
QUADRO 16 - Existência e forma do Plano de Gestão de resíduos sólidos no município (2013)
Descrição
valores
O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos termos
Sim
estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos
Esse plano abrange apenas esse município?

Não

Fonte: MUNIC (IBGE, 2013)

QUADRO 17 - Caracterização da Agenda 21 no município (2013)
Situação
Iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 local?
Estágio atual da agenda local
Fórum da Agenda 21 local realizou reunião nos últimos 12 meses

valores
Não
Não aplicável
Não aplicável

Fonte: MUNIC (IBGE, 2013)

QUADRO 18 - Programas Federais de Educação Ambiental implantados (2013)
Programas
Programa Coletivo educador
Sala Verde
Circuito Tela Verde
Conferência Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente

valores
Não
Não
Não
Sim

Educação Ambiental no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

Sim

Sustentabilidade ambiental das instituições públicas, como a Agenda Ambiental na
Administração-A3P

Não

Fonte: MUNIC (IBGE, 2013)

QUADRO 19 - Iniciativas de Consumo Sustentável no Município (2013)
Iniciativas de Consumo Sustentável no Município
O governo municipal está implementando alguma iniciativa na área de consumo
sustentável
Redução do uso de sacolas plásticas?

valores
Sim
Não
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Sustentabilidade ambiental das instituições públicas, como a Agenda Ambiental na
Administração-A3P – Consumo sustentável
Redução do consumo de água ou energia elétrica
Uso de critério ambiental em compra ou concorrência pública
Outras iniciativas

Não
Sim
Não
Sim

Fonte: MUNIC (IBGE, 2013)

Visão geral sobre as características ambientais do município

Monte (2014) afirma que a maioria dos rios e riachos da bacia do Sertão de Crateús têm suas
nascentes no semiárido e estes rios têm como principal característica o caráter intermitente, que está
relacionado com o regime de precipitações das chuvas irregulares, portanto, existe um período chuvoso e
outro de estiagem, logo, no período de estiagem existe uma interrupção do fluxo dos rios.
Ainda diante do que foi exposto por Monte (2014), baseado no Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano de Crateús, os recursos hídricos subterrâneos não são abundantes e qualidade da água é salobra.
Em contraposição, existe o aquífero da Serra Grande, associado a área da Chapada da Ibiapaba, o qual
apresenta potencial hidrogeológico elevado e água de boa qualidade.
O Planalto da Ibiapaba abrange toda a porção oeste do Ceará na fronteira com o Piauí. Esta região
tem alta declividade que varia entre 25° a 30° e evidencia forte ruptura topográfica com as depressões
sertanejas vizinhas. Esta situação indica a presença de Áreas de Preservação ligadas a topo de morro nessa
região. Os solos são profundos, possuem textura arenosa, são suscetíveis à erosão, com fertilidade natural
média. É uma área com forte atividade agrícola, portanto, observamos evidências de degradação dos
recursos vegetais (SOUZA, 2000).
Monte (2014) defende que transposto o obstáculo topográfico da Serra da Ibiapaba, são eliminados
os efeitos das chuvas, logo ocorre uma transição da faixa úmida coberta pela mata perenifólia para a região
do carrasco, na qual impera a semiaridez.
A Depressão Sertaneja é a unidade geoambiental de maior extensão nos sertões de Crateús. As
condições climáticas de semiaridez são mais evidentes na depressão sertaneja com índices pluviométricos
que não atingem 800 mm (SOUZA, 2003). A depressão sertaneja tem topografia plana ou levemente
ondulada e sua vegetação perde as folhas em determinada época do ano que pouco contribui para anular
os efeitos das enxurradas. Na estação chuvosa, o material superficial é deslocado pela ação do escoamento,
resultando em solos rasos e pedregosos, afetando a atividade agrícola (SOUZA, 1979, 2000).
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As Planícies Fluviais são planas, sujeitas a inundações periódicas e deposição fluvial, elas
acompanham longitudinalmente os rios da bacia hidrográfica. Em geral são rios com nascentes situadas nos
maciços residuais que drenam, em grande parte, terrenos do embasamento cristalino. Segundo Oliveira
(2006), as áreas de planície desenvolvem solos profundos, com textura indiscriminada e fertilidade natural
média a alta. Ressalta a autora que essas planícies são dotadas de melhores condições de recursos naturais,
diversificam a paisagem sertaneja por possuírem solos mais férteis e água em superfície. Por isso, mostramse densamente povoadas e possibilitam o uso intenso pela agricultura. Ela ainda destaca que as planícies
apresentam uma estrutura fundiária onde predominam as pequenas propriedades agrícolas com lavoura de
subsistência perpendiculares aos rios e tem produção mesmo durante as estiagens prolongadas. Souza
(2000) afirma que as planícies tem pouca representação espacial, mas suas potencialidades naturais fazem
com que elas se destaquem nas depressões sertanejas semiáridas. São áreas susceptíveis a implantação de
lavouras irrigadas e agroextrativismo. Os solos são de mata ciliar, voltados para pesca, extrativismo vegetal
e mineral, agropecuária e dessedentação animal (JÚNIOR, 2012).
Nos últimos 100 anos, o Governo Federal atuou de forma desordenada em relação a implantação
de uma infraestrutura hídrica que atendesse às diferentes demandas, sobretudo o abastecimento humano
(MIR, 1994). Até o final da década de 1980, com a incerteza das chuvas, o baixo potencial de águas
subterrâneas por conta dos terrenos cristalinos condicionaram os Governos Federal e Estadual do Ceará a
iniciarem a construção de açudes de pequeno, médio e grande porte nos locais que apresentavam
potencialidades para tal, com o objetivo de ordenar a política de controle de mananciais e ampliar o
atendimento da crescente demanda populacional (MIR, 1994).
As planícies fluviais do semiárido cearense foram amplamente exploradas na década de 1990 com a
construção de inúmeros barramentos os quais garantiram, até o momento, o abastecimento de água no
período de estiagem para o abastecimento humano e de animais.
Estas grandes obras, sem dúvida causaram diversos impactos no contexto socioambiental.
Propriedades rurais, benfeitorias, flora, fauna e pessoas atingidas pelo corpo d'água formado são os alvos.
A combinação entre as condições climáticas e geológicas interferem no poder de escoamento das águas,
reduzindo a capacidade de acumulação, portanto, a política de açudagem é uma das soluções mais
indicadas para o enfrentamento da seca no Ceará (CAVALCANTE, 2012).
A barragem Flor do Campo se localiza no município de Novo Oriente - CE, próximo à localidade de
Almas que está referenciada pelas coordenadas 5º 32’ 04’’W e 40º 46’ 27’’S. Ela possui um reservatório
com capacidade de acumulação de 111,30 hm³, constituindo-se em uma fonte de recursos hídricos para
atender à necessidade de água da região, sobretudo à população de Novo Oriente, e permitir o
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desenvolvimento de atividades associadas ao turismo, á piscicultura, à irrigação e ao aproveitamento
agrícola das vazantes nas margens do lago.
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2.9. Urbanismo/Uso e ocupação do solo
Nesta imbricada relação com o meio ambiente, a constituição urbanística de uma cidade apresenta
a relação de uma sociedade com a natureza que a rodeia. Neste sentido, o IDECI e a Prefeitura Municipal de
Novo Oriente, através de suas equipes técnicas, visitaram e mapearam, ao longo do segundo semestre de
2015, a sede urbana de Novo Oriente, tendo em vista a compreensão do padrão de uso e ocupação do
espaço no âmbito da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal.
Entende-se como uso do solo o tipo de atividade desempenhada em determinada porção de terra,
seja ela relacionada a moradia, a produção de renda, como atividade comercial e de serviço, ou ainda,
atividades desenvolvidas pelo poder público, que se enquadram no âmbito institucional. Esta variável é
fundamental para descrever as funções de cada setor da cidade e o desempenho da sua organização.
Com base nesta definição, foi adotada a técnica de mapeamento através da ferramenta Google
Street View, inserida no aplicativo Googe Earth, que reúne fotos por satélite e visualizações no nível da rua
da maior parte das cidades do mundo. Com isto, foi feito um "passeio" virtual pela cidade e, em paralelo
com a verificação em campo, foi feito um mapeamento do uso do solo da sede municipal.
O uso do solo relaciona-se diretamente com a presença humana em uma determinada área e, para
se compreender, a pressão desta frente a um território específico é importante conhecer de qual
densidade populacional se fala. Neste quesito, as densidades populacionais observadas ao nível do
município estão demonstradas na TABELA 45 e espacializadas no MAPA 22. O que se observa é uma
verdadeira discrepância entre o número de moradores da Sede Urbana e dos demais distritos, sendo pelo
menos 30 vezes maior a densidade populacional na Sede Urbana.

Distrito
Novo Oriente
Emaús
Palestina
Três Irmãos
São Raimundo
Santa Maria
Sede Urbana

TABELA 45 - Densidade Populacional por Distritos (2010)
Nº de habitantes
Área (ha)
Densidade Populacional
2.981
22.958,03
0.12
1.965
10.777,09
0.18
2.730
18.140,89
0.15
1.924
6.259,68
0.30
2.984
16.053,30
0.18
2.289
20.764,94
0.11
12.567
1.355,62
9,27

Fonte Censo Demográfico 2010 - IBGE
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MAPA 22 - Densidade Populacional por Distritos (2010)

Fonte: IDECI (2015)

Com relação a densidade populacional dos bairros da Sede Urbana, percebemos pela TABELA
46/MAPA 23 a predominância de habitantes no bairro Centro, sendo ele o bairro com densidade duas vezes
maior que o segundo bairro mais denso, o João Antero. Cronologicamente o Centro é o bairro mais antigo,
remontando o período de emancipação da cidade, esse fato faz com que ele seja o mais consolidado e de
maior densidade populacional e área construída. Os bairros Lagoa do Tigre Norte e Lagoa do Tigre Sul
surgiram nos anos 1980, enquanto os bairros Vila Feliz, Prefeito Manoel Claudino e Vicente Rodrigues
surgiram nos anos 1990. O bairro mais novo é o bairro Colinas que data do ano 20003.
O bairro Prefeito Manoel Claudino Sales se originou a partir da construção de um conjunto
habitacional denominado Otávio Leite. Ele é marcado por intensa precariedade causada pela presença de

3

As informações relativas a origem dos bairros de Novo Oriente foi passada a equipe técnica do IDECI por técnicos da
Secretaria de Obras da prefeitura local em visita ao município em dezembro de 2015.
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lixo em terrenos baldios, praça degradada e, a exemplo do restante da sede urbana, presença ostensiva de
Neen Indiano (Azadirachta indica). Além disso, ele possui um padrão modesto de urbanização com calçadas
estreitas, pavimentação em pedra tosca, todas as casas com um pavimento e existe no bairro uma sede do
Programa Saúde da Família.
No bairro Colinas, também conhecido como Alto Alegre, existem casas de alto padrão e moradias
financiadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida e foi considerado um bairro nobre no grupo focal
realizado pelo IDECI em dezembro de 2015. Naquela região é também prevista um loteamento para o
intitulado Conjunto Habitacional Brisa do Oriente, onde estão previstas construções de mais casas.
O que se colocou com este estudo em campo foi a caracterização do diâmetro da sede de Novo
Oriente (de cerca de 4km²), o qual possui, de acordo com o Mapa 24, a sua maior parte residencial, com
uma pequena região comercial ao seu centro. Destaca-se também a grande existência de terrenos
loteados, marcando aí as áreas de expansão urbana.
É uma característica da sede municipal a existência de vazios urbanos ou áreas verdes sem uso,
estes ocorrendo principalmente nos bairros João Antero, Vila Feliz, Lagoa do Tigre Sul, Colinas e Vicente
Rodrigues Vieira. A despeito destes vazios, observa-se, sobretudo ao longo da BR 404, entre os bairros Boa
Vista e Prefeito Manuel Claudino Sales a existência de ocupações irregulares, com habitações localizadas
justamente em terras que deveriam ser de domínio público, uma vez que deve se obedecer uma distância
de pelo menos 7 metros de cada margem de uma rodovia federal para a existência de construções.

TABELA 46 - Número de habitantes por bairro da sede urbana de Novo Oriente
Bairro
Nº de habitantes
%
Área (ha)
Densidade Populacional
Açude Oriente 1
69
1,81
79,61
0.86
Açude Oriente 2
250
6,57
149,27
1.68
Lagoa do Tigre Norte
351
9,22
122,44
2.88
Lagoa do Tigre Sul
246
6,46
151,28
1.63
Vila Feliz
320
8,41
45,96
6.96
Centro
1335 35,09
52,19
25.67
João Antero
187
4,91
18,01
10.39
Vicente Rodrigues Vieira
187
4,91
225,77
0.83
Colinas
236
6,20
100.59
2.34
Boa Vista
278
7,30
137,20
2.03
Prefeito Manoel Claudino
345
9,06
273,27
1.26
Sales
Fonte: IBGE (2010)
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MAPA 23 - Densidade Populacional por bairro da sede urbana de Novo Oriente (2010)

Fonte: IDECI (2015)
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MAPA 24 - Mapeamento do uso do solo feito pelo IDECI a partir do Google Street View

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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Em relação ao não cumprimento da legislação ambiental, em destaque a Lei 12.651/2012,
conhecida como Código Florestal, construções que não respeitam a distância mínima de 30 metros de
corpos d´água, como riachos, rios, lagoas e açudes são irregulares. Este fato é observado, sobretudo, nos
bairros: 1) do Centro, João Antero e Vicente Rodrigues Vieira por onde passa o Riacho Três Irmãos; 2) na
Lagoa do Tigre Norte e Sul, os quais margeiam a Lagoa do Tigre e os bairros Açude Oriente 1 e 2.
O modelo de ocupação do território, observado a partir da divisão das quadras demonstra um
padrão regular e ortogonal, baseado no traçado da malha xadrez. Esta característica fica mais evidente no
bairro Centro e se estende para outros bairros mais novos, como Colinas e Boa Vista. Nas proximidades do
Riacho Três Irmãos a regularidade se altera devido a alterações topográficas decorrentes da presença deste
corpo hídrico. A classificação do Uso do Solo da Sede Urbana foi subdividida em 5 categorias:
1. Residencial - consiste na utilização do imóvel para moradia;
2. Comercial/Serviço - consiste na utilização do imóvel para obtenção de renda;
3. Institucional - consiste na utilização do imóvel por órgãos públicos ou por equipamentos comunitários
de educação e saúde4;
4. Espaço Vazio - consiste em imóveis com índice de aproveitamento5 igual a zero e sem vegetação;
5. Áreas Verdes - consiste em imóveis com índice de aproveitamento igual a zero e com vegetação
significativa;
A seguir vamos observar com maiores detalhes as edificações presentes em cada bairro de forma a
compreender o uso do solo de maneira mais pormenorizada.
No bairro Açude Oriente 2 (MAPA 25), um dos bairros mais periféricos, observa-se um baixo grau
de ocupação do solo, o que é representado pela grande quantidade de terrenos vazios e pelo espaçamento
excessivo entre as edificações. A presença de comércio é bem baixa e estas edificações são consideradas de
uso misto, pois a atividade comercial concentra-se apenas no primeiro cômodo da casa, enquanto o resto
da edificação é utilizada para fins de moradia. Quanto ao uso institucional, verifica-se apenas uma escola e
uma igreja. Portanto, este bairro demonstra um alto potencial de ocupação com a necessidade de
promover maior diversificação dos usos.
O bairro Açude Oriente 1 (MAPA 26) é semelhante ao Açude Oriente 2 com relação a baixa taxa de
ocupação e a monofuncionalidade tendo apenas três edificações de uso comercial e uma escola como usos
4

Segundo a Lei 6766/79 consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e
similares e consideram-se equipamentos urbanos a infraestrutura destinada para escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias
de circulação.
5
O Índice de Aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de
metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-se as áreas de todos os pavimentos
(URBANIDADES).
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que se diferenciam das residências. Este bairro é o menor bairro de Novo Oriente contando com apenas
cinco quadras e um canteiro central alargado que abriga um pequeno espaço de convivência.
O bairro Boa Vista (MAPA 27) é considerado uma extensão do Centro da cidade, área mais antiga, e
portanto a malha xadrez do Centro se estende até esse bairro promovendo uma boa integração por meio
do sistema viário. Aqui mais uma vez não se percebe uma mistura de usos satisfatória havendo a
predominância do uso residencial.

MAPA 25 - Bairro Açude
Oriente 2 com a divisão de
quadras e edificações e a
classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google
Earth (2015)
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MAPA 26 - Bairro Açude Oriente 1 com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 27 - Bairro Boa Vista com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

O lado oeste do bairro Centro (MAPA 28) fica mais próximo do riacho Três Irmãos e apresenta um
padrão de ocupação diferenciado dos bairros abordados até agora. Nele se concentram diversos edifícios
institucionais como a Câmara Municipal, a Sede da Prefeitura, a Biblioteca Pública e a Casa de Cultura.
Outros edifícios que merecem destaque é a Igreja Matriz e uma escola. Este bairro abriga diversas
edificações com potencial valor histórico sendo, portanto, o bairro que apresenta maior relevância do
ponto de vista da proteção do patrimônio material. Outra característica marcante dessa porção do bairro é
a forte concentração de comércio na área com cerca de 9 quarteirões de uso exclusivo do segundo e
terceiro setor da economia. Apenas no Centro é possível identificar edifícios de uso estritamente comercial,
diferente dos outros bairros que apresentam em sua grande maioria uso misto. Aqui notamos um maior
adensamento construtivo, com poucos espaços vazios, estes se resumindo ao miolo das quadras e a
terrenos nas proximidades do riacho.
Já lado leste do Centro (MAPA 29) perde um pouco essas características, nele se percebe um
número menor de edificações comerciais e bem menos edificações institucionais, sendo as principais duas
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escolas. Apesar disso, existem dois serviços especializados no bairro, uma Policlínica e um Posto de
Gasolina. O que se mantém é a alta taxa de ocupação restando poucos espaços vazios.
O bairro Colinas (MAPA 30), assim como o bairro Boa Vista, possui uma forte integração com o
Centro funcionando como uma ampliação. Apear disso ele não conserva o mesmo nível de concentração de
atividades institucionais e comerciais que o Centro, sendo marcado pelo predomínio de moradias.
O bairro João Antero (MAPA 31), na sua porção sul, faz fronteira com o Centro e absorve seu forte
caráter comercial. Quanto ao uso institucional, o hospital é a edificação de maior representatividade. Essas
duas características proporcionam um intenso fluxo de pessoas na área. A porção norte é marcada por
diversos terrenos sem edificação nas proximidades do riacho, região que deve ser incorporada a Área de
Proteção Ambiental, muitas vezes desrespeitada, principalmente nos bairros Centro e no próprio João
Antero.
O bairro Lagoa do Tigre Norte na sua porção leste (MAPA 32) tem uma mistura de usos razoável,
com comércios aglomerados principalmente nas vias de maior porte. Em contraposição, a região oeste
(MAPA 33) encontra-se fortemente esvaziada com muitos quarteirões ainda não ocupados. As principais
edificações institucionais do bairro estão localizadas do lado leste, entre elas podemos destacar uma praça
em processo de construção, a sede da CAGECE e uma escola.

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

88

MAPA 28 - Bairro Centro lado oeste com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 29 - Bairro Centro lado leste com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 30 - Bairro Colinas com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 31 - Bairro João
Antero lado sul com a
divisão de quadras e
edificações e a classificação
do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google
Earth (2015)

Mapa 32 - Bairro João Antero lado norte com a
divisão de quadras e edificações e a classificação
do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 33 - Lagoa do Tigre Norte lado leste com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 34 - Lagoa do Tigre Norte lado oeste com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

94

MAPA 35 - Lagoa do Tigre Sul lado leste com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 36 - Bairro Lagoa do Tigre Sul lado oeste com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do
Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

O bairro Prefeito Manoel Claudino Sales (MAPA 37) do ponto de vista da ocupação do solo possui
uma praça central com baixa manutenção e bastante degradada, casas com alta taxa de ocupação, ou seja,
a quantidade de terrenos vazios não é tão grande, embora os terrenos que circundam a área central do
bairro sejam foco de acúmulo de lixo. O bairro está localizado de maneira periférica ao Centro da cidade
dificultando o acesso dos moradores aos principais serviços, seus pontos comerciais são poucos
diversificados, além de não serem numerosos. Por ser fruto da construção de um conjunto habitacional,
sua malha viária é bem regular e as habitações são todas iguais.
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O bairro Vicente Rodrigues Vieira (MAPA 38) o único bairro de Novo Oriente que possui uso
industrial, sendo ele voltado ao beneficiamento do milho. Ele possui usos institucionais voltados à
segurança pública, como a delegacia e o fórum. Com relação a ocupação do solo observamos uma gleba
ainda não parcelada que tem potencial de compor a APP do riacho Três Irmãos se tornando um importante
foco de proteção ambiental da cidade.
A Vila Feliz (MAPA 39) é um bairro bem integrado a cidade com a maioria das quadras de alta taxa
de ocupação, apresenta uma boa mistura de usos, inclusive contando com a presença de uma praça no
mesmo terreno de uma escola. Sua malha viária respeita o traçado xadrez, apesar de alguns pontos de
estrangulamento.

MAPA 37 - Bairro Prefeito Manoel Claudino Sales com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do
Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 38 - Bairro Vicente Rodrigues Vieira com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 39 - Vila Feliz com a divisão de quadras e edificações e a classificação do Uso do Solo

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

A seguir (MAPAS 41 a 54) vamos apresentar uma sequência de mapas que mostram o número de
pavimentos do município por edificação, essa informação é importante para perceber a tendência de
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verticalização de algumas áreas e a pressão por mais infraestrutura como água e esgoto para servir ao
excedente populacional.
O bairro Açude Oriente 2 - MAPA 40, assim como o bairro Açude Oriente 1 (MAPA 41), possuem
pouquíssimas edificações com dois pavimentos, portanto, são considerados bairros horizontais e não
necessitam de maiores investimentos quanto a ampliação da rede de abastecimento de água nesse
sentido.

MAPA 40 - Bairro Açude Oriente 2 com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 41 - Bairro Açude Oriente 1 com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

Já o bairro Boa Vista (MAPA 42), por se tratar de uma extensão do Centro como foi falado, possui
um maior número de edificações de dois pavimentos, isso pode ser explicado pelo maior poder aquisitivo
da população dessa área.
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MAPA 42 - Bairro Boa Vista com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

O lado leste do bairro Centro (MAPA 43) tem um número considerável de edificações de dois
pavimentos e muitas coincidem com os pontos comerciais da área, o que leva a crer que em muitos casos
existe um comércio funcionamento no andar térreo e o andar superior serve de moradia. No lado oeste do
Centro (MAPA 44) o número de edificações de dois pavimentos ainda é grande, embora menor que no lado
leste do mesmo bairro.
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O bairro Colinas (MAPA 45), apesar da proximidade com o Centro, ainda é pouco verticalizado,
ficando restrito a poucos quarteirões a ocorrência de edifícios de dois pavimentos.
MAPA 43 - Bairro Centro lado oeste com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 44 - Bairro Centro lado leste com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 45 - Bairro Colinas com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)

O lado sul do bairro João Antero (MAPA 46), por estar na fronteira com o Centro, sendo a divisão
entre eles apenas o riacho Três Irmãos, possui um número grande de edificações de dois pavimentos. Em
contraposição, o lado norte tem poucos exemplares.
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MAPA 46 - Bairro João
Antero lado sul com a divisão
de quadras e edificações e
número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google
Earth (2015)

MAPA 47 - Bairro João Antero lado norte com a
divisão de quadras e edificações e número de
pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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O bairro Lagoa do Tigre Norte no lado oeste (MAPA 48), apesar de não possuir quantitativamente
muitas edificações verticalizadas, podemos perceber a presença de duas edificações de três pavimentos na
rua principal. As outras edificações de dois pavimentos praticamente se restringem a essa mesma
localização. O lado leste (MAPA 49) também possui poucos exemplares de dois pavimentos.
O bairro Lagoa do Tigre Sul, assim como a maioria dos outros bairros já citados, possui poucas
edificações de dois pavimentos, elas se concentram principalmente no lado oeste (MAPA 50), enquanto no
lado leste (MAPA 50) são praticamente inexistentes.
O bairro Prefeito Manoel Claudino (MAPA 51) é o único bairro de Novo Oriente complemente
horizontal, o que significa que a população residente não fez alterações na casa original do conjunto
habitacional.
O bairro Vicente Rodrigues Vieira (MAPA 52) também possui um número de edificações
verticalizadas, portanto, não existe necessidade de investimentos em ampliação das redes de infraestrutura
existentes.
O bairro Vila Feliz tem um exemplar 3 pavimentos e poucos de dois pavimentos, sendo a sua
grande maioria de apenas um pavimento.

MAPA 48 - Bairro Lagoa do
Tigre Norte lado oeste com a
divisão de quadras e
edificações e número de
pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google
Earth (2015)
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MAPA 49 - Bairro Lagoa do Tigre Norte
lado leste com a divisão de quadras e
edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth
(2015)

MAPA 50 - Bairro Lagoa do Tigre Sul lado leste com
a divisão de quadras e edificações e número de
pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 51 - Bairro Lagoa do
Tigre Sul lado oeste com a
divisão de quadras e
edificações e número de
pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google
Earth (2015)

MAPA 52 - Bairro Prefeito Manoel
Claudino com a divisão de
quadras e edificações e número
de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth
(2015)
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MAPA 53 - Bairro Vicente Rodrigues com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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MAPA 54 - Bairro Vila Feliz com a divisão de quadras e edificações e número de pavimentos

Fonte: IDECI/PMNO/Google Earth (2015)
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A Sede Urbana é formada por 5.678 edificações que representam uma área construída de 42,98m².
Vale salientar que estes números resultaram da delimitação das edificações a partir da imagem aérea do
Google Earth datada de 2012 e, em seguida, do cálculo da área construída através da projeção das
edificações e do número de pavimentos identificados em visita de campo.
Do total de edificações mapeadas em Novo Oriente - TABELA 51, a grande maioria é de 1
pavimento, cerca de 390 são de 2 pavimentos e foram identificadas apenas 4 edificações com 3 pavimentos
e um exemplar com 4 e 7 pavimentos. A maior parte das edificações de 2 pavimentos estão localizadas na
área comercial do Centro sendo poucos os exemplares em outros bairros. Esta realidade reforça a maior
atração da população pelo bairro Centro, bairro que deve sofrer um processo de saturação das suas
infraestruturas em breve.
TABELA 51 - Número de pavimentos por edificação na sede urbana de Novo Oriente
Número de pavimentos
Número de edificações
%
1 pavimento
5.282
2 pavimentos
390
3 pavimentos
4
4 pavimentos
1
7 pavimentos
1
TOTAL
5.678

93
6,86
0,07
0,01
0,01
100%

Fonte: IDECI/Prefeitura Municipal de Novo Oriente (2016)

Da área construída total da Sede Urbana de Novo Oriente - TABELA 47, 78,52% corresponde ao uso
residencial, 16,73% ao uso comercial e de serviços e 4,75% ao uso institucional, essa configuração se altera
quando fazemos uma comparação bairro a bairro, pois os bairros mais novos possuem uma menor mistura
de usos, ou seja, são marcados pela monofuncionalidade.
Como resultado da visita de campo, foi observado a existência de uma tímida mistura de usos de
solo nos bairros mais afastados do Centro onde foram encontradas casas que tinham no seu cômodo mais
próximo da rua uso diferenciado, em sua maioria funcionando como bares, lanchonetes e salões de beleza.
Este tipo de uso é benéfico do ponto de vista da mobilidade urbana, pois faz com que o polo comercial seja
menos demandado a partir do momento que serviços de primeira necessidade podem ser acessados em
outras partes da cidade. Sobre a ótica da urbanidade, o uso misto proporciona maior presença de
pedestres nas ruas, ou seja, torna o espaço público mais vivo e mais seguro a medida que a população faz
pequenos percursos a pé para usufruir desses serviços.
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TABELA 47 - Área construída por tipo de atividade na sede urbana de Novo Oriente
Tipo de atividade
Área construída (ha)
%
Residencial
33,66
78
Comercial/Serviços
7,19 16,72
Institucional
2,04
4,74
Total
42,98
100
Fonte: IDECI/Prefeitura Municipal de Novo Oriente (2016)

O uso comercial está concentrado na porção central da cidade nas proximidades do Riacho Três
Irmãos - FIGURA 1. Essa área é ocupada por lojas de médio porte do setor de varejo que comercializam
itens de primeira e segunda necessidade, como roupas, calçados e eletrodomésticos, além disso também
são ofertados diversos serviços, portanto, essa região se conFIGURA como um forte polo gerador de
tráfego, já que um grande número de pessoas recorre a este espaço diariamente para usufruir das
atividades existentes. As ruas onde há maior número de comércios são ruas disputadas por diversos
modais, principalmente por carros, motocicletas e pedestres. Esse problema se agrava com o hábito dos
comerciantes de utilizarem as calçadas para exposição de mercadorias - FIGURA 2.

FIGURA 1 - Centro Comercial de Novo Oriente

Foto: IDECI (2016)
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FIGURA 2 - Uso das calçadas pelo comércio no Zona Comercial de Novo Oriente

Foto: IDECI (2016)

Diante das visitas de campo, observa-se o incentivo ao uso da motocicleta por meio de uma rede de
comércio organizada para atendê-la. Como irá se perceber mais adiante, este é o tipo de transporte mais
utilizado no município, fazendo com que a cidade tenha que se moldar a este modo de transporte no
tocante a estacionamentos e o trânsito em si. No Centro, a partir do comércio essencialmente varejista,
como percebe-se na FIGURA 1, as motos tomam também o espaço de calçadas e passeios.
A falta de organização urbana é perceptível durante a realização da feira livre da cidade, outra
atividade comercial de relevância para o município. Esta ocupa aos domingos diversos espaços públicos nas
proximidades da Praça da Igreja e do Centro de Feiras e tem mercadorias variadas, desde frutas e verduras
até roupas. Existem reclamações acerca da falta de estrutura para os feirantes, da pouca higiene e da
desorganização das barracas.
Quanto aos edifícios institucionais, constatou-se que estes estão distribuídos de forma aleatória,
fato que sugere a ausência de planejamento no desenho dos primeiros loteamentos que não foram capazes
de agrupar os imóveis institucionais. Esta configuração dificulta a integração entre os diferentes órgãos que
compõe a administração pública. No Mapa 22 fica clara a quantidade de solo urbano ainda não loteado, da
dimensão total da zona urbana, correspondente a 1.355,62ha, apenas 14,58% era loteado até 2012, ou
seja, apenas 197,78 ha. Soma-se a isso o número de quadras consideradas como Espaço Vazio que
representa 18,27% da área total das quadras existentes em 2012.
Alguns bairros mais novos, como Açude Oriente 1, o Açude Oriente 2, Lagoa do Tigre Norte, Lagoa
do Tigre Sul, Vicente Rodrigues Vieira e o Prefeito Manoel Claudino Sales, mais conhecido pela existência
do conjunto habitacional Otávio Leite, surgiram em descontinuidade com relação aos bairros mais antigos,
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essa situação onera sobremaneira os cofres públicos, pois torna-se mais dispendioso suprir os
assentamentos mais distantes com a infraestrutura básica.
As quadras consideradas como Área Verde ainda possuem uma quantidade representativa de
vegetação preservada. Assim como os Espaços Vazios, essas quadras compõe a malha urbana da cidade,
mas não estão cumprindo sua função social, participando possivelmente de um processo de especulação
imobiliária.
Durante o levantamento de campo realizado na Sede Urbana foram constatadas duas áreas de
expansão, a primeira localizada a sudoeste do bairro Lagoa do Tigre Sul e a segunda a sudoeste no bairro
Vicente Rodrigues. Essas áreas foram identificadas através da comparação entre o mapeamento realizado
em 2012 por meio do software Google Earth e da realidade observada in loco em 2015. Existem outros dois
loteamentos aprovados que estão em processo de construção, mas que não foram mapeados. A grosso
modo, o que se observa é que as áreas de expansão detectadas não são as ideais do ponto de vista da
integração com as áreas mais consolidadas da zona urbana. A segunda área de expansão inclusive avança
sobre uma região considerada de interesse ambiental.
Esta forma de uso do solo urbano tem, como é perceptível, poucos espaços públicos de lazer ou
equipamentos culturais, além de parcas construções institucionais. Isto fica claro ao se elencar o rol de
imóveis públicos (TABELA 48) na Sede Urbana, com a existência, por exemplo, de somente 4 praças, 1
centro cultural e 1 museu e 1 estádio e 2 parques infantis num município com mais de 28 mil pessoas,
restringindo muito as opções de lazer e entretenimento gratuitos na cidade. Além disto, entram na lista
destes imóveis a existência de rodoviária, cemitério, auditório, aterro e 2 matadouros públicos em Novo
Oriente (ver ANEXO XX).

TABELA 48 - Imóveis públicos na sede urbana
Quant.
Equipamentos
Aterro

1

Praça

4

Auditório

1

Cemitério

1

Centro Cultural

1

Estádio

1

Matadouro

2

Museu

1

Parque Infantil

2

Rodoviaria

1

Fonte: Prefeitura de Novo Oriente - CE
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Convergindo os dados coletados em campo e os dados secundários disponíveis relacionados às
características urbanísticas do entorno dos domicílios, coletados pelo Censo DemoGRÁFICO (IBGE, 2010)
(TABELA 49) , tem-se que:

- 22% dos domicílios da Sede Urbana não possuem identificação do logradouro onde se localizam;
- Somente 2 % afirmaram que não existe iluminação pública na via de acesso do imóvel;
- 17 % afirmou a ausência de pavimentação;
- 14% dos domicílio não possuíam calçada;
- 67% dos domicílios não apresentam meio-fio, constituindo-se daí um fato preponderante no município;
- 94% dos domicílio afirmaram não possuir bueiro nos esgotos próximos, fato decorrente, em grande parte
devido à própria ausência de rede geral identificada anteriormente. Enquanto isto é identificado que 68%
dos domicílio afirmaram existir esgotos à céu aberto;
- 98%, ou quase a totalidade dos domicílios não apresentaram rampa para cadeirantes, o que conFIGURA
numa grave limitação para cadeirantes no município;
- 95% dos domicílio são arborizados, destacando-se que, de acordo com estudo de campo foi identificada a
predominante presença de uma única espécie conhecida como Neen Indiano, estranha ao meio ambiente
local, com possibilidade de sérios impactos ambientais no município;
- quase a totalidade, ou 99% dos domicílios visitados afirmaram existir lixo acumulado nos logradouros,
constituindo daí sério desafio a municipalidade.
Quando vão fazer uma construção, precisa haver uma fiscalização por parte dos órgãos
públicos, da prefeitura, porque a gente vê aqui que a pessoa constrói do jeito que quer as
calçadas, como já foi abordado, é uma coisa muito importante. Porque quando a pessoa
vai transitar não só para as cadeirantes e pessoas idosas, mas as pessoas novas também
têm dificuldades de andar pelas calçadas. E as pessoas tomam de conta das calçadas como
se fosse só deles, não sabem que ali é uma coisa pública. A calçada foi ele que fez, mas é
público para as pessoas, os pedestres passar por elas. E o principal também é sobre
quando construir as coisas também procurar conservar, porque a gente ver que muitos
prédios que foram feitos não tem a devida manutenção daquela construção. Um exemplo
bem característico é o ginásio que é feito na Lagoa do Tigre Sul, que lá tá praticamente
abandonado (morador de Novo Oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).
O principal problema que eu vejo como secretário de obras hoje é a parte de
infraestrutura e pavimentação, apesar de já ter alguns pontos que gozam desse benefício,
a gente tem uma área muito grande a ser coberta ainda (Secretário de Obras de Novo
Oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

116

Na minha pasta lá a gente sempre tem reclamação. Hoje a principal reclamação é a
iluminação pública, que é um problema que ele tá ligado aí também à infraestrutura, mas
como a gente assumiu a frente no começo. Então até hoje, todo dia três, quatro pessoas
vão na prefeitura reclamar. A gente tem um problema porque a Coelce, ela quando foi
instalado a normativa no começo do ano que o município a partir de 50 mil habitantes
assumiria a iluminação pública. A Coelce, ela simplesmente abandonou o pátio. O que
tinha de luz apagada, que era pra eles deixarem tudo funcionando, acabaram não
voltando mais para consertar. E o município hoje tá com uma defasagem grande, muitas
luzes apagadas. A gente tem uma empresa que tá prestando serviço, mas não tá dando
tanto suporte como a gente esperava. O maior gargalo que eu vejo hoje é a questão da
iluminação pública lá na nossa pasta (secretário de infraestrutura de Novo oriente em
grupo focal realizado em 17/12/15).
TABELA 49 - Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios
Censo
DemoGR
ÁFICO
2010:
Caracterí
sticas
Urbanísti
cas do
Entorno
dos
Domicílio
s

Identificação do
logradouro

domic
ílios

%

Iluminação
pública

mora
dores

%

domic
ílios

morad
ores

Pavimentação

domic
ílios

%

Calçada

mora
dores

%

domic
ílios

morad
ores

Meio-fio/guia

domic
ílios

morad
ores

%

Total

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

Existe

3.184

10.626

77

3.981

13.295

97

3.376

11.244

82

3.487

11.557

85

1.323

4.559

32

Não existe

894

3.019

22

97

350

2

702

2.401

17

591

2.088

14

2.755

9.086

67

Sem
declaração

36

106

1

36

106

1

36

106

1

36

106

1

36

106

1

Fonte: IBGE (2010)
(contiuação)
Bueiro/boca de
lobo

Domicí
lios

%

Rampa para
cadeirante

morad
ores

domicíl
ios

%

Arborização

morad
ores

domicíl
ios

morado
res

%

Esgoto a céu
aberto

domicíl
ios

%

Lixo acumulado
nos logradouros

morad
ores

domicíl
ios

%

morad
ores

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

4.114

13.751

100

191

675

5

45

142

1

3.917

13.090

95

1.273

4.392

31

14

51

0

3.887

12.970

94

4.033

13.503

98

161

555

4

2.805

9.253

68

4.064

13.594

99

36

106

1

36

106

1

36

106

1

36

106

1

36

106

1

Neste trabalho, elencou-se três instâncias de equipamentos: educação, saúde e cultura/lazer.
Abaixo o QUADRO 20 com a relação de equipamentos comunitários por distrito:
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QUADRO 20 - Equipamentos comunitários disponíveis por distrito de Novo oriente, excetuando-se a sede (2015)
Distritos
Equipamentos disponíveis
São Raimundo

praça, creche e ginásio

Emaús

escola e posto de saúde

Três Irmãos

ginásio e posto de saúde

Santa Maria

Praça, posto de saúde, ginásio, escola e igreja

Palestina

não informado

Fonte: Prefeitura de Novo Oriente - CE

Além dos equipamentos identificados acima, foi citado pela Prefeitura a existência de 62 prédios
pertencentes ao Grupo Escolar que estão em situação de subutilização. Destacamos que apenas o distrito
de São Raimundo e Santa Maria possuem praças, enquanto na Sede Urbana possui ao todo 4 praças,
chamadas de Praça da Igreja Matriz (bairro Centro), Praça da Juventude (bairro Lagoa do Tigre Norte),
Praça Manoel Barbosa (bairro Açude Oriente 1) e Praça da Quadra Haroldo Texeira (bairro Vila Feliz).
Segundo o que é recomendado por Fontes e Schimbo (2003), uma praça de vizinhança com até 500m² deve
atender um raio de no máximo 400m das residências, o que não corresponde a realidade de Novo Oriente.
De forma objetiva, os principais problemas relacionados ao Uso do Solo na sede urbana são:
 vegetação nativa escassa associada a invasão do Neen;
 pouca diversidade de atividades econômicas no campo;
 mata ciliar fortemente degradada e ocupada por construções irregulares;
 adensamento do bairro Centro e futura saturação da sua infraestrutura;
 ausência de uso misto nos bairros mais afastados do Centro sobrecarrega a região comercial;
 falta de estrutura para as barracas dos feirantes, pouca higiene e desordem na setorização das
mercadorias da Feira Dominical;
 pulverização dos prédios institucionais;
 espraiamento da malha urbana em detrimento da utilização dos vazios urbanos;
 baixo índice de cobertura da rede de esgotamento sanitário combinado com o abastecimento de água
através de poços profundos e a baixa densidade populacional;
 expansão urbana para áreas com maior dificuldade de integração com a malha urbana consolidada;
 ruas comerciais disputadas por diversos modos de transporte, inclusive utilizadas como local para
exposição de mercadorias;
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 carência de equipamentos de cultura e lazer;
 incentivo as motocicletas através de uma rede de comércios para atender os usuários;
 bairros descontínuos e com baixo aproveitamento da infraestrutura;
 O bairro Manoel Claudino Sales tem problemas de limpeza urbana, calçadas estreitas, praça degradada e
presença de Neen;
 número insuficiente de fiscais.
Os dados colhidos em campo na sede urbana somam-se ao estudo feito no município como um
todo quanto ao uso do solo de Novo Oriente em 2013 em decorrência do Mata Branca - Projeto de
Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga nos Estados da Bahia e do Ceará. Esta ação priorizou
o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação com o objetivo de analisar o estado da
arte do bioma da caatinga na Região dos Inhamúns.
Portanto, o Uso do Solo ao nível municipal classifica o território nas seguintes classes (TABELA 50):
 Água - área alagada que é correspondente aos recursos hídricos da área;
 Área urbana - área com alto adensamento populacional e fortemente impermeabilizada;
 Agropecuária - cobertura vegetal associada ao cultivo agrícola combinada com lavouras de subsistência e
pastagens naturais ou cultivadas;
 Mata ciliar fortemente degradada - Mata ciliar fortemente degradada com características secundárias
fortemente transformadas, biodiversidade irreversivelmente comprometida e dinâmica ambiental
regressiva;
 Caatinga moderadamente degradada/agropecuária - Caatinga arbórea-arbustiva parcialmente
degradada, com características do recobrimento vegetal primário transformadas e dinâmica ambiental com
tendência regressiva;
 Caatinga fortemente degradada/agropecuária - Caatinga arbórea-arbustiva intensamente degradada,
submetida a processos de desertificação com solos e biodiversidade irreversivelmente comprometidos;
 Mata seca/Caatinga moderadamente degradada/agropecuária - área de tensão ecológica com
remanescentes de mata seca e caatinga arbóreo-arbustiva moderadamente degradada, recobrindo
vertentes do planalto sedimentar semi-árido e sub-úmido seco;
 Mata seca/Caatinga fortemente degradada/agropecuária -

área de tensão ecológica com

remanescentes de mata seca e caatinga arbóreo-arbustiva fortemente degradada, recobrindo vertentes do
planalto sedimentar semi-árido e sub-úmido seco.
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A tabela abaixo demonstra a quantidade de cada uso distribuído pelo município:
TABELA 50 - Uso do Solo ao nível municipal de Novo Oriente
Tipos de usos do solo
ha
Água
1.582,21
Área Urbana
91,85
Agropecuária
50.232,42
Mata ciliar fortemente degradada
127,15
Caatinga moderadamente degradada/Agropecuária
13.369,36
Caatinga fortemente degradada/Agropecuária
14.415,76
Mata seca/Caatinga moderadamente degradada/Agropecuária
10.516,32
Mata Seca/Caatinga fortemente degradada/Agropecuária
3.937,36
Total
21.4272,43

%
1,68
0,10
53,27
0,13
14,18
15,29
11,15
4,18
100%

Fonte: Ceará (2013)

Os dados acima retratam a predominância do uso agropecuário em toda a extensão do município.
O bioma caatinga é o segundo tipo de ocupação do solo predominante, sendo dividida em degradação
moderada e fortemente moderada. De forma menos expressiva temos a presença da mata seca e de forma
pouco significativa, temos água, área urbana e mata ciliar.
Diante dos dados expostos acima, o que se observa é um município com vegetação nativa escassa,
solos expostos, pouca variação quanto a atividade econômica rural, sendo a principal a agropecuária, baixo
percentual de urbanização com núcleos urbanos distantes, pouca representatividade dos corpos d'água e
os poucos que existem não têm mata ciliar preservada.
Na abordagem feita por Monte (2014), Rebouças (1997) frisa que o comportamento humano
agrava os efeitos da seca ou da enchente ocasionados principalmente pelo desmatamento, ocupação das
margens dos rios e impermeabilização do solo. Para Nascimento, (2006, p. 167) o reconhecimento dos
processos naturais que sofrem influência do clima é indispensável para a compreensão de que a vida
humana é ajustada às condições atmosféricas e climáticas. Ao fazer um comparativo com os reflexos sociais
marcados nessas áreas secas, Souza (2003, p.150) coloca que o “caráter irregular e imprevisível do
semiárido é fator condicionante da vulnerabilidade da economia regional e, sobretudo, da economia rural”.
O ambiente semiárido congrega uma série de limitações às formas de uso devido à baixa e irregular
pluviometria que influencia diretamente a qualidade de vida. A partir de Souza (2003), compreende-se que
essa condição não é um fato isolado. Segundo este autor, no Nordeste, a semiaridez sempre foi fator
determinante da vulnerabilidade econômica, sobretudo, nos sertões. Na perspectiva integrada, os reflexos
dessas limitações financeiras recaem sobre as condições sociais e, consequentemente, impõem restrições,
ao modo de vida dos sertanejos no que se refere às formas de uso dos recursos naturais. No geral, é
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possível perceber que nas áreas de planície fluvial, o uso e a ocupação ocorrem de forma mais intensa. Isso
ocorre devido ao maior potencial das condições de solo, da disponibilidade de água e, consequentemente,
das melhores condições edafológicas da área. A dinâmica fluvial, mesmo limitada ao período da quadra
chuvosa, que na área ocorre de maneira não muito rigorosa de fevereiro a abril, exerce função
preponderante na manutenção dessas melhores condições devido ao carreamento de sedimentos como
matéria orgânica, e consequente renovação do potencial como a fertilidade das várzeas. Esse uso, muitas
vezes, excede a capacidade de suporte do sistema ambiental e reflete de forma negativa na conservação
ambiental. A área correspondente ao Açude Flor do Campo foi desapropriada. Ela totaliza 3.883,38
hectares. As desapropriações envolveram 141 (cento e quarenta e uma) propriedades. Os proprietários
receberam suas indenizações. Após os pagamentos indenizatórios, as áreas desapropriadas foram
unificadas em nome do estado do Ceará (POM, 2008). A desapropriação do entorno da barragem resultou
na construção da agrovila que por definição são "minicidades" projetadas para abrigar e fornecer
infraestrutura básica aos reassentados, como: sistema de abastecimento de água, energia elétrica, escola e
associação de moradores ou Instituição Sócio-Comunitária das Agrovilas (Isca). É um sistema de
reassentamento urbano utilizado pela SRH desde 1996. O público-alvo das agrovilas são as famílias que não
possuem terras a serem desapropriadas, mas residem e trabalham na região - são os chamados
"moradores".
Nas áreas das margens se denota a ocorrência da prática de brocagem que elimina a vegetação. Por
conseguinte, desprotege o solo, favorecendo o processo de erosão laminar, linear e por efeito splash. Tais
efeitos refletem diretamente no carreamento de sedimentos dessas margens, assoreando os canais.
As práticas agrícolas da área da planície mostram-se como uma das atividades mais impactantes do
ponto de vista ambiental, porém com significativa relevância econômica para a população local. Tais
atividades são realizadas, na sua maioria, com a derrubada e a queima da vegetação, deixando o solo
exposto. No sistema de “plantio no toco”, os instrumentos são bastante rudimentares, como: machado,
foice e enxada. Estes, em geral, desprendem muito esforço e alcançam poucos resultados de produção. Por
isso, realiza-se a queima com a justificativa de que esta diminui o trabalho de capina e a produção de grãos
para o primeiro ano aumenta. As queimadas ocorrem de maneira sistemática. A prática maior na área
acontece nos meses de setembro a dezembro, pois ainda podem ser consideradas como uma das principais
formas de preparo do solo para o plantio e a formação de pastagem, favorecendo a ampliação da área de
solo exposto. Outra questão é que estas áreas, quando abandonadas, têm um tempo de descanso
insuficiente para a recuperação da vegetação secundária. Isto se agrava ainda mais nos minifúndios que,
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sem opção de mudança de áreas de plantio, acabam por terem menos tempo de descanso do solo ou
mesmo nenhum, só desistindo destas quando estão em processo de degradação acentuado.
Em relação à pecuária, ela também incrementa fatores de desequilíbrio, pois o criatório é feito,
predominantemente, de forma extensiva, com pastoreio em quase toda a extensão da planície. Para as
áreas onde será desenvolvido novo cultivo após a colheita, os animais são postos dentro dos roçados no
intuito de comerem os restos de culturas. Em geral, são deixados nestes locais até se fartarem. Durante
esse período, o pisoteio causa a compactação dos solos destas áreas, favorecendo, principalmente, a
erosão laminar dada a redução dos processos de infiltração. Com a retirada quase total dos restolhos de
cultura no período de estiagem, o solo fica desnudo, caracterizando também solo exposto. juazeiro). A
Caatinga continua passando por um extenso processo de alteração e degradação ambiental provocado pelo
uso insustentável dos seus recursos naturais. Isto está levando à rápida perda de espécies nativas motivada
pelos problemas da prática irregular da agricultura para o fornecimento energético local. As famílias,
sobretudo as da zona rural, que necessitam usar os recursos naturais locais para sobreviver, buscam nas
plantas da caatinga: remédios, alimentos de animais domésticos, combustível, produtos para
comercialização e geração de renda. Portanto, proteger e utilizar a caatinga de forma sustentável se faz
necessário, pois ela se torna fundamental para manter a vida das comunidades locais. Destaca-se que este
é um bioma exclusivamente brasileiro, o principal da região Nordeste que possui grande representatividade
no território cearense. Nas áreas de vazante se faz a prática da lavoura nas margens do rio à medida que o
nível da água baixa, quando se aproveita não só a umidade da terra, mas também o limo fertilizante que
fica depositado com o recuo das águas e serve à população ribeirinha para a prática de culturas
temporárias como: milho, feijão, batata doce, jerimum, bem como de forrageiras como o capim aquático
de corte, em função da variação do fluxo de água nos períodos “chuvosos e de estio”. No perfil a jusante do
açude Flor do Campo, onde encontramos pequenas aglomerações urbanas, há ocorrência de mata ciliar em
pequena escala, o que deixa as margens desprotegidas e susceptíveis à erosão. Ocorre também a caatinga
arbustiva aberta, agricultura e pecuária, bem ativas, capoeira e pequena extensão de solo exposto. imóveis.
Percebe-se de forma clara que a ocupação de terras da área se ajusta ao mesmo padrão de concentração
da posse da terra, característica intrínseca da estrutura fundiária brasileira.
Na área urbana, o problema continua. Este está mais voltado para a ocupação irregular dessas
margens. São perceptíveis também fontes de poluição pontuais através do lançamento de esgoto não
tratado no leito, bem como, disposição irregular de resíduos sólidos. Vale salientar que no perímetro
urbano esse esgoto chega, em parte do período do ano, a denotar uma certa perenidade no rio devido ao
acúmulo de águas servidas. A Mata Ciliar, correspondente a 9,39% da área da planície, exercendo um papel
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fundamental na proteção dos rios, atuando como barreira natural aos desmoronamentos de margens. Suas
raízes atuam para deixar o solo mais firme, de forma que a sua remoção pode ocasionar processos erosivos
nas margens dos rios e intensificar processos de assoreamento, resultando no alargamento dos canais e na
consequente diminuição da profundidade.
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2.10. Transportes e Deslocamentos
Coligada à questão do urbanismo tem-se que o tema dos transportes e deslocamentos intra e extra
urbanos toma relevância à medida que a cidade contemporânea impõe cada vez mais a mobilidade e a
integração inter-regional como tônica. Numa visão panorâmica do assunto em Novo Oriente, é possível
perceber através da TABELA 56 que o principal meio de transporte que os munícipes usam é, de fato, a
motocicleta, a qual em 2013, segundo o Anuário Estatístico do Ceará , atingia a marca de 6.304 unidades no
município. Se considerarmos a projeção feita pelo IBGE da população local para 2015, que é de 28.220
pessoas, e tomarmos uma moto por habitante, tem-se que a frota de motos atingiria 22,4% dos
novorietenses. Este número é seguido, de forma distante, pelo número de automóveis, que é de 1.132
unidades, fazendo com que as políticas de transporte para o município tenham em seu escopo principal a
atuação junto a esta característica de predominância das motocicletas no tecido urbano, a qual vem na
última década se configurando como uma marca não só de Novo Oriente, mas do interior nordestino de
uma maneira geral.
Eu vejo assim, com relação a essa questão realmente é questão de educação e Novo
Oriente ele tem um fator diferencial. Que aqui quase todo mundo tem uma moto hoje,
quase todo mundo tem um veículo, é igual o celular. Tem casa que tem duas, três motos,
entendeu? Então assim, a cidade ela é pequena, o fluxo de trânsito é muito grande, se
vocês ontem andaram aqui vocês deram para perceber. E agora nesse final de ano chega
muita gente de fora também. Então assim, em outros anos, antes do Demutran, nessa
época já tinha era várias mortes. Aqui a gente já tinha era caso de duas, três mortes
ocasionado por acidente (morador de Novo Oriente em grupo focal realizado em
17/12/15).

As motos são, de acordo com a TABELA 51, o principal veículo emissor de gases poluentes no
município, já que estas em grande parte são movidas somente a gasolina, compondo assim, juntamente
com a frota de automóveis o conjunto de 5.363 veículo movidos exclusivamente à este tipo de combustível
- TABELA 52. Ressalta-se ademais, que do total da frota somente 763 veículos seriam bicombustíveis,
número baixo se considerado o total de automotores no município.
Fato de destaque se revela ao constatar que, de uma frota de 8.959 veículos, tem-se em Novo
Oriente um número de habilitações muito abaixo deste total - TABELA 53. Como a maior parte dos
habitantes possui como meio de transporte particular, ou uma moto, ou um carro, as habilitações
existentes representam quase 75% do número necessário tendo em vista o total da frota municipal.
Considerando-se que em 2015 foi estruturado um departamento municipal de trânsito em Novo Oriente, a
fiscalização quanto às habilitações de motoristas conFIGURA-se como ação prioritária para o poder público.
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E as dificuldades que nós temos aqui com relação ao trânsito é mais a questão da
população, que não se adequa, educação, que as pessoas querendo ou não é uma
novidade pra cidade, que não tinha, foi o prefeito atual que trouxe pra nossa cidade o
Demutran. E as dificuldades são essas, educação no trânsito, sinalização com relação
também as calçadas, que nos atrapalha bastante. E é isso, o trânsito a gente tá
implantando, mas tá tendo grandes dificuldades (representante do DEMUTRAN de Novo
Oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

TABELA 51 - Caracterização da Frota municipal (2013)
Caracterização
Total da frota no Município
Automóveis
Caminhonetes
Camionetas
Motos
Motonetas
Caminhões
Ônibus
Micro-ônibus
Reboques
Semi-reboques
Outros meios de transporte

quantidade
8.959
1.132
494
38
6.304
831
69
20
32
25
2
12

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

TABELA 52 - Caracterização do combustível da frota municipal (2011)
Caracterização
Total de veículos à combustão
Álcool
Gasolina
Diesel
Gás Natural Veicular - GNV
Veículos Flex
Veículos movidos a outros tipos de combustíveis

quantidade
6.660
169
5.363
348
4
763
13

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)

TABELA 53 - Número de habilitações no município (2013)
Caracterização
Total de Habilitações
Homens habilitados
Mulheres habilitadas

quantidade
2.003
1.386
617

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará (IPECE, 2014)
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É importante destacar que, no tocante à mobilidade, Novo Oriente não conta com sistema de
transporte público organizado pela municipalidade. Com isto, a dependência do transporte particular, ou
transporte de aluguel é o meio utilizado para deslocamento intra e extra municipal. No intuito de se
entender que tipos de deslocamentos e para quais fins são estes tem-se na TABELA 54, os deslocamentos
para fins educacionais, os quais percebe-se que, em sua grande maioria se dão dentro do próprio município
de Novo Oriente (95,5%), sendo somente 4,5% dos deslocamentos para estes fins feitos para outros
municípios. Ao convergirmos a análise para os dados educacionais apresentados anteriormente, é possível
inferir que a maioria destes deslocamentos de estudantes se intensifica quando estes chegam ao nível
médio, já que escolas com a oferta deste ensino estão concentradas na sede municipal, colocando daí uma
maior necessidade de transporte escolar para este público.
Quanto aos deslocamentos para fins de trabalho dentro do município - TABELA 55, o IBGE
identificou que a maior parte destes é impulsionado pela atividade de agropecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura, a qual é responsável, segundo o instituto, por 58,5% das pessoas que se deslocam
dentro de Novo Oriente, sendo o segundo maior gerador, o setor de comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas (12,4%). Este último setor, pressupõe-se, está intrinsecamente ligado ao
grande número de motocicletas no município como um todo.
Entretanto, quando se fala nos deslocamentos para outros municípios saindo de Novo Oriente TABELA 56, tem-se que o maior fator de deslocamento tem em vista pessoas ligadas ao setor de construção
(76%). Provavelmente este número representa mão de obra da construção civil que se desloca para outros
municípios de maior porte da região, como Tauá e Crateús e que tem setor de construções mais pujante.
Coloca-se necessidade daí de investigar-se que tipo de transporte e deslocamento os trabalhadores deste
setor utilizam para chegarem a seus destinos.
TABELA 54 - Pessoas que frequentavam escola ou creche (2010)
Caracterização
#

%

Total

8.790

100

no município de residência

8.397

95,5

393

4,5

em outro município
Fonte: IBGE (2010)

Um dos problemas que eu vejo aqui que nós enfrentamos como moradores e vou trazer
também pra questão da pasta da educação é a segurança dos nossos alunos enquanto
pedestres, enquanto tráfego de transporte escolar. Ainda há muito o que se organizar
para garantir a segurança do transporte e da condução deles como pedestres da sua
residência para as escolas. Tem que ser um trabalho árduo, tem que ser um trabalho de
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constante vigília para que isso possa acontecer (Secretário de Educação de Novo Oriente
em grupo focal realizado em 17/12/15).

TABELA 55 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência que exerciam o trabalho
principal no município de residência por tipo de atividade (2010)
Caracterização
#
%
Total

7.620

100,0

agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

4.457

58,5

0

0,0

119

1,6

0

0,0

62

0,8

construção

321

4,2

comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

948

12,4

transporte, armazenagem e correio

140

1,8

alojamento e alimentação

131

1,7

informação e comunicação

12

0,2

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

0

0,0

atividades imobiliárias

0

0,0

atividades profissionais, científicas e técnicas

67

0,9

atividades administrativas e serviços complementares

65

0,9

administração pública, defesa e seguridade social

208

2,7

educação

423

5,6

saúde humana e serviços sociais

156

2,0

artes, cultura, esporte e recreação

11

0,1

outras atividades de serviços

75

1,0

316

4,1

0

0,0

107

1,4

indústrias extrativas
indústrias de transformação
eletricidade e gás
água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

serviços domésticos
organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
atividades mal especificadas
Fonte: IBGE (2010)

TABELA 56 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência que exerciam o trabalho
principal em outro município (2010)
Caracterização
#
%
Total
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
indústrias extrativas
indústrias de transformação
eletricidade e gás

937

100

58

6,2

0

0,0

31

3,3

8

0,9
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água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

0

0,0

712

76,0

comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

51

5,4

transporte, armazenagem e correio

26

2,8

alojamento e alimentação

7

0,7

informação e comunicação

0

0,0

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

0

0,0

atividades imobiliárias

7

0,7

atividades profissionais, científicas e técnicas

0

0,0

atividades administrativas e serviços complementares

0

0,0

22

2,3

educação

7

0,7

saúde humana e serviços sociais

0

0,0

artes, cultura, esporte e recreação

0

0,0

outras atividades de serviços

0

0,0

serviços domésticos

0

0,0

organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

0

0,0

atividades mal especificadas

8

0,9

construção

administração pública, defesa e seguridade social

Fonte: IBGE (2010)
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2.11. Mobilidade
Este capítulo tem por objetivo compreender a atual situação da mobilidade de Novo Oriente, tanto
no âmbito municipal como na sede urbana e está baseado no roteiro estabelecido pelo Caderno de
Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana desenvolvido pelo Ministério das Cidades
(2007).
A mobilidade será discutida neste trabalho nos termos da mobilidade urbana e da acessibilidade,
ambos retirados da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) - Lei Federal 12.587/2012. Portanto,
entende-se mobilidade urbana como a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas
no espaço urbano e acessibilidade como a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos
autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor (BRASIL, 2012).
O forte caráter rural de Novo Oriente gera deslocamentos diários entre a sede urbana e os distritos
isso acontece porque a população precisa ter acesso a serviços básicos, como educação e saúde. Além
disso, a PNMU exige a priorização do pedestre diante dos demais modos de deslocamento. Esses dois
parâmetros definem os fatores que se destacam na análise a seguir, são eles:
 a identificação dos principais pólos geradores de tráfego;
 a integração campo-cidade;
 a condição de conforto para os pedestres.

É necessário estabelecer a atual organização do sistema viário para entender a hierarquia viária
presente no município. Foram identificadas vias rurais (rodovias e estradas) e as vias urbanas (locais,
coletoras e expressas) a partir da sua localização, ou seja, as vias urbanas estão circunscritas ao perímetro
urbano e as vias rurais são as demais (ver ANEXOS - HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL). As vias rurais são
divididas em duas classes, a primeira contempla as rodovias que são vias com pavimentação asfáltica,
enquanto a segunda é destinada às estradas que são vias sem pavimentação. Na análise das vias rurais, o
condicionante mais expressivo foi a localização dos polos geradores de tráfego, com ênfase nas escolas de
ensino médio e superior, nos serviços especializados e no comércio de produtos agrícolas, ou seja, o padrão
de deslocamento observado se resume ao movimento pendular da sede, local de concentração dos
serviços, para os distritos, local de moradia da metade da população. Desse modo, destacamos as rodovias
que interligam o município aos seus vizinhos, em especial a BR-404 que faz a ligação com Tauá e a CE-187
que faz a ligação com Crateús, e as estradas de acesso direto entre os distritos e a Sede Urbana.
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A BR-404 e a CE-187 são dotadas de pavimento asfáltico, acostamento, redutores de velocidade e
sinalização vertical, elementos que contribuem para segurança do tráfego. Em geral, elas não apresentam
boa manutenção na sua pavimentação dificultando o trânsito dos veículos. Estas rodovias também são
responsáveis pelo deslocamento de longa distância de estudantes do ensino superior que acessam o
Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Crateús, portanto, nela circulam principalmente veículos automotores
em velocidade máxima permitida de 80km/h.
As estradas, que fazem ligação entre a sede urbana e os distritos, também são responsáveis por
trajetos de longa distância, são pavimentadas em terra batida ou piçarra e estão em condição de abandono
com a vegetação invadindo o leito carroçável e muitas imperfeições. Esta realidade compromete a
segurança dos passageiros que transitam por lá. Elas servem ao deslocamento diário da população rural
que precisa acessar serviços oferecidos apenas na sede urbana, em especial alunos do ensino médio e
pequenos produtores rurais que vendem seus produtos na feira livre.
Com relação as vias urbanas, os estudos se concentraram na sede municipal, neste caso, o uso do
solo ao longo da via foi o principal definidor das características de mobilidade. Isto se dá porque o tipo de
uso influencia na quantidade e nos horários de maior concentração de automóveis e pedestres que
circulam por determinada área da cidade, no modo de deslocamento utilizado e na demanda por
estacionamento. Por sua vez, estas características das vias influenciam na demanda por mobiliário urbano,
na velocidade máxima admitida e, por fim, no tamanho final da seção transversal viária.
Devido a topografia do município ser predominantemente plana e a dimensão territorial da Sede
ser pequena, (em linha reta do extremo leste ao extremo oeste, temos a distância de 4km e de norte a sul
de 6km) o acesso a pé dos moradores a todos os pontos da cidade se torna fácil. (ver MAPA 1).
De acordo com dados do Departamento Municipal de Trânsito, como se viu, a frota de veículos,
segundo o Anuário Estatístico do Ceará (2013) é composta por um total 8.959 unidades, sendo considerado
um índice próximo de 1 veículo por domicílio, se cruzarmos com os dados do número de habitações. Somase a esta informação que, durante a pesquisa de campo para este estudo não foi observada a recorrência
de viagens feitas a partir de veículos com tração animal e com bicicleta, vale ressaltar que um dos
indicadores para este fato é a pouca infraestrutura destinada ao ciclista, muito por conta que a única
ciclovia que existe na cidade não estabelece conexão entre áreas importantes. Esta realidade parece
apontar para a substituição das bicicletas por motocicletas e o consequente aumento da motorização do
trânsito, fruto da crescente predominância da motocicleta como modo de deslocamento. Isto é o que se
percebe na fala de um dos secretários municipais de Novo Oriente em grupo focal realizado durante o
estudo de campo:
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[...] as nossas cidades elas não são planejadas para os transeuntes, elas são planejadas
para os veículos e isso é ruim demais. E hoje, nós infelizmente somos mal acostumados,
estamos ficando mal acostumados, só queremos andar montados numa moto ou
conduzindo um veículo. Os meninos aqui que trabalham comigo, as vezes eles acham
estranho porque eu gosto muito de caminhar. Se eu vou no centro da cidade, eu não
preciso ir de moto ou de carro, mas as vezes a pessoa pra sair daqui pra ir bem ali no
quarteirão precisa pegar uma moto. Então, isso congestiona demais o centro da cidade. E
também essa questão, acho que assim, não só em Novo Oriente, mas a gente não tem um
planejamento pras pessoas, pros transeuntes (Secretário Municipal de Novo Oriente em
grupo focal realizado em 17/12/15).

O transporte coletivo do município se dá através do transporte escolar e das viagens
intermunicipais, principalmente com municípios de Crateús e Tauá. O município não possui sistema
intramunicipal de transporte público coletivo e as viagens intermunicipais são feitas por empresas de
ônibus particulares que cobram uma tarifa de R$ 6,90 por passageiro. Segundo informações da Prefeitura,
as viagens entre a sede urbana e os distritos, além do transporte individual próprio ou alugado
(principalmente mototáxis), são feitas também em veículos particulares inapropriados para um número
grande de passageiros, acontecendo regularmente duas viagens ao dia e é cobrada uma tarifa de R$ 5,00
por passageiro. Foi relatada a equipe de pesquisa por parte da Prefeitura que muitos moradores, para se
deslocar até a sede do município, utilizam o transporte escolar dos alunos do ensino médio. O fato é que
não existe nenhum transporte oficial que faça uma rota interligando as sedes dos distritos. Devido ao
número reduzido de habitantes na zona urbana e sua pequena dimensão, não se mostra necessário a
implantação de transporte coletivo dentro da Sede.
Com relação as calçadas, como já constatado na fala acima do secretário municipal e na FIGURA 2,
foi observado in loco, além das dificuldades de deslocamentos para transeuntes devido a ocupação
irregular, diversos problemas como desníveis, passeios estreitos, obstáculos verticais como árvores e
postes, avanço das edificações sobre a calçada e pavimentação inadequada, características que
comprometem a acessibilidade para todos os pedestres e desencorajam o caminhar.
As áreas mais novas da sede urbana, como os bairros Açude Oriente 1 e Açude Oriente 2, não
possuem passeio estruturado na maioria das vias. A presença de rampas de acesso as calçadas, sinais
sonoros, entre outros dispositivos que promovem a acessibilidade universal é praticamente nula na Cidade
e, quando existem, são inadequados. A humanização da circulação viária é caracterizada por um nível
mediano de arborização, ou seja, existem árvores de grande porte na maior parte das vias, mas estas ainda
são insuficientes levando em consideração o clima semiárido da região e, muitas vezes, estão em locais
impróprios. Vale ressaltar que a grande maioria das árvores encontradas são da espécie exótica Neen
Indiano (Azadirachta indica), plantas que causam graves desequilíbrios para o ecossistema brasileiro.
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A caracterização da população tem, para além da questão da raça, o ponto de vista da incidência
dos tipos e graus de deficiência no município - TABELA 57. Isto se torna particularmente importante para a
gestação de políticas públicas que atendam este público. Isto é central para Novo Oriente, pois, segundo o
IBGE (2010), o município possui 8.662 (31,5%) pessoas que afirmaram possuir algum tipo e grau de
deficiência pelo Censo 2010. Destas, a maior parte está entre os que afirmam possuir algum tipo de
restrição visual (7.314 pessoas), sendo seguido daqueles que possuem deficiências motora (2.318 pessoas),
auditiva (1.888) e mental (408).

TABELA 57 - População residente de Novo Oriente por tipo e grau de deficiência (2010)
Grande
Alguma
Tipo e grau de deficiência
Não consegue de modo algum
dificuldade
dificuldade
deficiência visual
68
1.623
5.623

Total

deficiência auditiva

70

488

1.330

1888

deficiência motora

87

733

1.498

2318

deficiência
mental/intelectual

408

-

-

408

7314

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2010)

Com exceção das praças, não se observa nenhum outro mobiliário urbano de lazer, descanso e
contemplação ao longo das calçadas, sendo este mobiliário restrito a postes de iluminação pública,
sinalização vertical e árvores de grande porte. Quanto a sinalização viária foi informado pelo Departamento
Municipal de Trânsito - DMUTRAN da existência de um projeto de implantação de placas com o nome das
vias. Foi percebida uma constante divergência na nomenclatura das vias da Sede Municipal, diversos
órgãos, como DMUTRAN e CAGECE, além do aplicativo Google Earth, possuem denominações distintas.
Neste trabalho, está se considerando os nomes observados in loco a partir das placas fixadas nas vias,
porém, ainda é grande o número de vias sem identificação física. Nesses casos, recorreu-se a perguntas
junto à população local para solucionar o problema. Na zona rural, praticamente não existe calçadas, pois a
densidade construtiva é baixa ao ponto de não haver conexão viária bem estruturada entre os domicílios.
Não existe no município nenhum órgão com a competência de promover a mobilidade inclusiva, a
Secretaria de Obras é encarregada de fazer modificações no sistema viário, como pavimentação e abertura
de novas vias e o Departamento Municipal de Trânsito é responsável pela aplicação das leis de trânsito.
Alguns itens sugeridos no Caderno de Referência para Elaboração de Plano De Mobilidade Urbana não
foram coletados como: a segurança do trânsito; as pesquisas com os ciclistas sobre origem/destino, rotas e
problemas enfrentados; os dados de origem/destino no geral; a contagem volumétrica de tráfego.
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Apoiados nos diversos usos identificados na cidade (residencial, comercial/serviços, institucional,
áreas vazias e áreas verdes), que foram melhor trabalhados no capítulo anterior, foi possível definir a
hierarquia viária atual da sede urbana de Novo Oriente. De forma a estabelecer variáveis que se relacionem
com os diversos usos do solo, foram observadas as normas contidas na NBR 9050/2015, o regulamento de
segurança, como velocidade máxima, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, as orientações
fornecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito através do Manual Geométrico de
Travessias Urbanas e as recomendações do Caderno de Desenho de Ciclovias (GONDIM, 2010).
Com o intuito de formatar um banco de dados capaz de refletir a realidade da mobilidade da Sede
Urbana de Novo Oriente foi realizado um levantamento de campo para a coleta das seguintes informações:
 nome da via
 tipo de pavimentação da calçada
 tipo de pavimentação da pista de rolamento
 largura das calçadas
 largura total da via
 existência de arborização
 existência de iluminação pública
 permissão de estacionamento

Diante dos dados coletados e da realidade observada in loco, segue abaixo a definição adotada
para cada tipo de via existente:

VIA LOCAL - Via urbana caracterizada por uso do solo predominantemente residencial, fato que gera
moderado fluxo de pedestre. O mobiliário urbano encontrado engloba posteamento para iluminação
pública e vegetação de grande porte. O estacionamento paralelo ao longo da via é permitido. A pista de
rolamento tem geometria simples, ou seja, com duas faixas estreitas e em sentidos opostos caracterizando
a via como de mão dupla e as interseções entre as vias locais e as demais são em nível e não semaforizadas.
VIA COLETORA - Via urbana caracterizada por uso do solo predominantemente comercial, fato que gera
intenso fluxo de pedestre. O mobiliário urbano encontrado engloba posteamento para iluminação pública e
vegetação de grande porte. O estacionamento paralelo ao longo da via é permitido. A pista de rolamento
tem geometria simples, ou seja, com duas faixas estreitas e em sentidos opostos caracterizando a via como
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de mão dupla e as interseções entre as vias locais e as demais são em nível e não semaforizadas. Fazem
ligações entre as vias arteriais, por elas passam ônibus e caminhões.
VIA ARTERIAL - Via urbana caracterizada por uso do solo predominantemente comercial, fato que gera
intenso fluxo de pedestre. O mobiliário urbano encontrado engloba posteamento para iluminação pública e
vegetação de grande porte. O estacionamento paralelo ao longo da via é permitido. A pista de rolamento
tem geometria simples, ou seja, com duas faixas estreitas e em sentidos opostos caracterizando a via como
de mão dupla e as interseções entre as vias locais e as demais são em nível e semaforizadas. Por elas
passam ônibus e caminhões.
VIA EXPRESSA - trajetos de longa distância, estacionamento proibido, o fluxo de cargas pesadas é
permitido, a geometria é de pista simples com faixas largas e acostamentos laterais.

De acordo com os diversos mapas gerados com base nas definições acima, constatou-se que a
grande maioria das vias da Sede Municipal são consideradas vias locais, as vias nas proximidades das áreas
comerciais são consideradas vias coletoras e arteriais, e as vias expressas são os prolongamentos das vias
que saem da cidade (VER ANEXOS - HIERARQUIA VIÁRIA DA SEDE URBANA).
Com relação ao tipo de pavimentação da calçada, a grande maioria é de piso cimentado, sendo um
exemplar de pedra portuguesa nas proximidades da Lagoa do Tigre. Esses materiais são aconselháveis para
este tipo de utilização, pois são antiderrapantes, mas deve-se salientar que, pontualmente, existem casos
de calçadas pavimentadas com cerâmicas de acabamento polido brilhoso e outros materiais inadequados,
estes casos devem ser mapeados com maior critério. As calçadas consideradas inexistentes estão
localizadas na periferia da zona urbana.
Esta questão da falta de segurança no acesso é perceptível quanto às características das passagens
molhadas existentes na Sede. As passagens molhadas consistem numa estrutura de transposição de um
corpo hídrico, como uma ponte, as quais, no caso de Novo Oriente não dispõem de gradis ou outras
estruturas de segurança em relação à possíveis quedas ao longo do Riacho Três Irmãos, cujo leito possui 4
passagens molhadas na Sede.
No que tange ao tipo de pavimentação da pista de rolamento, observamos asfalto apenas no bairro
do Centro, a grande maioria das vias é de calçamento e as vias da periferia são em terra batida. Nas
proximidades da praça da Igreja Matriz e da praça do Açude Oriente 1 as vias são de paralelepípedo. Essa
característica é interessante do ponto de vista do clima da cidade, pois o calçamento e o paralelepípedo
regularizado são materiais que não absorvem calor na mesma intensidade do asfalto. Do ponto de vista da
circulação, esses materiais também são indicados, pois fazem com que os veículos motorizados trafeguem
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em menor velocidade devido a trepidação e, dessa forma, funcionam como uma estratégia de traffic calm
nas vias de menor hierarquia e protegem os pedestres. Soma-se a isso o fato de serem pisos
semipermeáveis que auxiliam na absorção de água pelo solo e não sobrecarregam a rede de drenagem.
Quanto ao quesito estacionamento, pelo levantamento de campo se observa que é permitido
estacionar na lateral de todas as vias, exceto na BR 404 e CE 187, pois estas possuem acostamento que só
deve ser utilizado para estacionar em casos de emergência. Observa-se diversos conflitos nas vias coletoras
e as arteriais com relação ao estacionamento, pois a caixa viária já está na iminência do estrangulamento, o
espaço de tráfego do pedestre é reduzido, o tráfego de veículos motorizados é intenso e, por vezes, nota-se
a atividade de carga e descarga dos comerciantes com veículos de grande porte. Portanto, não é adequado
o estacionamento de automóveis e motocicletas nessas vias.

Os principais polos geradores de tráfego identificados na sede urbana é a zona comercial, as escolas
e os postos de saúde.
Abaixo segue a relação dos problemas identificados no município:
 as rodovias não possuem boa manutenção da pavimentação;
 as estradas tem vegetação invadindo o leito carroçável e imperfeições na pavimentação;
 moradores da zona rural utilizam o transporte escolar para acessar a sede urbana;
 arborização ao longo das vias é insuficiente para proporcionar conforto ao pedestre;
 ausência de dispositivos de promoção de acessibilidade (rampas, semáforos sonoros, piso tátil etc…);
 calçadas inexistentes nas vias dos bairros mais novos;
 irregularidade nas calçadas (desníveis, passeios estreitos, obstáculos verticais, avanço das edificações
sobre as calçadas, pavimentação inadequada);
 o transporte de passageiros é feito em veículos inadequados para o número de passageiros demandante;
 as ciclovias não fazem interligações entre áreas importantes da cidade;
 vias sem identificação oficial, inclusive com divergências entre diversos órgãos;
 disputa de espaço nas vias coletoras (estacionamento de bicicletas e automóveis, atividade de carga e
descarga, tráfego de pedestre e exposição de mercadorias).

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

135

2.12. Cultura
Cultura se define originalmente, como afirma Thompson (2007) pelo "cultivo ou cuidado com
alguma coisa", sendo no século XIX, tida como sinônimo de civilização ou, de forma mais ampla, o
"processo de desenvolvimento e enobrecimento das faculdades humanas". Partindo da concepção de Hall

(2005), a identidade cultural de um povo é uma "costura" ou "sutura" das representações de uma
sociedade e é tanto um conceito que se aplica no nível individual, dos sujeitos, como também no
contexto de uma cidade, onde a sua identidade é costurada a partir da gama de imagens e
significações consolidadas nas disputas pela representação do espaço.
Com isto, identificar os patrimônios culturais materiais e imateriais é conhecer a forma de gerir
a cultura de um município, é dar luz a forma de representação do "espírito" de um povo. Atualizado
em 2015, o Plano Municipal de Cultura de Novo Oriente traça prioridades e institui objetivos para a
gestão no setor tomando como estratégicas as seguintes áreas: 1) Patrimônio Material e Imaterial; 2)
Livro, Leitura e Literatura; 3) Artes Visuais; 4) Música; 5) Festas Populares e Artesanato; 6) Artes Cênicas; e
7) Teatro, Dança e Circo. O entendimento de cultura descrito no referido documento segue abaixo:

O Plano Municipal de Cultura de Novo Oriente tem por objetivo instituir as políticas de
cultura necessárias ao município de Novo Oriente. Políticas estas, centradas em ações que
busquem a valorização e o desenvolvimento da cultura local e regional. Daí faz-se
necessário à elaboração e institucionalização de programas e projetos estratégicos em
diversas áreas de atuação da sociedade, concretizando assim, a relação entre cultura e
desenvolvimento. Entendendo-se cultura nas suas dimensões simbólicas, cidadãs e
econômicas. Cultura, portanto, como a dimensão simbólica da existência social de cada
povo, argamassa indispensável a qualquer projeto de nação sustentável. Cultura como
eixo construtor das identidades, como espaço privilegiado de realização da cidadania e de
inclusão social e Cultura como fator econômico gerador de riquezas (NOVO ORIENTE,
2015, p.6).

Segundo o diagnóstico contido no Plano, o município conta com um órgão específico, mas não
exclusivo para a cultura, a Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, criada em 2009, que ao longo dos
anos vem estruturando o setor. A partir da MUNIC 2006 tem-se que já em 2006 a cultura em Novo Oriente
possui estrutura administrativa, mesmo que na forma de um departamento da Secretaria de Educação.
Com a criação da Conferência Municipal e participação na Conferência Estadual e Nacional, o
município vê a necessidade da adequação à nova linha do “pensar e fazer” cultura. Sob orientação do
Ministério da Cultura e do Governo do Estado do Ceará/SECULT, inicia o trabalho para criação do Conselho
Municipal de Cultura (2006) e criação do Sistema de Financiamento da Cultura/Fundo Municipal de Cultura.
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Nos anos de 2013 e 2014 Novo Oriente participa efetivamente de todos os eventos realizados pelo
Governo do Estado e Governo Federal para ajuste ao Sistema Nacional de Cultura e ainda em 2014 tem a
finalização do Sistema Municipal de Cultura - SMC (Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de
Cultura e Fundo Municipal de Cultura).
O potencial cultural de Novo Oriente é percebido por meio das diversas manifestações culturais
existentes no município, assim como através da existência de comunidades específicas como de
assentados, indígenas e quilombolas que contribuem para diversificação deste cenário. Algumas destas
manifestações, através de um trabalho comunitário e da gestão municipal, vêm resistindo ao longo do
tempo como o reisado e a dança de São Gonçalo. Neste sentido, vale ressaltar abaixo a importância de
ações no setor pela fala de uma das moradoras entrevistadas:
Acho que a minha sugestão seria criar mais locais públicos que proporcionasse lazer,
certo? Porque ao meu ver, o único lazer, espaço que a gente tem que é cultural é a nossa
praça. E que a gente expandisse, utilizasse nossas riquezas naturais como, Flor do Campo,
criasse um espaço de lazer. E outra coisa, é tão discutido esse negócio de cultura, e é um
espaço de educação, a gente se educar, saber da nossa cultura, que é uma coisa até
também que eu sinto falta como moradora. É utilizar a educação, as nossas salas de aula,
também criar, propiciar um espaço onde a gente seja, tipo proporcione as crianças, os
estudantes saiam da escola e vá visitar esse local e ali tenha mostras da nossa cultura,
momentos onde o município levou a nossa cultura em alguns eventos, mostrar isso, criar
um local que mostre a nossa cultura, que seja trabalhado em cima disso, principalmente
nas nossas escolas (moradora de Novo oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

Além das danças tradicionais, o município apresenta potencialidades em outros setores como o da
música, teatro e segmentos religiosos, destacados através de um calendário (QUADRO 21) que demonstra
as atividades e os setores que as realizam:

QUADRO 21 - Calendário de festividades e eventos culturais de Novo
Oriente (2015)
Janeiro

Festival de reisado (Caretas)

Fevereiro

Carnariente (Carnaval)

Março

Dia Internacional da Mulher (Assistência Social)

Abril

Teatro: Paixão de Cristo (Semana Santa)

Maio

Festa do Milho (Agricultura)

Junho

Festival Junino (Grupos de Quadrilha)

Julho

Férias Culturais

Agosto

Festival Folclórico

Setembro

Independência do Brasil (Desfile Cívico - Educação)

Outubro

Festa Do Padroeiro; Emancipação Política
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Novembro

Consciência Negra (Comunidade Quilombola)

Dezembro

Natal de Luz

Fonte: Novo Oriente (2015)

Patrimônio Cultural Material, Imaterial e Natural
Na definição de patrimônio municipal tem-se que este representam os símbolos das formas de
fazer, sentir e expressar um município. Estes se definem entre bens materiais (ou aqueles que são bens
imóveis e naturais) e os imateriais, ou manifestações artísticas e culturais típicas de um povo. Para oo
patrimônio material o procedimento de reconhecimento do poder público em relação a um determinado
bem envolve o registro no livro de tombo dos bens municipais e pressupõe, entre medidas legais, o direito
de preempção (Estatuto da Cidade), que é a preferência por lei da venda de um bem particular ao poder
público. Já para o patrimônio imaterial, o procedimento implica no registro de manifestações através de lei
municipal.
Para o reconhecimento destes bens é recomendada a criação de Conselho Municipal de Patrimônio
Histórico, o qual já foi previsto pelo Plano Municipal de Cultura de 2015. Neste conselho, é sugerido ou
analisa-se propostas de bens materiais e imateriais a serem tombados ou registrados. No caso de Novo
Oriente, o referido Conselho está atualmente em processo de criação.
As percepções quanto aos patrimônios materiais, imaterias ou naturais são expressas, por exemplo
a partir das falas abaixo:
A primeira imagem que me vem a cabeça quando se fala em Novo Oriente é o QUADRO da
igreja, que quando a gente era criança, a gente acompanhou a transformação do
QUADRO. Eu morei fora um ano, mas toda vez que eu me lembrava de Novo Oriente, eu
via a igreja, via esse QUADRO, como ele é a marca de Novo Oriente (moradora de Novo
oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

Nasci aqui em Novo Oriente, tenho lembranças maravilhosas da minha infância. Primeiro
da lagoa, porque minha vó morava à margem da lagoa e ali eu passei boa parte da minha
infância, onde a gente tomava banho, passeava de canoa ao lado das Jassanans, fazia colar
de aguapé, pescava muitas traíras, era maravilhoso. Quando a gente vê a questão de
preservar ou planejar a cidade, como tava mostrando nos vídeos, eu acredito sim que um
dia nós possamos ter a nossa lagoa de volta, com certeza não é impossível. Dessa mesma
forma, uma lagoa onde as pessoas possam mergulhar, tomar banho, sem ter nenhum
problema, sem nenhum medo de poluição. Acredito que sim, porque eu sou muito
otimista, quanto a questão da humanização, do crescimento do ser humano. Outra
lembrança também marcante da minha vida que eu tenho aqui do Novo Oriente, o
Romário aqui já falou, essa feira que hoje existe ainda, mas antigamente era bem maior,
até por conta da exigência do comércio, o comércio ainda era muito pequeno, então era
uma feira enorme. Eu trabalhava mesmo como criança, eu vinha vender na feira
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acompanhando o meu pai, e a gente tinha que chegar de madrugada cedo, se não a gente
não encontrava um pedacinho de chão pra estender sua lona, pra vender sua mercadoria,
porque ela tomava toda a cidade. E outra lembrança também e outra esperança que eu
também acho que um dia a gente vai reestruturar e revitalizar é o mercado velho aqui de
Novo Oriente (secretário de cultura de Novo Oriente em grupo focal realizado em
17/12/15).

Entre os bens que representam a história e cultura novorientense, além dos citados nas falas acima
e no calendário de eventos e festas tradicionais da cidade, entram como sugestões de registros como bens
materiais, imateriais e naturais os seguintes bens, dados a partir de observações e entrevistas no
município:

Bens materiais
Lagoa do Tigre
- espaço histórico de onde surgiu o município, que é a Lagoa do Tigre como um marco possivelmente
objeto de análise para tombamento.
Igreja Matriz e praça
- espaço histórico de constituição da religiosidade da cidade. Polo de lazer e de entretenimento
novorientense.
Casa de Cultura João Batista
- espaço de discussão e formação cultural em Novo Oriente
Territórios Quilombolas
- Comunidades de Bom Sucesso e Minador
Territórios Indígenas
- Comunidade dos Potiguaras

Projetos Culturais
Os projetos que se mostraram como remanescentes de outras gestões da prefeitura de Novo
Oriente são:

Projeto Fazendo Arte
- oficinas de capoeira, futsal, dança e violão contendo um público aproximadamente de 1.000 crianças e
adolescentes, público alvo do projeto;
Agentes de Leitura
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- ação da Secretaria de Cultura do Estado/SECULT junto ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza/FECOP,
em parceria com os municípios que objetivava promover a democratização do acesso ao livro e à leitura;
Banda de Música
- realizavam-se oficinas de músicas e apresentações na cidade e em municípios vizinhos por meio de 20
integrantes adolescentes que recebiam uma bolsa mensal de 100,00 reais;
Sábados Culturais
- realiza-se apresentações culturais aos sábados na Praça Sargento Hermínio no centro da cidade durante o
período de férias das escolas;
Arte Quilombola
- desenvolvia-se no Centro de Cultura Negra de Bom Sucesso por meio de oficinas de reisados para crianças
e adolescentes com modalidades de dança, sapateado e versos.
Quantos aos projetos culturais no município no ano de 2010, segundo relatórios de atividades
desenvolvidos pela secretaria, apenas 02 projetos dos 05 criados em 2009 foram continuados: o projeto
Agente de Leitura desenvolvido pela SECULT e acompanhado pelo município e o projeto Fazendo Arte, que
manteve o mesmo número do público atendido. A Banda de Música encontrava-se em processo de
renovação, tanto dos facilitadores como dos alunos e os projetos Sábados Culturais e Arte Quilombola
encontravam-se na situação “Parado”.
Nos relatórios de 2011 e 2012, além de apresentar os projetos executados, aponta também os
eventos realizados pela secretaria como:

Carnariente
um evento de grande proporção em comemoração ao Carnaval, onde somando-se os dois anos atraiu um
público de mais de 20 mil pessoas;

XXII e XXIII Festival Junino
respectivamente nos anos de 2011 e 2012, trata-se de outro evento de grande proporção no município que
promove competições de quadrilhas estilizadas e matutas a nível regional e contempla as comunidades da
zona rural através do Pré-São João;

Festa de Emancipação Política
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realizada no mês de outubro promoveu nos anos de 2011 e 2012 diversas atividades esportivas e culturais,
assim como o concurso da Miss Novorientense, no qual elegeu-se uma rainha para representar o município
em concursos a nível estadual. Os anos mencionados, através da apresentação de grandes bandas de forró,
são tidos como os de maiores proporções na história do município, pois apresentaram um público
aproximado de 15 mil pessoas em cada ano.

No que se refere aos projetos desenvolvidos, os relatórios de 2011 e 2012, apresentam a reativação
e o fortalecimento de alguns deles como:

Banda de Música
tendo uma nova representação dobrou o número de participantes e realizou apresentações na capital
cearense;
Arte Quilombola
retomou as atividades contemplando um maior número de alunos e apresentações no município, o
Agentes de Leitura
ampliou o número de agentes e consequentemente o número de famílias beneficias e o projeto;
Férias Culturais
voltou com uma proposta de realização tanto na sede do município como na zona rural. Porém, o projeto.
No ano de 2013, com a mudança da gestão advinda das eleições do ano anterior formulou-se uma
nova estrutura governamental do município modificando vários setores. A Secretaria de Cultura que antes
dividia espaço com turismo e desporto, tornou-se Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude,
desvinculando o setor de esporte e incluído a pasta da juventude. A Secretaria continuou no mesmo espaço
físico, porém com um novo Secretário Executivo.
Neste período, houve a intenção de modificar os membros participantes do Conselho de Cultura e
Turismo, implementado em 2006, porém não obteve-se sucesso. A secretaria manteve o calendário anual
de eventos, realizando o Carnariente, Festival Junino, Festa de Emancipação Política, Natal de Luz, e
protagonizou o I Miss Gay, evento que reuniu centenas de espectadores em praça pública e contou com a
presença de pessoas importantes deste seguimento. Contudo, não houve continuidade aos projetos
existes, com exceção do projeto Agentes de Leitura, mas realizou-se uma atividade voltada ao turismo
intitulada Turismo Pedagógico que proporcionou visitação aos Centros Comunitários de Minador e Bom
Sucesso através de uma caminhada por trilha.
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No segundo bimestre de 2014, realizou-se outra modificação na estrutura governamental do
município, através da implementação de novas secretarias e alterações de cargos. Realizou-se novas
nomeações para todos os cargos da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, incluindo o de Secretário
executivo.
Ainda em 2014, desenvolveram-se as atividades carnavalescas através do Carnariente, festas de
junho por meio do Festival Junino e comemorações em homenagem ao aniversário do município,
promovendo atividades através dos festejos de Emancipação Política e do Padroeiro da cidade, mantendose assim o calendário cultural do município. Os projetos Arte Quilombola, Fazendo Arte e a Banda de
Música foram reativados, assim como as oficinas de músicas existentes no Centro Cultural por meio de
aulas de violão e de canto. Ressalta-se a conquista de um projeto junta a Biblioteca Nacional de
revitalização da Biblioteca Municipal, através do recebimento de vários equipamentos e novo acervo.
Os esforços dos atuais componentes da secretaria voltaram-se para a implementação da Casa da
Cultura e da Memória João Batista da Silva inaugurada no mês de Outubro durante as festas de
emancipação municipal e para vinculação e implementação no município do Sistema Municipal de
Cultura/SNC, onde, por conseguinte reestruturou-se o Conselho Municipal de Cultura e Turismo e cria
demais leis.
Entre os anos de 2009 e 2014 o orçamento voltado à cultura vem sofrendo grandes variações que
comprometem as possibilidades de investimento e ação no setor no município. Como é possível observar
na TABELA 58 e na fala abaixo do Secretário Municipal de Cultura do município o valor gasto é, na maioria
das vezes, há um baixo orçamento para a pasta e a execução orçamentária no setor é bem inferior ao valor
orçado, principalmente no ano de 2014, cujo valor gasto foi de pouco mais de 27% do orçado previamente.

TABELA 58 - Orçamento Cultura Novo Oriente 2009-2014
ANO

VL ORÇADO

VL GASTO

2009

1.176.055,00

2010

624.502,16

299.500,00

2011

866.825,38

482.000, 00

1012

711.000,00

558.282,05

2013

750.000,00

425.642,61

2014

1.110.000,00

309.085,62

6

1.162.094,59

Fonte: Novo Oriente (2015)
6

Crédito especial – entrada de crédito especial para contratação de bandas de musicas para festas
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Nosso grande problema, eu acredito que seja de todas as nossas cidades, nossos municípios que a cultura sofre é a
questão de recursos. Não existe praticamente recursos financeiros pra gente realizar aquilo que nós desejamos, aquilo
que nós queremos (Secretário de Cultura de Novo Oriente em grupo focal realizado em 17/12/15).

Caracterização dos Equipamentos Culturais de Novo Oriente
Biblioteca Pública Municipal Emílio Alexandre Costa
Trav. 10 de outubro, 54 – Centro
e-mail: biblioteca.emilioalexandre@hotmail.com
A Biblioteca Pública Municipal Emílio Alexandre Costa foi criada em 28/01/2008, tem um acervo de
4.181, possui 04 mesas e 14 cadeiras, 01 ventilador, 01 computador com acesso à internet. A frequência de
visita da biblioteca até o ano 2012 era de aproximadamente 200 pessoas mensais, este público era em
decorrência de ações de contação de histórias desenvolvidas bimestralmente pelo Projeto Agente de
Leitura. Atualmente a Biblioteca recebeu do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e da Fundação da
Biblioteca Nacional, da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca um conjunto de equipamentos,
mobiliário e acervos com vista a melhorar o desenvolvimento da mesma.

Casa da Cultura e da Memória João Batista da Silva
Rua Pedro Carvalhedo, XX - Centro
Recém criada, a Casa da Cultura e da Memória João Batista da Silva tem como principal objetivo ser
centro acolhedor das manifestações culturais e dos artistas do município de Novo Oriente, bem como ser
espaço para o Museu (conforme Lei). A Casa homenageia o brincante de Reisado João Batista da Silva,
mestre careta que dedicou a vida às festas de reis e a cultura popular. Desde sua inauguração em 10 de
outubro de 2014 que a Casa vem recebendo visitações diariamente, em sua programação tem uma
exposição permanente de fotografias, xilogravuras e relíquias (objetos) doados pela comunidade; Ocupação
artística: Áudio Instalação – se essa rede falasse; Performance fotografa – percurso de se; Filme
experimental – Reminiscência percurso de si em si; Lançamento de livros e; Apresentação de culturais
tradicionais – sanfoneiros, reisado e violeiros.

Centro de Cultura Negra de Minador e Bom Sucesso
Comunidade Quilombolas de Minador e Bom Sucesso

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

143

Situados nas localidades de Minador e de Bom Sucesso, os Centros de Cultura Quilombolas são
locais de valorização, desenvolvimento e preservação da cultura negra desses dois lugares. Os dois centros
estão abertos diariamente para visitas turísticas, inclusive nos fins de semana. Neles são desenvolvidas
oficinas de arte negra e realizado eventos de interesse da comunidade. Atualmente os centros estão
inativos para atividades culturais, funcionando apenas para reuniões. Com excessão de Bom Sucesso onde
o Sr. Toto mantém uma escola de Reisado com garotos da localidade.
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2.13. Desenvolvimento Econômico
De forma resumida, a história de Novo Oriente demonstra que foi um município que surgiu como
um entreposto comercial de produtos agrícolas e pecuários, o que deu ao município a nomeação de "Terra
do milho e do feijão". O município está localizado ao sul da Chapada da Ibiapaba, inserida no semiárido,
bem distante do mar e com uma situação geográfica formada por “muitos montes” ou relevo acidentado e
que, aparentemente, não possui outras potencialidades naturais, como solo fértil, mineração, recursos
hídricos abundantes.
Contudo, como se verá ao longo deste tópico, Novo Oriente carece de um melhor aproveitamento
econômico de suas características históricas e potencialidades naturais. E, por isto, ainda apresenta poucas
opções para geração de emprego e renda. Como resultado deste cenário, conforme o Ideci Gestor (2015)
apresenta, em 2014 o seu PIB a preços correntes situou-se no valor de R$113,4 milhões e, conforme o
Censo do IBGE de 2010, 50,09% da população foi classificado como “POBRE”, ou seja, ganhava menos de
meio salário mínimo por mês. Outro aspecto desta fragilidade disponibilizado no IDECI Gestor (2015) está
no fato de que Novo Oriente foi o 106º dos 184 municípios cearenses na classificação do Índice de
Desenvolvimento Municipal (IDM) de 2012 do Governo do Ceará.
Até a primeira década dos anos 2000 podia se observar que o setor responsável pela economia de
Novo Oriente predominante era o primário, especificamente a agricultura de subsistência, a pecuária e o
extrativismo vegetal. Acompanhando o cenário de crescimento do setor de serviços no país na última
década e, entre outros fatores, com a oferta maior de capacitações técnicas no Município, com destaque
para a criação de cursos profissionalizantes (Administração, Eletrotécnica, Enfermagem e Redes de
Computadores) a partir da instalação da Escola Profissionalizante Maria Eudes Bezerra Veras, o cenário em
Novo Oriente começou a se modificar. Neste sentido, atualmente, o setor econômico de maior peso é o de
serviços. Esta nova realidade pode ser confirmada na Tabela 59, a seguir, que demonstra a evolução anual
do emprego formal publicado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério
do Trabalho e Emprego – MTE e que aponta o setor de serviços no Município como o único com
incremento nas contratações a cada ano, ao contrário dos demais setores, principalmente o de construção
civil.
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Tabela 59 - Novo Oriente: Evolução do Emprego Formal por Ano e Setor de Atividade Econômica, com Ajustes¹ – Jan
a Dez de 2010 a 2015 e Janeiro a Março de 2016
Tipo Atividade
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016²
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

0

0

0

0

1

0

0

Indústria Extrativa Mineral

0

0

0

0

0

0

0

Indústria de Transformação

0

0

1

1

1

0

0

Serviços de Utilidade Pública

0

0

0

0

0

0

0

-3

-24

66

32

-7

-32

0

Comércio

7

7

10

2

-8

0

2

Serviços

-3

0

11

5

0

13

1

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social

0

0

0

0

0

0

0

Total

1

-17

88

40

-13

-19

3

Construção Civil

FONTE: CAGED -LEI 4923/65 - MTE
¹ Dados com ajustes recebidos até janeiro de 2015.
² Em 2016, somente os meses de janeiro a março.

Potencialidades e Realidade de Novo Oriente
A existência destes cursos profissionalizantes como se viu, anteriormente, mostrou resultados
positivos e não foi por acaso. Os entrepostos comerciais aproveitam sua localização para a prática do
comércio, porém não se limitando a produtos primários, mas também de produtos industrializados,
combustíveis e tecnologias que com o passar dos tempos podem também servir como insumos e motivação
para o surgimento de indústrias locais. Outro setor que se desenvolve nestas áreas é o terciário
especializado como bancos, assessorias contábil e jurídica, bem como o setor turístico, com destaques em
hospedagem e gastronomia.
Então, no caso de se desejar explorar outras opções para serem adaptadas ou implantadas para a
mudança deste cenário, e assim gerar mais emprego e renda em Novo Oriente, será necessário conhecer
bem as potencialidades do município, e então se propor um novo horizonte. Conforme o IBGE - Tabela 60,
o município apresentou em 2013 um total de 389 empresas e ocupação de 1.993 empregos formais.
Tabela 60 - Novo Oriente: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas - 2007 a 2013. Unidades locais, pessoal
ocupado total e assalariado em 31.12, salários e outras remunerações, salário médio mensal, empresas atuantes e
pessoal assalariado médio
INDICADOR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Empresas e suas respectivas
unidades locais
Empresas atuantes e outras
organizações
Pessoal ocupado total

228

1.486

211

1.351

273

375

394

338

415

389

270

374

391

335

411

383

1.561

1.556

2.104

1.595

2.019

1.993
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Pessoal ocupado assalariado

1.094

1.130

1.266

863

1.093

1.262

1.094

1.278

Salários e outras remunerações
(R$ mil)

4.873

5.999

9.720

138.226

22.134

176.555

16.592

20.644

1,00

1,10

1,50

22,90

3,20

20,00

1,80

1,90

Salário Mínimo médio mensal

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2006 A 2013.

O caminho para identificar as atividades potenciais em um município é conhecer as empresas
implantadas, separando-as por setor de atividade econômica. A Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme o Quadro 22, a
seguir, é organizado em vinte e uma seções de atividades e, destas, Novo Oriente possui empresas em 14.
Porém, cabe advertir que a presença destas empresas por si só não significa a existência de uma
organização territorial e interativa de empresas de um determinado setor de forma sólida e sustentável,
simbolizando ou garantindo um desenvolvimento econômico, mas sim, que pode ser o ponto de partida
para o adensamento e fortalecimento deste setor a partir do entrosamento com instituições de ensino e
pesquisa, organismos financeiros, governos e outros parceiros conforme a particularidade de cada setor.

Seção

Quadro 22 - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - IBGE.
Descrição CNAE

A

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

B

Indústrias extrativas

C

Indústrias de transformação

D

Eletricidade e gás

E

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

F

Construção

G

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas

H

Transporte, armazenagem e correio

I

Alojamento e alimentação

J

Informação e comunicação

K

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

L

Atividades imobiliárias

M

Atividades profissionais, científicas e técnicas

N

Atividades administrativas e serviços complementares

O

Administração pública, defesa e seguridade social

P

Educação

Q

Saúde humana e serviços sociais

R

Artes, cultura, esporte e recreação

S

Outras atividades de serviços

T

Serviços domésticos
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U

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em http://www.cnae.ibge.gov.br. (Acesso em 26/04/2016).

A Tabela 61 apresenta a evolução da quantidade de empresas e outras organizações de Novo
Oriente no período de 2006 a 2013, por seção da classificação de atividades da CNAE/IBGE. A partir desta
tabela é possível perceber que de 2009 a 2013, independente do setor, existe uma constância com relação
à abertura e fechamento de empresas, sendo a variação ano a ano, para mais ou para menos, pouco
expressiva, salvo a seção “S - Outras atividades de serviços” que apresenta uma queda brusca de 2010 para
2011 e imediata recuperação em 2012, voltando a perder 23 unidades em 2013.
Uma segunda observação é a de que Novo Oriente não possui, a princípio, potencial para
empresas: extrativistas (B); de eletricidade e gás (E); com atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados (K); com atividades imobiliárias (L); de serviços domésticos (T); e de organismos internacionais
e outras instituições extraterritoriais (U). Na outra extremidade, a seção que possui maior número de
empresas é a “G - Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas” (60,9%), seguida pela “S Outras atividades de serviços” (22,9%) e que juntas representam 83,8% do total de empresas do município.
E por fim, é possível observar que 16,2% do total das empresas estão distribuídas de forma não tão
significativa nas outras 13 seções restantes.
Tabela 61 - Novo Oriente: Número de Empresas e outras organizações, por seção da classificação de atividades
(CNAE/IBGE) no período de 2006 a 2013
Tipo Atividade
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A - Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
1
1
1
1
2
3
2
aquicultura
B - Indústrias extrativas
C - Indústrias de transformação
6
8
6
7
8
10
12
12
D - Eletricidade e gás
E - Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
1
1
1
descontaminação
F - Construção
2
4
3
3
3
5
10
11
G - Comércio; reparação de veículos automotores e
163
143
199
260
241
247
231
226
motocicletas
H - Transporte, armazenagem e correio
1
3
2
6
6
I - Alojamento e alimentação
2
1
4
6
4
5
5
7
J - Informação e comunicação
1
2
1
2
2
K - Atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados
L - Atividades imobiliárias
M - Atividades profissionais, científicas e técnicas
3
4
2
4
5
4
3
4
N - Atividades administrativas e serviços
4
5
1
3
3
3
5
3
complementares
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OPQRSTU-

Administração Pública, defesa e seguridade social
2
Educação
Saúde humana e serviços sociais
Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços
36
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais
Total
220
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2006 A 2013.

2

2
1
1
1
76

3

3

32

2
1
3
1
37

2
1
105

202

261

366

380

1

1
1
41

5
2
3
2
108

3
4
4
2
85

325

398

371

Outra análise necessária trata do tamanho atual destas empresas como forma de auxiliar na
elaboração de propostas de planos e ações para expansão destas. A Tabela 62 mostra que 88,7% das
empresas de Novo Oriente possuem de 0 a 9 colaboradores, classificando, conforme o SEBRAE (Quadro 23),
estas empresas como “Microempresa”. Isto remete ao fato da existência de uma gama de políticas e linhas
de financiamentos para este perfil de empresa.
Tabela 62 - Novo Oriente: Empresas e outras organizações, por faixas de pessoal ocupado total - 2006 a 2013
Faixas de pessoal ocupado
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0a4
192
191
249
323
304
320
332
325
5a9
4
2
2
2
2
2
4
4
10 a 19
21
6
7
39
73
1
60
41
20 a 29
1
1
1
30 a 49
1
1
1
50 a 99
100 a 249
1
250 a 499
1
1
500 ou mais
1
1
1
1
1
1
1
1
Total
220
202
261
366
380
325
398
371
Fonte: IBGE (2013)

Quadro 23 - Classificação das MPEs segundo o número de empregados
Porte da Empresa
Números de Empregados
Micro Empreendedor Individual
Microempresa

Comércio e Serviços

Indústria

Até 2

Até 2

Até 9

Até 19

Empresa de Pequeno porte

10 a 49

20 a 99

Empresa de Médio porte

50 a 99

100 a 499

Empresa de Grande porte

>99

>499

Fonte: SEBRAE (2015)

Um próximo passo será desdobrar os setores envolvidos nestas seções com o intuito de conhecer
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os pontos fortes de Novo Oriente e propor ações para ampliar estes potenciais. Serão analisados o
extrativismo; a agricultura; pecuária, apicultura, pesca e aquicultura; a indústria de transformação; o
comércio; serviços e por fim o turismo.

Extrativismo
Com relação ao extrativismo, Novo Oriente aparentemente não possui riquezas minerais para
serem exploradas, porém a indústria extrativista pode crescer a partir do incremento da extração vegetal
com a exploração da lenha, do carvão e da carnaúba que praticamente não é explorada. O município possui
em sua composição florística espécies de vegetação em áreas de caatingas e cerrados e em mata que
servem para lenha e carvão, incluindo ervas, cipós, subarbustos, arbustos e árvores, distribuídas em
famílias. As famílias com maior número de espécies que se destacam são as Caesalpiniacear, Fabaceae,
Euphorbiaceae, Myrtaceae, Bignoniaceae e Mimosaceae. É importante ressaltar que no caso da lenha e do
carvão que são atividades extremamente degradadoras do meio ambiente, faz-se necessário um grande
cuidado com o manejo destas espécies durante a sua exploração, diferentemente da carnaúba que é uma
espécie extremamente apropriada ao extrativismo e não sofre consequências mais graves durante a sua
extração.
Como observado na Tabela 63 o extrativismo vegetal se apresenta na exploração da madeira, seja
para carvão vegetal, lenha ou madeira em tora. Conforme mostra a Tabela, a extração que mais sobressai é
a de madeira para lenha com taxa de crescimento de até 5% ao ano, seguido do carvão vegetal que tem
mantido desde 2005 uma produção constante de 3 toneladas por ano. Já com relação à extração de
madeira em tora, esta apresenta queda a cada ano, acumulando de 2004 a 2014 uma queda de 46,9% na
quantidade produzida.
Considerando o movimento mundial de conscientização ambiental e proteção do meio ambiente, o
desincentivo à exploração e extração vegetal tem sido cada vez maior. No caso do extrativismo vegetal, se
propõe um estudo mais detalhado para implantação de um fábrica de briquete como substituição da lenha
convencional. Além de diminuir o desmatamento das matas e florestas e consequentemente o
aquecimento mundial, a utilização de alternativas de geração de energia limpa e renovável como esta é
economicamente interessante para o desenvolvimento local, por possuir alto poder calorífico, gerar
empregos e criar tecnologia.
O briquete pode ser conceituado como “um produto 100% reciclado, feito da compactação de
resíduos de madeiras, florestais ou industriais (serragem, cavacos, maravalhas, cascas etc) ou de outros
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materiais vegetais (ex. palha de café, casca de arroz, bagaço de cana etc.), limpos, não tratados ou
acabados, na maioria do tipo composto de resíduos de madeira sem o uso de produtos químicos ou
aglomerantes”7.
Este insumo é conhecido como uma lenha ecológica de alta qualidade e substitui a lenha
convencional de baixíssima densidade sem necessidade de substituição ou modificação dos fornos
existentes. Sua fabricação se dá com a reciclagem a partir da secagem e prensagem de resíduos
agroflorestais e da indústria moveleira, como maravalhas, costaneiras, aparas, serragem ou pó de serra dos
mais diversos tipos de madeira ou vegetais e resíduos sólidos urbanos. Dentre várias vantagens sobre a
lenha convencional, se destaca o ganho econômico devido ao seu poder de geração de calor é quase o
dobro. Como demonstração, cerca de 30 kg de briquetes geram o equivalente a 100 KWh/mês de energia
elétrica convencional. A compactação dos rejeitos permite o aproveitamento de uma série de resíduos
vegetais e permite uma homogeneização na umidade, granulometria e densidade, além de facilitar o
armazenamento e transporte.
Tabela 63 - Novo Oriente: Quantidade e Valor da Produção em Extração Vegetal - 2004 a 2014
INDICADOR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Carvão vegetal
2
3
3
3
3
3
quantidade (ton.)
Carvão vegetal
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
valor (R$ mil)
Lenha
15.870 16.260 17.390 18.086 19.000 19.950
quantidade (m³)
Lenha
106,0
111,0
141,0
156,0
166,0
177,0
valor (R$ mil)
Madeira em tora
3.350
3.100
2.870
2.690
2.457
2.330
quantidade (m³)
Madeira em tora
121,0
118,0
121,0
113,0
108,0
105,0
valor (R$ mil)
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (2014)

2014

3

3

3

3

3

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

18.780

17.480

16.500

17.330

16.637

207,0

210,0

223,0

267,0

265,0

2.120

1.935

1.800

1.836

1.780

106,0

104,0

108,0

125,0

125,0

No Quadro 24, a seguir, é possível conhecer as principais vantagens do briquete sobre a lenha
convencional, além das já citadas. Já o Quadro 25, apresenta um comparativo de consumo mensal entre a
lenha e o briquete nos diversos dispositivos de queima.

7

Ver em http://www.biofogo.com.br/site/folder_briquetes.htm. Acesso em 05/05/2016.
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Quadro 24 - Comparativo das principais vantagens do Briquete sobre a Lenha
Vantagens
Lenha
Briquete
Poder Calorífico

Baixo, 1700 – 2500 kcal/kg

Alto, 4000 – 4800 kcal/kg

Umidade

Alta, 20 – 45 %

Baixa, 8 – 12 %

Rendimento

Irregularidade térmica, baixa
uniformidade e temperatura de
chama

Regularidade térmica, alta
uniformidade e temperatura de
chama

Resíduos de cinzas, fuligem, fumaça

Alto volume

Baixo volume

Manuseio, mão de obra

Dificuldade por não existir
uniformidade, trabalhoso

Facilidade por ter forma e
embalagem padronizada

Espaço físico armazenamento

Ocupação de grande espaço

Ocupa pequeno espaço

Sujeira, umidade, bichos,
contaminação
Necessidade de licenciamento e guia
de transporte ATPF/RET do IBAMA,
com taxas a pagar

Limpo, seco, sem bichos e
contaminação

Comercialização

Por m³ (impreciso)

Por peso (exato)

Disponibilidade

Irregular, inseguro

Regular, constante

Higiene, Limpeza
Licença ambiental

Dispensado de guia de transporte e
fiscalização, sem custos

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (2014)

Quadro 25 – Comparativo de consumo mensal entre a lenha e o briquete8
Tipo dispositivo queima

Consumo mensal
Consumo mensal
Lenha (média,
Briquetes (média,
variável*)
variável*)
m3 / mês
kg / mês
Fogão a lenha
07
1.000
Lareira (em média)
07
1.000
Forno (tipo turbo) - Padarias
11
1.500
Forno p/6 Pizzas - Pizzarias
14
2.000
Caldeira 500 kg kva / hr
25
3.550
Caldeira 1 tn kva / hr
50
7.100
Caldeira 2 tn kva / hr
105
15.000
Caldeira 4 tn kva / hr
210
30.000
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (2014)

Os briquetes podem ser embalados em sacos de ráfia ou caixas de papelão, conforme necessidade
do cliente, o que induz ao surgimento de fábricas de embalagens destes dois materiais. Podem ser
queimados em fornos, fogões e aquecedores ou em fornalhas e caldeiras, também estimulando o
8

Consumo variável dependendo de muitos fatores, tais como estado de manutenção e regulagem do dispositivo de
queima e características técnicas dos produtos de lenha (umidade e tipo de madeira entre outros) e do briquete (em
especial o valor calorífico e densidade de compactação).
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surgimento de pequenas indústrias metalúrgicas neste município ou região.
O seu uso atende além das residências, os setores de agroindústria, indústria, comércio, turismo,
gastronomia e prestadoras de serviços. Para o uso residencial é fortemente usado em lareiras, piscinas,
saunas e fogões a lenha para preparação de alimentos. No comércio, principalmente no setor alimentício, a
utilização desta fonte de calor se faz necessária em pizzarias, restaurantes com fogões a lenha,
churrascarias, padarias e panificadoras e em supermercados. No setor de turismo, além do uso para a
gastronomia, também para o setor de hospedagem no aquecimento d’água em hotéis, pousadas e motéis,
nas piscinas e saunas, e nas lavanderias. Os briquetes também podem ser utilizados em prestadores de
serviços como em recauchutadoras, tinturarias e hospitais.
Na agropecuária e agroindústria o briquete pode ser utilizado para secagem de grãos, casas de
farinha, laticínios, matadouros ou abatedouros, frigoríficos, torrefação de café, secadores de cereais,
esmagadoras de soja, granjas, curtumes, indústrias de refrigerantes, cervejas ou destilarias e indústrias de
alimentos diversos. No entanto, seu ganho maior é para o setor industrial em caldeiras e fornos ou
fornalhas, em substituição aos derivados do petróleo, utilizando, em vez de combustão direta da lenha, a
gaseificação da madeira que gera uma queima estável e limpa, ou como agente redutor e térmico. Os
principais segmentos industriais são papel e celulose, cerâmica, siderurgia e metalurgias, setor têxtil,
secadores industriais, indústrias de cal e calcário e cimento químico, indústrias de aquecedores para
ambientes

Agricultura
No caso da agricultura, faz-se a divisão em lavoura temporária, aquela que segue um período
sazonal de acordo com o ciclo de cada produto e a lavoura permanente que utiliza a irrigação como
mecanismo de produção durante todo o ano. Cabe lembrar que a agropecuária é responsável por ocupar
em grande parte a mão de obra da população economicamente ativa, mesmo que na informalidade.
No caso da lavoura temporária é a chamada agricultura de sequeiro e de subsistência. No caso de
Novo Oriente, conforme a produção agrícola municipal do IBGE (2014), destaque para a produção de canade-açúcar, feijão, mamona, mandioca e milho. Pela série histórica, na Tabela 64, percebe-se que, ao longo
deste período, a mamona cresceu sua produção em 300,0%, o feijão 85,5% e o milho 44,4%. Em contra
partida a mandioca teve queda de -79,7% e a cana-de-açúcar teve queda de -33,3%.
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INDICADOR

Tabela 64 - Novo Oriente: Lavoura Temporária - 2004 a 2014
2004
2005
2006

2007

2008

Cana-de-açúcar
 Quantidade produzida (t)

360

420

400

160

390

 Valor da produção (R$ mil)

18

25

24

10

20

 Área plantada (ha)

10

10

10

10

10

 Área colhida (ha)

10

10

10

10

10

36.000

42.000

40.000

16.000

39.000

 Quantidade produzida (t)

809

1.403

2.827

863

1.017

 Valor da produção (R$ mil)

809

1.661

1.929

1.208

1.424

 Área plantada (ha)

6.130

6.100

6.200

6.257

6.390

 Área colhida (ha)

6.130

6.100

6.200

6.257

3.390

131

230

455

137

300

 Quantidade produzida (t)

1

-

108

6

57

 Valor da produção (R$ mil)

-

-

64

3

42

 Área plantada (ha)

5

-

144

127

295

 Área colhida (ha)

5

-

144

127

295

200

-

750

47

193

 Quantidade produzida (t)

960

708

600

252

780

 Valor da produção (R$ mil)

149

113

96

41

133

 Área plantada (ha)

80

60

50

70

60

 Área colhida (ha)

80

60

50

70

60

12.000

11.800

12.000

3.600

13.000

 Quantidade produzida (t)

6.218

4.257

20.000

3.819

9.714

 Valor da produção (R$ mil)

2.425

1.865

7.560

1.324

4.857

 Área plantada (ha)

9.970

9.900

10.000

9.290

9.580

 Área colhida (ha)

9.970

9.900

10.000

9.290

7.180

623

430

2.000

411

1.352

 Rendimento médio (kg/ha)
Feijão (em grão) - quantidade produzida

 Rendimento médio (kg/ha)
Mamona (baga) - quantidade produzida

 Rendimento médio (kg/ha)
Mandioca - quantidade produzida

 Rendimento médio (kg/ha)
Milho (em grão) - quantidade produzida

 Rendimento médio (kg/ha)

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal - 2004 a 2014.
NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios em que, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.
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Com relação à lavoura permanente, apesar de Novo Oriente possuir aproximadamente 800 ha de
área irrigável, este formato de cultivo é muito pouco explorado. Em 2004 eram irrigados 394 ha e em 2014
essa área reduziu 156 ha, sendo explorado apenas 238 ha. Assim, o município vem apresentando cada vez
mais baixos níveis de quantidade produzida por ano. Este fato é claramente visto na Tabela 65 com as
informações da produção agrícola municipal do IBGE. Apenas quatro produtos são apontados: banana,
castanha de caju, coco-da-baía e manga. No período de 2004 a 2014 todos apresentaram queda na
quantidade produzida, sendo a maior delas a da castanha de caju, com -84,5%, seguido pela manga (21,7%), coco-da-baía (-16,7%) e por fim a banana (-15,0%).
É importante ressaltar que o Ceará vem tendo problemas com a falta de chuva desde 2012,
agravando mais ainda essas duas formas de cultura e no caso deste município a situação chegou ao
extremo de ter secado a sua principal fonte hídrica que é o açude Flor do Campo, inclusive para
abastecimento humano. O governo municipal conseguiu junto ao governo estadual a perfuração de poços
profundos como alternativa para o abastecimento humano neste período de crise hídrica. Assim, espera-se
que após o retorno das chuvas na região e a regularização do açude Flor do Campo e outros mananciais, o
município possa retomar a produção agrícola.
Como sugestão para este setor econômico, é importante que o governo local trabalhe mais a
produção agrícola em lavoura permanente, estimulando o maior uso das áreas disponíveis à irrigação, no
aproveitamento agrícola das vazantes nas margens dos mananciais hídricos e no aumento da quantidade
produzida dos itens já explorados como a castanha de caju e a banana. Retomar e incentivar a produção da
mamona, bem como iniciar a produção da cana pinhão como insumos para fabricação de biodiesel
(Biocombustível). Ampliar a produção de mandioca para fabricação de farinha. Além disto, incentivar,
principalmente, uma maior diversidade de itens, acrescentado novos produtos como abacaxi, melão,
melancia, maracujá, feijão, mamão, milho, batata doce, fores etc.
Para tanto é necessário investir mais em capacitação em alimentos orgânicos, agroindústria,
manejo de solo, adubos, técnicas de irrigação, máquinas e equipamentos agrícolas, entre outros, para os
agricultores de lavoura temporária. Atrair linhas de crédito para este setor estimulando, não só o aumento
na produção, mas, principalmente, o beneficiamento desta (em quantidades maiores), agregando valor e
buscando novos mercados, inclusive o próprio mercado internacional. É importante também lembrar que
uma maior diversidade de frutas, representa um grande estímulo para um aumento significativo na
produção de mel de abelha, setor que será tratado na pecuária.
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Tabela 65 - Novo Oriente: Lavoura Permanente - 2004 a 2014
INDICADOR
2004
2005
2006

2007

2008

Banana (cacho)
 Quantidade produzida (t)

220

215

210

212

200

 Valor da produção (R$ mil)

87

86

84

85

89

 Área destinada à colheita (ha)

25

25

25

25

25

 Área colhida (ha)

25

25

25

25

25

8.800

8.600

8.400

8.480

8.000

 Quantidade produzida (t)

71

88

91

36

122

 Valor da produção (R$ mil)

73

92

95

32

110

 Área destinada à colheita (ha)

355

355

355

355

355

 Área colhida (ha)

355

355

355

355

355

 Rendimento médio (kg/ha)

200

247

256

101

343

 Quantidade produzida (t)

36

39

42

44

36

 Valor da produção (R$ mil)

11

14

15

15

13

 Área destinada à colheita (ha)

6

6

6

6

6

 Área colhida (ha)

6

6

6

6

6

6.000

6.500

7.000

7.333

6.000

 Quantidade produzida (t)

92

96

92

94

92

 Valor da produção (R$ mil)

17

18

17

19

26

 Área destinada à colheita (ha)

8

8

8

8

8

 Área colhida (ha)

8

8

8

8

8

11.500

12.000

11.500

11.750

11.500

 Rendimento médio (kg/ha)
Castanha de caju

Coco-da-baía

 Rendimento médio (kg/ha)
Manga

 Rendimento médio (kg/ha)

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal - 2004 a 2014.
NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.

Pecuária, Piscicultura e Apicultura
Na pecuária, tem-se a bovinocultura mista, sendo parte extensiva de corte e parte semi-intensiva
de leite, a ovinocaprinocultura tradicional e moderna, sendo a caprinocultura de leite e a
ovinocaprinocultura agroecológica, a suinocultura e a avicultura de corte, com boa parte das aves (galinha,
capote, pato e peru) de criação caseira para consumo próprio. Também se destacam a pesca artesanal e a
piscicultura de tilápia e por fim a apicultura com a extração do mel de abelha.
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A bovinocultura mista de carne e leite é um sistema de criação tradicional semi-intensivo que
valoriza as raças nativas, melhoradas através do cruzamento com animais de padrão leiteiro e é executado
por diversos tipos de criadores, desde o grande e médio criador até o agricultor familiar. A base de
alimentação desta cultura é o uso da pastagem nativa complementada com insumos externos (ração
concentrada, sal mineral, vacinas e vermífugo) misturada com grãos e vegetação local (capim). O leite
produzido, por meio de ordenha manual ou em poucos casos mecanicamente, é pouco expressivo na
economia local, sendo destinado basicamente para o consumo da família e o excedente para venda e
fabricação de queijo. O animal vivo em si é considerado um patrimônio familiar e quando abatido, também
é para consumo da família ou vendido no mercado local.
A ovinocaprinocultura tradicional é realizada de forma extensiva por agricultores familiares com a
criação de raças nativas cruzadas com reprodutores, porém sem controle genético. A alimentação é a
própria pastagem nativa e inadequada para uma melhor qualidade do plantel, o que apesar do baixo custo
financeiro tem consequências negativas como a baixa qualidade da carne e do couro, bem como do padrão
genético para reprodução, elevada taxa de mortalidade do rebanho e forte degradação dos recursos
naturais. A produção de carne em geral é para consumo familiar ou vendida no mercado local. Já a técnica
moderna de corte é muito pouco utilizada no município e se caracteriza pela criação do rebanho de raças
puras (alguns com registro genético), no formato semi-intensivo, utilizando manejo sanitário e alimentação
regular baseada em ração balanceada adicionada de vacinas, vermífugos e medicamentos. Os criadores
produzem e armazenam forragem como reserva estratégica para o rebanho.
Os animais com registro genético servem para reprodução artificial e participam de competições e
feiras, agregando mais o seu valor comercial. A produção de carne deste sistema tende a seguir o esquema
geral da cadeia produtiva, apresentado na Figura 3, a seguir, em que a carne é beneficiada e embalada com
cortes específicos para frigoríficos, restaurantes e supermercados ou podem ser processadas para a
fabricação de linguiças, defumados e enlatados. Neste sistema produtivo há tanto o comércio de sêmen
para reprodução, como o couro para a indústria de vestuário e calçados, com alto valor agregado.
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FIGURA 3 – Esquema Geral da Cadeia Produtiva para o Setor de Ovinocaprinocultura.

Fonte: Silva, R. R. (2002).

Vale ressaltar que as quantidades de rebanho e de produção anual no município são muito
pequenas em relação ao total do Estado. Por exemplo, em 2014, o maior estoque de rebanho de Novo
Oriente, o de bovinos correspondeu apenas a 1,23% em relação ao total do Ceará. Considerando os
rebanhos de bovino, suínos, caprinos e ovinos se percebe uma queda constante desde 2010. Conforme a
produção da pecuária municipal do IBGE (2014), exposta na Tabela 66 o rebanho de bovinos reduziu 16,4%
de 2004 para 2014. Em contrapartida os rebanhos de ovinocaprino e suínos obtiveram, neste mesmo
período, aumento de 3,5% e 0,1% respectivamente, apesar de apresentarem quedas constantes a partir de
2010, por conta do período de seca que o município atravessa.
A avicultura tradicional ou caseira, conhecida também como “caipira”, é a mais utilizada no
município com uma diversidade de espécies de forma semi-intensiva e tem como alimentação o uso de
milho, sementes nativas, insetos, vegetais, complementados com restos de comida. Apesar da falta de
rigores sanitários, apresenta baixo custo de investimento e custeio, além de gerar um produto, seja a carne
ou ovos, com elevado apelo mercadológico devido ao fator cultural de uma alimentação natural, sem
hormônios ou agrotóxicos. Já a avicultura moderna ou criação em granjas que é pouco desenvolvida no
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município, é um sistema de criação intensiva de aves de raça, utilizando instalações e equipamentos
industriais e manejo sanitário rigoroso. A alimentação é toda baseada em ração balanceada com hormônios
e complexos vitamínicos. Por isto apresenta um custo financeiro alto, porém com preço de mercado mais
baixo do que a da avicultura caseira.
As informações quantitativas do efetivo de rebanhos e da produção animal do município estão
condensadas na Tabela 66 a seguir:
Tabela 66 - Novo Oriente: Pecuária - 2004 a 2014
INDICADOR

2004

2005

2006

2007

2008

Bovino (nº cabeças)

16.678

16.427

16.755

17.040

16.605

Equino (nº cabeças)

1.005

994

979

959

940

Asinino (nº cabeças)

921

893

875

850

830

Muares (nº cabeças)

470

464

454

447

435

12.041

11.919

12.103

12.283

12.380

-

-

-

-

-

4.176

4.230

4.314

4.365

4.400

Ovino (nº cabeças)

22.397

22.688

23.368

23.741

23.978

Caprino e Ovino (nº cabeças)

26.573

26.918

27.682

28.106

28.378

Galináceos - total (nº cabeças)

78.427

77.642

79.129

80.710

81.480

Galos, frangas, frangos e pintos (nº cabeças)

45.594

45.138

46.040

46.960

47.430

Galinhas (nº cabeças)

32.833

32.504

33.089

33.750

34.050

Vacas ordenhadas (nº cabeças)

3.589

3.535

3.560

3.579

3.614

Leite de vaca (mil litros)

2.261

2.262

2.314

2.326

2.331

-

-

-

-

-

164

163

165

169

170

Ovos de galinha (R$ mil)

-

-

-

-

-

Mel de abelha (kg)

-

20.440

20.650

20.960

21.585

Mel de abelha (R$ mil)

-

-

-

-

-

Aquicultura – Tambaqui (kg)

-

-

-

-

-

Aquicultura - Tambaqui - valor da produção

-

-

-

-

-

Aquicultura - Tilápia - produção - quantidade

-

-

-

-

-

Aquicultura - Tilápia - valor da produção

-

-

-

-

-

Suínos (nº cabeças)
Suíno - matrizes de suínos (nº cabeças)
Caprino (nº cabeças)

Leite de vaca (R$ mil)
Ovos de galinha (mil dúzias)

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004 a 2014.
NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios em que, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de
medida.
NOTA 2: Atribui-se a expressão dado <b>não existente em que não há ocorrência da variável no município.
NOTA 3: Não foi realizado levantamento para a variável "quantidade" para o produto da aquicultura Outros produtos
(rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc.).
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Em relação à produção de galináceos, ou seja, o total de galinhas, galos, frangas, frangos e pintos, o
mesmo fato ocorreu, quedas constantes de 2010 até 2014, perfazendo uma redução de -1,8% no total de
rebanhos. Considerando somente o total de galinhas o rebanho caiu de 32.833 cabeças em 2004 para
32.261 em 2014, impactando na produção de ovos que passou de 164 para 161 mil dúzias.
A criação de peixes em cativeiro, especificamente a Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) só
passou a ser monitorada pelo IBGE a partir de 2013, revelando uma redução de 8% nestes dois anos. Com a
situação de falta de chuvas há mais de quatro anos e redução total do nível de água nos açudes de Novo
Oriente fica atualmente inviável a continuidade da produção de peixe em cativeiro. No entanto, é de se
esperar e acreditar que com a chegada da quadra invernosa e acúmulo de água nos reservatórios a
piscicultura possa ser retomada e até incentivada para elevação na produção. O beneficiamento da tilápia é
muito importante para o desenvolvimento do município com geração de emprego e renda, por ser
responsável pela industrialização de alimentos para uso humano, produção de ração a partir da carcaça,
óleo extraído das vísceras e a fabricação de bolsas, calçados, acessórios e artesanatos utilizando a pele e
escamas. O município não possui produção de camarão em cativeiro.
O último segmento a ser explorado, é a apicultura, ou seja, a produção de mel de abelha, no qual
uma parcela da população do município já foi capacitada neste setor, permitindo, devido ao grande
potencial existente no município, um avanço significativo da produção durante o período de 2005 (20.440
kg) a 2014 (22.030 kg). Em 2011, o município conseguiu uma produção de 25.175kg de mel de abelha.
Mesmo com o período de estiagem e com redução na produção a partir de 2011, Novo Oriente obteve um
aumento de 7,8% na produção durante o período de 2005 a 2014.
A apicultura possui características peculiares como o pouco espaço de área necessário para a
produção, instalações e equipamentos de fácil remanejamento, matéria prima gratuita (florada da
vegetação nativa e abelhas que auto se reproduzem), pouca exigência de qualificação na contratação de
mão de obra e baixo custo de investimento e custeio, o que a torna, sem dúvida, uma atividade de fácil
expansão produtiva e relevante para o desenvolvimento da economia do município.
O esquema geral da cadeia produtiva para o setor de apicultura, na Figura 4, também chama a
atenção de que este setor abre frente para implantação de empresas de outros setores como fabricação de
caixas e colmeias, equipamentos de manejo e equipamentos de segurança para a extração do mel,
fabricação de depósitos para envasamento, embalagens e material gráfico para comercialização. Outro
aspecto observado é o seu mercado que pode ser produto final para o consumo humano, ou insumo para
indústrias químicas, farmacêuticas ou de cosméticos, tanto no Brasil como no exterior.
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FIGURA 4 – Esquema Geral da Cadeia Produtiva para o Setor de Apicultura.

Fonte: Adaptado de Lengler e Rathmann (2006).

Produção Artesanal
O artesanato é produzido por famílias e, muitas vezes, transforma-se na principal fonte de renda
em períodos de estiagem. Também são responsáveis pela produção artesanal as comunidades indígenas e
quilombolas existentes no município.
A produção artesanal além de ser relevante para a economia do município por ser essencial no
Setor Turístico, é também complemento de renda das famílias e responsável pela continuidade da cultura
local. Novo Oriente tem em seu acervo a produção de tecelagem, rendas e bordados, cerâmica, cestarias,
trançados e materiais desenvolvidos a partir do couro e madeira.

Reciclagem de Resíduo Sólidos

Um dos grandes problemas de cidades no interior do Estado do Ceará é a coleta dos resíduos ou
lixo urbano. E Novo Oriente não é diferente das demais aglomerações urbanas, pelo contrário, poucos
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bairros, como se viu, apresentam coleta regular, tendo como destino o chamado lixão a céu aberto sem
passar por qualquer tipo de tratamento. Apesar de toda campanha atual com relação à consciência
ambiental, classificação e tratamento de resíduos sólidos e o impacto na saúde da população e melhoria do
meio ambiente pouco é realizado no município. Em Novo Oriente existem algumas iniciativas como a da
Associação Quinta Tigre de Catadores de Lixo que realiza a coleta seletiva dos resíduos produzidos pela
população e da proposta entre os municípios do território, para a consolidação de uma política de
consórcio para construção de um aterro sanitário comum.
O interessante a ser considerado é que a conscientização da população sobre a questão da coleta e
destinação de resíduos sólidos urbanos gera muitos benefícios ao município, inclusive financeiros, muitas
vezes não perceptível de forma tão clara. Além da preocupação com o meio ambiente, a saúde e a
qualidade de vida da população, esta questão é também uma ótima oportunidade de negócio com enorme
potencial econômico e uma excelente política pública para o desenvolvimento econômico do município,
como relacionados a seguir:

1º - Geração de novos empregos sem muito rigor de qualificação de mão de obra e inclusão social
de catadores marginalizados pela falta de uma profissão;
2º - Economia que a prefeitura irá realizar com redução de gastos em limpeza urbana e coleta de
lixo, bem como saúde básica ao evitar a poluição aérea e de mananciais hídricos;
3º - Aumento da receita tributária (direta ou indireta) originada pelo ITBI e IPTU das novas empresas
instaladas no município, IPVA, IPI e ICMS com a fabricação e circulação da matéria-prima
reciclável e dos novos produtos e IR sobre o lucro das empresas e microindústrias de reciclagem
e cooperativas;
4º - Retorno econômico de matéria-prima, como metal, alumínio, plástico e papel, reutilizáveis no
sistema produtivo;
5º - Economia de recursos naturais e de outros insumos como energia, água, petróleo, árvores,
bauxita, minério de ferro, carvão mineral, recursos públicos que não serão gastos devido ao
próprio processo de reciclagem.

As novas empresas ou indústrias que podem ser instaladas no município devido à reciclagem de
resíduos sólidos são: Fabricação de Celulose e Produtos de Papel (reciclagem do papel), Fabricação de
Artigos de Borracha e Plástico (reciclagem do plástico), Metalurgia Básica (reciclagem do alumínio), e
Fabricação de Produtos de Metal - exclusive máquinas e equipamentos (reciclagem do ferro e do aço).
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Turismo

O turismo, como citado anteriormente, é um dos setores que podem ser desenvolvidos em um
entreposto comercial. Novo Oriente conta também com outros fatores para ter um setor turístico mais
atuante e colaborador no desenvolvimento do município:

1º - A curta distância com cidades vizinhas:
 Quiterianópolis ................................................................................. 35.7 km
 Crateús .............................................................................................. 39.1 km
 Mulungu ............................................................................................ 39.7 km
 Buriti dos Montes.............................................................................. 43.6 km
 Assunção do Piauí ............................................................................. 47.9 km
2º - Festa do Padroeiro: São Francisco de Assis (04 de outubro)

3º - Pontos Turísticos: Lagoa do Tigre, Riacho Seco, Corrente, Gameleira e Três Irmãos.

4º - Serras que servem para o turismo ecológico e de aventuras
 Serra Serrinha ................................................................................... 12,6 km
 Serra do Azedo .................................................................................. 14,0 km
 Serrote do Santo Antônio ................................................................. 16,3 km
 Morro dos Agrestes .......................................................................... 19,0 km
 Serra das Palmeiras ........................................................................... 24,9 km
 Morro de São Francisco .................................................................... 25,8 km
 Serra da Cotia .................................................................................... 27,9 km
 Morro da Pendência ......................................................................... 29,7 km
 Serra do Purgatório ........................................................................... 29,8 km
 Chapada Geral................................................................................... 32,4 km

É fato considerar que, ao desenvolver o turismo no município, isto implica na geração imediata de
várias externalidades em outros setores produtivos como alimentação, têxtil, confecção, automobilístico,
artesanato e serviços como transporte, hospedagem, agência de turismo etc.

Logística
Para se buscar o desenvolvimento econômico de Novo Oriente é importante conhecer a forma e
opções de acesso ao município, pois este acesso será responsável pelo trânsito de mercadorias, pessoas,
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riquezas e tecnologias. Apesar de Novo Oriente não ser litoral ou possuir aeroporto em funcionamento, ele
está próximo a pontos e cidades estratégicas via acesso rodoviário, não necessitando mais que um dia para
se chegar a estes destinos.

Aeroportos
Além do Aeroporto Internacional de Fortaleza (402,659 km), Novo Oriente pode contar com os aeroportos
de Crateús (38,801 km), Tauá (95,215 km) e Sobral (263,411 km), que apesar de serem menores, são os
mais próximos por estrada rodoviária.

Estradas Rodoviária
Neste item, houve a preocupação apenas de mostrar a distância rodoviária de menor rota para
transportes de carga, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Ceará (DER), partindo do
centro de Novo Oriente para Fortaleza e porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, para acesso ao
mercado internacional e alguns destinos específicos representando o mercado regional e estadual.

Destino: Fortaleza (Porto do Mucuripe e Aeroporto Internacional)
Distância: 402,659 km (aprox. 6 horas e 42 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / BR-020 / CE-522 / BR-020 / BR-222 / BR-020 / Fortaleza.
Destino: Pecém – São Gonçalo do Amarante (Porto do Pecém e ZPE)
Distância: 406,888 km (aprox. 6 horas e 46 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / CE-187 / CE-266 / CE-176 / CE-257 / CE-176 / BR-222 / CE-423 / CE-085 / CE-156 /
CE-348 / Pecém - São Gonçalo do Amarante.
Destino: Crateús (mercado regional e aeroporto)
Distância: 44,291 km (aprox. 44 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / Crateús.
Destino: Tauá (mercado regional)
Distância: 95,215 km (aprox.1 hora e 35 min)
Rota: CE-187 / BR-404 / BR-020 / Tauá.
Destino: Sobral (mercado regional e aeroporto)
Distância: 263,411 km (aprox.4 horas e 23 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / CE-187 / CE-266 / CE-176 / CE-257 / CE-176 / CE-362 / BR-222 / Sobral.
Destino: Barroquinha (Destino a Piauí)
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Distância: 416,327 km (aprox.6 horas e 56 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / CE-187 / BR-403 / CE-366 / CE-329 / CE-445 / CE-321 / BR-222 / CE-364 / CE-313 /
CE-362 / CE-216 / BR-402 / Barroquinha.
Destino: Juazeiro do Norte (Destino a Pernambuco)
Distância: 317,087 km (aprox.5 horas e 17 min)
Rota: CE-187 / BR-404 / CE-176 / CE-371 / CE-176 / CE-292 / CE-492 / BR-122 / CE-292 / BR-122 / Juazeiro
do Norte.
Destino: Aracati (Destino a Rio Grande do Norte)
Distância: 479,445 km (aprox.7 horas e 59 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / CE-060 / CE-266 / CE-060 / BR-122 / BR-116 / BR-304 / Aracati.
Destino: Maracanaú (Distrito Industrial e Ceasa)
Distância: 400,135 km (aprox.6 horas e 40 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / BR-020 / CE-522 / BR-020 / CE-065 Anel Rodoviário / CE-251 / Maracanaú.
Destino: Limoeiro do Norte (Tabuleiro de Russas - fruticultura)
Distância: 417,364 km (aprox.6 horas e 57 min)
Rota: CE-187 / BR-226 / CE-060 / CE-266 / CE-060 / BR-122 / CE-265 / CE-371 / CE-265 / BR-116 / CE-265 /
Limoeiro do Norte.
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3. RESULTADOS DAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
3.1. Processo Participativo
Seguindo orientações contidas no Estatuto da Cidade, o processo de Revisão do Plano Diretor com
a inclusão da Mobilidade Urbana de Novo Oriente buscou identificar as demandas da população como
parte do processo participativo. Para que essas demandas reflitam a realidade do município de Novo
Oriente e os anseios de seus moradores, foram realizadas uma série de reuniões, oficinas e audiências
públicas durante as etapas que antecederam o presente documento - QUADRO 26.

Reuniões/audiências
Acordo de Cooperação
Técnica - ACT

1ª Audiência Pública
(Abertura)
2ª Audiência Pública

3ª Audiência Pública

QUADRO 26 - Cronograma Realização das Audiências Públicas
Data
Local
Tema / Etapa
Foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica - ACT,
entre o Instituto de Desenvolvimento Institucional das
20/07/2015
IDECI
Cidades do Ceará - IDECI e a Prefeitura Municipal de
Novo Oriente, dando início ao processo de Revisão e
Reestruturação do Plano
1- Apresentação do Conselho Municipal da Cidade;
Câmara de
05/08/15
2- Plano Diretor;
Vereadores
3- Mobilidade Urbana
Prefeitura
12/11/15
Municipal de Novo
1- Políticas Públicas, Trabalho e Empreendedorismo
Oriente
Auditório do
Centro de
Referência de
1- Mobilidade Urbana e Acessibilidade;
17/12/15
Assistência Social –
2- Patrimônio Histórico
CRAS

4ª Audiência Pública
(Final)

A ser
realizada

Câmara de
Vereadores

1- Entrega das Minutas de Lei

Fonte: IDECI (2016)

A 1ª Audiência Pública foi realizada em 05/08/2015 - FIGURA 5, com a presença de representantes
dos poderes executivo, legislativo e judiciário de Novo Oriente. Tinha por objetivo mobilizar a população na
abertura do processo acerca da reestruturação e atualização do Plano Diretor vigente (2008) com a
inclusão da Mobilidade Urbana, bem como divulgar as próximas atividades deste processo e apresentar o
Conselho Municipal da Cidade, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do processo. Também foi
o momento de sensibilização para a importância do planejamento municipal e ocorreu a apresentação da
equipe técnica do IDECI.
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Na 2ª Audiência Pública do Plano Diretor - FIGURA 6, realizada no dia 12/11/2015, foi feita o debate
Políticas Públicas, Trabalho e empreendedorismo como parte da discussão temática da revisão do Plano
Diretor Municipal.
A 3ª Audiência Pública do Plano Diretor - FIGURA 7 foi realizada no dia 17/12/2015 e discutiu com
os moradores da região e secretários municipais temas relacionados à Mobilidade Urbana e Acessibilidade
e Patrimônio Histórico.
Dando continuidade ao processo participativo, previsto para que a Revisão do Plano Diretor com a
inclusão da Mobilidade Urbana de Novo Oriente tenha efetividade, serão realizadas ainda, além de
reuniões com a comissão técnica de acompanhamento, a 4ª Audiência Pública para a apresentação do
Perfil e Diretrizes e será dado um prazo para a Consulta Pública desse material.
Na 4ª Audiência Pública do Plano Diretor está prevista a entrega das Minutas de Lei e a devida
validação do que foi levantado e proposto. Tais minutas estarão disponíveis para apreciação e
manifestação para recebimento de sugestões e contribuições, durante o Prazo para Consulta de 30 dias,
em atendimento ao disposto no artigo 43 da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade.
Após a conclusão da Consulta Pública e feitas as possíveis correções e/ou alterações das Minutas de
Lei, essas serão encaminhadas para a votação na Câmara de Vereadores.

FIGURA 5 - Audiência Pública de lançamento do processo de revisão do Plano Diretor de Novo Oriente,
realizada em 05/08/15 na Câmara Municipal

Foto: IDECI (2015)
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FIGURA 6 - Convite da Audiência Pública de discussão da temática Políticas Públicas, Trabalho e
empreendedorismo como parte do processo de revisão do Plano Diretor de Novo Oriente, realizada em
12/11/15 na Câmara Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal de Novo Oriente (2015)

FIGURA 7 - Audiência Pública de discussão da temática Mobilidade Urbana e Acessibilidade e Patrimônio
Histórico como parte do processo de revisão do Plano Diretor de Novo Oriente, realizada em 17/12/15 na
Câmara Municipal

Foto: IDECI (2015)
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3.2. Oficinas Participativas
As oficinas participativas (FIGURAS 8 e 9) foram distribuídas de forma a ter representatividade de
lideranças e moradores de todos os distritos e comunidades de Novo Oriente. Ao todo participaram do
processo de revisão deste Plano Diretor, 300 pessoas. O ciclo de 10 (dez) oficinas começou no dia
03/09/2015, sendo finalizado no dia 29/10/2015. Segue abaixo o cronograma e imagens da realização das
Oficinas Participativas no Município - QUADRO 27.
QUADRO 27 - Cronograma Realização das Oficinas Participativas
Ordem de
realização

Distrito

Oficina 1

Novo Oriente Sede

Data

Local

Comunidades / Grupos

03/09/15

Escola de Ensino
Fundamental
Antônio Eufrasino
Neto

Centro da Sede

Oficina 2

São Raimundo

08/09/15

Escola Edval Araújo

São Raimundo, Central dos Sales, Açude dos
Sales, Várzea dos angicos, Lagoinhas, Lagoa
das Pedras, São Domingos, Bomfim,
Sussuarana, Batista I e II e Monte Alegre

Oficina 3

Santa Maria

08/09/15

Escola de Ensino
Fundamental F.
Severiano de Sousa

Santa Maria, Várzea Grande, Timbaúba,
Rendeiro, Azul, Santo Onofre e Umbuzeiro

Escola de Ensino
Fundamental
Fernando Costa

Lagoinha, Açude dos Carvalhos, Maia e
Baixio do Maia, Barriguda, Palestina, Lagoa
dos Neres, Lagoa de Dentro e Baixio do
Maia

Oficina 4

Palestina

10/09/15

Oficina 5

Três Irmãos

10/09/15

Oficina 6

Emaús

14/09/15

Oficina 7

Novo Oriente-Sede
(Açude Oriente I)

24/09/15

Oficina 8

Novo Oriente-Sede
(Lagoa da Areia)

30/09/15

Escola CERU

Oficina 9

Novo OrienteAgrovila

02/10/15

Escola de Agrovila

Oficina 10

Novo Oriente-Sede

29/10/15

Câmara Municipal

Escola Luiz Manoel
da Silva
Creche Pedro
Marques Lima
Escola de Ensino
Fundamental José
Maria Fernandes
Leitão

Três Irmãos, Tatajuba, Cachoeira e Nazaré
Cavaco, Barro Vermelho I e II, Olho d'água,
Minador, São Pedro, Emaú e Macaco
Açude Oriente I, Lagoa Sul, Várzea do
Feijão, Vila Feliz e Lagoa do Tigre Norte
Malhada Grande, Barreiros I e II, Lagoa da
Areia I e II
Agrovila, Morgado, Flor do Campo,
Caraúbas, Várzea do Morro, Batista,
Fazenda Nova, Campestre e Açude do Filó
Km 12, Setor Central e Conj. Padre
Joviniano

Fonte: IDECI/Prefeitura Municipal de Novo Oriente (2015)
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FIGURA 8 - Oficina Participativa de revisão do Plano Diretor de Novo Oriente, realizada em 03/09/15 na
Sede municipal

Fonte: IDECI/Prefeitura Municipal de Novo Oriente (2015)

FIGURA 9 - Oficina Participativa de revisão do Plano Diretor de Novo Oriente, realizada em 29/10/15 na
Sede municipal

Fonte: IDECI/Prefeitura Municipal de Novo Oriente (2015)
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3.3. Conselho da Cidade
Seguindo orientações contidas no Estatuto da Cidade, foi criado o Conselho Municipal da Cidade de
Novo Oriente através de Lei Municipal, bem como o Decreto n° 09/2015 com a nomeação dos membros.
Foram eleitos um total de 21 membros com representação de técnicos do poder executivo municipal, do
comércio, da agricultura, da pecuária, de entidades da sociedade e sindicalistas.
A apresentação dos membros e a posse dos mesmos ocorreu no dia 05 de agosto de 2015, durante
a 1ª Audiência Pública do processo de Revisão e Reestruturação do Plano Diretor de Novo Oriente.

3.4. Validação das Demandas do Plano Diretor 2008

A validação das demandas do Plano Diretor vigente foi feita em dois momentos. O primeiro
momento para verificação dos aspectos contidos no Plano Diretor de 2008, identificando o que foi
executado pelo município e validado pela população, e o segundo momento, através da aplicação de um
instrumental elaborado pelo IDECI para levantamento das novas demandas a serem inseridas no plano
revisado.
Ressalta-se que o instrumental de revisão do Plano Diretor de 2008 foi aplicado somente na oficina
participativa feita na Sede no dia 03/09/2015, conduzida em parceria entre as equipes técnicas do IDECI e
da Prefeitura e na Reunião Técnica de avaliação do andamento do Plano Diretor de 2008 realizada pela
própria Prefeitura de Novo Oriente, no dia 04 de agosto de 2015, na Secretaria Municipal de Políticas para
Mulheres, bem como foi elaborado um vídeo institucional pela Secretaria de Obras para demonstrar a
evolução das ações previstas no Plano Diretor de 2008 e executadas até a data da revisão do mesmo.
Concluiu-se que existem três categorias para classificar a execução das ações previstas no Plano
Diretor de 2008, sendo elas:

1- Ações iniciadas e concluídas / consideradas necessárias pela grande maioria (entre 80 e 100% dos
consultados):


Sistema Viário / Mobilidade: Municipalização do Trânsito (Demutran);



Patrimônio Histórico-Cultural: Construção e Instituição de Centros Culturais, sendo concluída somente a
iniciativa de construção da Casa de Cultura João Batista da Silva;



Saúde: Reforma/ Ampliação do Hospital e Maternidade Doutor José Maria Fernandes Leitão;
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2- Ações iniciadas e não concluídas na sua totalidade / consideradas necessárias pela grande maioria,
entre 80 e 100% dos consultados:


Sistema Viário / Mobilidade: Abertura de vias, em execução; Placas de nomeação das ruas e Sinalização das
vias, verifica-se que a concentração desta sinalização ocorre especificamente na sede do município, porém
nos novos bairros da sede e em outras localidades este aspecto ainda precisa ser executado; Pavimentação
em pedra tosca nos bairros Conjunto Pe. Joviniano, Alto Alegre e Boa Vista, com 100% executado do
previsto na Sede, sendo demanda para as demais localidades em quanto a novas pavimentações, bem
como a manutenção das existentes; Construção de passagens molhadas, foram executadas algumas, sendo
essa demanda necessária e não iniciada em quase que a totalidade das localidades; Melhoria do Transporte
Escolar, sendo implementados 11 (onze) ônibus apropriados;



Infraestrutura: Construção/ Ampliação de um Cemitério público na Sede, Perfuração de poços profundos,
executados muitos dos que estavam previstos, porém nas audiências e oficinas foi observado que ainda
existe demanda em todo o Município;



Saneamento Básico: Sistema de esgoto executado aproximadamente 80% do Programa Sanear previsto
para a Sede, segundo Cagece, porém sendo demanda para quase que a totalidade das demais localidades
do município e não iniciadas; Sistema de água, sendo executado quase que a totalidade de ligações
necessárias, porém estão sem água devido a seca e precisam executar a perfuração de poços em todas as
localidades para atender a demanda da população; Drenagem, foi executada a ponte na CE 187 para o
correto escoamento das águas pluviais desse trecho, sendo não executado as obras da via que vai do
Centro à Lagoa do Tigre Sul;



Habitação: Programa de melhorias habitacionais, ocorreu em parte pelo PMCMV (Programa Minha Casa
Minha Vida) e substituição de casas de taipa;



Equipamentos Comunitários: Construção de praças na Sede e demais distritos, foram executadas nos
bairros São Raimundo e Três Irmãos com o projeto "Praça no Interior", uma no bairro Conjunto Otávio
Leite, outras encontram-se em execução e existe demanda em outras localidades a serem iniciadas;
Implantação de parques infantis nos bairros Vila Feliz, Conjunto Pe. Joviniano e Conjunto Otávio Leite;



Educação / Esporte: Construção de Escolas Polos, sendo executadas a Escola de Ensino Fundamental
Francisco Severiano de Sousa (distrito de Santa Maria) e o Centro de Educação Infantil e Fundamental
Professor Francisco Edson de Oliveira (distrito São Raimundo -Monte Alegre), em fase de execução em Olho
d'água e Três Irmãos, assim como existe demanda para iniciar novas construções em outras localidades;
Construção de Escola Profissionalizante, executada a EEEP Maria Eudes Bezerra Veras (no bairro Vila Felizdistrito de Novo Oriente); Construção de Quadras e ginásios poliesportivos, executados o Ginásio Manoel
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Bezerra de Sousa (distrito Palestina) e Ginásio Manoel Rodrigues Nascimento, dentre outros, assim como a
eleição de áreas de interesse para futuras construções pela demanda existente em outras localidades;


Saúde: Construir/Reformar e equipar unidades básicas de saúde no Centro e demais localidades, sendo
executadas UBS's em várias localidades (Santa Maria, Palestina, Agrovila, Lagoa do Tigre Norte, Monte
Alegre, Três Irmãos, conforme vídeo institucional preparado pela Secretaria de Obras), seguindo como
demanda para localidades não contempladas; Implantação da Farmácia Popular, considerada em execução
por 60% dos consultados; Implantação do NASF / CAPS (Núcleo de Apoio à Saúde da Família / Centro de
Atenção Psicossocial), executada uma unidade na Sede; Praça da Academia da Saúde, foi executada uma na
Sede, sendo esta praça um espaço físico de promoção da saúde da população; Centro de controle de
zoonoses para doenças contagiosas, sendo considerado iniciado e não acabado, conforme questionário
respondido durante a 1ª oficina participativa;



Assistência Social: Instalação de Centros de Referência Especializados, sendo executado um CRAS (Centro
de Referência de Assistência Social), porém insuficiente para a demanda de todo o município;

3- Ações não iniciadas / consideradas necessárias pela grande maioria, entre 80 e 100% dos consultados:


Sistema Viário / Mobilidade: Construção do pórtico de entrada do Município; Construção de canal para
escoamento das águas pluviais na Rua Elpídio Rodrigues; Construção de Rodoviária (encontra-se em fase
final de Projeto);



Infraestrutura: Reforma e reestruturação do Aeroporto Municipal na Sede;



Habitação: Programa de emissão de escritura pública para baixa renda nos bairros Otávio Leite, Vila Feliz e
Conjunto Pe. Joviniano;



Equipamentos Comunitários: Construção de Auditório Municipal; Construção de Pólo de lazer municipal
(Parque da Cidade); Construção de praças nos Bairros Boa Vista e Alto Alegre;



Meio Ambiente: Programa de proteção de matas ciliares;



Saúde: Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO na Sede, considerado pendente,
porém desnecessário por 60% dos consultados na 1ª oficina participativa;



Assistência Social: Construção da Casa do Idoso; Construção da Casa da Gestante; Construção da Casa de
Apoio à Mulher; Construção do Galpão da Cidadania;
A revisão do Plano Diretor de Novo Oriente buscou abranger aspectos estruturais, de planejamento
e mobilidade urbana, existem outras ações previstas no Plano Diretor de 2008 e que não foram avaliadas
durante a fase de execução das oficinas, bem como foram levantadas pela população, problemáticas e

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico e diretrizes

173

demandas nas áreas de assistência, habitação, saúde e outros problemas sociais, voltados ao controle e
melhoria das políticas públicas.

3.5. Validação das Demandas de Revisão do Plano Diretor Vigente
Em todo o município de Novo Oriente foram realizadas 10 (dez) oficinas participativas, onde foi
aplicado um questionário chamado “Novo Oriente: a Cidade que queremos!”. Para a aplicação desse
questionário, foi feita a divisão dos participantes em grupos menores com representantes de bairros ou
comunidades dos seis distritos com o intuito de conhecer as demandas e sugestões dos protagonistas do
desenvolvimento municipal de Novo Oriente.
As oficinas foram distribuídas nos distritos de: Novo Oriente, São Raimundo, Santa Maria, Palestina,
Três Irmãos e Emaús, contando com a participação de cerca de 300 pessoas.

Em 03 de

setembro de

2015, foi realizada a primeira oficina participativa, no bairro Centro da Sede do município, sendo o ciclo das
10 (dez) oficinas concluídas no dia 29 de outubro de 2015.

Resultado do Instrumental “Novo Oriente: a Cidade que queremos!”
Nesse instrumental foram levantadas questões em 12 (doze) áreas de interesse, sendo
acrescentada uma nova área chamada de “Outras Sugestões”.
O resultado dos principais temas levantados, e que na medida do possível serão contemplados nas
“Diretrizes do Plano Diretor Participativo”, foi dividido em duas partes:

Grau de satisfação da população

Concluiu-se que em todos os temas levantados a grande maioria da população considera ruim ou
regular, sendo o “Sistema de Esgoto” o tema de maior insatisfação e o “Sistema de Água” o tema de maior
satisfação dos consultados - QUADRO 28.
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QUADRO 28 - Satisfação em relação aos serviços públicos
TEMA
Iluminação Pública/
Energia Elétrica
Sistema de Água
Sistema de Esgoto
Limpeza Pública/
Coleta de Lixo
Reciclagem
Drenagem
Meio Ambiente
Pavimentação
Acessibilidade
Sistema De Ciclovias
Transporte Coletivo
Potencial Produtivo/
Geração De Renda

INEXISTENTE (%)

RUIM (%)

REGULAR (%)

BOM (%)

ÓTIMO (%)

TOTAL (%)

2

46

39

12

0

100

5
41

29
46

37
10

27
2

2
0

100
100

20

54

15

7

5

100

24
12
0
0
7
17
10

61
66
44
73
85
68
51

12
10
46
22
2
7
20

2
10
10
5
5
5
17

0
2
0
0
0
2
2

100
100
100
100
100
100
100

12

54

34

0

0

100

Fonte: Prefeitura de Novo Oriente - CE

Sugestões/ Demandas:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA / ENERGIA ELÉTRICA:


Ampliação/ Implantação do serviço em áreas não contempladas, sendo essa uma demanda de todos os
distritos e suas localidades: Barreiros - Lagoa da Areia, Agrovila e localidades vizinhas, no distrito Novo
Oriente; Macaco, Cavaco e São Pedro, no distrito Emaús; Lagoinha, Açude dos Carvalhos, Lagoa dos Neris,
Lagoa de Dentro, Baixio do Maia, no distrito Palestina; Central, Açude e Várzea dos Angicos, Lagoa das
Pedras, São Domingos, Batistas I e II e São Raimundo, no distrito São Raimundo; distrito Santa Maria; e
Tatajuba, Cachoeira e Nazaré, no distrito Três Irmãos.



Fazer manutenção/ reparação e melhoria da qualidade do serviço, sendo a colocação de lâmpadas nos
postes uma demanda solicitada na maioria das localidades, dentre elas: Conjunto Pe. Joviniano (km 12),
Lagoa da Areia I, Açude Oriente I, Lagoa Sul, Várzea do Feijão, Vila Feliz, Lagoa do tigre norte, Agrovila, Flor
do Campo e adjacências, no distrito Novo Oriente; Barro Vermelho I e II e Minador, no distrito Emaús;
distrito São Raimundo e distrito Santa Maria. Outra demanda feita pelos moradores de Minador – Emaús
para garantir a melhoria da qualidade do serviço é a colocação de transformadores para evitar a queda de
energia nesta localidade.



Diminuir taxa de iluminação pública, sendo uma demanda em Açude Oriente e adjacências, na Sede.
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Garantia da rede trifásica para a agricultura / pecuária, sendo essa uma demanda das localidades: Agrovila,
Morgado, Açude do Filó, Várzea do Morro e Caraúbas no distrito de Novo Oriente e em Cavaco, Olho
d'água e São Pedro, no distrito de Emaús;

SISTEMA DE ÁGUA:


Ampliação/ Implantação do serviço de abastecimento de água em áreas não contempladas, sendo uma
demanda de todos os distritos:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia, bairros novos da Sede, Açude Oriente I, Agrovila, Morgado, Açude
do Filó, Várzea do Morro e Caraúbas;
- Distrito Emaús: Cavaco;
- Distrito Palestina: Maia, Barriguda, Lagoa dos Neris, Lagoa de Dentro e Baixio do Maia;
- Distrito São Raimundo: Central, Açude e Várzea dos Angicos, Lagoinhas, Lagoa das Pedras, São Domingos,
Bomfim e escola local de Monte Alegre;
- Distrito Três Irmãos: na localidade Três Irmãos e Nazaré.



Fazer manutenção/ reparação e melhoria da qualidade do serviço existente, sendo a instalação de um
dessalinizador uma demanda considerada pelas seguintes localidades: Lagoa da Areia (Barreiros e Malhada
Grande) e Açude Oriente I, no distrito Novo Oriente; Macaco e Olho d'água, no distrito Emaús; Lagoinha e
Açude dos Carvalhos, no distrito Palestina; São Raimundo e Batista I e II, no distrito São Raimundo. Outras
localidades demandam pela melhoria da qualidade do serviço e manutenção, tais como: Conjunto Pe.
Joviniano, na Sede; Agrovila, Flor do Campo e adjacências, no distrito Novo Oriente; em Lagoinha e Açude
dos Carvalhos, no distrito Palestina; distrito Três Irmãos, distrito Santa Maria e distrito São Raimundo
(Lagoinhas, Lagoa das Pedras e São domingos), bem como a reativação do poço próximo a Creche em
Açude Oriente – Vila Feliz, o funcionamento do sistema existente em Minador - Emaús e a restauração e/ou
a troca da canalização do distrito Palestina.



Implantação de depósitos para abastecimento durante a falta de água, sendo demanda do distrito Novo
Oriente, em Açude Oriente I, Lagoa Sul e Várzea do Feijão.



Construção de poços profundos em todas as comunidades que não possuem e que são consideradas
necessárias, entre estas o bairro Lagoa Norte, em Açude Oriente, as localidades Lagoa Sul, Várzea do Feijão,
Agrovila, Flor do campo e adjacências, no distrito Novo Oriente; Cavaco, Barro Vermelho I e II, Olho d'água,
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São Pedro e Macaco, no distrito Emaús; Lagoa dos Neris, Lagoa de dentro e Baixio do Maia, no distrito
Palestina e Batista I e II e São Raimundo, no distrito São Raimundo.


Construção de barragens subterrâneas em: Olho d'água e São Pedro, no distrito Emaús.



Conscientização da população para não desperdiçar a água, sendo uma demanda da Sede.



Ampliação do Açude do Nazaré, uma demanda feita pela localidade Nazaré, no distrito Três Irmãos.

SISTEMA DE ESGOTO:


Ampliação/ Implantação do sistema de esgoto em áreas não contempladas. Essa é uma demanda de todos
os distritos, sendo indicado como inexistente nas seguintes localidades/ distritos: Lagoa da Areia I e II e
Açude Oriente I, na Sede; Cavaco e Minador, no distrito Emaús; em todas as localidades e comunidades
consultadas dos distritos Palestina e Santa Maria, bem como em grande parte dos distritos São Raimundo
(Central, Açude e Várzea dos Angicos, Bomfim, Sussuarana, Monte Alegre e São Raimundo) e Três Irmãos
(Nazaré e Três Irmãos). Também foi demandado a ampliação do sistema em áreas onde já existe, mas não
atende a totalidade da população em: Lagoa da Areia (Barreiros e Malhada Grande), em Açude Oriente
(Vila Feliz e Lagoa do Tigre Norte), em alguns bairros da Sede como Conjunto Pe. Joviniano, (onde existe
rede, porém não está feita a ligação) e km 12 (rede inexistente), Agrovila e localidades rurais, no distrito
Novo Oriente; Barro Vermelho I e II, São Pedro e Macaco, no distrito Emaús; Lagoinhas, Lagoa das Pedras,
São Domingos, Batista I e II e São Raimundo, no distrito São Raimundo; nas comunidades Tatajuba e
Cachoeira, no distrito Três Irmãos.



Tratamento do esgoto de forma a atender aos padrões de saúde e qualidade ambiental, tendo como
demanda a fiscalização das canalizações que desembocam no Riacho Três Irmãos , na Sede, bem como a
fiscalização da destinação dos esgotos/ efluentes das criações de animais (criação coletiva) em Agrovila,
Morgado e Açude do Filó, no distrito Novo Oriente.



Construção de tanques sépticos para as famílias da localidade Olho d'água, no distrito Emaús.

LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO:


Implantação da coleta de lixo em lugares considerados inexistente, porém necessário nas seguintes
localidades: Lagoa da Areia (Barreiros, Malhada Grande e comunidades vizinhas), Açude Oriente (Vila Feliz),
Agrovila e localidades vizinhas, no distrito Novo Oriente; Cavaco, Barro Vermelho I e II, Olho d'água (zona
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rural), Minador, Macaco e Emaús, no distrito Emaús; Maia, Baixio do Maia, Barriguda e comunidades
distantes, no distrito Palestina; nas comunidades vizinhas do distrito Santa Maria; em todo o distrito

São

Raimundo; nas localidades Tatajuba, Cachoeira, Nazaré e zonas rurais do distrito Três Irmãos. Em outras
localidades onde já se faz a coleta de lixo semanalmente, existe também a demanda de que a coleta seja
feita mais de uma vez por semana em Açude Oriente I (Lagoa Sul e Várzea do Feijão) e em Agrovila
(Morgado e Açude do Filó).


Trabalho de Conscientização da população para não jogar lixo nas ruas, nas matas, bem como proibir as
queimadas, sendo demanda de Açude Oriente (Lagoa do Tigre Norte) e bairros do centro da Sede, Agrovila,
Flor do campo e adjacências. Outra demanda da Sede é a de conscientização no que diz respeito aos
comerciantes para que seja feita a penalização dos que não cumprirem com a limpeza dos resíduos
provenientes de seus estabelecimentos, assim como a limpeza dos bairros e a proibição de animais nas
ruas, sendo a criação de zoonoses uma sugestão proposta.



Disponibilizar veículos adequados para o transporte do lixo, bem como o local adequado para o despejo,
sendo demanda em: Agrovila e comunidades vizinhas, nos distritos Palestina e Três irmãos (Nazaré).



Limpeza dos aterros, sendo demanda de Lagoa da Areia – Barreiros I, na Sede.



Colocação de lixeiras/coletores nas ruas, demanda de Vila Feliz – Açude Oriente e nos bairros do centro da
Sede. Outra demanda em quanto a colocação de lixeiras/depósitos é a de que estas sejam também para
fazer a coleta seletiva, sendo sugerido por: São pedro – Emaús; Lagoa dos Neris, Lagoa de Dentro e Baixio
do Maia, em Palestina e Tatajuba e Cachoeira, em Três Irmãos.

RECICLAGEM:


Implantação/ Ampliação da Reciclagem (Coleta Seletiva), sendo as principais ações sugeridas para essa
demanda: a colocação de coletores seletivos, a criação de galpões de reciclagem, a implantação de veículo
adequado para a coleta dos recicláveis e que seja feita pelo menos uma vez por semana. São demandas nos
seguintes locais:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia (Barreiros e Malhada Grande), Açude Oriente I, Lagoa Sul, Várzea do
Feijão, Vila Feliz, Conjunto Pe. Joviniano e Agrovila e comunidades.
- todas as comunidades e zonas rurais do Distrito Emaús e nos distritos Palestina, Santa Maria, São
Raimundo e Três Irmãos.



Conscientização/ Educação da população para reciclar, sendo demanda dos distritos Novo Oriente e Emaús.
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Capacitação/ Geração de renda, sendo demanda das seguintes localidades: Lagoa da Areia I e II, Açude
Oriente (Vila Feliz), Agrovila, Morgado e Açude do Filó, no distrito Novo Oriente e em Batista I e II, no
distrito São Raimundo.



Cooperativas de Reciclagem, sendo demanda de criação de novas, bem como de desenvolvimento das
existentes em: Agrovila e localidades vizinhas.



Criação de políticas públicas para reciclagem em Açude Oriente I, no distrito Novo Oriente e Tatajuba e
Cachoeira, no distrito Três Irmãos.



Criação do aterro sanitário e melhoria das condições dos catadores, demanda feita por bairros da Sede e no
distrito Santa Maria.

DRENAGEM / ESCOAMENTO:


Implantação/ Complementação de sistema de drenagem e escoamento em: Lagoa da Areia I, Açude
Oriente – Vila Feliz, no bairro Centro da Sede, no Conjunto Pe. Joviniano, Agrovila, Flor do Campo e
adjacências, no distrito Palestina, no distrito Santa Maria, no distrito São Raimundo; em Tatajuba e
Cacheira, no distrito Três Irmãos



Construção de passagens molhadas em: Lagoa da Areia (Barreiros e Malhada Grande), em Agrovila
(Campestre e localidades vizinhas), no distrito Novo Oriente; Cavaco, Barro Vermelho I e II, Olho d'água, no
distrito Emaús; no distrito Palestina e em Monte Alegre e Arroz, no distrito São Raimundo.



Reaproveitamento da água da chuva, através da implantação de depósitos/cisternas em: Açude Oriente I,
Agrovila e localidades vizinhas, do distrito Novo Oriente; nas comunidades Batista I e II, do distrito São
Raimundo.



Preservação do Riacho Três Irmãos e outros riachos/ rios, através da retirada de lixo e da preservação da
mata ciliar ao redor dos mesmos, demanda feita pelo bairro Centro da Sede e do distrito Emaús.



Manutenção de estradas através da pavimentação/ piçarramento em: Lagoa da Areia, Açude Oriente I, do
distrito Novo Oriente; Cavaco, Barro Vermelho I e II, Olho d'água e Macaco, do distrito Emaús.



Construção de canal para escoamento das águas pluviais da Rua Elpídio Rodrigues, bem como em outras
localidades, dentre as quais: Conjunto Pe. Joviniano, Açude Oriente (Lagoa Sul e Várzea do Feijão), no
distrito Novo Oriente e Cavaco, no distrito Emaús.

MEIO AMBIENTE:
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Educação ambiental, demanda da quase totalidade de localidades/ comunidades da Sede e do distrito Novo
Oriente, bem como em: Palestina, Santa Maria, São Raimundo e Três Irmãos.



Replantio de árvores (reflorestamento), em: Lagoa da Areia I e II, Açude Oriente I, bairros do Centro da
Sede, em Agrovila, Morgado, Açude do Filó e localidades vizinhas do distrito Novo Oriente; do Riacho
Cavaco, em Barro Vermelho I e II, Olho d'água e São Pedro, do distrito Emaús;



Recuperação/ Preservação de riachos, rios, matas e morros, entre os quais: do Riacho Três Irmãos, do
Açude Oriente I, da Lagoa do Tigre Norte, do Riacho Cavaco, Açude dos Carvalhos, em Santa Maria, do Rio
Poti e suas margens (Bomfim, Sussuarana), do Rio do Pombo (em São Raimundo), em Tatajuba e Cachoeira
(Três Irmãos),



Fazer vistoria dos chiqueiros nos quintais de Vila Feliz, em Açude Oriente.



Proibição de queimadas, desmatamentos e despejo de entulhos em riachos ou depósitos hídricos na Sede,
em Barro Vermelho I e II, Emaús, Macaco, Lagoa dos Neris, Lagoa de Dentro e Baixio do Maia, Batista I e II
(São Raimundo), Tatajuba, Cachoeira e Nazaré (Três Irmãos).



Proibição de animais soltos em Palestina, dentre estes porcos.



Execução de leis ambientais na Sede e em Santa Maria.

PAVIMENTAÇÃO:


Execução/Manutenção de calçamentos em:
- Distrito Novo oriente: Lagoa da Areia (Barreiros I, Malhada Grande, estradas de acesso a Barreiros e das
comunidades distantes da CE-184), Açude Oriente (Vila Feliz, Lagoa Sul, Várzea do Feijão e Lagoa do Tigre
Norte), na Sede (centro, km 12 e em ruas inacabadas do Conjunto Pe. Joviniano) e Agovila e comunidades.
- Distrito Emaús: Cavaco, Barro Vermelho I e II, Minador, Macaco e Emaús.
- Distrito Palestina: Lagoinha, Açude dos Carvalhos, Barriguda e Palestina.
- Distrito São Raimundo: em vias onde não possuem de Central, Açude, Várzea dos Angicos, Lagoinhas,
Lagoa das Pedras e São Domingos; na estrada existente de São Raimundo a São Francisco; no acesso ao
cemitério e das estradas de acesso das comunidades Batista I e II; em escola, posto de saúde e vias
principais de Monte Alegre.
- Distrito Três Irmãos: em áreas mais habitadas.



Execução/ Manutenção de estradas de piçarra:
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- Distrito Novo Oriente: das comunidades de Agrovila ao restante do município, Várzea do Morro, Caraúbas
e toda a Sede.
- Distritos Palestina e Santa Maria.
- Distrito Três Irmãos: Tatajuba, Cachoeira e demais comunidades.


Execução/ Manutenção de estradas em asfalto em:
- Distrito Novo Oriente: em toda a Sede.
- Distrito Emaús – da CE que vai de Novo Oriente a Piauí, da estrada de Minador a Novo Oriente, da estrada
de Olho d'água a Piauí e demais estradas de Olho d'água, da estrada de acesso a São Pedro, da estrada de
Cavaco a Novo Oriente e em Macaco.
- Distrito Palestina – Maia e Baixio do Maia, da estrada que liga o distrito a Sede.
- Distrito São Raimundo: de São Raimundo a Bomfim.



Implantação de quebra-molas/ sinalização em: Lagoa da Areia, Açude Oriente I e nas proximidades das
escolas do distrito Palestina, em Macaco no distrito Emaús..



Alargamento de estradas em:
- Distrito Emaús: em Olho d'água e estrada que liga ao Piauí.
- Distrito São Raimundo: Monte Alegre.
- Distrito Três Irmãos: Tatajuba, Cachoeira e Nazaré.

ACESSIBILIDADE:


Implantação de acessibilidade com demandas de: construção de rampas em calçadas e zonas públicas, bem
como nos acessos e dentro de instituições públicas em:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia I e II (Barreiros, Malhada Grande e zona rural), Açude Oriente (Lagoa
Sul, Várzea do Feijão, Vila Feliz e Lagoa do Tigre Norte), Agrovila e comunidades e demais bairros da Sede.
- Distrito Emaús: Cavaco, Barro Vermelho I e II e demais localidades.
- Distrito Palestina: em zona residencial de Lagoinha e Açude dos Carvalhos, nas localidades Maia, Baixio do
Maia, Barriguda, Palestina, Lagoa dos Neris e Lagoa de Dentro.
- Distrito Santa Maria; sendo sugerido a normatização para a construção das calçadas.
- nos Distritos São Raimundo e Três Irmãos: em todas as comunidades.



Transporte adaptado para pessoas com deficiência em:
- Distrito Novo Oriente: na Sede, em Açude Oriente (Lagoa Sul, Várzea do Feijão e Vila Feliz).



Conscientização da população em quanto a acessibilidade em:
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- Distrito Novo Oriente: Agrovila, Flor do Campo e adjacências.


Construção/ Manutenção de estradas em zonas rurais, tendo em algumas das localidades abaixo a
demanda de criação de políticas para construção/ ampliação de estradas:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia (Malhada Grande e Barreiros), Açude Oriente, Agrovila e
comunidades.
- Distrito Emaús: Cavaco, Olho d'água, São Pedro e Emaús.
- Distritos: Palestina, Santa Maria, São Raimundo e Três Irmãos.

SISTEMA DE CICLOVIAS:


Implantação de Ciclovias em todos os distritos, sendo demandado para dentro das comunidades nas vias
principais, bem como nas estradas de acesso aos demais distritos.



Ampliação de ciclovia existente no Conjunto Pe. Joviniano, do trecho Crateús até o km 12.



Criação de políticas para alargamento de estradas para melhorar a circulação de ciclistas no Distrito Emaús.

TRANSPORTE COLETIVO:


Implantação/ Ampliação do Transporte Coletivo nas seguintes localidades:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia (Malhada Grande), Açude Oriente (Vila Feliz, Lagoa do Tigre Norte),
Agrovila e localidades e demais bairros da Sede. A principal demanda é que exista uma linha que ligue os
bairros distantes com a Sede do município. Outra demanda para toda a localidade de Agrovila é o
atendimento do transporte escolar para todos os alunos.
- Distrito Emaús: Barro Vermelho I e II.
- Distrito Palestina: em todas as comunidades para fazer a ligação com a Sede.
- Distritos Santa Maria e São Raimundo em todas as localidades.
- Distrito Três Irmãos: em todas as comunidades.



Aquisição de ônibus ou micro-ônibus adequados e seguros para os diferentes públicos, seja crianças,
pessoas com deficiência, idosos e população em geral, bem como a melhoria do sistema em:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia, na Sede, sendo também proposto a modernização do transporte
coletivo da zona rural e a manutenção contínua dos mesmos, bem como a proibição dos transportes
irregulares (D-20) e fiscalização em todo o distrito. Outra demanda importante é em quanto ao transporte
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escolar, que sejam colocados mais ônibus ou similar em Agrovila (Várzea do Morro, Caraúbas, Morgado e
Açude do Filó).
- Distrito Emaús: Cavaco, Olho d'água, Minador, São Pedro e Macaco.
- Distrito Palestina: Lagoinha e Açude dos Carvalhos (demanda para investir mais no transporte escolar).
- Distrito São Raimundo: em todas as comunidades, sendo a principal demanda que o horário de
funcionamento atenda a população e passe a ser de hora em hora.
- Distrito Três Irmãos: Nazaré e demais localidades.


Transportes adaptados para pessoas com deficiências, crianças, idosos e população em geral em:
- Distrito Novo Oriente: na Sede, Açude Oriente (Lagoa Sul e Várzea do Feijão), Agrovila e comunidades.
- Distrito Emaús: Olho d'água, Macaco e comunidades vizinhas.
- Distrito Três Irmãos: Tatajuba, Cachoeira e Nazaré.



Segurança no transporte, sendo demandado motoristas responsáveis, bem como a segurança das crianças
durante o transporte para a escola e na hora do embarque e desembarque nas seguintes localidades:
- Distrito Novo Oriente: Açude Oriente I (Lagoa Sul e Várzea do Feijão).



Proibição de transportes irregulares nos distritos Novo Oriente (Sede) e Três Irmãos (Tatajuba e Cachoeira).

POTENCIAL PRODUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA:


Criação de Cooperativas dos produtores nas seguintes localidades:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia (Barreiros e Malhada Grande), Agrovila e comunidades.
- Distrito Emaús: Olho d'água.
- Distrito Palestina: Maia, Baixio do Maia e Barriguda.
- Distrito Três Irmãos.



Organizar Associações de beneficiamento de artesãos no distrito Palestina.



Cursos Profissionalizantes, sendo demanda nas áreas de artesanato, culinária, reciclagem, apicultura,
bordado, produção de produtos de limpeza, cultivo da madeira, agricultura e fruticultura nas seguintes
localidades:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia, Açude Oriente, no bairro Conjunto Pe. Joviniano na Sede.
- Distrito Emaús: em Cavaco, Olho d'água e Macaco.
- Distrito Palestina: Maia, Baixio do Maia, Barriguda.
- Distrito Santa Maria e Distrito Três Irmãos.
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Criação de Horta Comunitária, demanda de:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia.
- Distrito Emaús: Barro Vermelho I e II.



Geração de emprego através da implantação de fábricas e/ou pequenas indústrias e da otimização das
potencialidades locais nos seguintes distritos:
- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia, Açude Oriente (Vila Feliz, Lagoa Sul, Várzea do Feijão e Lagoa do
Tigre Norte) e na Sede.
- Distrito Emaús: em Cavaco (através da construção de uma padaria e uma fábrica de beneficiamento de
frutas), Barro Vermelho I e II (tendo como demanda a criação de criatórios de peixes), Minador (tendo
como demanda a criação de uma fábrica de redes e centro de artesanato) e São Pedro (criação da Casa do
Artesanato).
- Distrito Palestina: Lagoinha , Açude dos Carvalhos, Lagoa dos Neris e Lagoa de dentro.
- Distrito Santa Maria e Distrito São Raimundo em suas totalidades.



Solução Hídrica para agricultores, como criação de poços e plantios irrigados com baixo consumo de
energia para as localidades: Agrovila e comunidades, em todo o distrito São Raimundo,



Valorização da cultura dos quilombares, demanda de Minador (Distrito Emaús).



Criação de políticas públicas para a valorização do artesanato, da agricultura e para oferecer cursos para as
potencialidades da população.



Recuperação de terras agrícolas e áreas degradadas para projetos de casas populares (urbanas e rurais) no
distrito São Raimundo.

OUTRAS SUGESTÕES:


criação de ZEIS em três regiões dos loteamentos Otávio Leite, Vila Feliz e Conj. Padre Joviniano;



Criação de política municipal de habitação rural;



Transformar a unidade escolar em integral em Lagoa da Areia (Barreiros);



Implantar unidade básica de saúde equipado e com atendimento de qualidade em:

- Distrito Novo Oriente: Lagoa da Areia, Açude Oriente I,
◦ Implantação de equipamentos para lazer (praças, ginásios, dentre outros)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Seguindo orientações contidas no Estatuto da Cidade, o processo de Revisão do Plano Diretor com
a inclusão da Mobilidade Urbana de Novo Oriente buscou identificar as demandas da população como
parte do processo participativo. Para que essas demandas reflitam a realidade do município de Novo
Oriente e os anseios de seus moradores, foram realizadas uma série de reuniões, oficinas e audiências
públicas durante as etapas que antecederam o presente documento.
Após a finalização da Etapa de Diagnóstico e Perfil Municipal, identificou-se junto com a população
que os principais problemas do município de Novo Oriente estão relacionados ao contexto climático da
região semiárida caracterizada pelos últimos anos de intensa estiagem e acarreta o comprometimento do
abastecimento de água. Além disso, também se agravam as questões econômicas por meio da pouca
integração entre a zona rural e urbana, do acentuado êxodo do homem do campo que não tem condições
de subsistência e da migração da população jovem para outras regiões devido à falta de oportunidades de
trabalho. Outra questão marcante é a ausência de serviços de infraestrutura básica, principalmente o
esgotamento sanitário que prejudica o meio ambiente natural e provoca doenças.
Na próxima etapa, Diretrizes e Propostas, os problemas apontados devem ser solucionados através
de estratégias e ações adequadas à realidade municipal e organizadas em períodos de execução de curto,
médio e longo prazo. Almeja-se que este Plano funcione como uma agenda de responsabilidades e
compromissos que devem ser cumpridos pelo poder público ao longo da sequência de gestões
administrativas que se seguirem.
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5. RECOMENDAÇÕES PARA O PLANO DIRETOR DE NOVO ORIENTE

Com base no levantamento dos problemas através da leitura técnica da realidade municipal e dos
dados relativos às oficinas participativas, foram elaborados os quadros que formam as diretrizes para os
diferentes temas abordados no plano diretor participativo de Novo Oriente e com horizontes temporais de
curto, médio e longo prazo para o município.
Dessa forma, os quadros foram elaborados com uma estrutura onde, primeiramente, é apresentado
o problema, depois o cenário ideal a ser alcançado, através das diretrizes gerais e das ações prioritárias.
Além desses dados citados e preenchidos inicialmente, os quadros de diretrizes devem ser completados
pelos gestores municipais no sentido de dimensionar os agentes que deverão estar envolvidos para cada
diretriz, bem como com os indicadores de avaliação e os prazos de acordo com as prioridades. Ficou
determinado que esses prazos responderiam ao prazo legal de revisão dos planos diretores, sendo o maior
prazo para a execução das ações de 10 (dez) anos e os de curto e médio prazo de 2 (dois) e 5 (cinco) anos,
respectivamente.
Foi a partir dos quadros das diretrizes que foram elaboradas as Minutas de Lei do Plano Diretor
Participativo de Novo Oriente que constarão no tópico seguinte.

5.1. Diretrizes de Ordenamento Municipal
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA
Redução da
população nas
áreas rurais
devido ao
processo de
urbanização e
taxas de
crescimento
negativo e
migração.

CENÁRIO
IDEAL
Crescimento
populacional
equilibrado
entre os
meios rural e
urbano.

PROPOSTA
DIRETRIZ
Ampliar a
disponibilização de
bens e serviços para a
população
rural com vistas à
sustentabilidade deste
segmento em seu
território;

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRAZO
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

Criar Programa de
Regularização Fundiária
Rural.
Estruturação do Plano
Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS).

Promover planos e
programas de fixação
do homem no campo
enquanto capital social
com suas várias
potencialidades
(ambientais, produtivas
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5

10

e de geração de renda).
Discrepância
entre o número
de moradores
da sede urbana
municipal e dos
demais
distritos.

Crescimento
populacional
equilibrado
entre a sede
urbana
municipal e
dos demais
distritos.

Promover
investimentos nos
demais distritos com
objetivo de
descentralizar a oferta
de serviços, e
equipamentos urbanos
do município.

Ampliação da rede
municipal de educação e
saúde nas sedes
distritais.
Aumento da oferta de
equipamentos de esporte
e lazer nas sedes
distritais.

Concentração
de moradores
no bairro
Centro em
detrimento dos
outros bairros
da sede
municipal.

Crescimento
populacional
equilibrado
entre os
bairros da
sede
municipal.

Promover
investimentos nos
demais bairros da sede
municipal com o
objetivo de
descentralizar a oferta
de serviços e
equipamentos urbanos.

Criar Programa de
Regularização Fundiária
Urbana;

Incentivar a
diversificação dos usos
nos bairros periféricos
ao Centro.

Incentivos fiscais para
instalação de comércios e
serviços nos bairros
periféricos ao Centro.

Regulamentação da Lei
de Outorga Onerosa do
Direito de Construir no
bairro Centro;
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ASPECTOS HABITACIONAIS
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA
Grande
número de
imóveis
subutilizados
(vazios) na
Sede
municipal.

CENÁRIO IDEAL

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRAZO
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

5
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Cumprimento Promover a
da função social função social da
da propriedade propriedade a
partir da
utilização de
imóveis
subutilizados.

Regulamentação da Lei
do Parcelamento,
Edificação ou utilização
compulsório, do IPTU
Progressivo e da
Desapropriação com
pagamento em título da
dívida pública.
Utilização do
instrumento do
Consórcio imobiliário
para construção de novas
unidades habitacionais;

Existência de Totalidade dos
imóveis sem imóveis
titulação.
urbanos e
rurais com seus
respectivos
títulos de
propriedade.

Adequação
jurídica
imóveis
município.

Elevada
incidência de
inadequação/
semiadequação na
estrutura
física
das
habitações.

Reduzir
a
incidência
de
inadequação/
semi-adequação
na estrutura física
das habitações.

Totalidade da
estrutura física
das habitações
adequada à
moradia.

Criação do Plano e
dos Programa
de
do Regularização Fundiária
municipal, com foco na
população
de
baixa
renda, priorizando os
bairros Otávio Leite, Vila
Feliz e Conjunto Pe.
Joviniano.
Ampliar programa de
melhorias habitacionais
pelo PMCMV (Programa
Minha Casa Minha Vida)
e de outros programas de
financiamento.
Expandir o programa de
financiamento à
habitação urbana e rural.
Criação do
Macrozoneamento,
contemplando Zonas
Especiais de Habitações;
Utilização do
instrumento do
Consórcio imobiliário
para construção de novas
unidades habitacionais;

Estruturação do Plano
Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS).
Assentament Regularizar a

Promover

a Criação do

10

os
ou
ocupações
irregulares na
faixa
de
domínio de
rodovias
federais
e
estaduais e
em áreas de
preservação
permanente.

situação dos
assentamentos
ou ocupações
irregulares na
faixa de
domínio de
rodovias
federais e
estaduais e em
áreas de
preservação
permanente.

regularização dos
assentamentos
ou
ocupações
irregulares
na
faixa de domínio
de
rodovias
federais
e
estaduais e em
áreas
de
preservação
permanente com
o objetivo de
garantir o direito
à moradia digna.

Macrozoneamento,
contemplando Zonas
Especiais de Habitações
em áreas dotadas de
infra-estrutura;
Estruturação do Plano
Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS).
Criação do Plano e
Programa de
Regularização Fundiária
municipal, com foco na
população de baixa
renda.
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EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA

CENÁRIO IDEAL

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

ESPORTE E LAZER
Carência de
equipamento
s de esporte e
lazer

Atendimento da
demanda e
manutenção de
equipamentos
de esporte e
lazer acessíveis
à população.

Implantação de novos
espaços de esporte e
lazer e manutenção
destes e dos já existentes
na sede municipal e
demais distritos.

Construção de praças
com mobiliário urbano
que atenda a crianças e
idosos, ginásios
poliesportivos e quadras
nas sedes distritais;
Construção de praças nos
bairros Boa Vista e Alto
Alegre (sede municipal);
Implantação de praças
com mobiliário urbano
que atenda a crianças
nos bairros Vila Feliz,
Conjunto Pe. Joviniano e
Conjunto Otávio Leite
(sede municipal);
Reforma das praças
existentes,
prioritariamente no
bairro Prefeito Manoel
Claudino.
Construção de Pólo de
lazer na sede municipal
(Parque da Cidade).
Construção de Auditório
Municipal.
SAÚDE

Carência de
unidades
primárias e
especializadas
de saúde.

Atendimento da
demanda de
unidades
primárias e
especializadas
de saúde
acessíveis à
população.

Construir/Reformar
e
manter
unidades
primárias
e
especializadas de saúde.

Implantar unidade básica
de saúde equipada e com
atendimento
de
qualidade na localidade
Lagoa da Areia e no
bairro Açude Oriente I
(distrito Novo Oriente);
Implantação da Farmácia
Popular;
Implantação
NASF/CAPS (Núcleo
Apoio à Saúde
Família/Centro
Atenção Psicossocial);

do
de
da
de
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5

10

Implantar o Centro de
controle de zoonoses
para
doenças
contagiosas;
Implantação do Centro
de
Especialidades
Odontológicas – CEO na
sede municipal.
Falta de
organização
do sistema
municipal de
saúde e não
atendimento
dos princípios
e diretrizes
do Sistema
único de
Saúde (SUS).

Sistema
municipal de
saúde
organizado e
integrado,
baseado nos
princípios e
diretrizes do
SUS.

Garantir
o
desenvolvimento
do
Sistema Municipal de
Saúde de acordo com os
princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde
(SUS);

Criação e implementação
do Plano Municipal de
Saúde;

Reforçar programas de
educação
permanente
dos profissionais de
saúde da rede do SUS,
Implementar um modelo com
ênfase
nos
de atenção que priorize programas que compõem
as ações de vigilância a
a atenção básica, a
saúde, de preservação do atenção ao parto e
meio ambiente, de
puerpério,
a
melhoria das condições humanização
do
sanitárias, de promoção atendimento
e
o
da saúde e da
acolhimento.
humanização do
atendimento.
Promover
ações
de
prevenção de doenças
Desenvolver
em parceria com as
planejamento integrado escolas do município
do atendimento à saúde, (públicas e privadas).
através da articulação
intersetorial e
Mapear as áreas de
interinstitucional com
abrangência para cada
áreas afins (meio
unidade de saúde,
ambiente, ação social,
observando critérios de
educação, planejamento, acessibilidade e
habitação, saneamento). pertenência da
população a um
Desenvolver mecanismos território.
de articulação
interinstitucional com
Desenvolver um sistema
vistas ao
de informações que
estabelecimento de
subsidie o planejamento
metas pactuadas entre os dos programas e ações
gestores e os prestadores de saúde.
de serviços de saúde.
Implantar o atendimento
Fortalecer a
em
saúde
mental,
regionalização dos
oferecer alternativas de
serviços de saúde e
atendimento
em
estabelecer como critério drogadição e garantir
para o planejamento e
integralidade
do
programação das ações atendimento à saúde da
de saúde o perfil
população.
epidemiológico da
população.
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Carência de
Maternidade
no município

Atendimento
da demanda de
Maternidades
no município.

Criação
de
política
municipal
de
acompanhamento
de
gestantes.

Implantação
de
Maternidade
e
de
programas
de
acompanhamento
de
gestantes no município.
Construção da Casa da
Gestante.

Carência de
leitos
hospitalares e
de
atendimento
emergencial
no município

Atendimento da
Carência de
leitos
hospitalares e
de atendimento
emergencial no
município

Fortalecer a integração
regional como forma de
suprir as necessidades de
leitos hospitalares e de
atendimento
especializado
e
emergencial, garantindo
integralidade e igualdade
de acesso a toda a
população.

Estruturar
Consórcio
Intermunicipal
como
forma
de
suprir
necessidades comuns nos
níveis assistenciais de
maior complexidade e
emergências.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CRAS
existente não
comporta a
demanda de
todo o
município.

Ampliação do
atendimento do
CRAS no
município.

Implementar uma
política social de caráter
integrado para enfrentar
as questões da
desigualdade, criando
mecanismos de inclusão,
cumprindo as diretrizes
da Lei Orgânica da
Assistência Social.

Criação do Plano
Municipal de Assistência
Social;
Reforçar os programas
sociais existentes,
priorizando ações
interssetoriais;
Instalação de Centros de
Referência
Especializados;
Construção da Casa do
Idoso;
Construção do Galpão da
Cidadania
Construção da Casa de
Apoio à Mulher.
EDUCAÇÃO

Alto índice de Erradicação do
analfabetismo analfabetismo
no município, no município.

Criação de programas de
alfabetização voltados
para jovens e adultos
com foco na população
socialmente vulnerável.

Programas
alfabetização
para:

de
voltados

Jovens
analfabetos
localizados na porção
oeste do distrito de
Palestina e na porção
noroeste do distrito de
Novo Oriente;
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Jovens de 10 a 14 anos
nos bairros Colinas,
Açude Oriente 1, Prefeito
Manoel Claudino Sales e
na porção sul do bairro
Lagoa do Tigre Sul do
distrito de Novo Oriente;
Idosos e adultos das
comunidades negras do
município.
Grande
número de
adultos da
faixa etária
economicame
nte ativa com
baixa
qualificação.

População
economicament
e ativa com
melhor
qualificação.

Promover cursos técnicos
e profissionalizantes de
capacitação voltados para
a população
economicamente ativa
com foco nas
potencialidades do
município.

Oferta
de
Cursos
Técnicos
e
Profissionalizantes, sendo
demanda nas áreas de
artesanato,
culinária,
reciclagem,
apicultura,
bordado, produção de
produtos de limpeza,
cultivo
da
madeira,
agricultura e fruticultura
em todo o município,
sendo prioritariamente
nas
seguintes
localidades:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia, Açude
Oriente,
no
bairro
Conjunto Pe. Joviniano
na Sede.
- Distrito Emaús: em
Cavaco, Olho d'água e
Macaco.
- Distrito Palestina: Maia,
Baixio
do
Maia,
Barriguda.
- Distrito Santa Maria e
Distrito Três Irmãos.

Carência de
escolas
de
tempo
integral
do
ensino básico.

Atendimento da Criação/ Estruturação de
demanda de
escolas de tempo integral
escolas de
no município.
tempo integral
do ensino
básico.

Criação de escolas de
tempo integral na sede
municipal e nas sedes
distritais, transformando
em
integral
prioritariamente
a
unidade
escolar
em
Lagoa
da
Areia
(Barreiros).
Ampliar
progressivamente a
jornada escolar no Ensino
Básico, priorizando
atividades de contraturno escolar onde existe
infraestrutura.

Grande

Redução da

Incentivar a permanência Garantir a matricular das
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ocorrência de evasão escolar
evasão
e distorção
escolar
e idade/ série
distorção
idade/ série

na escola e a redução da crianças a partir de 6
distorção idade/ série.
anos no Ensino Básico.
Estruturação
de
campanhas com foco no
incentivo a matrícula de
crianças na idade certa.
Fomentar
programas
voltados a redução da
evasão escolar.

Dificuldade
de acesso às
escolas
de
ensino médio.

Garantia do
acesso
universal ao
ensino médio.

Descentralização
da Estreitar parceria com as
oferta de escolas de esferas estadual, federal
ensino
médio
no e privada para viabilizar a
município;
expansão do Ensino
Médio;
Ofertar
o
acesso
universal as escolas de Dimensionar a demanda
ensino médio.
por ensino médio para
gestionar a sua expansão
junto às demais esferas;

Grande
número de
crianças que
não estão
matriculadas
em creches.

Atendimento da
demanda por
creche no
município.

Ampliar o número de
creches, priorizando o
acesso à população mais
vulnerável.

Construir creches no
Distrito
de
São
Raimundo, porção leste
do distrito da Palestina,
distrito de Três Irmãos,
grande parte do distrito
de Santa Maria, o centro
do distrito de Novo
Oriente e a porção
nordeste do distrito de
Emaús.
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ASPECTOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA

CENÁRIO
IDEAL

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

5

Delimitar uma zona
industrial, distante
das zonas
residenciais, e em
sintonia com a
disponibilidade de
infraestrutura e
aspectos ambientais
Ausência
de
uso misto nos
bairros
mais
afastados
do
Centro
sobrecarrega a
região
comercial

Uso
diversificad
o do solo
entre os
bairros da
sede
municipal.

Promover
investimentos nos
demais bairros da
sede municipal com o
objetivo de
descentralizar a
oferta de serviços e
equipamentos
urbanos.

Regulamentação da Lei
de Outorga Onerosa do
Direito de Construir no
bairro Centro;
Incentivos fiscais para
instalação de comércios e
serviços nos bairros
periféricos ao Centro.

Incentivar a
diversificação dos
usos nos bairros
periféricos ao Centro.
Falta
de
estrutura para
as barracas dos
feirantes, pouca
higiene
e
desordem na
setorização das
mercadorias da
feira dominical.

Feira
Promover regulação
dominical
da feira dominical.
atendendo
aos
parâmetros
de
ocupação,
higiene
e
organização
.

Cadastramento dos
feirantes.
Zoneamento das barracas
da feira por tipos de
mercadoria
comercializada.
Padronização das
barracas.
Adequação da feira à Lei
de Uso e Ocupação do
Solo.

Vias disputadas
por
diversos
modos
de
locomoção,
inclusive,
no
caso das áreas
comerciais,
utilizadas como
local
para
exposição
de
mercadorias.

Vias
dimensiona
das
para
utilização
de todos os
modos de
locomoção.

Promover
o
ordenamento do uso
e ocupação do solo
tornando fluido o
fluxo nas vias.

Definição da hierarquia
viária do município.
Definição de áreas de
estacionamento na zona
comercial.
Desobstrução das
calçadas para circulação
de pedestre.
Definição e controle dos
horários de carga e
descarga de mercadorias
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10

na zona comercial.
Fiscalização do uso e
ocupação do solo com
aplicação de multas.
Campanhas de
conscientização para o
uso adequado das vias
Expansão
urbana
de
forma
desordenada,
sem integração
com
a
infraestrutura
já existente em
detrimento da
utilização dos
vazios urbanos.

Cresciment
o do espaço
urbano
integrado
com
a
infraestrutu
ra
já
existente
com
o
aproveitam
ento
dos
vazios
urbanos.

Regulação do
crescimento urbano
integrado com a
infraestrutura já
existente com o
aproveitamento dos
vazios urbanos.

Garantia de
cumprimento da Lei
Federal 6766/ 1979,
reforçando
o controle e a fiscalização
do parcelamento do solo
urbano.
Elaborar e aprovar o
Macrozoneamento.
Exigir ampla divulgação
dos projetos de lei e
realização de Audiências
Públicas para alterações
da Lei do Perímetro
Urbano e do
Zoneamento.
Desenvolver e consolidar
os centros de bairro com
a dinamização de
serviços, equipamentos e
infraestrutura,
equilibrando as áreas
mais afastadas do
Centro, prioritariamente
no bairro Prefeito
Manoel Claudino

Mata
ciliar
fortemente
degradada
e
ocupada
por
construções
irregulares

Mata ciliar
recuperada
cumprindo
suas
funções
ambientais

Promover o uso e a
ocupação ordenada
das margens dos
corpos dágua, tendo
como meta a
preservação das
matas ciliares e a
retirada das moradias
em áreas de risco

Relocação de população
residente em áreas
inadequadas à ocupação.
Criação de instrumentos
de proteção ambiental
(parques, bosques, etc),
preferencialmente nas
proximidades das
instalações de captação
de água para o
abastecimento público.
Plantio de espécies
nativas nas margens dos
corpos d'água.
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MOBILIDADE
SÍNTESE DA ANÁLISE

PROBLEMA

CENÁRIO
IDEAL

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

5

SISTEMA VIÁRIO
Vias
sem
identificação
oficial ou com
divergências
entre
órgãos
oficiais

Vias
devidament
e
identificada
s e sem
divergência
entre
órgãos
oficiais

Identificação
das
placas de nomeação
e Sinalização das vias
divergentes
e
a
padronização destas,

Implantação
e/ou
readequação
de
Sinalização
Indicativa
para os acessos à área
rural;
Realizar
estudo
das
divergências
de
nomenclatura
e
sinalização de vias no
município;
Readequação
da
sinalização
com
a
instalação de placas
adequadas
e
uniformizadas.

Disputa
de
espaço nas vias
coletoras
(estacionament
o de bicicletas,
motos
e
automóveis,
atividade
de
carga
e
descarga,
tráfego
de
pedestre
e
exposição
de
mercadorias)

Vias
com Reorganizar o espaço
espaços dos das vias públicas do
diferentes município
modais
respeitados

Instalar em perímetro
hospitalar placas de
proibição de parar e
estacionar, buzinar e
delimitação de áreas
embarque e
desembarque de
emergência;
Regular horários de carga
e descarga na zona
comercial;
Instituir limites e
limitadores de
velocidade, tais como
lombadas físicas ou
eletrônicas,
pavimentação com
textura ou pintura
diferenciada, passagens
de pedestres elevadas no
nível da calçada em todas
as vias da área central,
assim como,
prioritariamente:
- Em Lagoa da Areia,
Açude Oriente I e nas
proximidades das escolas
do distrito Palestina, em
Macaco no distrito
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10

Emaús;
- entre a BR e a CE
(Trecho Tauá e Crateús).

Fiscalização com
aplicação de multas
progressivas para o uso
indevido do espaço
público, como praças,
vias e calçadas;
Delimitar locais para
estacionamentos de
motos de forma
diferenciada dos carros,
assim como a instituição
de zonas azuis.
Instalação de bicicletários
nas principais vias de
acesso ao município;
Divulgação de
campanhas de educação
para o trânsito em
escolas e nos meios de
comunicação do
município.
Ausência de
rodoviária no
município

Município Implantação da
Construção de Rodoviária
contando
Rodoviária Municipal
com
rodoviária
em pleno
funcioname
nto

As vias não
possuem
a
infraestrutura
adequada e não
comportam a
demanda
do
trânsito
municipal

Vias
que Abertura de novas Construção de passagens
cortam
o vias e recuperação molhadas
em
vias
município
das já existentes
urbanas e rurais que
adequadas
cortem corpos d´água;
e
condizentes
Construção/ Manutenção
com
a
de estradas em zonas
demanda
rurais preferencialmente
do tráfego
nas localidades:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia (Malhada
Grande e Barreiros),
Açude Oriente, Agrovila e
comunidades.
- Distrito Emaús: Cavaco,
Olho d'água, São Pedro e
Emaús.
- Distritos: Palestina,
Santa Maria, São
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Raimundo e Três Irmãos.
Execução/Manutenção
de
calçamentos
prioritariamente:
- nos bairros Conjunto Pe.
Joviniano, Alto Alegre e
Boa Vista, com 100%
executado do previsto na
Sede, sendo demanda
para as demais
localidades em quanto a
novas pavimentações,
bem como a manutenção
das existentes;

- Distrito Novo oriente:
Lagoa da Areia (Barreiros
I,
Malhada
Grande,
estradas de acesso a
Barreiros
e
das
comunidades distantes
da
CE-184),
Açude
Oriente (Vila Feliz, Lagoa
Sul, Várzea do Feijão e
Lagoa do Tigre Norte), na
Sede (centro, km 12 e em
ruas
inacabadas
do
Conjunto Pe. Joviniano) e
Agrovila e comunidades.
- Distrito Emaús: Cavaco,
Barro Vermelho I e II,
Minador,
Macaco
e
Emaús.
Distrito
Palestina:
Lagoinha, Açude dos
Carvalhos, Barriguda e
Palestina.
- Distrito São Raimundo:
em vias onde não
possuem (Central, Açude,
Várzea dos Angicos,
Lagoinhas, Lagoa das
Pedras e São Domingos);
na estrada existente de
São Raimundo a São
Francisco; no acesso ao
cemitério e das estradas
de
acesso
das
comunidades Batista I e
II; em escola, posto de
saúde e vias principais de
Monte Alegre.
- Distrito Três Irmãos: em
áreas mais habitadas.
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Execução/ Manutenção
de estradas de piçarra:
- Distrito Novo Oriente:
das comunidades de
Agrovila ao restante do
município, Várzea do
Morro, Caraúbas e toda a
Sede.
- Distritos Palestina e
Santa Maria.
- Distrito Três Irmãos:
Tatajuba, Cachoeira e
demais comunidades;
- Lagoa da Areia, Açude
Oriente I, do distrito
Novo Oriente; Cavaco,
Barro Vermelho I e II,
Olho d'água e Macaco, do
distrito Emaús.

Pavimentação prioritária
das vias Arteriais e
Coletoras da sede, assim
como a pavimentação
para as vias rurais com
hierarquia superior
definidas pela Lei do
Sistema Viário do Plano
Diretor Municipal
Execução/ Manutenção
de estradas em asfalto
em:
- Distrito Novo Oriente:
em toda a Sede.
- Distrito Emaús – da CE
que vai de Novo Oriente
a Piauí, da estrada de
Minador a Novo Oriente,
da estrada de Olho
d'água a Piauí e demais
estradas de Olho d'água,
da estrada de acesso a
São Pedro, da estrada de
Cavaco a Novo Oriente e
em Macaco.
- Distrito Palestina – Maia
e Baixio do Maia, da
estrada que liga o distrito
a Sede.
- Distrito São Raimundo:
de São Raimundo a
Bomfim.
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Alargamento de estradas
em:
- Distrito Emaús: em Olho
d'água e estrada que liga
ao Piauí.
- Distrito São Raimundo:
Monte Alegre.
- Distrito Três Irmãos:
Tatajuba, Cachoeira e
Nazaré.
Retirada da vegetação
que invade o leito
carroçável e de
imperfeições na
pavimentação das vias
em geral.
ACESSIBILIDADE
Arborização ao
longo das vias é
insuficiente
para
proporcionar
conforto
ao
pedestre

Vias
arborizadas
e
confortávei
s para o
passeio de
pedestres

Promover o conforto
do pedestre através
do plantio de árvores
ao longo das calçadas

Inexistência
e/ou
irregularidade
das
calçadas
(desníveis,
passeios
estreitos,
obstáculos
verticais,
avanço
das
edificações
sobre
as
calçadas,
pavimentação
inadequada)

Calçadas
acessíveis
que
atendam ao
fluxo
de
pedestres
no
município.

Promover a
mobilidade e
acessibilidade nas
calçadas do
município.

Identificar espécies
adequadas que possam
ser plantadas ao longo do
passeio;
Implantar um programa
de plantio de árvores,
prioritariamente
substituindo o Neen
indiano, em vias públicas
no município como uma
ação do poder público e
também de forma a
incentivar a parceria com
a iniciativa privada;
Identificação das calçadas
inexistentes ou
irregulares no município;
Readequação das
calçadas, inclusive no
sentido de alargamento
das calçadas existentes,
com relocação de árvores
ou equipamentos
urbanos em locais
inadequados,
principalmente no Bairro
Manoel Claudino
Instituir programas de
uniformização das
calçadas através de
recursos públicos ou
parcerias com
proprietários dos imóveis
(prioritariamente na zona
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comercial);
Promover a fiscalização
acerca dos imóveis que
avançam sobre as
calçadas com aplicação
de multas progressivas
nos respectivos
proprietários.
Ausência
de
dispositivos de
promoção de
acessibilidade
na
infraestrutura
urbana
(rampas,
semáforos
sonoros, piso
tátil etc…)

Infraestrutu
ra Urbana
acessível a
idosos
e
pessoas
com
deficiência

Implantação
dispositivos
promoção
acessibilidade

de Conscientização
da
de população em quanto a
de acessibilidade em:
- Distrito Novo Oriente:
Agrovila, Flor do Campo e
adjacências;
Construção de rampas
em calçadas e zonas
públicas, bem como nos
acessos e dentro de
instituições públicas em:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia I e II
(Barreiros,
Malhada
Grande e zona rural),
Açude Oriente (Lagoa Sul,
Várzea do Feijão, Vila
Feliz e Lagoa do Tigre
Norte),
Agrovila
e
comunidades e demais
bairros da Sede.
- Distrito Emaús: Cavaco,
Barro Vermelho I e II e
demais localidades.
- Distrito Palestina: em
zona
residencial
de
Lagoinha e Açude dos
Carvalhos,
nas
localidades Maia, Baixio
do Maia, Barriguda,
Palestina, Lagoa dos
Neris e Lagoa de Dentro.
- Distrito Santa Maria;
sendo
sugerido
a
normatização para a
construção das calçadas.
- nos Distritos São
Raimundo e Três Irmãos:
em
todas
as
comunidades;
Instalação de dispositivos
de
promoção
da
acessibilidade em prédios
(escolas, postos de saúde
etc) e vias públicas,
prioritariamente, as de
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maior fluxo de pedestres
e automóveis.
Priorizar a captação de
recursos tendo em vista a
obtenção de subsídios
para
reformas
e
adequação voltada à
acessibilidade de pessoas
com deficiência.
TRANSPORTE COLETIVO

O
transporte
coletivo
de
passageiros
intramunicipal
não atende às
demandas de
qualidade
e
eficiência e, por
isso, moradores
da zona rural
utilizam
o
transporte
escolar
ou
outros meios
como “paus de
arara”
para
acessar a sede
municipal.

Transporte
coletivo de
passageiros
atendendo
às
demandas
de
qualidade e
eficiência
dos
usuários.

Providenciar
transporte coletivo
entre zona urbana e
zona rural

Implantação/ Ampliação
do Transporte Coletivo
nas
seguintes
localidades:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia (Malhada
Grande e Sede), Açude
Oriente (Vila Feliz, Lagoa
do Tigre Norte), Agrovila
e localidades e demais
bairros da Sede
- Distrito Emaús: Barro
Vermelho I e II, Cavaco,
Olho d'água, Minador,
São Pedro e Macaco.
- Distrito Palestina: em
todas as comunidades
para fazer a ligação com
a Sede.
- Distritos Santa Maria e
São Raimundo em todas
as localidades
- Distrito Três Irmãos: em
todas as comunidades

Melhoria, regulação e
ampliação
do
transporte coletivo
entre a zona rural e a
sede municipal, assim
como
uma
manutenção contínua
dos mesmos.

Proibição
e
multa
progressiva
em
transportes irregulares
(“paus de arara”), assim
como a ampliação da
fiscalização em todo o
município, especialmente
nos
distritos
Novo
Oriente (Sede) e Três
Irmãos
(Tatajuba
e
Cachoeira);
Implantação de linhas de
ônibus ou micro-ônibus
adaptados para pessoas
com
deficiências,
crianças, idosos entre a
sede e os distritos de
forma adequada e segura
para
os
diferentes
públicos,
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prioritariamente em:
- Distrito São Raimundo:
em
todas
as
comunidades, sendo a
principal demanda que o
horário
de
funcionamento atenda a
população e passe a ser,
pelo menos, de hora em
hora;
- Distrito Novo Oriente:
na Sede, Açude Oriente
(Lagoa Sul e Várzea do
Feijão),
Agrovila
e
comunidades.
- Distrito Emaús: Olho
d'água,
Macaco
e
comunidades vizinhas.
- Distrito Três Irmãos:
Tatajuba, Cachoeira e
Nazaré
- Linha que ligue os
bairros distantes com a
Sede do município
Inadequação do
transporte
escolar
às
normas
de
segurança,
qualidade
e
quanto
ao
atendimento da
demanda.

Transporte
escolar
seguro
e
atendendo
às
demandas
de
qualidade e
eficiência.

Promover transporte Priorizar a ampliação do
escolar
seguro, serviço de transporte
eficiente
e
de escolar, prioritariamente
qualidade.
em:
- Distrito Novo Oriente:
Açude Oriente I (Lagoa
Sul e Várzea do Feijão)
- Agrovila
Capacitar motoristas do
transporte escolar do
município
para
a
segurança no transporte,
contendo temas como
responsabilidade
no
trânsito, segurança das
crianças
durante
o
transporte para a escola
e na hora do embarque e
desembarque.
SISTEMA CICLOVIÁRIO

As ciclovias não
fazem
interligações
entre
áreas
importantes da
cidade

Ciclovias
Implantação/ampliaç Implantação/ampliação
estruturada ão de Ciclovias no de Ciclovias em todos os
s de forma município
distritos,
sendo
integrada
demandado para dentro
com as vias
das comunidades nas vias
urbanas
principais, bem como nas
existentes
estradas de acesso aos
demais
distritos,
principalmente
no
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Distrito Emaús;
Ampliação de ciclovia
existente, especialmente
no
Conjunto
Pe.
Joviniano, do trecho
Crateús até o km 12.
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ASPECTOS CULTURAIS
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA
Inatividade
dos Centros
Culturais do
Minador e
do
Bonsucesso

CENÁRIO
IDEAL
Pleno
funcioname
nto dos
Centros
Culturais do
Minador e
Bonsucesso

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

Promover uma
política cultural
com destinação de
recursos aos
Centros Culturais

Organizar Comissão
de Gestão vinculada
ao órgão responsável
pelo setor para
gerenciar as
atividades
Estruturar calendário
de atividades dos
Centros Culturais
Vincular programação
dos Centros Culturais
às atividades
escolares
Estruturar e
possibilitar a
captação de recursos
externos para o
fomento das ações
dos Centros

Ausência de
política
voltada ao
patrimônio
cultural
material e
imaterial.

Patrimônio
cultural
material e
imaterial
conservado
se
reconhecid
os no
âmbito do
município

Estruturar políticas
e programas de
preservação,
conservação e
reabilitação do
patrimônio cultural
material e
imaterial.

Criação de Arquivo
Público Municipal
Implementar o Plano
Municipal de Cultura
Criação do Conselho
Municipal de
Patrimônio Histórico
e reconhecimento de
bens culturais
materiais e imaterias.
Promover a
participação da
população na
identificação,
valorização e
preservação dos
elementos
significativos do
patrimônio cultural.

Carência de
atividades e
equipament
os de
cultura.

Acesso
universal da
população
às ações e
equipament
os culturais.

Estruturação de
espaços voltados
para a
apresentação de
atividades culturais

Estimular a ação da
Casa de Cultura,
Centros Culturais e
Biblioteca Pública
Estruturar e manter
equipamentos

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

5

10

culturais, tais como
cinemas, teatros,
museus, entre
outros.
Promover política de
utilização das praças
como espaços
culturais.
Ausência de
incentivo à
produção
cultural no
município.

Poder
Incentivar a
público
produção cultural
municipal
no município.
como um
dos maiores
incentivado
res da
produção
cultural
local.

Estruturação de
editais anuais de
incentivo às artes
priorizando as
comunidades
indígenas e
quilombolas.
Estruturação de
políticas de
incentivos fiscais para
empresas que
apóiem
financeiramente
produções artísticas
no município.
Criação de escola de
artes e ofícios.
Integrar o calendário
cultural no circuito de
escolas no município.
Estimular a realização
de festas regionais,
comemorativas e
folclóricas.

Ausência de
política de
valorização
da
identidade
cultural
municipal

Identidade
cultural
municipal
valorizada

Promover políticas
de valorização da
identidade cultural
municipal

Construção de
monumentos que
remetam à história
local, priorizando a
construção do pórtico
de entrada do
Município.
Divulgação da
bandeira e do brasão
municipal nos
espaços públicos.

ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA

CENÁRIO
IDEAL

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÃO

AGENTES
ENVOLVIDOS

PRAZOS (anos)
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

2

GERAL
Saturação do
cemitério
atual do
município

Novo
cemitério
municipal
atendendo a
demanda
local.

Construção/
Ampliação de um
Cemitério público
na Sede

Realizar estudo para
o local e dimensões
adequadas para
instalação do
cemitério;
Elaborar projeto
arquitetônico e
construir o cemitério
municipal.

Falta de
aplicação das
metas
traçadas no
Plano
Municipal de
saneamento
básico

Aplicação das
metas
traçadas no
Plano
Municipal de
saneamento
básico

Espaço de
pouso com
carência
infraestrutur
al

Aeroporto
Municipal de
Novo Oriente
em pleno
funcionament
oe
atendendo à
demanda

Implementação das
metas e prioridades
do Plano Municipal
de saneamento
básico

Captação de recursos
para implementação
das metas do Plano
de Saneamento
Básico nas áreas
urbanas e rurais.
Inserção das metas
do Plano Municipal
de saneamento
básico no Plano
Plurianual do
Município;

Reforma e
Realizar estudos de
reestruturação do demanda de vôos
Aeroporto
para o município;
Municipal na Sede;
Elaboração de projeto
arquitetônico para
reforma;
Captar recursos para
a reestruturação.
COMUNICAÇÃO

Precariedade
no acesso à
internet e a
tecnologia

Condições
Ampliar o acesso à Elaboração do PDTI
infraestrutura internet
e
à (Plano Diretor de
is adequadas tecnologia
Tecnologia da
ao acesso à
Informação);
tecnologia e à
internet
Implantação de um
centro digital ou de
tecnologia no
município;
Estruturação de
pontos de acesso sem
fio em espaços
públicos do
município;

IDECI |Plano Diretor de Novo Oriente - CE: diagnóstico

208

5

10

Interligação do
município com
Cinturão Digital.
ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Existência de
áreas
sem
rede elétrica
no município

Zerar
a Ampliação
da Ampliação/
carência por oferta de energia Implantação da rede
energia
elétrica
no de energia elétrica
elétrica
no município
em
áreas
não
município
contempladas, sendo
essa uma demanda
de todos os distritos
e suas localidades
prioritariamente:
- Barreiros - Lagoa da
Areia, Agrovila e
localidades vizinhas,
no distrito Novo
Oriente;
Macaco,
Cavaco e São Pedro,
no distrito Emaús;
- Lagoinha, Açude dos
Carvalhos, Lagoa dos
Neris,
Lagoa
de
Dentro, Baixio do
Maia, no distrito
Palestina; - Central,
Açude e Várzea dos
Angicos, Lagoa das
Pedras,
São
Domingos, Batistas I
e II e São Raimundo,
no
distrito
São
Raimundo;
distrito
Santa
Maria;
e
Tatajuba, Cachoeira e
Nazaré, no distrito
Três Irmãos.

Carência de
iluminação
pública
de
qualidade e
acessível,
principalmen
te
nas
localidades
do município

Iluminação
Melhoria
quanto
pública
de aos serviços de
qualidade e iluminação pública
acessível no
município,
principalment
e
nas
localidades.

Fazer manutenção/
reparação e melhoria
da qualidade do
serviço, sendo a
colocação
de
lâmpadas nos postes
uma
demanda
solicitada na maioria
das
localidades,
dentre elas:
Conjunto
Pe.
Joviniano (km 12),
Lagoa da Areia I,
Açude Oriente I,
Lagoa Sul, Várzea do
Feijão, Vila Feliz,
Lagoa do tigre norte,
Agrovila, Flor do
Campo e adjacências,
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no distrito Novo
Oriente;
Barro
Vermelho I e II e
Minador, no distrito
Emaús; distrito São
Raimundo e distrito
Santa Maria. Outra
demanda feita pelos
moradores
de
Minador – Emaús
para
garantir
a
melhoria
da
qualidade do serviço
é a colocação de
transformadores para
evitar a queda de
energia
nesta
localidade.
Instituição de tarifa
social baseada na
renda
familiar,
especialmente
em
Açude Oriente e
adjacências, na Sede.
Insuficiência
de
rede
elétrica para
a demanda
da produção
agropecuária
local

Rede elétrica
adequada à
produção
agropecuária
local

Implantação
de Garantia da rede
infraestrutura
trifásica
para
a
energética
agricultura
/
específica para a pecuária, sendo essa
produção
uma demanda das
agropecuária.
localidades: Agrovila,
Morgado, Açude do
Filó, Várzea do Morro
e Caraúbas no distrito
de Novo Oriente e
em Cavaco, Olho
d'água e São Pedro,
no distrito de Emaús;
SISTEMA DE ÁGUA

Oferta
de
abasteciment
o de água
potável
insuficiente
no município
e carência de
manutenção
da
rede
geral.

Rede
de
abasteciment
o de água
potável
suficiente e
adequada
para atender
a demanda.

Ampliação
da Ampliação/
oferta
e
da Implantação
e
manutenção
no manutenção
do
abastecimento de serviço
de
água potável via abastecimento
de
rede geral.
água potável via rede
geral em áreas não
contempladas, sendo
uma demanda de
todos os distritos
prioritariamente:
Distrito
Novo
Oriente: Lagoa da
Areia, bairros novos
da
Sede,
Açude
Oriente I, Agrovila,
Morgado, Açude do
Filó,
Várzea
do
Morro,
Caraúbas,
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porção sul e bairros
Lagoa do Tigre Norte
e Lagoa do Tigre Sul;
- Distrito Emaús:
Cavaco;
- Distrito Palestina:
Maia,
Barriguda,
Lagoa dos Neris,
Lagoa de Dentro,
Baixio do Maia e
porção leste;
Distrito
São
Raimundo: Central,
Açude e Várzea dos
Angicos, Lagoinhas,
Lagoa das Pedras, São
Domingos, Bomfim e
escola local de Monte
Alegre;
- Distrito Três Irmãos:
na localidade Três
Irmãos e Nazaré.
- Distrito de Santa
Maria: porção oeste.
Funcionamento do
sistema existente em
Minador – Emaús.
Restauração e/ou a
troca da canalização
do distrito Palestina.
Alta
salinidade da
água oriunda
dos
poços
profundos no
município.

Minimização
da
alta
salinidade da
água oriunda
dos
poços
profundos no
município.

Melhoria
do
tratamento da alta
salinidade da água
oriunda dos poços
profundos
no
município.

Melhoria
da
qualidade da água
por
meio
da
manutenção/
reparação dos poços
profundos
e
instalação
de
dessalinizadores
sendo uma demanda
considerada
pelas
seguintes localidades:
- Lagoa da Areia
(Barreiros e Malhada
Grande) e Açude
Oriente I, Agrovila,
Flor do Campo e
adjacências,
no
distrito Novo Oriente;
- Macaco e Olho
d'água, no distrito
Emaús;
- Lagoinha e Açude
dos Carvalhos, no
distrito Palestina;
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- São Raimundo,
Batista
I
e
II,
Lagoinhas, Lagoa das
Pedras
e
São
Domingos, no distrito
São Raimundo.
Conjunto
Pe.
Joviniano, na Sede;
- distrito Três Irmãos;
- distrito Santa Maria
.
Reativação do poço
próximo a Creche em
Açude Oriente – Vila
Feliz.
Carência de
formas
alternativas
de
armazename
nto
e
captação de
água

Reserva
hídrica para
períodos de
estiagem

Fomentar formas
alternativas
de
acumulação
e
captação de água

Implantação
de
depósitos (cisternas,
caixas d’água, entre
outros)
para
abastecimento
durante a falta de
água,
sendo
demanda do distrito
Novo Oriente, em
Açude Oriente I,
Lagoa Sul, Várzea do
Feijão, Agrovila e
localidades vizinhas,
do distrito Novo
Oriente;
nas
comunidades Batista
I e II, do distrito São
Raimundo.
Perfuração de poços
profundos
prioritariamente, no
bairro Lagoa Norte,
em Açude Oriente,
nas localidades Lagoa
Sul, Várzea do Feijão,
Agrovila, Flor do
campo e adjacências,
no distrito Novo
Oriente;
Cavaco,
Barro Vermelho I e II,
Olho d'água, São
Pedro e Macaco, no
distrito Emaús; Lagoa
dos Neris, Lagoa de
dentro e Baixio do
Maia, no distrito
Palestina e Batista I e
II e São Raimundo, no
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distrito
Raimundo.

São

Construção
de
barragens
subterrâneas
em:
Olho d'água e São
Pedro, no distrito
Emaús.
Ampliação do Açude
do Nazaré, uma
demanda feita pela
localidade Nazaré, no
distrito Três Irmãos.
Carência de
políticas e
campanhas
de uso
racional da
água

População
conscientizad
a acerca de
estratégias do
uso racional
da água

Garantir
a
qualidade
e
disponibilidade de
água destinada ao
abastecimento
público atual e
futuro
principalmente
através do uso
racional da água.

Definir taxas
máximas de
impermeabilização
do solo urbano e
realizar fiscalização
para garantir o
cumprimento da
norma.
Definição e controle
do uso do solo nas
áreas de captação de
água potável,
principalmente no
entorno dos poços e
da Bacia Hidrográfica
do Flor do Campo,
visando a limitação
da expansão e
adensamento
urbanos e a produção
de novos
parcelamentos.
Programa de
conscientização da
população quanto a
técnicas e instalação
de equipamentos
para reuso da água e
armazenamento da
água da chuva.
SISTEMA DE ESGOTO

Baixo índice
de cobertura
da rede geral
de
esgotamento
sanitário e a
contaminaçã
o do lençol
freático pelas

Minimizar a
contaminação
do lençol
freático por
meio da
instalação de
sistemas de
tratamento
de esgoto

Ampliação
da
cobertura
de
esgotamento
sanitário
e
descontaminação
do lençol freático.

Implantação
do
sistema de esgoto em
áreas urbanas não
contempladas. Essa é
uma demanda de
todos os distritos,
sendo indicado como
inexistente
nas
seguintes
localidades/ distritos:
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fossas
ambientalme
rudimentares nte
.
adequados.

Lagoa da Areia I e II e
Açude Oriente I, na
Sede;
Cavaco
e
Minador, no distrito
Emaús; em todas as
localidades
e
comunidades
consultadas
dos
distritos Palestina e
Santa Maria, bem
como em grande
parte dos distritos
São
Raimundo
(Central, Açude e
Várzea dos Angicos,
Bomfim, Sussuarana,
Monte Alegre e São
Raimundo) e Três
Irmãos (Nazaré e Três
Irmãos).
Exigência de que as
edificações
existentes, bem
como as futuras
efetuem suas
ligações na rede
coletora de esgoto,
tão logo esteja
implantada.
Implantar estações
compactas
de
tratamento de esgoto
nas zonas rurais
Criação do Programa
de substituição de
fossas rudimentares,
prioritariamente na
porção oeste do
distrito
de
Três
Irmãos, na porção
leste do distrito de
Palestina,
porção
sudoeste do distrito
de Santa Maria e
porção sul do distrito
de Novo Oriente,
localidade
Olho
d'água, no distrito
Emaús.
Ampliação do sistema
em áreas onde já
existe,
mas
não
atende a totalidade
da população em:
Lagoa
da
Areia
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(Barreiros e Malhada
Grande), em Açude
Oriente (Vila Feliz e
Lagoa
do
Tigre
Norte), em alguns
bairros da Sede como
Conjunto
Pe.
Joviniano,
(onde
existe rede, porém
não está feita a
ligação) e km 12
(rede
inexistente),
Agrovila e localidades
rurais, no distrito
Novo Oriente; Barro
Vermelho I e II, São
Pedro e Macaco, no
distrito
Emaús;
Lagoinhas, Lagoa das
Pedras,
São
Domingos, Batista I e
II e São Raimundo, no
distrito
São
Raimundo;
nas
comunidades
Tatajuba e Cachoeira,
no
distrito
Três
Irmãos.
Ampliar rede de
esgoto
para
os
demais bairros da
sede municipal com
exceção do Centro e
de algumas porções
do bairro Colinas e
Boa Vista.
Instituir e fiscalizar o
regulamento de uso e
ocupação do solo a
respeito da distância
mínima entre poços e
fossas.
Lançamento
de esgoto in
natura em
corpos
d’água.

Corpos d’água
despoluídos e
destinação
correta do
esgotamento
sanitário.

Promover a
destinação correta
do esgotamento
sanitário e a
despoluição dos
corpos d’água do
município.

Fiscalização
do
tratamento de esgoto
com aplicação de
multa
progressiva,
prioritariamente nas
canalizações
que
desembocam
no
Riacho Três Irmãos,
na Sede.
Fiscalização
do
despejo de efluentes
em corpos d’água das
criações de animais
(criação coletiva) em
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Agrovila, Morgado e
Açude do Filó, no
distrito Novo Oriente.
Existência de
domicílios
sem
banheiro no
município.

Totalidade
dos
domicílios do
município
com banheiro
incorporado.

Promover
construção
banheiros
domicílios
município.

a
de
nos
do

Identificação
de
domicílios
sem
banheiro ou com
banheiro em estado
precário.
Buscar parceria com
o Governo do Estado
para distribuição de
kits
sanitários
e
construção
de
banheiros para a
população prioritária,
especialmente:
- distrito de São
Raimundo, distrito de
Palestina
(com
exceção da do setor
oeste), porção sul do
distrito de Novo
Oriente,
porção
sudeste do distrito de
Três Irmãos e porção
sudoeste do distrito
de Santa Maria.
RESÍDUOS SÓLIDOS

Lançamento
de resíduos
sólidos em
corpos
d’água e em
outros locais
inadequados.

Corpos d’água
despoluídos e
destinação
correta dos
resíduos
sólidos.

Promover a
destinação correta
dos resíduos sólidos
e a despoluição dos
corpos d’água do
município.

Fiscalização
da
destinação
dos
resíduos sólidos com
aplicação de multa
progressiva,
prioritariamente no
Riacho Três Irmãos e
no bairro Prefeito
Manoel Claudino, na
Sede.

Lixão como
principal
depósito dos
resíduos
sólidos do
município em
desconformi
dade com a
legislação
específica
vigente.

Desativação
do lixão e a
destinação
dos resíduos
sólidos do
município
para um
aterro
sanitário.

Promover a
desativação do
atual lixão e criar
um aterro sanitário
que atenda a
demanda
municipal.

Desativar o atual
lixão e fomentar a
criação de um
consórcio
intermunicipal para
instalação de aterro
sanitário.
Elaboração e
execução de Plano de
Recuperação
Ambiental da área do
atual lixão municipal
e especialmente do
aterro de Lagoa da
Areia – Barreiros I, na
Sede.
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Elaborar e executar o
Plano Municipal de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
LIMPEZA E COLETA DE LIXO
Coleta de lixo
e
limpeza
pública
insuficiente
no município.

Coleta de lixo
e
limpeza
pública
adequada à
demanda e
ambientalme
nte
responsável.

Promover a coleta
de lixo e limpeza
pública adequada à
demanda e de
forma
ambientalmente
responsável.

Implantação da
coleta de lixo
prioritariamente nas
seguintes localidades:
Lagoa da Areia
(Barreiros, Malhada
Grande e
comunidades
vizinhas), Açude
Oriente (Vila Feliz),
Agrovila e localidades
vizinhas, no distrito
Novo Oriente;
Cavaco, Barro
Vermelho I e II, Olho
d'água (zona rural),
Minador, Macaco e
Emaús, no distrito
Emaús; Maia, Baixio
do Maia, Barriguda e
comunidades
distantes, no distrito
Palestina; nas
comunidades vizinhas
do distrito Santa
Maria; em todo o
distrito São
Raimundo; nas
localidades Tatajuba,
Cachoeira, Nazaré e
zonas rurais do
distrito Três Irmãos.
Ampliar a coleta de
lixo mais de uma vez
por semana nas
localidades de:
- Açude Oriente I
(Lagoa Sul e Várzea
do Feijão) e em
Agrovila (Morgado e
Açude do Filó).
Disponibilizar
veículos adequados
para o transporte do
lixo, bem como o
local adequado para
o despejo
prioritariamente em:
- Agrovila e
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comunidades
vizinhas, nos distritos
Palestina e Três
irmãos (Nazaré).
Carência de
políticas
e
campanhas
de
conscientizaç
ão
em
relação
ao
descarte de
resíduos
sólidos.

População
conscientizad
a à respeito
dos
danos
ambientais e
de
saúde
causados pelo
descarte
indevido de
resíduos
sólidos.

Promover políticas
e campanhas de
conscientização em
relação ao descarte
de resíduos sólidos.

Trabalho
de
Conscientização da
população para não
jogar lixo nas ruas,
nas matas, bem como
proibir as queimadas,
prioritariamente em:
- Açude Oriente
(Lagoa
do
Tigre
Norte) e bairros do
centro
da
Sede,
Agrovila, Flor do
campo e adjacências.
Campanha
e
fiscalização,
com
aplicação de multas
progressivas, junto
aos comerciantes da
Sede para a limpeza
dos
resíduos
provenientes de seus
estabelecimentos

Carência
mobiliário
urbano
voltado
coleta
pública
resíduos
sólidos
município

de Mobiliário
urbano que
atenda à
à demanda da
coleta de
de resíduos
sólidos no
no município

Insuficiência
de políticas
públicas
voltadas
à
coleta
seletiva de
resíduos
sólidos
no
município

Minimização
do volume de
resíduos
sólidos que
são
direcionados
ao lixão ou
aterro
sanitário.

Ampliação
de
mobiliário urbano
voltado à coleta de
resíduos sólidos no
município

Colocação
de
lixeiras/coletores nas
ruas, demanda de
Vila Feliz – Açude
Oriente e nos bairros
do centro da Sede.

Promoção
de
políticas
de
ampliação da coleta
seletiva
no
município.

Ampliação da coleta
seletiva de lixo,
sobretudo para os
distritos rurais que
não são atendidos
pelo serviço.
Colocação
de
lixeiras/depósitos
que estas sejam
também para fazer a
coleta seletiva.
RECICLAGEM

Carência de
políticas
e
programas
voltados
à
reciclagem.

Políticas
e
programas de
reciclagem
estruturados
no município.

Promover políticas
e
programas
voltados
à
reciclagem
no
município.

Implantação/
Ampliação
da
Reciclagem, sendo as
principais
ações
sugeridas para essa
demanda a colocação
de
coletores
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seletivos, a criação de
galpões
de
reciclagem,
especialmente em:
- Açude Oriente I, no
distrito Novo Oriente
e
Tatajuba
e
Cachoeira, no distrito
Três Irmãos.
Implantação
de
veículo
adequado
para a coleta dos
recicláveis e que seja
feita pelo menos uma
vez por semana. São
demandas
nos
seguintes locais:
Distrito
Novo
Oriente: Lagoa da
Areia (Barreiros e
Malhada
Grande),
Açude Oriente I,
Lagoa Sul, Várzea do
Feijão, Vila Feliz,
Conjunto
Pe.
Joviniano e Agrovila e
comunidades.
todas
as
comunidades e zonas
rurais do Distrito
Emaús e nos distritos
Palestina,
Santa
Maria, São Raimundo
e Três Irmãos.
Conscientização/
Educação
da
população
para
reciclar,
sendo
demanda
dos
distritos
Novo
Oriente e Emaús.
Estrutura
precária para
a atuação de
entidades
ligadas
à
reciclagem
de resíduos
sólidos
no
município.

Entidades de
apoio
à
reciclagem
com atuação
consolidada e
integrada
com a ação
pública
no
município.

Promover
a
consolidação
e
integração
de
entidades de apoio
à reciclagem a ação
pública
no
município.

Incentivo
à
organização
de
cooperativas
de
Reciclagem,
sendo
demanda de criação
de novas, bem como
de desenvolvimento
das existentes em:
Agrovila
e
localidades, bairros
da Sede e no distrito
Santa Maria, com
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especial atenção para
a
melhoria
das
condições
dos
catadores.
DRENAGEM/ESCOAMENTO
Insuficiência Rede
de Prover o município
da rede de drenagem
de
rede
de
drenagem.
que atenda às drenagem
demandas do
município.

Implantação/
Complementação de
sistema de drenagem
e escoamento em:
- Lagoa da Areia I,
Açude Oriente – Vila
Feliz,
no
bairro
Centro da Sede, no
Conjunto
Pe.
Joviniano, Agrovila,
Flor do Campo e
adjacências,
no
distrito Palestina, no
distrito Santa Maria,
no
distrito
São
Raimundo;
em
Tatajuba e Cacheira,
no
distrito
Três
Irmãos;

Carência de
infraestrutur
a voltada ao
escoamento
de
águas
pluviais

Minimização
das
ocorrências
de
alagamentos
em períodos
chuvosos no
município.

Dotar o município
de estruturas que
auxiliem
o
município
no
escoamento
das
águas pluviais

Construção
de
passagens molhadas
em: Lagoa da Areia
(Barreiros e Malhada
Grande), em Agrovila
(Campestre
e
localidades vizinhas),
no distrito Novo
Oriente;
Cavaco,
Barro Vermelho I e II,
Olho d'água, no
distrito Emaús; no
distrito Palestina e
em Monte Alegre e
Arroz, no distrito São
Raimundo.
Construção de canal
para escoamento das
águas pluviais da Rua
Elpídio
Rodrigues,
bem como em outras
localidades, dentre as
quais: Conjunto Pe.
Joviniano,
Açude
Oriente (Lagoa Sul e
Várzea do Feijão), no
distrito Novo Oriente
e Cavaco, no distrito
Emaús.
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ASPECTOS AMBIENTAIS
SÍNTESE DA ANÁLISE
PROBLEMA

CENÁRIO IDEAL

Carência de Políticas
de
políticas de educação
educação
ambiental
ambiental no estruturadas.
município.

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

Promoção
de
políticas voltadas
para a educação
ambiental

Realização de programa
de conscientização e
incentivo à conservação e
recuperação da mata
ciliar junto à população,
prioritariamente nas
localidades/ comunidades
da Sede e do distrito
Novo Oriente, bem como
em Palestina, Santa
Maria, São Raimundo e
Três Irmãos.

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

Criação de grupos de
discussão envolvendo as
secretarias municipais e
produtores
rurais/moradores,
visando à busca por
soluções dos problemas
mais comuns no
Município e à
conscientização
ambiental da população.
Realizar levantamento
para identificar áreas
degradadas sem a devida
recuperação ambiental,
avaliar a responsabilidade
e fazer cumprir a
legislação.
Efetiva fiscalização em
áreas já conhecidas pelo
histórico de abandono e
degradação ambiental,
prioritariamente na Sede
e em Santa Maria
Identificação
do
responsável
pela
degradação junto aos
órgãos ambientais ou
proprietários do terreno,
exigindo a recuperação
ambiental e fazendo ser
cumprida a legislação
vigente.
Vegetação
nativa escassa
e presença
predominant
e do Neen

Vegetação
nativa
abundante e
controle da
presença do

Promover
o
plantio
de
árvores nativas e
a substituição dos
Neens Indianos

Promover o replantio de
árvores
nativas
(reflorestamento)
em
locais
degradados,
prioritariamente
nas
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2

5

10

Indiano
(Azadirachta
indica)

Neen Indiano

por
espécies localidades de Lagoa da
adequadas
ao Areia I e II, Açude Oriente
município.
I, bairros do Centro da
Sede,
em
Agrovila,
Morgado, Açude do Filó e
localidades vizinhas do
distrito Novo Oriente; do
Riacho Cavaco, em Barro
Vermelho I e II, Olho
d'água e São Pedro, do
distrito Emaús;
Controle e substituição
do Neen Indiano no
município,
prioritariamente
no
bairro Prefeito Manoel
Claudino Sales
Criar
Plano
de
Arborização
Urbana,
definindo padrões de
plantio e espécies mais
adequadas à realidade
municipal e ao meio
urbano.

Pouca
disponibilidad
e de água
potável
devido aos
recursos
hídricos
subterrâneos
serem
escassos e
com água
salobra e a
presença de
rios
intermitentes.

Atendimento a
demanda e
melhoria da
qualidade do
abastecimento
de água.

Despejo de
Corpos dágua
entulhos e
recuperados.
esgoto em
corpos dágua.

Promover
a
ampliação
da
oferta e melhoria
de abastecimento
de água.

Promover programas de
perfuração de poços.
Instalação de
dessalinizadores no
município.
Promover junto a
população formas
alternativas de captação e
utilização da água
potável, como
armazenamento da água
pluvial e reuso.

Promover
a
recuperação
e
preservação de
riachos,
rios,
lagos, lagoas e
açudes.

Estruturar
programa
ambiental
de
recuperação dos corpos
dágua do município,
prioritariamente
do
Riacho Três Irmãos, do
Açude Oriente I, da Lagoa
do Tigre Norte, do Riacho
Cavaco,
Açude
dos
Carvalhos, do Rio Poti e
suas margens e do Rio do
Pombo.
Fiscalização
com
aplicação
de
multas
progressivas para imóveis
que despejarem esgoto
irregularmente.
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Pecuária
extensiva que
ocorre
inapropriada
mente no
espaço
urbano e
rural.

Atividade
pecuária
normatizada
com o objetivo
de integrar com
as demais
atividades.

Promover normas Definir o zoneamento de
que regulem a uso do solo.
atividade
pecuária
Organizar a criação de
animais dentro da zona
urbana, como promover
vistorias dos chiqueiros
nos quintais de Vila Feliz,
em Açude Oriente e
controle
de
animais
soltos em Palestina.
Promover campanhas de
conscientização acerca da
nova normativa que
regerá a pecuária do
município
direcionada
aos pecuaristas.
Capacitação
direcionada
pecuaristas.

Prática
de
agricultura
extensiva
baseada nas
queimadas e
no tempo de
descanso
insuficiente
dos solos.

técnica
aos

Prática
de Estabelecer
Proibição de queimadas
agricultura
normas
que no
município
com
sustentável
regulem
e aplicação
de
multas
visando
o promovam
a progressivas,
equilíbrio
atividade
de prioritariamente
nas
ecológico
agricultura
localidades de Barro
sustentável.
Vermelho I e II, Macaco,
Lagoa dos Neris, Lagoa de
Dentro e Baixio do Maia,
Batista I e II, Tatajuba,
Cachoeira e Nazaré.
Promover campanhas de
conscientização
e
capacitação
com a
temática da agricultura
sustentável junto aos
agricultores.
Promover captação de
recursos voltados para
aquisição de insumos e
ferramentas
especializadas.

Destinação
incorreta dos
resíduos
sólidos a
partir da
queima e
despejo em
terrenos
baldios,
causando
degradação
ambiental.

Correta
destinação dos
resíduos sólidos
no município
para
recuperação de
áreas
degradadas.

Promover a
destinação
correta dos
resíduos sólidos e
a recuperação de
áreas degradadas

Implementação do Plano
Municipal de Saneamento
Básico.
Elaboração do Plano
Municipal de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
Melhoria da coleta de
resíduos sólidos com a
organização de pontos de
coleta estratégicos nas
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localidades
e
sedes
distritais,
prioritariamente
nos
distritos Emaús, São
Raimundo
e
Novo
Oriente.
Promover
alternativas
sustentáveis
para
redução do volume de
lixo, como práticas de
reciclagem.
Estruturar
a
coleta
seletiva a partir da
conscientização
da
população e da oferta de
infraestrutura adequada.
Substituição de lixão por
aterro sanitário atrelado
a política de implantação
de ecopontos.
Degradação
em Áreas de
Preservação
Permanente
do município.

Áreas de
Preservação
Permanente
recuperadas.

Promover a
recuperação das
Áreas de
Preservação
Permanente do
município.

Programa de proteção e
recuperação das Áreas de
Proteção
Permanente
com foco nas matas
ciliares e topo de morro.
Delimitar
Áreas
de
Proteção Permanente do
município na Lei de Uso e
Ocupação do Solo, em
especial do riacho Três
Irmãos,
incorporando
esta área ao parque da
cidade.
Construção de vias
paisagísticas ou zona de
transição entre área
construída e as Áreas de
Preservação Permanente.
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POTENCIAL PRODUTIVO/ GERAÇÃO DE RENDA
SÍNTESE DA ANÁLISE

PROBLEMA

CENÁRIO
IDEAL

Pouca
Diversificação
diversidade de das atividades
atividades
econômicas
econômicas na na área rural
área rural

PROPOSTA
DIRETRIZ

AÇÕES PRIORITÁRIAS

Promover maior
diversidade de
atividades
econômicas no
campo e
desenvolver o setor
agrícola.

Estímulo à produção de
frutas através de áreas
irrigadas
com
baixo
consumo de energia, com
a
regularização
do
abastecimento de água
para o consumo humano.

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

Solução Hídrica para
agricultores,
como
perfuração de poços com
baixo
consumo
de
energia
para
as
localidades: Agrovila e
comunidades, em todo o
distrito São Raimundo
Estímulo à produção de
flores nas áreas elevadas
do município.
Promover a capacitação e
incentivos fiscais para a
criação de ovinos e
caprinos, assim como
para o beneficiamento da
carne e do couro deste
tipo de cultura para a
indústria automobilística
e de calçados (públicos A
e B).
Capacitar e promover a
apicultura no município
com a realização de
beneficiamento
dos
derivados do mel para o
comércio com setores
como o farmacêutico, de
cosméticos e alimentício.
Fomento à utilização de
recursos do PRONAF.
Carência de
instituições que
agreguem
produtores
rurais e que
realizem
capacitação
técnica para o
beneficiamento
da produção

Instituições
que realizem
capacitações
e agreguem
os produtores
rurais

Promoção
do
associativismo e da
capacitação técnica
para
o
beneficiamento da
produção entre os
produtores rurais
de Novo Oriente
com objetivo de
ampliação
do

Criação de Cooperativas
dos
produtores
prioritariamente
nas
seguintes localidades:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia (Barreiros
e Malhada Grande),
Agrovila e comunidades.
- Distrito Emaús: Olho
d'água.
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2

5

10

agronegócio.

- Distrito Palestina: Maia,
Baixio do Maia e
Barriguda.
- Distrito Três Irmãos.
Organizar Associações de
beneficiamento
de
artesãos principalmente
no distrito Palestina.
Cursos
Profissionalizantes, sendo
demanda nas áreas de
apicultura, agricultura e
fruticultura
principalmente
nas
seguintes localidades:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia, Açude
Oriente,
no
bairro
Conjunto Pe. Joviniano
na Sede.
- Distrito Emaús: em
Cavaco, Olho d'água e
Macaco. Uma fábrica de
beneficiamento
de
frutas, Barro Vermelho I
e
II
(tendo
como
demanda a criação de
criatórios de peixes),
- Distrito Palestina: Maia,
Baixio
do
Maia,
Barriguda.
- Distrito Santa Maria e
Distrito Três Irmãos.
Criação
de
Horta
Comunitária, demanda
de:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia.
- Distrito Emaús: Barro
Vermelho I e II.

Carência de
capacitação
técnica para o
artesanato,
gastronomia e
reciclagem com
foco no
turismo.

Oferta ampla
de
capacitação
técnicas nas
áreas de
artesanato,
gastronomia
e reciclagem
com foco no
turismo.

Promoção
de
capacitação
técnicas nas áreas
de
artesanato,
gastronomia
e
reciclagem
com
foco no turismo.

Cursos Profissionalizantes
para a fabricação de
produtos de limpeza,
artesanatos, culinária e
reciclagem nos seguintes
distritos:
- Lagoa da Areia I e II,
Açude Oriente (Vila Feliz),
Agrovila, Morgado e
Açude do Filó, no distrito
Novo Oriente e em
Batista I e II, no distrito
São Raimundo
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- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia, Açude
Oriente,
no
bairro
Conjunto Pe. Joviniano
na Sede.
- Distrito Emaús: em
Cavaco, Olho d'água e
Macaco.
- Distrito Palestina: Maia,
Baixio
do
Maia,
Barriguda.
- Distrito Santa Maria e
Distrito Três Irmãos.
Ausência de
fomento à
atração e
implantação de
pequenas
indústrias no
Município

Contexto
local atrativo
para
instalação de
pequenas
indústrias

Incentivar
a
implantação
de
pequenas
indústrias e gerar
emprego e renda

Delimitação
industrial

de

zona

Geração de emprego
através da implantação
de pequenas indústrias e
da
otimização
das
potencialidades
locais
nos seguintes distritos:
- Distrito Novo Oriente:
Lagoa da Areia, Açude
Oriente (Vila Feliz, Lagoa
Sul, Várzea do Feijão e
Lagoa do Tigre Norte) e
na Sede.
- Distrito Emaús: em
Cavaco
(através
da
construção
de
uma
padaria), Minador (tendo
como demanda a criação
de uma fábrica de redes
e centro de artesanato) e
São Pedro (criação do
centro do Artesanato).
Distrito
Palestina:
Lagoinha , Açude dos
Carvalhos, Lagoa dos
Neris e Lagoa de dentro.
- Distrito Santa Maria e
Distrito São Raimundo
em suas totalidades.

Alta
concentração
de população
com renda
abaixo de 70
reais e/ou
renda média
menor que 1
salário mínimo

Melhoria na
distribuição
de renda com
foco na
população
mais
vulnerável

Estruturação
ampliação
programas
transferência
renda
município.

e
de
de
de
no

Execução de programas
sociais de transferência
de renda principalmente
na porção sul do distrito
de Palestina, no distrito
de São Raimundo, na
porção oeste do distrito
de Três Irmãos e na
porção central do distrito
de Novo Oriente com
foco na população mais
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vulnerável, dentre estas
negros,
índios
e
população rural.
Baixa
arrecadação
municipal
devido ao
grande número
de empregos
informais e
população
economicament
e ativa reduzida

Aumento da
arrecadação a
partir da
formalização
dos postos de
trabalho e da
ampliação
das ofertas de
emprego
formal

Fortalecer
a
formalização dos
empregos informais
e
incentivar
a
criação de novos
postos de trabalho.

Organização do sistema
tributário e de sua
fiscalização.
Criar comissão para
pleitear unidade SEBRAE.
Fomento à capacitação
em empreendedorismo
no município através de
cursos para profissionais
autônomos e no ensino
básico.
Promoção de campanhas
para a inclusão de
atividades
na
formalidade.
Organizar
e
manter
atualizado um banco de
dados sobre empresas,
empregos e profissionais
liberais.

Maior renda do
homem em
comparação
com a mulher.

Ambiente
profissional
mais
igualitário e
inclusivo para
mulher.

Promover
a
diminuição
da
discrepância
salarial
e
de
oportunidades de
empregos
entre
homens
e
mulheres.

Promover programas de
capacitação
voltados
para a inserção das
mulheres no mercado de
trabalho.
Promover
incentivos
fiscais para empresas
privadas que contratem
mulheres.
Garantir
através
de
política de expansão do
número de creches e
escolas de tempo integral
do município facilitando
a inclusão da mulher no
mercado de trabalho.
Reservar
uma
porcentagem mínima de
cargos públicos para
mulheres.

Falta de política
de incentivos
para as áreas de
comércio e
serviço.

Consolidação
de políticas
de incentivo
ao comércio e
serviço.

Promover políticas
de incentivo ao
desenvolvimento
do setor comercial
e de serviços.

Articulação com cursos
existentes nas escolas
profissionalizantes para a
formação de mão de
obra que possa ser
absorvida no setor de
comércio e serviço do
município.
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS
SÍNTESE DA ANÁLISE

PROBLEMA
Baixa
arrecadação e
desatualização
do sistema
tributário.

CENÁRIO
IDEAL
Sistema
tributário
atualizado
com
realização de
maior
arrecadação.

PROPOSTA
DIRETRIZ
Fortalecer as finanças
municipais através da
revisão, da
consolidação e da
atualização da
atividade tributária
municipal.

AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRAZOS (anos)
AGENTES
ENVOLVIDOS

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

Organização do sistema
tributário e de sua
fiscalização.
Organizar cadastro e
fazer acompanhamento
de contribuintes do
ISS e ICMS.
Atualizar periodicamente
a planta genérica de
valores com vistas a
arrecadação de IPTU e
ITBI.
Promover a capacitação
dos servidores municipais
para
atuarem
na
captação de recursos
externos ao município.

Ausência de
órgão ou setor
e profissionais
voltados à
produção de
estudos e
pesquisas sobre
o município

Existência de
órgão ou
setor e
profissionais
responsáveis
por estudos e
pesquisas
sobre o
município

Criação e estruturação
de órgão ou setor
responsável por
estudos e pesquisas.

Capacitar o corpo de
servidores municipais
para contribuir com esta
atividade.
Contratar profissionais
com experiência em
desenvolvimento de
estudos e pesquisas de
interesse do município.
Incentivar atividades de
pesquisa no município.

Ausência de
órgão e
profissionais
específicos
voltados ao
planejamento
municipal

Existência de
órgão e
profissionais
responsáveis
pelo
planejamento
municipal

Criação e estruturação
de órgão responsável
pelo planejamento
municipal.

Criar um Departamento
exclusivo para atividades
de planejamento urbano
e rural
Contratar profissionais
com experiência em
planejamento municipal.
Fortalecer as atividades
diretamente ligadas à
implementação do Plano
Diretor e capacitar o
corpo de servidores
municipais.

Número
insuficiente de
fiscais voltados
aos serviços

Pleno
atendimento
da demanda
por

Prover a fiscalização
efetiva dos serviços
urbanos no município

Contratar e capacitar
servidores para as
atividades de fiscalização
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5
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urbanos.

fiscalização
aos serviços
urbanos
municipais.

Integrar o exercício da
fiscalização de obras, do
uso do solo, do
parcelamento do solo e
do meio ambiente.
Capacitar e relocar
servidores que possam
atuar na fiscalização.

Falta de
organização das
informações e
estudos
relativos ao
município.

Organização Estruturar um Sistema
das
de Informação
informações e Municipal.
estudos
relativos ao
município.

Adotar sistema
informatizado e
georreferenciado de
dados nas diferentes
áreas de atuação do
município, capacitando
os servidores para operálo e alimentá-lo.
Organizar um modelo
permanente de
atualização de dados.
Capacitar os servidores
de todos os órgãos
municipais para a
geração e transmissão de
informações.

Carência de
instrumentos
de participação
popular na
administração
municipal.

Efetiva
participação
popular na
administração
municipal.

Criar esferas
institucionais que
propiciem a
participação popular no
planejamento
municipal e na atuação
orçamentária do Poder
Executivo.

Implementar o
Orçamento Participativo.
Criação de calendário de
audiências públicas com
ampla divulgação.
Incentivo a atuação dos
Conselhos Municipais
existentes e criação de
novos conselhos.
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5.2. Propostas de Macrozoneamento
O Macrozoneamento do território do município de Novo Oriente tem por objetivo especificar
as áreas de ocupação prioritária de forma a direcionar o contingente populacional para esses locais,
bem como delimitar as áreas de ocupação restrita, seja por interesse ambiental, cultural ou social.
Todas as zonas descritas a seguir devem obedecer aos parâmetros urbanísticos definidos em
leis municipais de uso e ocupação do solo e parcelamento urbano e rural compatíveis com as funções e
atividades elencadas.
Para que as zonas delimitadas nesse documento sejam modificadas, por meio de acréscimo ou
supressão de área, deve-se considerar a execução de estudos e a promoção de um processo
amplamente participativo com divulgação das propostas e suas respectivas justificativas, bem como a
realização de audiências públicas para validação.

Zoneamento municipal

Zona Urbana
A zona urbana é aquela definida na Lei do Perímetro Urbano e tem por objetivo abrigar atividades de
natureza urbana, ela compreende a sede municipal e as sedes distritais.

A delimitação das zonas urbanas têm por objetivo:


incentivar a utilização dos vazios urbanos e compatibilizar a capacidade da infraestrutura com
a densidade populacional;



coibir ocupações impróprias que causem degradação ambiental;



coibir a expansão urbana desordenada para áreas distantes do núcleo urbano consolidado ou
em áreas impróprias do ponto de vista ambiental;



incentivar a ocupação de áreas de baixa densidade de forma a otimizar a infraestrutura e os
serviços públicos;

Zona Rural
A zona rural é a porção restante do território do município excluindo-se a zona urbana e abriga
principalmente atividades ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura e preservação dos recursos
naturais.
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A delimitação das zonas rurais têm por objetivo:
 definir áreas destinadas para atividades agrícolas;
 definir áreas de uso controlado.

Zoneamento urbano
Todo loteamento, construção ou reforma deve ser aprovado pelo órgão municipal responsável e fica a
cargo do poder público fiscalizar o andamento destes e atender denúncias da população.

Zona Residencial de Ocupação Prioritária
Esta zona possui predominantemente uso do solo voltado para moradias e nela deve ser incentivado o
maior adensamento habitacional e também outros usos não conflitantes com a habitação. Nas áreas
vazias é necessário ampliar o investimento em infraestrutura, principalmente no setor de esgotamento
sanitário, para comportar o excedente populacional.

Zona Residencial de Ocupação Moderada
Esta zona possui predominantemente uso do solo voltado para moradias e nela deve ser controlada as
novas construções, pois sua densidade já é considerada alta. São poucas as áreas vazias e a
infraestrutura é satisfatória.

Zona Comercial e de Serviços
Esta zona possui predominantemente uso do solo voltado para comércio de varejo e prestação de
serviços não especializados complementado pelo uso residencial, nela deve ser incentivada a melhor
interação entre o uso do solo vigente e os diversos modos de deslocamento com atenção diferenciada
para os pedestres. São poucas as áreas vazias e a infraestrutura é satisfatória, necessitando de
adequação nas áreas adjacentes ao riacho Três Irmãos.

Zona Industrial
Esta zona é caracterizada por baixa densidade, forte presença de terrenos não ocupados e
infraestrutura precária, por se tratar de uma área distante do núcleo consolidado da sede municipal,
portanto, nela deve ser incentivado o parcelamento, uso e edificação do solo voltado para o uso
industrial de pequeno e médio porte e é uma área prioritária de investimento em saneamento
ambiental e mobilidade. (Mapa 2)
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Zona Especial de Interesse Social
Estas zonas são destinadas a promover o direito à cidade e à moradia digna por meio da integração da
população de baixa renda à cidade formal. Elas podem ser divididas em dois tipos:


áreas livres inseridas no núcleo mais consolidado da cidade e destinadas a receber programas
de habitação de interesse social ou equipamentos comunitários voltados para população de
baixa renda;



áreas já ocupadas por população de baixa renda com o objetivo de promover regularização
fundiária e urbanização.

Para efetuar intervenções nessas áreas, deve ser elaborado o Plano de Urbanização Integrada que será
estabelecido em lei municipal específica e deve prever:


parâmetros urbanísticos diferenciados e apropriados para o público-alvo;



diagnóstico urbanístico dos assentamentos irregulares contendo análise físico-ambiental,
urbanística, fundiária e socioeconômica;



projetos de iluminação pública, sistema viário, saneamento ambiental (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, coleta de resíduos sólidos),
eliminação de situações de riscos, tratamento de áreas verdes e instalação de equipamentos
sociais;



planos e projetos de emprego e renda voltados para a população local;



planos e projetos de ação social e participação popular;



previsão de fontes para captação de recurso;



planos e projetos de relocação de famílias que são consideradas em situação de inadequação
habitacional;



previsão de instrumentos urbanísticos e jurídicos a serem aplicados nessas zonas, como o
Consórcio Imobiliário que pode ser utilizado para implantação de loteamentos de interesse
social com investimentos provenientes do poder público e privado.

Zona Especial de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural
Estas zonas são de ocupação restrita por se tratar de um local onde deve ser preservada a ambiência
original e a paisagem urbana de forma a evitar a descaracterização e promover a valorização dos bens
de interesse histórico-cultural do município. Nas leis de uso e ocupação do solo e parcelamento devem
ser definidos parâmetros compatíveis com esse público-alvo. Qualquer construção, reforma ou
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ampliação nessa zona, além de seguir os trâmites usuais de aprovação, deve ter seu projeto executivo
submetido também ao órgão municipal responsável por este setor.

Zona de Expansão
Estas zonas são compostas por baixa densidade, tem características predominantemente rurais e
devem ser priorizadas para a construção de novos loteamentos. Deve-se promover a implantação da
infraestrutura necessária para sua ocupação sendo previsto investimentos públicos e privados.

Zona de Recuperação Ambiental
Estas zonas são correspondentes às áreas que demandam manutenção e recuperação dos recursos
naturais e paisagísticos, para sua correta delimitação e gestão destacamos a importância da Lei
Federal 12.651/2012, conhecida como Código Florestal, da Lei 9.985/2000, que institui a Sistema
Nacional de Unidades de Conservação e da Resolução, e da Resolução 369/2006 do Conselho Nacional
de Meio Ambiente. No âmbito do município de Novo Oriente, esta zona corresponde ao Parque da
Cidade. Deve ser elaborado o Planos de Manejo a fim de promover a função urbana e ambiental desta
zona.

Zona de Proteção Ambiental
Esta zona corresponde à delimitação das Áreas de Proteção Permanentes definidas de acordo com a
Lei Federal 12.651/2012, conhecida como Código Florestal, nela são vetadas quaisquer construções
que provoquem impactos ao meio ambiente, pois sua principal função está atrelada a proteção
ambiental. Seu objetivo é manter a mata ciliar nativa preservada garantindo a plena dinâmica natural
dos corpos dágua, para isso, devem ser empreendidos usos de baixo impacto voltados principalmente
para atividades sócio-educativas. Em locais onde se observa uma prévia ocupação, é possível
estabelecer medidas compensatórias de acordo com a Resolução 369 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente. Qualquer construção, reforma ou ampliação nessa zona, além de seguir os trâmites usuais
de aprovação, deve ter seu projeto executivo submetido também ao órgão municipal responsável por
este setor.

Zona de Transição Urbana
Esta zona se localiza nas proximidades do núcleo urbano consolidado e tem tendência de ocupação
urbana de curto a médio prazo.
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Zoneamento rural

Zona de Baixa Ocupação
Esta zona é ocupada prioritariamente por áreas de produção primária, com baixa densidade
habitacional. Devem seguir o módulo rural mínimo estabelecido pelo INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) bem como o poder público deve realizar a fiscalização desse aspecto.

Zona de Ocupação Restrita
Esta zona corresponde à delimitação das Áreas de Proteção Permanentes definidas de acordo com a
Lei Federal 12.651/2012, conhecida como Código Florestal, nela são vetadas quaisquer construções
que provoquem impactos ao meio ambiente, pois sua principal função está atrelada a proteção
ambiental. Seu objetivo é manter a mata ciliar nativa preservada garantindo a plena dinâmica natural
dos corpos dágua. Também faz parte dessa zona as áreas com alta declividade pertencentes ao Maciço
de Baturité.
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MAPA 55 - Proposta de zoneamento urbano da sede municipal de Novo Oriente

Fonte: IDECI (2015)
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MAPA 56 - Proposta de Macrozoneamento municipal de Novo Oriente

Fonte: IDECI (2015)
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MAPA 57 - Proposta de zoneamento rural de Novo Oriente

Fonte: IDECI (2015)
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5.3. Hierarquia Viária
A nova hierarquização viária proposta para a sede municipal de Novo Oriente foi feita com base nos
problemas encontrados no Diagnóstico e Perfil Municipal, principalmente aqueles relacionados a
ausência de dispositivos de acessibilidade, ausência e má condição de conservação das calçadas e
conflitos entre os diferentes modos de deslocamento. As medidas adotadas para a readequação viária
foram baseadas nos princípios explícitos na Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como na
Norma Brasileira 9050. Esta classificação está detalhada a seguir.

VIA LOCAL - Via urbana caracterizada por uso do solo predominantemente residencial, fato que gera
moderado fluxo de pedestre. Esta via tem interseções em nível, não semaforizadas, velocidade
máxima igual a 30km/h e consiste na grande maioria das vias presentes na sede municipal.

•

VIA LOCAL TIPO 1 - esta tipologia é predominante na sede municipal, e deve ser utilizada nos

casos onde a largura da caixa viária for igual ou maior que 10.40m. Nesses casos, a via será subdividida
no leito carroçável com duas faixas de rolamento em duplo sentido para veículos, faixa de passeios
laterais sem interrupções com espaço para passagem de uma pessoa com deficiência, faixa para
mobiliário urbano caracterizado por posteamento, arborização de médio porte e mobiliário de
permanência e estacionamento permitido em uma lateral da via (Figura 10).
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FIGURA 10 - Proposta de tipologia viária - planta baixa e corte via local tipo 1

Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 11 - Proposta de tipologia
viária - planta baixa e corte via local
tipo 2

•

VIA LOCAL TIPO 2 - esta tipologia foi criada por terem sido

observados casos extremos de estrangulamento do sistema viário
e deve ser utilizada para vias com caixa viária de largura máxima
de

6m. Nesses casos, a via terá sentido único comportando

apenas uma faixa de rolamento para circulação de veículos, faixa
de passeios em ambas laterais com espaço para passagem de uma
pessoa com deficiência, faixa de mobiliário urbano em uma lateral
caracterizado exclusivamente por posteamento e estacionamento
proibido em qualquer ponto da via (Figura 11).

•

VIA LOCAL TIPO 3 - esta tipologia deve ser utilizada nos

casos onde a largura da caixa viária for menor do que 9.40m e
maior ou igual a 8.70m. Nesses casos, a via será subdividida no
leito carroçável com duas faixas de rolamento em duplo sentido
para veículos, faixa de passeios em ambas laterais sem
interrupções com espaço para passagem de uma pessoa com
deficiência,

faixa

para

mobiliário

urbano

caracterizado

exclusivamente por posteamento e estacionamento permitido em
uma lateral da via (Figura 12).

Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 12 - Proposta de tipologia
viária - planta baixa e corte via local
tipo 3

•

VIA LOCAL TIPO 4 - esta tipologia deve ser

utilizada nos casos onde a largura da caixa viária for
menor do que 10.40m e maior ou igual a 9.40m. Nesses
casos, a via será subdividida no leito carroçável com
duas faixas de rolamento em duplo sentido para
veículos, faixa de passeios em ambas laterais sem
interrupções com espaço para passagem de uma pessoa
com deficiência, faixa para mobiliário urbano em uma
lateral caracterizados por mobiliários de permanência,
posteamento

arborização

de

médio

porte

e

estacionamento permitido em uma lateral da via (Figura
13).

F
o
Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 13 - Proposta de tipologia viária - planta baixa e corte via local tipo 4

Fonte: IDECI (2016)
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VIA COLETORA - Via urbana caracterizada por uso do solo predominantemente comercial, fato que
gera intenso fluxo de pedestre. Estas vias têm as interseções em nível e não semaforizadas e
velocidade máxima de 40km/h.

FIGURA 14 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via coletora tipo 1

•

VIA COLETORA TIPO 1 - esta tipologia deve

ser utilizada nos casos onde a largura da caixa viária
for maior do que 9.35m e menor do que 11.20m.
Nesses casos, a via será subdividida no leito
carroçável com uma faixa de rolamento em sentido
único para veículos, faixa de passeios em ambas
laterais

sem

passagem

interrupções

confortável

de

com

espaço

para

uma

pessoa

com

deficiência, faixa para mobiliário urbano em ambas
laterais sendo uma delas capaz de comportar
mobiliários

de

permanência,

posteamento

e

arborização de médio porte e o estacionamento não
é permitido. (Figura 14).

F
Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 15 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via coletora tipo 2

•

VIA COLETORA TIPO 2 - esta tipologia

deve ser utilizada nos casos onde a largura da
caixa viária for menor do 9.35m maior do que
11.20m. Nesses casos, a via será subdividida
no leito carroçável com duas faixas de
rolamento em sentido duplo para veículos,
faixa de passeios em ambas laterais sem
interrupções com espaço para passagem
confortável de uma pessoa com deficiência,
faixa para mobiliário urbano em uma das
laterais

caracterizada

por

posteamento,

arborização de médio porte e mobiliário de
permanência.
exclusivo

É

para

previsto
motos

estacionamento
e

é

permitido

estacionamento de veículos nas porções
reservadas para as baías. (Figura 15).

Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 16 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via coletora tipo 3

VIA COLETORA 3 - esta tipologia
deve ser utilizada nos casos onde a
largura da caixa viária for maior do
que 16.80m. Nesses casos, a via será
subdividida no leito carroçável com
duas faixas de rolamento em sentido
duplo para veículos, faixa de passeios
em ambas laterais sem interrupções
com

espaço

para

passagem

confortável de uma pessoa com
deficiência, faixa para mobiliário
urbano

em

ambas

caracterizadas
arborização
mobiliário

por
de

laterais

posteamento,
médio

de

porte,

permanência.

É

previsto estacionamento exclusivo
para

motos

estacionamento

e
de

é

permitido

veículos

nas

porções reservadas para as baías.
(Figura 16).

Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 17 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via arterial tipo 1

VIA ARTERIAL - Via urbana que dá continuidade
as rodovias e funcionam como entrada na sede
municipal, são caracterizadas por trechos com
uso do solo predominantemente comercial, fato
que gera intenso fluxo de pedestre, e outros
trechos

com

usos

predominantemente

residencial. É preferível que veículos de grande
porte como caminhões e ônibus trafeguem por
elas, sua velocidade máxima é de 60km/h.
•

VIA ARTERIAL 1 - esta tipologia deve ser

utilizada nos casos onde a largura da caixa viária
for maior do que 11.30m e menor do que
11.80m. Nesses casos, a via será subdividida no
leito carroçável com duas faixas de rolamento
em sentido duplo para veículos, faixa de
passeios em ambas laterais sem interrupções
com espaço para passagem confortável de uma
pessoa com deficiência, faixa para mobiliário
urbano em ambas laterais sendo uma delas
caracterizada por posteamento, arborização de
médio porte, mobiliário de permanência e o
estacionamento não é permitido. (Figura 17).

Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 18 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via arterial tipo 2

•

VIA ARTERIAL 2 - esta tipologia deve ser

utilizada nos casos onde a largura da caixa viária for
maior do que 11.80m e menor do que 12.50m.
Nesses casos, a via será subdividida no leito
carroçável com duas faixas de rolamento em sentido
duplo para veículos, faixa de passeios em ambas
laterais

sem

passagem

interrupções

confortável

de

com

espaço

para

uma

pessoa

com

deficiência, faixa para mobiliário urbano em ambas
laterais

sendo

posteamento,

uma

delas

arborização

caracterizada
de

médio

por

porte,

mobiliário de permanência e o estacionamento é
permitido nas porções reservadas para as baías.
(Figura 18).

Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 19 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via arterial tipo 3

•

VIA ARTERIAL 3 - esta tipologia deve

ser utilizada nos casos onde a largura da caixa
viária for maior do que 12.50m e menor do
que 15.00m. Nesses casos, a via será
subdividida no leito carroçável com duas faixas
de rolamento em sentido duplo para veículos,
faixa de passeios em ambas laterais sem
interrupções com espaço para passagem
confortável de uma pessoa com deficiência,
faixa para mobiliário urbano em ambas
laterais sendo uma delas caracterizada por
posteamento, arborização de médio porte,
mobiliário

de

permanência

e

o

estacionamento não é permitido. (Figura 19).

F
Fonte: IDECI (2016)
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FIGURA 20 - Proposta de tipologia viária planta baixa e corte via arterial tipo 4

•

VIA ARTERIAL 4 - esta

tipologia deve ser utilizada nos
casos onde a largura da caixa viária
for maior do que 15.00m. Nesses
casos, a via será subdividida no leito
carroçável com duas faixas de
rolamento em sentido duplo para
veículos, faixa de passeios em
ambas laterais sem interrupções
com

espaço

para

passagem

confortável de uma pessoa com
deficiência, faixa para mobiliário
urbano em ambas laterais sendo
uma

delas

caracterizada

por

posteamento, arborização de médio
porte, mobiliário de permanência.
Também são previstas ciclofaixas
nas laterais da via no mesmo
sentido de circulação dos veículos e
o estacionamento não é permitido.
(Figura 20).

F
F
Fonte: IDECI (2016)
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VIA PAISAGÍSTICA - Via urbana que delimita a área de proteção ambiental da Lagoa do Tigre e tem
função de contemplação e recreativa. É proibido o tráfego de veículos de grande porte como
caminhões e ônibus e sua velocidade máxima é de 40km/h. Esta tipologia tem caixa viária de 14.90m e
será subdividida no leito carroçável com duas faixas de rolamento em sentido duplo para veículos,
faixa de passeios em ambas laterais sem interrupções com espaço para passagem confortável de uma
pessoa com deficiência sendo a faixa mais próxima da lagoa com passeio amplo que comporte o
cruzamento de até quatro pedestres, faixa para mobiliário urbano na lateral mais próxima da lagoa
com espaço para comportar posteamento, arborização de médio porte e mobiliário de permanência.
Além disso também são previstas duas ciclofaixas em sentidos opostos e é permitido o
estacionamento em uma lateral da via. (Figura X).

Além das tipologias viárias, também foram delimitadas as zonas de prioridade de acessibilidade que
consistem nas áreas do entorno direto de escolas, postos de saúde, hospitais e praças. Nelas devem
ser instalados dispositivos que promovem a acessibilidade como passagens elevadas, piso tátil de
alerta e direcional, semáforo sonorizado e velocidade máxima de 40km/h.

A Zona de Influência da Feira delimita a região ocupa pelos feirantes aos domingos, portanto, nela o
fluxo de veículos é interrompido.
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FIGURA 21 - Proposta de tipologia viária - planta baixa e corte via paisagística

Fonte: IDECI (2016)
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7. ANEXOS

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.

HIERARQUIA VIÁRIA ARTERIAL
HIERARQUIA VIÁRIA COLETORA
HIERARQUIA VIÁRIA LOCAL
HIRARQUIA VIÁRIA GERAL
DIVISÃO GEOPOLÍTICA (MUNICIPAL)
RECURSOS HÍDRICOS (MUNICIPAL)
CURVAS DE NÍVEL (MUNICIPAL)
HIERARQUIA VIÁRIA PRINCIPAL (MUNICIPAL)
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS (MUNICIPAL)
DENSIDADE POPULACIONAL (MUNICIPAL)
ENERGIA ELÉTRICA (MUNICIPAL)
ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA REDE GERAL (MUNICIPAL)
ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA POÇO OU NASCENTE (MUNICIPAL)
ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA CISTERNA (MUNICIPAL)
ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIA REDE GERAL (MUNICIPAL)
ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIA FOSSA SÉPTICA (MUNICIPAL)
ESGOTAMENTO SANITÁRIO VIA FOSSA RUDIMENTAR (MUNICIPAL)
DOMICÍLIOS SEM BANHEIRO (MUNICIPAL)
LIXO COLETADO (MUNICIPAL)
LIXO QUEIMADO NA PROPRIEDADE (MUNICIPAL)
LIXO JOGADO EM TERRENO BALDIO (MUNICIPAL)
DIVISÃO GEOPOLÍTICA (SEDE URBANA)
DENSIDADE POPULACIONAL (SEDE URBANA)
ÁREAS DE EXPANSÃO (SEDE URBANA)
EQUIPAMENTOS URBANOS (SEDE URBANA)
USO DO SOLO (SEDE URBANA)
PONTOS DE VERIFICAÇÃO DAS VIAS (SEDE URBANA)
PRESENÇA DE CALÇADA (SEDE URBANA)
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA (SEDE URBANA)
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA (SEDE URBANA)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SEDE URBANA)
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SEDE URBANA)
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8. GLOSSÁRIO
VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o
acostamento, a ilha e o canteiro central.1
PISTA - parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos
separadores (balizadores pré-moldados, canteiros com vegetação entre outros) ou por diferença de
nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.¹
CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano
(postes, lixeiras, telefones públicos, entre outros), sinalização, vegetação e outros fins.¹
ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou
estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando
não houver local apropriado para esse fim.¹
ILHA - obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito
em uma interseção.¹
CANTEIRO CENTRAL - obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento,
eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).¹
VIA RURAL - estradas (não pavimentadas) e rodovias (pavimentadas).¹
VIA URBANA - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na
área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua
extensão.¹
FAIXA DE SEGURANÇA - Subdivisão da calçada que corresponde ao afastamento que os pedestres,
normalmente, adotam em relação às edificações.2
FAIXA DE MOBILIÁRIO E ARBORIZAÇÃO - Subdivisão da calçada que destina-se à colocação de postes,
bancos, pontos de parada de ônibus assim como árvores e toda a mobília urbana necessária à cidade.
Nas cidades que utilizam sinalização de piso para deficientes visuais a FM deve ser revestida com
material de textura diferenciada da FP de modo a advertir a presença de obstáculos.²
FAIXA DE PASSEIO - Subdivisão da calçada que corresponde ao afastamento mínimo que devem ter
pedestres, ciclistas e mobiliário da pista de veículos Em cidades que usam a sinalização de piso para
deficientes visuais, esta deve ser também colocada entre a faixa de passeio e a ciclofaixa.²
FAIXA DE INTERAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO - Subdivisão da calçada que corresponde ao afastamento
que os pedestres, normalmente, adotam em relação às edificações.²
PASSEIO - é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou
elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas.¹
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EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS - equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e
similares.3
EQUIPAMENTOS URBANOS - equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos,
energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.³
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