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Apresentação
Este caderno reúne informações sobre um dos territórios que compõem a cidade de Fortaleza. Ele deverá servir, entre outras utilidades, para auxiliar na elaboração de uma Agenda para o
desenvolvimento sustentável deste território.
Isso faz parte do que foi proposto pelo Plano Fortaleza 2040 para contribuir na transformação de Fortaleza em uma cidade mais acolhedora, justa e com oportunidades para todos os seus
moradores.
De acordo com este Plano, cada território da Cidade deverá elaborar, de maneira compartilhada entre as suas comunidades e o poder público, e acompanhar a implementação de agendas
territoriais que permitam executar as ações propostas pelo Fortaleza 2040.
Para isso, foi realizada uma consulta, durante o ano de 2018, objetivando identificar os territórios existentes. Atualizou-se, assim, um total de 39 territórios, para os quais se propõe o funcionamento permanente de um Fórum que aproxime as comunidades do poder público municipal
em um permanente diálogo, fortalecendo, desse modo, a governança territorial em Fortaleza.
Por agendas territoriais considera-se um conjunto de estratégias voltadas para o desenvolvimento de cada território, pactuadas entre as comunidades e o poder público, reunindo ações de
curto, médio e longo prazo.
A sua elaboração nasce de uma análise da atual situação do território, apropriando-se das
informações disponibilizadas pelo setor público (o que já existe e o que se planeja para o território), e avaliando as suficiências e as carências de modo a identificar as ações prioritárias para o
desenvolvimento territorial.
Este trabalho está sendo realizado pela Prefeitura de Fortaleza, desenvolvido pelas atuais
Secretarias Regionais, apoiado pela Coordenadoria Especial de Participação Social (Ceps) e articulado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).
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EDSON QUEIROZ – SAPIRANGA COITÉ – SABIAGUABA
ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO

Iplanfor, 2018
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1 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
O Território formado pelos Edson Queiroz, Sapiranga Coité, Sabiaguaba possui os seguintes
indicadores demográficos:
Edson Queiroz
Domicílios Particulares Permanentes
População Residente
População Homens
População Mulheres
Razão de Dependência Jovens
Razão de Dependência Idosos
Razão de Dependência Total
Índice de Envelhecimento
Razão de Masculino x Feminino
Razão Crianças-Mulheres
Média de moradores por Domicílios
Proporção de domicílios ocupados
Proporção de domicílios não ocupados

Sabiaguaba

6.585

Sapiranga/
Coité
9.327

22.210
10.586
11.624
27.4%
6.3%
33.8%
23%
91.1%
17.7%
3.8
89.7%
10.3%

32.158
15.278
16.880
36.6%
6.6%
43.2%
18%
90.5%
28.1%
3.7
92.6%
7.4%

2.117
1.043
1.074
36.3%
7%
43.2%
19.2%
97.1%
25.6%
3.6
72.4%
27.6%

811

Total
16.723
56.485
26.907
29.578

2 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EXISTENTES
No território estão situados os equipamentos públicos municipais descritos na tabela
abaixo.
Um primeiro exercício do Fórum poderá ser uma avaliação do estágio atual do seu
funcionamento – se está funcionando de forma satisfatória ou não. Em caso de resposta
negativa, poderia ser feita uma breve avaliação de quais as causas disso.
Edson Queiroz
EQUIPAMENTO
Área verde
Área verde
Área verde
Centro de Educação Infantil

ENDEREÇO
Rua Francisco Segundo da Costa / Av. Desemb Floriano Benevides
Av. Edilson Brasil Soares / Rua Raimundo Tibúrcio
Rua Cel Olegário Memória / Rua Cel Crisanto Moreira da Rocha
Rua Miriú, 500

Centro de Educação Infantil Professor Francisco
Maurício de Mattos Dourado
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Rua B, 50 (Loteamento Parque Amaralina)

EEFM Dom Antônio de Almeida Lustosa

Rua Adolfo Moreira de Carvalho, 1

Escola de Tempo Parcial

Rua Miriú, 500

Escola de Tempo Parcial

Rua do Corrente, 400

Escola de Tempo Parcial

Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391

Praça

Rua ten. Cel. Esito lima verde / RUA Jornalista Deolindo Barreto
Av. Juarez Barroso / Av. Sebastião de Abreu

Praça
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Praça
Praça

Rua Dr Carlos Ribeiro Pamplona / Rua Edmar Villar
de Queiróz
Rua Rangel Pestana / Rua Cel Olegário Memória

Praça Aurora

Rua Angra dos Reis / Av. Eng Leal Lima Verde

Praça de esportes José Milton Cunha
Praça Luciano Magalhães

Av. Dep. José Martins Rodrigues / Rua Estevão de
Miranda
Av. Juarez Barroso / Rua Poeta Aluísio de Medeiros

UAPS Maurício Matos Dourado

Av. Floriano Benevides,391

NUCAD

Rua Professor Jurandir de Oliveira, 01

Sala do Empreendedor
UPA 24 H Edson Queiroz ( ainda para inaugurar)

SN/por trás da unifor

Sapiranga Coité
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

Área verde

Rua Cel Olegário Memória / Rua Ernesto Monteiro

Área verde
CAPS AD - Casa da Liberdade

Trav. Frei José Maria / Rua Evilásio Almeida Miranda
Rua Salvador Correia de Sá,1296

Largos/Jardins

Rua Joaquim Coelho / Trav. Bastos

Largos/Jardins

Rua Mário Alencar / Rua Crizanto Moreira

Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS
UAPS Professor Monteiro de Moraes

Crisanto Moreira da Rocha, 650

Creche conveniada

Rua Dr. Waldemar de Alcântara, 2045

Creche conveniada

Rua Firmo Ananias Cardoso, 2540

Creche conveniada

Rua Bill Cartaxo, 974

Creche conveniada

Rua São João Del Rei, 1991

EEFM Joao Nogueira Juca

Rua Jose Felix de Lima, 313

EEM Professora Tecla Ferreira

Rua Fca Bezerra, 417

Escola de tempo parcial

Rua Evilásio Almeida Miranda, 1608

Escola de tempo parcial

Rua Coronel Olegário Memória, 3105

Escola de tempo parcial

Rua Angra dos Reis, 234

Escola de tempo parcial

Rua Coronel Olegário Memória, 1257

Escola de tempo parcial

Rua José Sobreira, 608

Estádio Municipal Valdir Bezerra

Trav Cecília Meireles / Rua Francisca Bezerra

Av. Evilásio Miranda S/N

Sabiaguaba
EQUIPAMENTO
Escola de Tempo Parcial

ENDEREÇO
Rua Pedro Mamede, 175
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3 - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO
Assentamentos precários são aqueles classificados pelo IBGE como aglomerados constituídos por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas pela ausência do título de
propriedade e que tenham pelo menos uma das características a seguir: irregularidade das
vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação
pública).
RELAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO TERRITÓRIO
Edson Queiroz
•

Baixada do Dendê
Estrada de Salinas
Dendê
Rocinha
Rua Francisco Dantas
Comunidade Sabiaguaba
Rua Sabiaguaba

Sapiranga Coité
•

Cachorro Morto - Conj. - lvorada - Lagoa seca ou Alvorada - Dendê (Q.38)
Rua Marcelino Lopes - Favela da Conquista ou Alecrim
Rua Brig. Haroldo Veloso - Rua Afonso Pena - Vitória
Cidade leste - Vila Uruca
Rua Cons. Gomes de Freitas
Pedro Miguel (Lagoa Seca)
Nosso Sr. do Bonfim
Parque Novo Paraiso trecho II
Dendê (q.168)
Comunidade Lagoa do Coité
Lagoa da Sapiranga
Afonso Pena
Rua da Faice
Rua Pedro Miguel
Comunidade uruca
Parque Novo Paraiso ou Olindina Moreira
Rua Guiomar
Riacho Doce
Barro Duro
Francisca Bezerra (Barro Duro)
Travessa José Pedro
Travessa São Lucas

Sabiaguaba
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•

Rua Três Marias

•

Novo alagadiço II
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MAPA – ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO TERRITÓRIO

Iplanfor, 2018
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AV Cidade Ecológica
Código da Linha
6

Nome da Linha
Edson Queiroz/Barra do Ceará (STPC)

816

Edson Queiroz/Centro

806

Edson Queiroz/Papicu
Rua Cel Olegario Memoria

Código da Linha

1

Nome da Linha

820

Papicu/Cj Alvorada

625

Parque Manibura/Borges Melo

610

Cidade dos Funcionários/Cj Alvorada
AV Mae Manoel Mavignier

Código da Linha

2

3

9

Nome da Linha

42

Beach Park / Fortaleza

617

Lagoa Redonda/Abreulândia

367

Fortaleza/Porto das Dunas
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4 - AÇÕES PROPOSTAS PELO FORTALEZA 2040

0

Equidade territorial, social e econômica

• Regulamentação e elaboração dos PIRF das Zeis
• Melhoria Habitacional das unidades situadas nos assentamentos precários urbanizados ou que
serão alvo de urbanização
• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem
reassentamento
• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem
reassentamento
• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem
reassentamento
• Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital.
• Ampliação dos Conselhos Comunitários de Defesa Social (CCDS) para todos os bairros da capital
cearense, visando ao controle social da qualidade dos serviços na área de Segurança Pública e
contribuir para a mediação de conflitos
• Apoio às ações de comercializa¬ção (feiras, eventos, rodada de negócios etc.).
• Criação de empreendimentos produtivos de coleta e recicla¬gem de materiais recicláveis.
• Apoio à criação de empreen¬dimentos autogestionários de produção, comercialização e consumo sustentáveis.
• Promoção do acesso a mercados (realização de feiras, rodada de negócios e ações de marke¬ting).
• Estímulo à formalização de pequenos negócios.
• Promoção de capacitação técnica e gerencial aos pequenos produtores de artesanato
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1

Cidade conectada, acessível e justa

O Plano Mestre Urbanístico do Fortaleza 2040 propõe, na área do território:
Corredor de Urbanização Nos. 11 e 14

Fonte: Iplanfor, 2018
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2

EIXO
2 - Vida
Vida comunitária,
acolhimento
e bem estar

• Implantação de brinquedotecas.
• Academias ao ar livre.
• Construção de cachorródromos.
• Mapeamento, monitoramento e apoio às atividades de esporte elazer oferecidas gratuitamente
às comunidades.
• Implantação de espaços para a interação de crianças e adolescentes (praças, parques infantis,
quadras, espaçoes culturais, multifuncionais).
• Articulação, fomento e fiscalização de parcerias entre a prefeitura e iniciativa privada para implementação da Lei da Aprendizagem (inclusão no mundo do trabalho).
• Implantação de berçários nos Centros de Educação Infantil.
• Construção de Praças da Juventude com conselhos de gestão.
• Criação de bibliotecas comunitárias por meio de editais.
• Calendário anual de eventos para idosos.

3

EIXO
3
Desenvolvimento da
cultura
e do conhecimento

• Implantação de Ambientes Científico-Tecnológicos criativos e lúdicos de Aprendizagem nas instituições educacionais municipais, privilegiando o laboratório e a experimentação.
• Garantia de condições satisfatórias na infraestrutura de 100% das instituições educacionais e
aquisição de equipamentos, materiais de apoio, recursos pedagógicos e livros para as bibliotecas,
necessários ao eficiente funcionamento do parque escolar.
• Ampliação do atendimento em creches.
• Ampliação da rede física da educação infantil com a construção de 420 Centros de Educação
Infantil (CEI).
• Adequação de 100% dos Centros de Educação Infantil garantindo a acessibilidade universal às
crianças com deficiência.
• Criação e implantação em 100% das instituições educacionais de uma rede preventiva de proteção à criança, em parceria com as famílias, poder público e sociedade.
• Implantação de ambientes de interatividade com o uso de tecnologias em 100% nos Centros de
Educação Infantil.
• Implantação de ateliê em 100% das instituições de Educação Infantil como ambientes em que as
crianças possam se expressar utilizando-se das mais diversas linguagens.
• Ampliação da oferta de escolas de tempo integral para 100% da demanda manifesta de 6 a 14
anos.
• Ampliação do parque escolar da rede municipal de ensino de Fortaleza, com a construção de
unidades escolares de ensino fundamental.
• Reforma geral e ampliação (para atendimento da demanda) de 100% das unidades escolares de
ensino fundamental da rede municipal.
• Construção e reforma de espaços poliesportivos e multifuncionais para atividades esportivas,
artísticas e culturais, conforme necessidade.
• Adequação arquitetônica de 100% das escolas de ensino fundamental garantindo acessibilidade
às crianças com deficiência.
• Criação de ambiente de acolhimento para os filhos dos alunos em 100% das escolas de Educação de Jovens e Adultos - EJA.
• Fortalecimento do protagonismo infantojuvenil, com a criação de câmaras infantojuvenis e grêmios e/ou outras organizações estudantis.
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• Implantação de distritos de Cultura.
• Dinamização de roteiros culturais.
• Fomento às tradições culturais das comunidades.
• Valorização do conhecimento sobre a memória dos bairros.
• Requalificação do entorno de imóveis de relevância cultural.
• Ampliação de qualificação de espaços públicos.
• Criação de polos culturais inteligentes.
• Ocupação de praças com ações de arte e cultura.
• Fomento às atividades culturais de jovens artistas.
• Agentes locais de inovação.
• Apoio à expansão de banda larga de internet.

4

Qualidade do meio ambiente
e dos recursos naturais
EIXO 4

• Supressão de espécies invasoras.
• Educação ambiental.
• Incentivo à permacultura, agroecologia e agricultura orgânica.
• Controle de zoonoses.
• Estímulo à adoção de praças.
• Criação de linhas de transporte não poluentes.
• Aproveitamento econômico dos resíduos sólidos.
• Redução de perdas no sistema de abastecimento de água.
• Universalização da cobertura do esgotamento sanitário e da coleta de resíduos sólidos.
• Incentivo à coleta seletiva.
• Eliminação dos pontos de lixo.
• Instalação de ecopontos.
• Ampliação da rede de drenagem.
• Despoluição e limpeza de espelhos d’água.
• Parque Urbano Sabiaguaba.
• Urbanização de lagoas.
• Recuperação de áreas estuarinas.
• Recomposição de matas ciliares de manguezais e restingas.
• Sedes das Unidades de Conservação.
• Trilhas ecológicas nas unidades de conservação.

EIXO 5

5

Dinamização econômica e inclusão produtiva

6

Governança municipal

• Agricultura Urbana.
• TIC.
• Economia do Mar.
• Turismo.
• Mercados.
• Dinamização do comércio e de serviços.

EIXO 6

• Implantação dos Fóruns Territoriais.
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5- ALGUMAS DEMANDAS IDENTIFICADAS
Por ocasião do ciclo de planejamento participativo de 2018, foram levantadas as seguintes demandas da população para a ação do Poder Municipal:
Edson Queiroz
Sapiranga/Coité
•

Reforma Geral da Praça Central do Conjunto Alvorada no Bairro Sapiranga, com academia e Brinquedos

•

Incentivo à cultura e educação que são a base de uma boa comunidade no bairro Sapiranga

•

Limpeza, despoluição e urbanização da lagoa da Sapiranga

•

Construção de uma upa 24horas no bairro Sapiranga

•

Um mini terminal unificando todas as linhas no final de linha do bairro Sapiranga

•

Construção de um polo de lazer no bairro Sapiranga

•

Sinalização horizontal e vertical por todas as ruas do bairro Sapiranga principalmente na Avenida
Engenheiro Leal Lima Verde

•

Instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos do bairro Sapiranga

•

Organização, padronização e um local adequado para a feira da Sapiranga

•

Construção de uma areninha no bairro Sapiranga

•

Ampliação de itinerário de transporte publico na rua dr. Joaquim frota no bairro Sapiranga

•

Estação do bicicletar e do VAMO no bairro Sapiranga

Sabiaguaba
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•

Dimensionamento do sistema de tratamento dos efluentes, por unidade habitacional e multifamiliares, distribuídos na Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba

•

Preservação dos sítios arqueológicos de Sabiaguaba.

•

Associação dos sítios arqueológicos, delimitados nas UCs de Sabiaguaba, a prospecções contínuas,
com monitoramento das áreas identificadas. Deve haver também a revisão dos setores de abrangência e cadastramento de novas ocorrências.

•

Necessidade de expansão das pesquisas na Faixa do Tabuleiro Costeiro

•

Construção e fixação de placas indicativas da proibição de veículos motorizados nas dunas do Parque Natural Municipal Dunas de Sabiaguaba

•

Fiscalização da presença de veículos motorizados nas dunas do Parque Natural Municipal Dunas
de Sabiaguaba

•

Implantação de técnicas básicas de manejo e de recuperação de áreas intensamente degradadas

•

Propor medidas de mitigação dos impactos ambientais decorrente da mineração de areia em Sabiaguaba

•

Propor medidas de mitigação dos impactos ambientais decorrente da mineração de areia

•

Instituir uma fiscalização sobre a compra de terrenos próximos ao rio Cocó, além das ofertas de
propriedade privada dentro da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Dunas de Sabiaguaba

•

Demandar o georreferenciamento das áreas de preservação permanente desmatadas para a ins-
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talação de loteamentos
•

Verificar o desmatamento da mata ciliar das lagoas e riachos em Áreas de Preservação Permanente

•

Estabelecer mecanismos de controle e fiscalização para o reestabelecimento da vegetação original
da mata ciliar do Rio Cocó e Pacoti

•

Pontos de coleta de lixo, observando, para tanto, projetos que ocasionem o menor impacto ambiental possível para a área.

•

Fornecer elemento para o desenvolvimento de pesquisas e proposição de políticas ambientais voltadas para a bio construção, agricultura orgânica, instalação de agro ecossistemas e não uso de
agrotóxicos

•

Determinar a relação dos moradores da Sabiaguaba com seus quintais e eficiência energética
(potencial de produção de alimento, de recarga do lençol freático e integração com a paisagem do
bairro) por meio de seus componentes (horta, criação de animais, fossa) com os fluxos de energia
e matéria

•

Identificar as famílias interessadas pela melhoria de seus quintais

•

Organizar práticas agroecológicas e permaculturais por intermédio das atividades de educação
ambiental e patrimonial; primeiras ações para, a médio prazo, efetivar centros de permacultura
diante da proposta de um bairro ecológico associados às Unidades de Conservação

•

Orientar na implantação de estratégias (e técnicas) para a transição de quintais subutilizados para
uns quintais permaculturais

•

Elaborar mapa detalhado das espécies vegetais evidenciando as nativas, para integrar o sistema
agroflorestal (frutíferas, melíferas, medicinais, madeireiras, adubadoras e outras) com os demais
componentes da paisagem.

•

Promover ações de educação ambiental e pedagogia vinculada às Unidades de Conservação para
consolidar noções de pertença ao lugar e à comunidade

•

Fortalecer a integração e viabilizar a educação organizativa entre os moradores, de modo a diminuir riscos e vulnerabilidade local diante da especulação imobiliária crescente no bairro Sabiaguaba

•

Implantar um Ecobairro ou Ecoaldeia da Sabiaguaba para potencializar comportamentos, ações
individuais e coletivas, e procedimentos institucionais, orientada pelos conceitos desenvolvidos
pela permacultura

•

Implantação de saneamento ecológico priorizando a técnica do canteiro bioséptico, em comunidades que não tem acesso ao saneamento básico

•

Pavimentar ruas em Sabiaguaba, de modo a priorizar o calçamento com paralelepípedo, propiciando um passeio com beleza cênica e reduzindo o número de acidentes.

•

Fica proibido o tráfego de veículos, que transportam cargas tóxicas, nas vias que cortam e circundam o PNMDS e APA de Sabiaguaba

•

Providenciar iluminação em toda a área da av. da Sabiaguaba e vias secundárias Ação integrada
com projetos paisagístico e urbanístico, principalmente ao longo das vias de acesso associadas à
APA

•

Considerar, principalmente para os sítios inseridos na APA de Sabiaguaba, como necessários para
aplicação de salvamento arqueológico.

•

As ações deverão priorizar a área de amortecimento (APA de Sabiaguaba) e onde foram definidas
ocorrências de sítios arqueológicos. Evidenciar opções sustentáveis de gestão dos sítios.

•

Elaborar programa para publicar o Atlas de Sabiaguaba: mapas temáticos, ecossistemas, paisagens das UCs, zoneamento ambiental, zonas permaculturais, fauna, flora, cultura e outros.
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•

Mapear moradores antigos que detenham patrimônio imaterial, saber específico e agraciá-los com
o título de Mestre da Cultura de Sabiaguaba

•

Criação de uma unidade museológica de Sabiaguaba de caráter históricoantropológico e arqueológico.

•

Implantar sistema de adução de água ao longo da av. Sabiaguaba para o controle imediato de focos de incêndio.

•

Implementar projetos na área de agroecologia que promovam o uso de defensivos agrícolas naturais e orgânicos; práticas de permacultura e agricultura orgânica; não-utilização de organismos
geneticamente modificados e realização da Feira agroecológica de Sabiaguaba

•

Criar decreto de tombamento artístico, paisagístico e cultural de Sabiaguaba

•

Criar, apoiar e fomentar um museu, histórico e arqueológico de Sabiaguaba

•

Definição de área adequada para instalação de equipamentos salva vidas na Sabiaguaba

•

Atividades de formação profissional em áreas relacionadas a comércio, restaurantes e demais serviços associados as atividades de turismo, lazer e venda de alimentos em Sabiaguaba

•

Via de acesso segura para os moradores (com baixa velocidade) e reestruturada mediante projeto
paisagístico (envolvendo participação comunitária) levando em conta as zonas permaculturais, as
zonas ambientais das UCs e metodologia de bioconstrução em Sabiaguaba

•

Implantar linha de transporte alternativo e mais condutores interligando o bairro Sabiaguaba pela
ponte do rio Cocó e do bairro Sapiranga.

•

Discutir com a comunidade local a sistemática mais eficaz de coleta de resíduos em Sabiaguaba

•

Fiscalização e policiamento em Sabiaguaba

•

Cursos profissionalizantes nas áreas de gastronomia, cuidados com o trato com alimentação,
atendimento e planejamento financeiro em Sabiaguaba
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ANEXOS
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