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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Diagnóstico socioambiental e Prognóstico para a 

revisão do Plano Diretor do Município de Itarema (CE). O diagnóstico 

socioambiental e prognóstico contempla todas as atividades previstas pelo 

Termo de Referência e pelo Plano de Trabalho, sugeridas pela equipe de 

consultoria visando melhor qualidade e objetividade.  

A Etapa 2 consiste no levantamento e tratamento dos dados, que se referem à 

cidade em seus diversos aspectos, para a construção do diagnóstico municipal. 

Serão abordados eixos temáticos pré-definidos pelo Plano de Trabalho, 

envolvendo os aspectos contemplados dentro do Termo de Referência. Nesta 

perspectiva, serão contemplados os aspectos ambientais, socioeconômicos, 

socioespaciais, infraestrutura, serviços públicos, estrutura institucional e análise 

da legislação vigente do Município de Itarema.  

Para o desenvolvimento desta etapa será trabalhado a leitura técnica, leitura 

participativa e uma leitura jurídica sobre a realidade do município. O produto 

contemplará uma análise multitemática da realidade municipal e uma análise de 

tendências a partir de cenários de prognósticos, oferecendo subsídios para a 

definição e prospecção de propostas para os principais eixos estratégicos 

orientarão o desenvolvimento sustentável da cidade através desta revisão do 

Plano Diretor.  

Fará parte do diagnóstico a análise individualizada de cada informação 

levantada, sua inter-relação e inserção no contexto geral, permitindo uma visão 

ampla das condicionantes, deficiências e potencialidades locais. 

A sistematização dos dados e análises elaborados nesta etapa deverá ser 

confrontada com planos, estudos, propostas e leis vigentes, visando à definição 

dos objetivos e metas do desenvolvimento municipal atual e para os próximos 

10 (dez) anos, a serem alcançados com a implementação do PDM revisado. 

A estrutura da Etapa 2 – Diagnóstico socioambiental e prognóstico se divide em:  

 Leitura Técnica;  



 
 

 

 Leitura Comunitária;  

 Leitura Jurídica; e  

 Construção de Cenários.  

 

 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 22 

1. LEITURA TÉCNICA ............................................................................................... 23 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ....................................................................... 24 

1.1.1 Localização e acesso .............................................................................. 24 

1.1.2 Região geográfica intermediária e imediata ............................................. 28 

1.1.3 Referências históricas e culturais ............................................................ 36 

1.1.4 Histórico de ocupação ............................................................................. 42 

1.1.5 Legislação territorial regional e planos regionais ..................................... 44 

1.1.5.1 Zoneamento ecológico-econômico da Zona Costeira (ZEEC) .......... 44 

1.2 CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO .................................................................... 48 

1.2.1 Geologia, geomorfologia e relevo ............................................................ 48 

1.2.2 Cobertura vegetal .................................................................................... 53 

1.2.3 Recursos hídricos e qualidade da água ................................................... 58 

1.2.3.1 Áreas de reserva legal ..................................................................... 64 

1.2.4 Áreas de conservação e preservação permanente .................................. 65 

1.2.5 Áreas de risco ......................................................................................... 77 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO .................................................................. 90 

1.3.1 Perímetro urbano, parcelamento do solo e ocupação urbana .................. 91 

1.3.2 Uso do solo ........................................................................................... 105 

1.3.3 Tipologias de ocupação urbana ............................................................. 110 

1.3.4 Loteamentos e áreas de ocupação irregular .......................................... 120 

1.3.5 Áreas subutilizadas e/ou não utilizadas ................................................. 121 

1.4 QUANDO À SITUAÇÃO HABITACIONAL E ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ............... 122 

1.4.1 Avaliação da situação de regularidade fundiária .................................... 122 

1.4.2 Análise da política de habitação popular ............................................... 122 

1.4.3 Áreas com habitação de interesse social ............................................... 123 

1.4.4 Capacidade de atendimento – atuais e futuras – das infraestruturas 

equipamentos e serviços públicos ..................................................................... 124 

1.4.4.1 Saneamento Básico e Meio Ambiente ........................................... 124 

1.4.4.2 Equipamentos públicos e arborização urbana ................................ 158 

1.4.4.3 Resíduos sólidos ........................................................................... 169 

1.5 MOBILIDADE URBANA ....................................................................................... 184 



 
 

 

2. LEITURA COMUNITÁRIA ................................................................................... 190 

2.1 OBJETIVO DESTA ETAPA .................................................................................. 190 

2.2 OFICINAS COMUNITÁRIAS ................................................................................. 191 

2.2.1 Metodologia desta etapa ....................................................................... 191 

2.2.2 Desenvolvimento das oficinas ............................................................... 193 

2.2.3 Apresentação das oficinas comunitárias ................................................ 195 

2.2.4 Resultados obtidos ................................................................................ 202 

2.2.4.1 Oficina – Região Oriente ................................................................ 202 

2.2.4.2 Oficina – Região Córrego da Volta ................................................. 207 

2.2.4.3 Oficina – Sede de Itarema ............................................................. 212 

2.2.4.4 Oficina – Região do Assentamento ................................................ 224 

2.2.4.5 Oficina – Região de Almofala ......................................................... 234 

2.3 CONSULTA PÚBLICA ONLINE E FÍSICA ................................................................ 241 

2.3.1 Resultado da consulta pública online ..................................................... 248 

2.3.1.1 Informações gerais ........................................................................ 248 

2.3.1.2 Mobilidade ..................................................................................... 257 

2.3.1.3 Uso e ocupação do solo ................................................................ 265 

2.3.1.4 Saúde pública ................................................................................ 268 

2.3.1.5 Educação pública .......................................................................... 270 

2.3.1.6 Esporte e lazer ............................................................................... 271 

2.3.1.7 Água tratada .................................................................................. 274 

2.3.1.8 Esgotamento sanitário ................................................................... 274 

2.3.1.9 Qualidade de vida .......................................................................... 275 

2.3.2 Resultado da consulta pública física ...................................................... 292 

2.3.2.1 Informações gerais ........................................................................ 292 

2.3.2.2 Mobilidade ..................................................................................... 298 

2.3.2.3 Uso e ocupação do solo ................................................................ 308 

2.3.2.4 Saúde pública ................................................................................ 311 

2.3.2.5 Educação pública .......................................................................... 318 

2.3.2.6 Esporte e lazer ............................................................................... 318 

2.3.2.7 Água tratada .................................................................................. 330 

2.3.2.8 Esgotamento sanitário ................................................................... 331 

2.3.2.9 Qualidade de vida .......................................................................... 332 

3. LEITURA JURÍDICA ............................................................................................ 405 

3.1 AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES DO PDM VIGENTE ...... 405 



 
 

 

3.2 AVALIAÇÃO DA ATUAL LEGISLAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO E AO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO ............................................................................................... 417 

3.3 AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, ACENTUANDO SOBREPOSIÇÕES E/OU 

DIVERGÊNCIAS ........................................................................................................ 418 

3.4 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS DE PLANOS MUNICIPAIS .... 422 

3.5 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA GESTÃO URBANA .............................................. 425 

4. CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS – SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO .................... 429 

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OFICINAS COMUNITÁRIAS ......................... 434 

 

  



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Município de Itarema – CE - 01 ................................................................................. 25 

Figura 2 – Município de Itarema – CE – 02 ................................................................................ 25 

Figura 3 – Município de Itarema – CE – 03 ................................................................................ 26 

Figura 4 – Município de Itarema – CE – 04 ................................................................................ 26 

Figura 5 – Distrito Sede de Itarema – CE ................................................................................... 36 

Figura 6 – Distrito de Almofala – Município de Itarema – CE ..................................................... 37 

Figura 7 – Projeto TAMAR em Almofala – Município de Itarema – CE ...................................... 38 

Figura 8 – Igreja de Almofala no passado e no presente ........................................................... 38 

Figura 9 – Distrito de Carvoeiro – Município de Itarema – CE – 01 ........................................... 39 

Figura 10 – Distrito de Carvoeiro – Município de Itarema – CE – 02 ......................................... 40 

Figura 11 – Distrito de Carvoeiro – Município de Itarema – CE – 03 ......................................... 40 

Figura 12 – Distrito de Córrego da Volta – Município de Itarema – CE – 01 .............................. 41 

Figura 13 – Distrito de Córrego da Volta – Município de Itarema – CE – 02 .............................. 42 

Figura 14 – Mapa esquemático do processo de evolução da cidade de Itarema - CE .............. 44 

Figura 15 – Mapa das áreas de reserva legal de Itarema – CE ................................................. 64 

Figura 16 – Área de proteção ambiental do Alagamar – 1 ......................................................... 68 

Figura 17 – Área de proteção ambiental do Alagamar – 2 ......................................................... 69 

Figura 18 – Setor 1 – estudo local de áreas de risco em Itarema .............................................. 82 

Figura 19 – Setor 2 – estudo local de áreas de risco em Itarema .............................................. 83 

Figura 20 – Setor 3 – estudo local de áreas de risco em Itarema .............................................. 84 

Figura 21 – Setor 4 – estudo local de áreas de risco em Itarema .............................................. 86 

Figura 22 – Setor 5 – estudo local de áreas de risco em Itarema .............................................. 87 

Figura 23 – Setor 6 – estudo local de áreas de risco em Itarema .............................................. 89 

Figura 24 – Mapa do perímetro urbano da Sede de Itarema ...................................................... 93 

Figura 25 – Mapa do perímetro urbano do distrito de Almofala .................................................. 94 

Figura 26 – Mapa do perímetro urbano do distrito de Carvoeiro ................................................ 95 

Figura 27 - Macrozoneamento Itarema. .................................................................................... 107 

Figura 28- Zoneamento Urbano ................................................................................................ 109 

Figura 29 - Mapa dos Bairros da Sede ..................................................................................... 110 

Figura 30 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 01 ............................................................. 111 

Figura 31 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 02 ............................................................. 111 

Figura 32 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 03 ............................................................. 112 

Figura 33 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 04 ............................................................. 112 

Figura 34 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 05 ............................................................. 113 

Figura 35 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 06 ............................................................. 114 

Figura 36 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 07 ............................................................. 114 



 
 

 

Figura 37 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 08 ............................................................. 114 

Figura 38 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 09 ............................................................. 115 

Figura 39 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 10 ............................................................. 116 

Figura 40 – Atividades econômicas – Itarema CE – 01 ............................................................ 117 

Figura 41 – Atividades econômicas – Itarema CE – 02 ............................................................ 117 

Figura 42 – Atividades econômicas – Itarema CE – 03 ............................................................ 118 

Figura 43 – Atividades econômicas – Itarema CE – 04 ............................................................ 118 

Figura 44 – Atividades econômicas – Itarema CE – 05 ............................................................ 119 

Figura 45 – Atividades econômicas – Itarema CE – 06 ............................................................ 119 

Figura 46 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 1 .................................................... 125 

Figura 47 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 2 .................................................... 126 

Figura 48 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 3 .................................................... 126 

Figura 49 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 4 .................................................... 127 

Figura 50 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 5 .................................................... 127 

Figura 51 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 6 .................................................... 128 

Figura 52 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 7 .................................................... 128 

Figura 53 – Poços de abastecimento de água – Córrego Grande de Cima ............................. 131 

Figura 54 – Poços de abastecimento de água – Córrego da Forquilha ................................... 132 

Figura 55 – Poços de abastecimento de água – Vila Progresso .............................................. 132 

Figura 56 – Poços de abastecimento de água – Córrego Alegre ............................................. 133 

Figura 57 – Poços de abastecimento de água – Parati ............................................................ 133 

Figura 58 – Poços de abastecimento de água – Santa Clara. ................................................. 134 

Figura 59 – Poços de abastecimento de água – Carvoeiro 01. ................................................ 135 

Figura 60 – Poços de abastecimento de água – Carvoeiro 02 ................................................. 135 

Figura 61 – Poços de abastecimento de água – Solidão ......................................................... 136 

Figura 62 – Poços de abastecimento de água – Rapirá ........................................................... 136 

Figura 63 – Poços de abastecimento de água – Sabiá ............................................................ 137 

Figura 64 – Poços de abastecimento de água – Sucurujuba ................................................... 138 

Figura 65 – Poços de abastecimento de água – Santo Antônio ............................................... 138 

Figura 66 – Poços de abastecimento de água – Trapiá. .......................................................... 139 

Figura 67 – Poços de abastecimento de água – Touro ............................................................ 140 

Figura 68 – Poços de abastecimento de água – Touro ............................................................ 140 

Figura 69 – Poços de abastecimento de água – Fazenda Macaco .......................................... 140 

Figura 70 – Poços de abastecimento de água – Macaco ......................................................... 141 

Figura 71 – Poços de abastecimento de água – Brilhante ....................................................... 142 

Figura 72 – Poços de abastecimento de água – Córrego da Vitoria ........................................ 142 

Figura 73 – Poços de abastecimento de água – Corrego Grande de Baixo ............................ 143 

Figura 74 – Poços de abastecimento de água – Pau Darco/Carnauba.................................... 143 

Figura 75 – Poços de abastecimento de água – Águas das Velhas ........................................ 144 



 
 

 

Figura 76 – Poços de abastecimento de água – Vila Rodrigues .............................................. 144 

Figura 77 – Poços de abastecimento de água – Sítio Panasco (Moreira) ............................... 145 

Figura 78 – Poços de abastecimento de água – Morro do Comum II (Principal) ..................... 145 

Figura 79 – Poços de abastecimento de água – Alto Alegre/ Bela Vista.................................. 145 

Figura 80 – Poços de abastecimento de água – Torrões ......................................................... 146 

Figura 81 – Poços de abastecimento de água – Camboa da Lama II ...................................... 147 

Figura 82 – Poços de abastecimento de água – Urubu/Torrões .............................................. 147 

Figura 83 – Poços de abastecimento – Saquim ....................................................................... 148 

Figura 84 – Poços de abastecimento de água – Curral do Peixe I (Indígenas) ....................... 148 

Figura 85 – Poços de abastecimento de água – Curral do Peixe II .......................................... 149 

Figura 86 – Poços de abastecimento de água – Campestre I .................................................. 149 

Figura 87 – Poços de abastecimento de água – Baixinhas/Conjunto Rogério Monteiro.......... 150 

Figura 88 – Poços de abastecimento de água – Macambira .................................................... 150 

Figura 89 – Poços de abastecimento de água – Córrego dos Nunes ...................................... 151 

Figura 90 – Poços de abastecimento de água – Lagoa do Mato ............................................. 151 

Figura 91 – Poços de abastecimento de água – Guabirabas/Itapajé ....................................... 152 

Figura 92 – Poços de abastecimento de água – Buriti ............................................................. 152 

Figura 93 – Poços de abastecimento de água – Córrego das Moças ...................................... 153 

Figura 94 – Poços de abastecimento de água – Barbosa ........................................................ 153 

Figura 95 – Poços de abastecimento de água – Corrente ....................................................... 154 

Figura 96 – Poços de abastecimento de água – Morro dos Patos ........................................... 154 

Figura 97 – Poços de abastecimento de água – Pedra Arrancada .......................................... 155 

Figura 98 – Poços de abastecimento de água – Genipapeiro .................................................. 155 

Figura 99 – Prefeitura Municipal de Itarema ............................................................................. 158 

Figura 100 – Casa do Cidadão de Itarema ............................................................................... 159 

Figura 101 – Patrimônio Histórico de Itarema ........................................................................... 159 

Figura 102 – Assistência Social de Itarema .............................................................................. 160 

Figura 103 –Cemitário de Itarema............................................................................................. 160 

Figura 104 –Escola Pública de Itarema .................................................................................... 161 

Figura 105 – CRAS de Itarema ................................................................................................. 161 

Figura 106 –Escola Pública de Itarema .................................................................................... 162 

Figura 107 –Escola Pública de Itarema .................................................................................... 162 

Figura 108 - Praça da Matriz em frente a Prefeitura Municipal – 01 ........................................ 163 

Figura 109 - Praça da Matriz em frente a Prefeitura Municipal – 02 ........................................ 163 

Figura 110 - Praça da Matriz em frente a Prefeitura Municipal – 03 ........................................ 164 

Figura 111 - Praça dos Rios ...................................................................................................... 164 

Figura 112 - Praça dos Rios ...................................................................................................... 165 

Figura 113 -  Praça Pedro Penha.............................................................................................. 165 

Figura 114 - Praça Pedro Penha ............................................................................................... 166 



 
 

 

Figura 115 - Caminhão compactador que atende a Sede do Município de Itarema ................ 174 

Figura 116 - Traseira do caminhão compactador que atende a Sede do Município de Itarema

 ................................................................................................................................................... 174 

Figura 117 - Caminhão compactador que atende os Distritos de Almofala e Torrões do Município 

de Itarema ................................................................................................................................. 175 

Figura 118 - Caminhão compactador que atende os Distritos de Almofala e Torrões do Município 

de Itarema ................................................................................................................................. 175 

Figura 119 - Caçamba que atende a sede para resíduos da construção que atende no Município 

de Itarema ................................................................................................................................. 176 

Figura 120 - Caçamba que atende a sede para resíduos da construção que atende no Município 

de Itarema ................................................................................................................................. 176 

Figura 121 - Caminhão que atende a comunidade de Córrego da Volta e Catanduba............ 177 

Figura 122 - Caminhão que atende a comunidade de Córrego da Volta e Catanduba............ 177 

Figura 123 - Caminhão que atende a comunidade de Carvoeiro ............................................. 178 

Figura 124 - Caminhão que atende a comunidade de Oriente ................................................. 178 

Figura 125 - Caminhão que atende a comunidade de Oriente ................................................. 179 

Figura 126 - Mapa de locais e varrição de Itarema ................................................................... 183 

Figura 127 - Av. Rios sentido indo para a Prefeitura Municipal ................................................ 185 

Figura 128 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade .......................... 185 

Figura 129 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro .... 186 

Figura 130 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro .... 186 

Figura 131 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Rotatória do  

Bairro do Riacho – 01 ................................................................................................................ 187 

Figura 132 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Rotatória do  

Bairro do Riacho – 02 ................................................................................................................ 187 

Figura 133 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro – 03

 ................................................................................................................................................... 188 

Figura 134 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro .... 188 

Figura 135 - Av.Alagamar indo para as praias de Guajiru e Farol ............................................ 189 

Figura 136 – Registro fotográfico da divulgação física das oficinas comunitárias – Itarema – CE

 ................................................................................................................................................... 191 

Figura 137 –Resultado da dinâmica de grupo – 01 .................................................................. 203 

Figura 138 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 .................................................................. 204 

Figura 139 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 .................................................................. 204 

Figura 140 – Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 01 ................................ 205 

Figura 141 - Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 02 ................................. 205 

Figura 142 - Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 03 ................................. 206 

Figura 143 - Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 04 ................................. 206 

Figura 144 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 .................................................................. 208 



 
 

 

Figura 145 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 .................................................................. 208 

Figura 146 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 .................................................................. 209 

Figura 147 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 01 ................. 210 

Figura 148 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 02 ................. 210 

Figura 149 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 03 ................. 211 

Figura 150 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 04 ................. 211 

Figura 151 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 05 ................. 212 

Figura 152 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 .................................................................. 214 

Figura 153 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 .................................................................. 215 

Figura 154 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 .................................................................. 216 

Figura 155 - Resultado da dinâmica de grupo – 04 .................................................................. 216 

Figura 156 - Resultado da dinâmica de grupo – 05 .................................................................. 217 

Figura 157 - Resultado da dinâmica de grupo – 06 .................................................................. 218 

Figura 158 - Resultado da dinâmica de grupo – 07 .................................................................. 219 

Figura 159 - Resultado da dinâmica de grupo – 08 .................................................................. 220 

Figura 160 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 01 ....................................................... 221 

Figura 161 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 02 ....................................................... 221 

Figura 162 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 03 ....................................................... 221 

Figura 163 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 04 ....................................................... 222 

Figura 164 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 05 ....................................................... 222 

Figura 165 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 06 ....................................................... 223 

Figura 166 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 07 ....................................................... 223 

Figura 167 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 .................................................................. 226 

Figura 168 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 .................................................................. 227 

Figura 169 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 .................................................................. 229 

Figura 170 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 01 ............................................ 231 

Figura 171 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 02 ............................................ 231 

Figura 172 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 03 ............................................ 232 

Figura 173 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 04 ............................................ 232 

Figura 174 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 04 ............................................ 233 

Figura 175 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 05 ............................................ 233 

Figura 176 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 .................................................................. 235 

Figura 177 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 .................................................................. 237 

Figura 178 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 .................................................................. 238 

Figura 179 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 01 .................................................. 239 

Figura 180 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 02 .................................................. 239 

Figura 181 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 03 .................................................. 240 

Figura 182 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 04 .................................................. 240 

Figura 183 – Questionário físico e online de opinião pública – 01 ........................................... 243 



 
 

 

Figura 184 – Questionário físico e online de opinião pública – 02 ........................................... 244 

Figura 185 – Questionário físico e online de opinião pública – 03 ........................................... 245 

Figura 186 – Questionário físico e online de opinião pública – 04 ........................................... 246 

Figura 187 – Questionário físico e online de opinião pública – 05 ........................................... 247 

Figura 188 – Zoneamento urbano vigente – Lei aprovada em 2008 ........................................ 407 

Figura 189 – Zoneamento Urbano de Itarema – Plano Diretor Vigente ................................... 410 

Figura 190 – Coordenadas geográficas da Sede Municipal de Itarema ................................... 412 

Figura 191 – Perímetro urbano da Sede Municipal de Itarema - CE ........................................ 413 

Figura 192 – Delimitação dos bairros da Sede Municipal de Itarema – CE ............................. 414 

Figura 193 – Coordenadas geográficas do distrito de Almofala ............................................... 415 

Figura 194 – Perímetro urbano do distrito de Almofala ............................................................ 415 

Figura 195 – Coordenadas geográficas do distrito de Carvoeiro ............................................. 416 

Figura 196 – Registro fotográfico 01 – Oficina Comunitária ..................................................... 434 

Figura 197 – Registro fotográfico 02 – Oficina Comunitária ..................................................... 434 

Figura 198 – Registro fotográfico 03 – Oficina Comunitária ..................................................... 435 

Figura 199 – Registro fotográfico 04 – Oficina Comunitária ..................................................... 435 

Figura 200 – Registro fotográfico 05 – Oficina Comunitária ..................................................... 436 

Figura 201 – Registro fotográfico 06 – Oficina Comunitária ..................................................... 436 

Figura 202 – Registro fotográfico 07 – Oficina Comunitária ..................................................... 437 

Figura 203 – Registro fotográfico 08 – Oficina Comunitária ..................................................... 437 

 

  



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Classificação do ZEEC-2022 no território de Itarema. ............................................. 46 

Quadro 2 – Resultado síntese do estudo – locais de risco em Itarema ..................................... 77 

Quadro 3 – Resultado síntese do estudo – sugestões de melhorias para as áreas de risco de 

Itarema ........................................................................................................................................ 79 

Quadro 4 - Setor 1 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações ..... 82 

Quadro 5 - Setor 2 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações ..... 83 

Quadro 6 - Setor 3 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações ..... 85 

Quadro 7 - Setor 4 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações ..... 86 

Quadro 8 - Setor 5 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações ..... 87 

Quadro 9 - Setor 6 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações ..... 89 

Quadro 10 – Dados do perímetro urbano da Sede e dos distritos de Almofala e Carvoeiro ..... 92 

Quadro 11 – Quadro das áreas verdes e parques municipais, e sua localização – Itarema – CE

 ................................................................................................................................................... 166 

Quadro 12 – Quadro sobre as informações da população sobre a localização de lixo irregular na 

cidade – Consulta pública online............................................................................................... 254 

Quadro 13 – Informações sobre o que a população acha que poderia melhorar no sistema viário 

de Itarema – Consulta pública online ........................................................................................ 260 

Quadro 14 – Informações da população de como os terrenos baldios são utilizados– Consulta 

pública online............................................................................................................................. 265 

Quadro 15 – Informações da população sobre qual é a unidade de saúde mais próxima da casa 

e mais frequentada – Consulta pública online .......................................................................... 268 

Quadro 16 – Informações da população sobre o que existe de esporte e lazer perto de casa – 

Consulta pública online ............................................................................................................. 271 

Quadro 17 – Cite 3 pontos positivos de viver na sua cidade – Consulta pública online .......... 275 

Quadro 18 – Cite 3 pontos positivos de morar no seu bairro – Consulta pública online .......... 279 

Quadro 19 – O que você mudaria na sua cidade? – Consulta pública online .......................... 282 

Quadro 20 – O que você mudaria no seu bairro? – Consulta pública online ........................... 285 

Quadro 21 – Você quer participar do processo de melhoria da sua cidade? De que forma?  – 

Consulta pública online ............................................................................................................. 288 

Quadro 22 – Quadro sobre as informações da população sobre a localização de lixo irregular na 

cidade – Consulta pública física ................................................................................................ 295 

Quadro 23 – Informações sobre o que a população acha que poderia melhorar no sistema viário 

de Itarema – Consulta pública física ......................................................................................... 301 

Quadro 24 – Informações da população de como os terrenos baldios são utilizados– Consulta 

pública física .............................................................................................................................. 308 



 
 

 

Quadro 25 – Informações da população sobre qual é a unidade de saúde mais próxima da casa 

e mais frequentada – Consulta pública física ........................................................................... 311 

Quadro 26 – Informações da população sobre o que existe de esporte e lazer perto de casa – 

Consulta pública física .............................................................................................................. 319 

Quadro 27 – Cite 3 pontos positivos de viver na sua cidade – Consulta pública física............ 332 

Quadro 28 – Cite 3 pontos positivos de morar no seu bairro – Consulta pública física ........... 349 

Quadro 29 – O que você mudaria na sua cidade? – Consulta pública física ........................... 365 

Quadro 30 – O que você mudaria no seu bairro? – Consulta pública física ............................ 381 

Quadro 31 – Você quer participar do processo de melhoria da sua cidade? De que forma?  – 

Consulta pública física .............................................................................................................. 396 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Qual o seu bairro?- Consulta pública online .......................................................... 249 

Gráfico 2 – Qual a sua idade?- Consulta pública online ........................................................... 250 

Gráfico 3 – Nasceu em Itarema?- Consulta pública online ....................................................... 251 

Gráfico 4 – Há quanto tempo você mora em Itarema?- Consulta pública online ..................... 252 

Gráfico 5 – A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa?- Consulta pública 

online ......................................................................................................................................... 252 

Gráfico 6 – Você é atendido com a coleta sistemática de lixo?- Consulta pública online ........ 253 

Gráfico 8 – Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular?- Consulta pública online

 ................................................................................................................................................... 253 

Gráfico 8 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu bairro?- 

Consulta pública online ............................................................................................................. 256 

Gráfico 9 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do centro da 

cidade?- Consulta pública online .............................................................................................. 256 

Gráfico 11 – Para qual bairro/localidade da cidade você constuma ir com mais frequência, 

durante a semana?- Consulta pública online ............................................................................ 257 

Gráfico 11 – Qual é o motivo do deslocamento?- Consulta pública online .............................. 257 

Gráfico 12 – Qual o seu principal meio de locomoção?- Consulta pública online .................... 258 

Gráfico 14 –O que faria você andar a pé com mais frequência?- Consulta pública online ...... 258 

Gráfico 15 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias a pé no seu bairro?- 

Consulta pública online ............................................................................................................. 258 

Gráfico 16 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro?- Consulta 

pública online............................................................................................................................. 259 

Gráfico 17 – Quais motivos fazem você andar de bicicleta?- Consulta pública online ............ 259 

Gráfico 18 – O que você acha que poderia ser melhorado para o ciclista na sua cidade?- Consulta 

pública online............................................................................................................................. 259 

Gráfico 19 – No seu bairro há muitos terrenos baldios?- Consulta pública online ................... 265 

Gráfico 20 – O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios?- Consulta pública online

 ................................................................................................................................................... 267 

Gráfico 21 – Onde você mora existe comércio e serviços que atendam suas necessidades 

básicas? (como, por exemplo: padaria, minimercado, açougue, farmácia, salão de beleza, 

lotérica, etc.)- Consulta pública online ...................................................................................... 267 

Gráfico 22 – Você frequenta a unidade de saúde (posto de saúde) próximo à sua casa? - Consulta 

pública online............................................................................................................................. 268 

Gráfico 23 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o serviço prestado nesta unidade de saúde - Consulta 

pública online............................................................................................................................. 270 

Gráfico 24 – Você frequenta uma unidade de educação pública?- Consulta pública online ... 270 

Gráfico 25 – Atribua uma nota de 1 a 5 para esta unidade de educação - Consulta pública online

 ................................................................................................................................................... 270 



 
 

 

Gráfico 25 – Existe algum equipamento público de esporte e lazer (praças, parques, quadras, 

academia ao ar livre, etc.) perto da sua casa?  - Consulta pública online ............................... 271 

Gráfico 27 – Atribua uma nota de 1 a 5 para este equipamento  - Consulta pública online .... 273 

Gráfico 28 – Sua casa possui rede de água tratada? - Consulta pública online ...................... 274 

Gráfico 29 – Atribua uma nota de 1 a 5 para a rede de água tratada no seu bairro- Consulta 

pública online............................................................................................................................. 274 

Gráfico 30 – Sua casa possui rede de esgotamento sanitário?  - Consulta pública online ...... 274 

Gráfico 31 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o sistema de esgotamento sanitário do seu bairro - 

Consulta pública online ............................................................................................................. 275 

Gráfico 31 – Qual meio você usa para se informar? - Consulta pública online ........................ 291 

Gráfico 1 – Qual o seu bairro?- Consulta pública física ............................................................ 292 

Gráfico 2 – Qual a sua idade?- Consulta pública física ............................................................ 293 

Gráfico 3 – Nasceu em Itarema?- Consulta pública física ........................................................ 293 

Gráfico 4 – Há quanto tempo você mora em Itarema?- Consulta pública física ...................... 294 

Gráfico 5 – A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa?- Consulta pública 

física Fonte: Alto Uruguai (2021)............................................................................................... 294 

Gráfico 6 – Você é atendido com a coleta sistemática de lixo?- Consulta pública física ......... 295 

Gráfico 6 – Você considera que mora em uma cidade limpa?- Consulta pública física ........... 295 

Gráfico 9 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu bairro?- 

Consulta pública física .............................................................................................................. 297 

Gráfico 10 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do centro da 

cidade?- Consulta pública física ................................................................................................ 298 

Gráfico 11 – Para qual bairro/localidade da cidade você constuma ir com mais frequência, 

durante a semana?- Consulta pública física ............................................................................. 298 

Gráfico 12 – Qual é o motivo do deslocamento?- Consulta pública física................................ 299 

Gráfico 12 – Qual o seu principal meio de locomoção?- Consulta pública física ..................... 299 

Gráfico 14 –O que faria você andar a pé com mais frequência?- Consulta pública física ....... 299 

Gráfico 15 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias a pé no seu bairro?- 

Consulta pública física .............................................................................................................. 300 

Gráfico 16 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro?- Consulta 

pública física .............................................................................................................................. 300 

Gráfico 17 – Quais motivos fazem você andar de bicicleta?- Consulta pública física .............. 300 

Gráfico 18 – O que você acha que poderia ser melhorado para o ciclista na sua cidade?- Consulta 

pública física .............................................................................................................................. 301 

Gráfico 19 – No seu bairro há muitos terrenos baldios?- Consulta pública física .................... 308 

Gráfico 20 – O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios?- Consulta pública online

 ................................................................................................................................................... 310 



 
 

 

Gráfico 21 – Onde você mora existe comércio e serviços que atendam suas necessidades 

básicas? (como, por exemplo: padaria, minimercado, açougue, farmácia, salão de beleza, 

lotérica, etc.)- Consulta pública física ....................................................................................... 311 

Gráfico 22 – Você frequenta a unidade de saúde (posto de saúde) próximo à sua casa? - Consulta 

pública física .............................................................................................................................. 311 

Gráfico 23 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o serviço prestado nesta unidade de saúde - Consulta 

pública física .............................................................................................................................. 317 

Gráfico 24 – Você frequenta uma unidade de educação pública?- Consulta pública física ..... 318 

Gráfico 25 – Atribua uma nota de 1 a 5 para esta unidade de educação - Consulta pública física

 ................................................................................................................................................... 318 

Gráfico 25 – Existe algum equipamento público de esporte e lazer (praças, parques, quadras, 

academia ao ar livre, etc.) perto da sua casa?  - Consulta pública física ................................. 318 

Gráfico 27 – Atribua uma nota de 1 a 5 para este equipamento  - Consulta pública física ...... 330 

Gráfico 28 – Sua casa possui rede de água tratada? - Consulta pública física ....................... 330 

Gráfico 29 – Atribua uma nota de 1 a 5 para a rede de água tratada no seu bairro- Consulta 

pública física .............................................................................................................................. 331 

Gráfico 30 – Sua casa possui rede de esgotamento sanitário?  - Consulta pública física ....... 331 

Gráfico 31 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o sistema de esgotamento sanitário do seu bairro - 

Consulta pública física .............................................................................................................. 331 

Gráfico 31 – Qual meio você usa para se informar? - Consulta pública física ......................... 404 

 

 

 



 
 

Página | 22 
 

INTRODUÇÃO 

 

A função social da cidade e da propriedade, princípios básicos da política urbana, 

passaram a ser abordados em normativa federal com a Constituição Federal em 

1988, mesma constituição com a qual a sociedade brasileira garantiu seus 

direitos democráticos. A partir de então ficou clara a prioridade do bem-estar 

coletivo acima dos interesses financeiros sobre o uso do solo, bem como ficou 

instituída a responsabilidade e o protagonismo do poder municipal sobre a 

regulamentação de sua política de desenvolvimento urbano e gestão urbana, 

sendo o Plano Diretor o principal instrumento para ordenar o desenvolvimento e 

a expansão urbana. 

Treze anos depois da Constituição Federal, a partir da aprovação do Estatuto da 

Cidade que regulamentou seus artigos 182 e 183, reforçou-se o Plano Diretor 

como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e 

abordou a obrigatoriedade desse instrumento para cidades com mais de 20 mil 

habitantes, para as cidades integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, as integrantes de áreas de especial interesse turístico, 

as inseridas em áreas de influência de significativo impacto ambiental ou ainda 

aquelas nas quais o poder público pretende utilizar os instrumentos disponíveis.  

O estabelecimento do Plano Diretor obrigatório para Municípios em tais 

contextos, e com revisão obrigatória a cada 10 anos, fortalece a função social da 

cidade e da propriedade, possibilitando inclusão territorial, diminuição das 

desigualdades, reversão da segregação socioespacial e da degradação 

ambiental. Por consequência, a estipulação de tal prazo de 10 anos para revisão 

de um Plano Diretor resulta em uma necessidade de constante monitoramento 

da aplicação do Plano Diretor, como é o caso da presente revisão do Plano 

Diretor do município de Itarema. 
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1.  LEITURA TÉCNICA 

 

Para a leitura técnica deverá ser realizado o levantamento, coleta, 

sistematização e análise dos vários bancos de dados, mapas temáticos e 

cadastros existentes nos órgãos e secretarias da Prefeitura, planos municipais 

existentes e em outras fontes públicas e privadas – como: IBGE, Governo 

Estadual do Ceará, Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro ZEEC-CE, 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, etc. Caso não haja 

informação suficiente, a equipe técnica da consultoria buscará informação 

complementar em levantamentos de campo e nas reuniões e oficinas técnicas 

com a equipe técnica municipal – ETM.  

Deverá ser feito o levantamento da existência de grandes projetos imobiliários e 

de infraestrutura em implantação e/ou previstos para o município e região com 

impacto na estruturação urbana de Itarema.  

Todos os dados contidos nos mapas deverão, preferencialmente, estar 

georreferenciados, atrelados com sistema de projeção UTM. Todos os mapas 

elaborados ao longo das etapas de revisão do PDM serão devidamente 

corrigidos e ajustados, conforme necessidade, e entregues junto com o Produto 

Final na Etapa 4, com a representação cartográfica e os seus respectivos 

arquivos em formato Shapefile. 
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1.1 Caracterização do Município 
 

1.1.1 Localização e acesso  

O município de Itarema está localizado na porção norte do Estado do Ceará, ao 

norte do Brasil (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Mapa 1). Situado entre 

os municípios Amontada, Acaraú e Morrinhos. Como um município de área 

litorânea, o Oceano Atlântico toca o seu limite ao norte. A cidade está há uma 

distância de 220 km da capital Fortaleza, e suas coordenadas geográficas são 

2º55’12”S e 39º54’54”O. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

a área territorial de Itarema é de 714.833km² (dados de 2020), com uma 

população estimada de 42.215 pessoas (estimativa de 2020). A cidade possui 

uma densidade demográfica de 52,00hab./km² (dados de 2010), e seu IDHM 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 0,606 (dados de 2010).  

Os principais acessos à cidade são as rodovias estaduais CE-085 e CE-177. O 

acesso a partir da capital do estado pode ser realizado através da BR-222 até 

Sobral, podendo dar sequência ao destino por meio da rodovia estadual 

chegando a Santana do Acaraú e Morrinhos. É possível, também, de Fortaleza 

chegar à Umirim, Itapipoca, Amontada e Morrinhos utilizando a BR-222, de 

Umirim até Nascente, utilizando a BR-402 e de Nascente até Itarema, através da 

CE-434. Desta forma, chega-se à Itarema. A cidade de Itarema possui quatro 

divisões político-administrativas, se dividindo em quatro distritos: Itarema (Sede), 

Almofala, Carvoeiro e Córrego da Volta.  
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Figura 1 – Município de Itarema – CE - 01 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 2 – Município de Itarema – CE – 02  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 3 – Município de Itarema – CE – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 4 – Município de Itarema – CE – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 



 

p.5 p.28 

Mapa 1 - Mapa de localização do município de Itarema-CE 

 

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021.
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1.1.2 Região geográfica intermediária e imediata  

A Divisão Regional do Brasil hoje é pautada por um estudo do IBGE de 2017 em 

que se definiu a divisão por Regiões Geográficas Imediatas e Regiões 

Geográficas Intermediárias, e é um novo cenário regional, vinculado aos 

processos sociais, políticos e econômicos sucedidos em território nacional desde 

a última versão da Divisão Regional do Brasil publicada na década de 1990 

(IBGE, 2017). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE (2017), a Divisão 

Regional do Brasil em Regiões Geográficas 2017 pretende subsidiar o 

planejamento e gestão de políticas públicas em níveis federal e estadual e 

disponibilizar recortes para divulgação dos dados estatísticos e geocientíficos do 

IBGE para os próximos dez anos. 

As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento 

de referência. Essas regiões são estruturas a partir de centros urbanos próximos 

para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como: 

compras de bens de consumo duráveis e não duráveis; busca de trabalho; 

procura por serviços de saúde e educação; e prestação de serviços públicos, 

como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do 

Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros (IBGE, 2017) 

As Regiões Geográficas Intermediárias correspondem a uma escala 

intermediária entre as Unidades da Federação e as Regiões Geográficas 

Imediatas. Preferencialmente, buscou-se a delimitação das Regiões Geográficas 

Intermediárias com a inclusão de Metrópoles ou Capitais Regionais do estudo 

de redes e hierarquia urbana Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2017). 

O IBGE (2017) adotou onde não existiam Metrópoles ou Capitais Regionais, 

foram utilizados centros urbanos de menor dimensão que fossem 

representativos para o conjunto das Regiões Geográficas Imediatas que 

compuseram as suas respectivas Regiões Geográficas Intermediárias. 
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As Regiões Geográficas Intermediárias organizam o território, articulando as 

Regiões Geográficas Imediatas por meio de um polo de hierarquia superior 

diferenciado a partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência de 

funções urbanas de maior complexidade (IBGE, 2017). 

Neste contexto o estado do Ceará se divide em seis regiões geográficas 

intermediárias: Sobral, Fortaleza, Cratéus, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte. 

O município de Itarema se encontra na região intermediária do Sobral (Figura 2).  

Na região geográfica intermediária, Itarema se enquadra na região de Acaraú 

em conjunto com mais cinco municípios (Figura 3). O estado do Ceará é 

contemplado por 18 regiões imediatas: Icó, Iguatu, Brejo Santo, Juazeiro do 

Norte, Tauá, Cratéus, São Benedito, Sobral, Itapipoca, Fortaleza, Canindé, 

Redenção-Acarape, Quixadá, Itapagé, Aracati, Russas – Limoeiro do Norte, 

Camocim e Acaraú.  

 

 

 

 

 



 

Mapa 2 – Mapa da Região Geográfica Intermediária do estado do Ceará 

 

 

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 3 - Mapa da Região Geográfica Imediata do estado do Ceará 

 

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 
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1. REGIÃO GEOGRÁFICA INTERMEDIÁRIA FORTALEZA   

A Região Intermediária Sobral abrange a porção norte do estado do Ceará, e é 

composta por sete regiões imediatas: Aracaú, Itapipoca, Fortaleza, Canindé, 

Russas, Acarati e Limoeiro do Norte (Mapa 4).  
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Mapa 4 – Mapa da região geográfica Fortaleza l 

 

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 
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2. REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA ACARAÚ  

A região imediata Acaraú abrange o total de seis municípios: Jijoca de 

Jericoacoara, Cruz, Acaraú, Bela Cruz, Marco e Itarema. Esta região apresenta 

uma área territorial de 3.516,109km² (IBGE/ 2016) e uma estimativa populacional 

de 206.281 habitantes (IBGE/2017). A cidade mais populosa da região é Acaraú 

(Mapa 5).  
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Mapa 5 – Mapa da região geográfica imediata Acaraú 

 

Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 
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1.1.3 Referências históricas e culturais  

“Em remoto tempo, à margem da estrada que a partir de 
Acaraú levava até a vila de Almofala, certamente para 
assegurar o suprimento de água aos viajantes, foram 

abertos três tanques. Um no lugar conhecido por 
“Fazenda”, chamado de “Tanque de baixo”; o segundo 

desses tanques foi situado em frente do lugar onde hoje 
se ergue a matriz de Itarema e era conhecido como 

“Tanque do meio” e ainda um terceiro, no lugar “Águas 
das Velhas”, o “Tanque de cima” [...]” (IABS, 2007).  

Distrito Sede  

A maioria das atividades comerciais e de serviços estão localizadas no distrito 

sede, além dos fluxos de mobilidade serem maiores nessa área (Figura 5). O 

distrito sede apresenta uma infraestrutura mais consolidada que os outros 

distritos com ruas mais pavimentadas, arborização urbana e presença de praças 

e centros comerciais. 

Figura 5 – Distrito Sede de Itarema – CE  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Distrito Almofala  

Situado na porção noroeste do território de Itarema, o distrito de Almofala (Figura 

6) é marcado por lutas e conflitos relacionados com a posse de terras, tanto por 

terras indígenas quanto por terras para assentamento. Com uma parte litorânea, 

esse distrito possui belezas naturais e a sede do Projeto TAMAR 

(https://www.tamar.org.br/base.php?cod=28). Almofala passou por um período 

marcado pela história a nível nacional, quando a igreja ficou soterrada pelas 

dunas durante 45 anos (Figura 8). Além disso, existe uma questão histórica 

importante nessa área.  

A história é contada que a primeira igreja do distrito foi construída às margens 

do Rio Aracati – Mirim pelo padre José Borges de Novais, juntamente com os 

índios que fizeram uma pequena capelinha de taipa e coberta de palha de 

coqueiros. Mais tarde, a igreja passou por reformas e foi construída uma igrejinha 

de madeira, telhas e tijolos.  

Figura 6 – Distrito de Almofala – Município de Itarema – CE  

Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Figura 7 – Projeto TAMAR em Almofala – Município de Itarema – CE  

 

Fonte: Projeto TAMAR (2021).  

O povoado de Almofala começou a ser soterrado em 1897 por uma duna. Este 

soterramento foi ocorrendo de forma lenta ao longo dos anos. Aos poucos os 

moradores e índios começaram a mudar para outro local por conta da areia estar 

cobrindo todo o povoado. Com este acontecimento, muitos moradores se 

dispersaram e muitos descendentes dos índios Tremembés foram se realocar 

na localidade de lagoa seca em Almofala.  

Figura 8 – Igreja de Almofala no passado e no presente  

Fonte: IABS, 2007. 

A história conta que depois de 45 anos soterrada, os descendentes dos 

Tremembés junto a povo, resolveram retirar a areia, com a utilização de cuias, 

panelas, pás e enxadas. Em 1944 a igreja estava pronta para recomeçar a 

funcionar.  
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Essa história se tornou conhecida a nível nacional. Atualmente, Almofala recebe 

muitos visitantes interessados em conhecer a igreja, pela preservação de suas 

características originais na parte interna.  

Distrito de Carvoeiro  

O distrito de Carvoeiro se situa na porção Sul do território de Itarema. Apesar da 

distância do litoral, o distrito possui características geográficas bastante 

diferenciadas dos demais distritos. Se encontra sobre os tabuleiros pré-

litorâneos e fica nas proximidades da região sertaneja, com características de 

sertão. Ali é encontrada plantações de cajueiros, vegetação característica de 

áreas de tabuleiros. Este distrito se encontra à 40 km do distrito sede.  

Figura 9 – Distrito de Carvoeiro – Município de Itarema – CE – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Figura 10 – Distrito de Carvoeiro – Município de Itarema – CE – 02 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  

Figura 11 – Distrito de Carvoeiro – Município de Itarema – CE – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Distrito de Córrego da Volta  

O distrito de Córrego da Volta se situa na parte Sudeste do território de Itarema. 

O distrito possui duas comunidades, Santo Antônio e Lagoa dos Negros. A Lagoa 

dos Negros constitui um assentamento de agricultores, que sobrevivem 

basicamente pela venda de produtos vinculados ao cultivo da mandioca e do 

milho. Este distrito se encontra à 18 km do distrito sede.  

Figura 12 – Distrito de Córrego da Volta – Município de Itarema – CE – 01 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Figura 13 – Distrito de Córrego da Volta – Município de Itarema – CE – 02 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  

 

1.1.4 Histórico de ocupação  

Foram fundadas as primeiras casas residenciais onde hoje se situa o 

território de Itarema nas primeiras décadas do século XVIII, no ano de 1731. Uma 

família portuguesa desembarcou em Mundaú e foram morar em Riacho, 

tornando-se, com o passar do tempo, os maiores fazendeiros e agropecuários 

da região. Com a construção de residências em terras brasileiras, a família de 

colonos portugueses deu início a construção de uma capela feita de alvenaria 

que posteriormente foi chamada de São Julião da Lage. A partir disso, a 

localidade começou a se chamar de Terra da Capela. Em 1792 ocorreu uma 

missa de celebração na capela de São Julião da Lage, o primeiro padroeiro de 

Itarema (IABS, 2007).  

Foram construídos três tanques, em 1825, na região de Itarema. O 

primeiro tanque foi construído na localidade Fazenda, nas proximidades de São 

Julião da Lage. O segundo tanque foi construído ao lado norte de onde se 

encontra a Igreja Matriz de Itarema, e o terceiro tanque foi construído em Água 
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das Velhas, onde se encontrava a fazenda Nossa Senhora da Conceição de 

Almofala (IABS, 2007). 

A função destes tanques se dava para servir de bebedouro para o gado 

e para os viajantes que estavam por Acaraú fazendo vendas. A construção 

desses tanques mudou a história da cidade, com a localidade passando a se 

chamar de Tanque do Meio. Em 10 de agosto de 1937, através da lei estadual 

número 346, a localidade passou a se chamar Itarema, pertencendo a Aracaú 

como distrito até 1960 (IABS, 2007). 

A evolução ocupacional do território de Itarema ocorreu a partir de 

acontecimentos específicos, desde os colonos até os dias atuais, devido ao 

constante processo de transformação da dinâmica econômica e social da região 

e do país. A religião foi um fator importante no processo de transformação da 

cidade, ao qual a cidade vai se desenvolvendo entorno das capelas e igrejas. A 

partir de entrevistas realizadas pelo Plano Diretor IABS (2007), foi registrado um 

mapa esquemático da evolução da cidade apresentando os principais eventos 

que marcaram Itarema.  
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Figura 14 – Mapa esquemático do processo de evolução da cidade de Itarema - CE  

 
Fonte: IABS, 2007. 

Atualmente, o município de divide em três distritos: Itarema (sede), Almofala e 

Carvoeiro. Dentro da área urbana a cidade se divide em 11 bairros: Centro, 

Riacho, Riacho Doce, Lagoa Seca, Gargoé, São Vicente, Lagamar (Várzea), 

Farol do Itapajé, Guagirú, Corrégo Grande e Ilha do Guajirú.  

1.1.5 Legislação territorial regional e planos regionais  

1.1.5.1 Zoneamento ecológico-econômico da Zona 

Costeira (ZEEC)  

O ZEEC é um instrumento da Política Nacional do Gerenciamento Costeiro (Lei 

nº7661/1988 e Decreto Federal nº 5300/2004) que faz a orientação do processo 

de ordenamento do território, essencial para a oferta das condições de 

sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em conformidade com as 

diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, como um 
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mecanismo de ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão 

(SEMACE, 2016).  

A ZEEC tem a finalidade de ser um instrumento de gestão norteador do 

desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 

socioeconômico com a conservação ambiental. Um mecanismo de gestão 

ambiental que consiste na delimitação de zonas ambientais e atribuição de usos 

e atividades compatíveis segundo as características (potencialidades e 

restrições) de cada uma delas (SEMACE, 2016).  

O ZEEC do Ceará é um instrumento de Política Estadual do Gerenciamento 

Costeiro (Lei nº 13796/2006) que tem por objetivo organizar as condições dos 

agentes públicos e privados quanto à gestão territorial da Zona Costeira do 

estado, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais 

da região, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições 

de vida da população do estado (SEMACE, 2016).  

Conforme o relatório consolidado do novo ZEEC-2022, em Itarema, foram 

classificadas zonas de: Baixadas, Zona de Preservação Ambiental de Áreas 

Legalmente Protegidas - ZPA, Zona de Uso Restrito - ZUR e Zona de Uso 

Sustentável - ZUS. 

 Baixadas: Tratam-se de ambientes associados a corpos d’água 

lacustres, planícies ribeirinhas em superfícies planas ou com 

baixos declives. Derivam de processos de acumulação e áreas 

inundáveis que são precariamente incorporadas à rede de 

drenagem (SEMACE, 2022). 

 Zona de Preservação Ambiental de Áreas Legalmente 

Protegidas (ZPA): Visa estabelecer a preservação ambiental das 

diversas subzonas, a saber: faixa praial, restingas e ilhas arenosas, 

dunas móveis, dunas fixas, dunas fixas por diagênese (eolianitos, 

cascudos), planícies fluviomarinhas com manguezais. Planícies 

fluviomarinhas com manguezais degradados, faixas de planícies 

fluviais e lacustres com matas ciliares, topos de morro, falésias e 

bordas de tabuleiros (SEMACE, 2022). 
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 Zona de Uso Restrito (ZUR): Visa estabelecer o uso restrito de 

setores ambientais impactados por determinadas atividades 

econômicas ou que deve ficar circunscrita a parcelas de terra, cuja 

capacidade de suporte não venha a ser comprometida (SEMACE, 

2022). 

 Zona de Uso Sustentável (ZUS): Visa o uso ordenado e 

sustentado dos tabuleiros pré-litorâneos, das superfícies de 

deflação estabilizadas, das áreas de transição entre tabuleiros e 

áreas de dissipação eólica, das áreas de inundação sazonal, dos 

sertões, da Chapada do Apodi e dos terraços marinhos. 

Compreende, também, áreas de ocupação urbana e do complexo 

industrial e portuário do Pecém (SEMACE, 2022). 

A classificação da atualização do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona 

Costeira do Município de Itarema está apresentada no Quadro abaixo: 

Quadro 1 – Classificação do ZEEC-2022 no território de Itarema. 

CLASSIFICAÇÃO OCUPAÇÃO TOTAL 

Baixadas 4% 

Zona de Preservação Ambiental de Áreas 

Legalmente Protegidas (ZPA) 
9,83% 

Zona de Uso Restrito (ZUR) 3,72% 

Zona de Uso Sustentável (ZUS) 82,43% 

Fonte: SEMACE, 2022. 
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1.2 Características do meio físico  

 

1.2.1 Geologia, geomorfologia e relevo  

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE), Itarema se situa sobre a Formação Barreiras, uma formação distribuída 

paralelamente à faixa costeira ao longo do litoral cearense, de maneira contínua, 

no entanto, com largura variável. Essa formação ocorre em forma de rampas 

com caimento topográfico suave em direção ao mar e as falésias. Essa formação 

é composta litologicamente por sedimentos areno-argilosos de coloração cinza 

clara, às vezes esbranquiçado pela presença de caulim, avermelhada e de 

granulação que varia de média a grosseira.  

 



 

p.49 

Mapa 6 – Mapa de Geologia de Itarema CE 

 

Fonte: IGBE (2017). 
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Em relação à geologia, esta é representada pelas principais unidades litológicas: 

areias, arenitos e conglomerados na quase totalidade do território. Argilas, areias 

argilosas e cascalhos nas margens do Rio Aracatimirim; e Paragnaisses, 

Ortognaisses, Metabásicas e metacalcários na porção extremo sul. Os 

sedimentos de praia ocupam toda a faixa costeira, com larguras muito variáveis. 

E se compõem de areias quartzosas médias e grosseiras, sem qualquer 

consolidação, os trabalhos de deflação e acumulação eólicas são responsáveis 

pelo desenvolvimento dos cordões de dunas.  

Quadro  1 – Componentes de relevo, solos e vegetação  

Relevo  Solos  Vegetação  

Planície Litorânea e 
Tabuleiros Pré-Litorâneos  

Areias Quartzosas Marinhas, 
Planossolo Solódico, 
Podzólico Vermelho-
Amarelo, Solonchak e 
Solonetz Solodizado  

Complexo Vegetacional da 
Zona Litorânea, Caatinga 

Arbustiva Aberta, Caatinga 
Arbustiva Densa, Floresta 
Mista Dicotillo-Palmácea e 

Floresta Perenifólia Paludosa 
Marítima  

Fonte: FUNCEME, IPECE (2017).  
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Mapa 7 - Mapa pedológico de Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2017). 
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Mapa 8 - Mapa de solos  de Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2017). 
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1.2.2 Cobertura vegetal  

As Unidades Fitoecológicas representadas no município de Itarema são: 

Complexo Vegetacional de Zona Litorânea, Floresta Mista Dicotilo – Palmaceae 

(mata ciliar com carnaúba); Caatinga Arbustiva e/ou Densa; e Floresta 

Perenifólia Paludosa Marítima. A seguir são tratadas mais especificamente sobre 

cada uma delas.  

Complexo Vegetacional da Zona Litorânea – inclui desde a fimbria oceânica até 

as áreas de contato com as rochas cristalinas.  

Se tratando em conjunto com as condições edáficas em geral, especialmente, 

com o teor de água no solo e/ou na atmosfera, os principais fatores pela 

diferenciação fisionômica e pela seleção da flora, agrupamentos vegetacionais 

apresentam: vegetação de planícies litorâneas das dunas, dos tabuleiros 

litorâneos e das planícies fluviomarinhas, bem como a vegetação aquática e 

higrófila das lagoas.  

Os elementos de fundamental importância para o estabelecimento da cobertura 

vegetal intencionam conferir maior ou menor condição de fitoestabilizadora a 

cada subunidade do Complexo Vegetacional da Zona Litorânea.  

Vegetação de Faixa de Praia – A vegetação predominantemente 

arenosa está condicionada ao terreno e aos elementos climáticos. Em 

relação aos aspectos fitofisionômicos estão em menor ou maior 

proximidade com o mar. Em agrupamento mais pr[oximo ao mar é 

apresentado uma cobertura vegetal aberta, de areia branca entre os 

tufos. Abaixo desse nível, a porção mais baixa de praia é submetida às 

variações das marés que apresentam os sedimentos continuamente 

levados e não há praticamente vegetação. Em exceção, é visto a 

presença de lagoas verdes recobrindo rochas de praia que 

correspondem ao Iresine portulacoides (bredinho de praia), Remirea 

marítima (cipó de praia), Borreria marítima (cabeça branca) e 

Sesuvium portulacastrum (beldroega de praia), etc.  

Vegetação das dunas fixas e semi-fixas – faixa de praia em direção interior, o 

contato da alta praia se faz através de campos de dunas. Essas dunas, por 

consequência, se esboçam a partir de uma porção terminal da berma. Essa 
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vegetação suporta maior velocidade do vento, efeitos de umidade salina vindas 

do mar, e maior profundidade do lençol freático. Nas dunas, a vegetação coloca-

se como elemento fundamental para justificar a mobilidade ou a retenção dos 

sedimentos arenosos. Dunas móveis não apresentam revestimento vegetal, 

diante do trânsito de areias livre que se processa de modo contínuo durante a 

estação de seca, e quando não há compactação das areias. Agora, as dunas 

fixas apresentam uma cobertura vegetal esparsa, com dispersão de plantas 

herbáceas localizadas descontinuamente sobre a superfície. Em alguns casos, 

existe uma dispersão de espécies de porte arbustivo e arbóreo, enterradas pelo 

fluxo de sedimentos.  

Nas dunas semi-fixas existem uma cobertura vegetal esparsa, com tufos e com 

dispersão de plantas herbáceas dispostas descontinuamente sobre a superfície. 

Em alguns casos, a ocorrência de certa dispersão de espécies de porte arbustivo 

ou mesmo arbóreo, enterradas pelo fluxo de sedimentos. As espécies que são 

dominantes em dunas semi-fixas são: Indigofera macrocarpa (anil miúdo), 

Alternanthera tenela (quebra-pedra), Ipomoea percapre (salsa de praia), 

Ipomoea asarifoli (salsa), Iresine porulocoides (bredinho de praia), Remírea 

mantina (cipó de praia), Barreria marítima (cabeça branca), Sesuvium 

portulacastrum (beldroega de praia), Canavalia obtusifolia (fava de boi). De 

forma geral, a vegetação herbácea e rastejante apresenta plantas que 

representam os primeiros estágios sucessionais da comunidade primária. Em 

cima da duna encontra-se uma estrutura toda completa, composta por ervas e 

pequenos arbustos. Com dunas fixas, encontram-se colonizadas por uma 

cobertura vegetal de porte arbóreo relativamente denso e se dispõe à retaguarda 

das dunas móveis. No interior constata-se que a superfície dos tabuleiros em 

sedimentos da Formação Barreiras.  

Vegetação das planícies lacustres e fluviolacustres – Planícies que suportam 

uma vegetação de porte predominantemente herbáceo, composta de gramíneas. 

Em áreas de massa d’água é comum a presença de formas variadas de algas. 

Em planícies fluviolacustres de maiores dimensões, uma vegetação de maior 

porte a vicejar nas margens. Nesta área verifica-se vegetação de porte e de 

fisionomia variada.  
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Floresta Perenifólia Paludosa Marítima – A vegetação própria das planícies 

fluviomarinhas é o manguezal, que se desenvolve ao longo dos estuários, típico 

de terrenos com declividade praticamente nula, e com correntes fluviais com 

mínima capacidade de entalhe nas superfícies. A capacidade de colmatagem ou 

de sedimentação supera manifestações erosivas. São posicionadas próximo das 

embocaduras fluviais, ambiente que possa ser submetido às influências 

continentais e marinhas. As condições como temperaturas de água, oxigênio do 

solo e a salinidade são fatores que apresentam grandes variações diurnas e a 

cada movimento das marés. Os efeitos de preamar tendem a ser intensificados 

e a refletir no rio, ao qual o fluxo hídrico fluvial não apresenta a capacidade de 

atenuar a energia das marés. Nos mangues, os solos são lodosos, de colocação 

escura e com boas profundidades. Podem ser continuamente submersos ou 

apenas durante a preamar. Nesses espaços formam o húmus alcalino, e tende 

a intensificar fermentações neste ambiente peculiar das planícies fluviomarinhas.  

De toda forma, os solos não são bem desenvolvidos, mal drenados e apresentam 

elevados teores de salinidade e de enxofre, não existindo potencial de uso 

agrícola.  

A vegetação desta área é densa e intricada, diante do crescimento das espécies 

típicas. Composta por árvores e arbustos de portes variados, emitem raízes 

adventícias de diferentes portes de troncos e de ramos, o que confere espécies 

de maiores superfícies de sustentação nos solos. A escassez de arejamento nos 

solos viabiliza o desenvolvimento de raízes respiratórias.  

As espécies típicas dos manguezais do Ceará são: Avicenna schueriana 

(mangue canoé), Rhizophora mangle (mangue verdadeiro), Laguncularia 

racemosa (mangue sapateiro), Conocarpus erecta (mangue de botão), Senivium 

portulacastrum (beldroega de praia), Iresine oirtutacoides (bredinho de praia).  

Floresta Mista Dicotilo-palmaceae – a vegetação de várzea que se desenvolve 

ao longo de cursos fluviais, com predominância dos solos argilo-arenosos em 

ambientes de inundação da vegetação de várzeas. Adaptada à inundação de 

solos quanto aos períodos de estiagem, a vegetação com caráter subcaducifólio 

em função da irregularidade pluvial.  
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Em relação à fisionomia, considera-se de uma misto, composta basicamente por 

palmáceas, como espécie predominante e carnaubeira (Copernicia prunifera).   

Caatinga arbustiva aberta e densa – localizada apenas na porção sul, esta 

vegetação apresenta espécies caducifólias, com adaptações morfológicas e 

fisiológicas ajustadas ao ambiente xérico, o que decorre da degradação da 

vegetação original de maior porte, a Arboreto Estacional Caducifólio Xerofílico, 

a caatinga arbórea. Nestas áreas, geralmente, apresentam predominantemente 

o marmeleiro (Cróton sonderiamus), e a jurema branca (Piptadenia stipulacea), 

que são arbustos de porte baixo.  
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Mapa 9  – Mapa da vegetação do município de Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2017). 
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1.2.3 Recursos hídricos e qualidade da água  

Itarema faz parte da Bacia Hidrográfica do Litoral. Apresenta uma área de 

drenagem de 8.619 km², correspondente a 5,82% do território Cearense, e 

engloba um conjunto de bacias independentes compreendidas entre as bacias 

do Curu e Acaraú, variando de quase 155km² (Riacho Zumbi) até 3.450km² (Rio 

Aracatiaçu). Essa Bacia é composta por 14 municípios e apresenta uma 

capacidade de acumulação de águas superficiais de 98.290.000 milhões de m³, 

em um total de 7 açudes públicos gerenciados pela COGERH. Os lagos e as 

lagoas existentes na bacia do litoral ocorrem principalmente devido a extensa 

faixa litorânea e pela predominância de um relevo muito suave e de baixa 

altitude.  

Os municípios que compõem a Bacia do Litoral são: Acaraú, Amontada, 

Iraucuba, Itapipoca, Itarema, Miraíma, Marco, Morrinhos, Santana do Acaraú, 

Sobral, Trairi, Tucuru e Uruburetama.  

Dentre os principais rios o Rio Aracati Mirim e o Rio Aracati Açu, com usos para 

a pecuária, agricultura de subsistência (feijão, batata, mandioca, milho, etc.), 

irrigação de monoculturas como coqueiros e hortaliças. Além disso, é observado 

a carcinicultura, com a presença de viveiros de camarão ou para a criação de 

tilápias. Outra atividade existente é a lavra de sedimentos como areia e argila, 

usados na fabricação de tijolos para a construção civil.  

A atividade pesqueira é bastante realizada por comunidades tradicionais 

ribeirinhas e indígenas.  

Para as atividades de lazer, os rios utilizados são: Açudes do Arroz, Balneário 

Córrego da Volta, Catamduba, Açude da Lagoa do Mineiro, Balneário do Oriente, 

Lagoa do Mato, Lagamar do Sargento e Lagoa Luiz de Barros.  

Se tratando das problemáticas existente relacionados à hidrografia e bacias 

hidrográficas estão: 

 O despejo irregular de esgoto doméstico e de indústria da pesca, 

lançamento de óleo, retirada da mata ciliar para ocupação de portos e 

trapiches;  



 
 

Página | 59 
 

 Ocupação por residências e empreendimentos turísticos;  

 Assoreamento dos rios;  

 Lançamento de lixo domésticos e industriais;  

 Retirada da mata ciliar para o plantio de culturas de subsistências;  

 Ocupação pela pecuária e a carcinicultura;  

 Construção de barramentos e barragens.  

Em relação aos serviços de licenciamentos ambientais, os processos são 

realizados pela SEMACE (Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará) de 

Fortaleza ou Sobral. Além disso, a unidade do IBAMA é em Fortaleza, distante 

a 220km.  

O Estado apresenta divisões de água que apresentam rios e riachos do próprio 

território, e que ecoam fora de Ceará.  

Os cursos d’água existentes são alimentos através das águas pluviais, não existe 

ação oriunda de fontes perenes. O acúmulo de chuvas em um curto período 

oferece características intermediária a todos os rios que se encontram correndo 

no território estadual. No inverno, esse escoamento superficial cessa, e somente 

em rios de leito arenoso e poroso formam-se lençóis freáticos situados na 

superfície.  

Além disso, o regime fluvial apresenta influências de temperaturas, por ações de 

evaporação, constituição geológica e pedológica das áreas, relevo e vegetação. 

Em serras e pés-de-serra, a vazão da água assegura a maior parte do ano pela 

favorabilidade desses fatores. Em rios da serra de Baturité, Ibiapaba e Araripe 

são mais duradouros e, além de temperaturas mais baixas, maior porosidade e 

permeabilidade dos terrenos em áreas chapadas da Ibiapaba e Araripe. Isto 

diminui o escoamento superficial e o regime ocorre de forma mais regular, como 

também, a presença de vegetação densa.  

Na área de sertão, as chuvas são bem mais escassas e concentradas, o regime 

fluvial é de máxima torrencialidade pela litologia das áreas e descontinuidade da 

vegetação. A evaporação que ocorre pela elevada temperatura no sertão, 

associa-se aos fatores de tornar mais rápido e pouco duradouro o escoamento 

fluvial.  
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O aluviões, que apresentam a função de manter a umidade superficial nos leitos 

secos em épocas de verão, são aproveitados em culturas de vazante e são 

elementos importantes para o abastecimento da população em regiões secas e 

semi-áridas.  

Águas Superficiais – Em Itarema é encontrado as Bacias do Litoral, que agrupam 

um conjunto de bacias que trabalham na drenagem no sentido sul-norte, 

desaguando no Oceano Atlântico. As principais bacias são: Aracatimirim, 

Aracatiaçú, Mundaú e Trairi.  

Segundo dados apresentados pelo Macrozoneamento Ambiental do Estado do 

Ceara, a Bacia do Litoral é a maior parte de área assentado em embasamento 

cristalino, ao qual a rede de drenagem expõe em seu aspecto geral, padrão 

dentrítico. Essa área de baixa porosidade, proporciona facilidades no 

escoamento superficial e transmite uma rede mais densa e em baixa de 

armazenamento de substrato. Ela se apresenta representativa ainda no baixo 

curso, área drenada sobre sedimentos retratados pela Formação Barreira, 

paleodunas e dunas da planície litorânea, além de amplos aluviões que se 

localizam às margens dos rios.  

Itarema á banhada pela Bacia Hidrográfica do Aracatimirim, abrange 100% da 

área territorial do município. Esta bacia ocupa 1.672km² de área e apresenta um 

volume médio anual de 142.854,400m³ disponível para o escoamento (Macedo, 

1981).  

O principal rio nasce no município de Santana de Acaraú, e tem como afluente 

mais importante o rio Ipueirinha, que se localiza em uma de suas margens. O 

tipo de padrão de drenagem da bacia em seu aspecto é dentrítico, com tributários 

unindo-se ao rio principal em ângulos agudos, principalmente em seu alto curso. 

No médio e baixo curso da bacia, os cursos d’água desenvolvem padrão paralelo 

e anastomasado, respectivamente.  

A bacia é ocupada dominantemente por capoeiras, que é resultado de 

sucessivos desmatamentos da caatinga e da Mata de Tabuleiros. Essas áreas, 

muitas vezes, são utilizadas para a criação de animais e cultivos de subsistência 

e comerciais.  
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O regime dos rios da bacia é intermitente em virtude de vários fatores 

relacionados diretamente com o clima, pois as chuvas são distribuídas de forma 

irregular no transcorrer do ano. No período em que ocorrem as maiores 

precipitações, entre fevereiro e abril, o rio Aracatimirim atinge seu débito máximo, 

aumentando gradualmente a capacidade de carreamento e a deposição de 

sedimentos no baixo curso.  

No que dizem respeito às lagoas, estas são oriundas tanto da alimentação fluvial 

como do lençol de águas subterrâneas. As lagoas que apresentam alimentação 

fluvial derivam de pequenos cursos d’água que exibem um fluxo hídrico 

interrompido pelos campos de dunas. As porções marginais das lagoas não 

estão incorporadas pelas planícies e tendem a apresentar uma disposição 

alongada perpendicular à faixa costeira. As demais lagoas compõem típicos 

sistemas lacustres freáticos. São oriundos de pequena profundidade do lençol 

freático e abrangem os setores compreendidos pelas bacias de deflação de 

posicionamento interdunar. Elas recebem apenas a contribuição pluviométrica 

direta no espelho d’água, além do influxo das águas subterrâneas. Sendo 

exutórios, as lagoas freáticas tendem a se desenvolver onde a superfície 

topográfica tangencia o nível freático nas superfícies de deflação ou no contato 

das dunas com terenos impermeáveis.  

Águas Subterrâneas – O campo de dunas, formado por sedimentos arenosos, 

constitui-se no mais importante aquífero, em virtude de grande capacidade de 

infiltração de água das chuvas pelos sedimentos por ocasião do período 

chuvoso. A água infiltrada fica armazenada no subsolo e a poucos metros de 

profundidade encontra-se o lençol freático. Os sedimentos da formação barreiras 

também apresenta boa capacidade de infiltração e armazenamento da água das 

chuvas. Os aluviões são aquíferos influentes, mas de menor expressão em 

termos de área. Nos locais das planícies aluviais são observados vários olhos 

d’água, nos quais foram construídas cacimbas, usadas para lavagem de roupas 

e para irrigação de pequenas lavouras de subsistência nas proximidades, 

utilizando-se baldes para o transporte d’água.  
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Mapa 10 – Mapa das bacias hidrográficas – Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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Mapa 11 – Mapa dos  corpos d’água de Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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1.2.3.1 Áreas de reserva legal  

De acordo com o Cadastro Ambiental Rural – CAR, o município de 

Itarema possui cerca de 9.348,865848ha de áreas de reserva legal. O município 

possui uma área extensa de florestas de manguezais que compreende entre 

Tijuca, Porto dos Barcos e Guajiru, ainda existem as áreas de Caatinga em 

Oriente e Carvoeiro e tabuleiros.  

Figura 15 – Mapa das áreas de reserva legal de Itarema – CE 

 

Fonte: Sincar.gov.br/público/imóveis/index (2021).  
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1.2.4 Áreas de conservação e preservação permanente  

Se tratando de áreas de conservação permanente nacional, Itarema não 

apresenta nenhum território delimitado dentro do limite municipal. Entretanto, em 

suas proximidades, em municípios vizinhos se encontra duas áreas importantes 

de conservação a nível nacional: Área de Proteção Ambiental Serra da Meruoca 

e Parque Nacional de Jericoacoara.  
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Mapa 12 – Mapa de Áreas de Conservação Nacional – Áreas próximas de Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 



Página | 67 
 

Mapa 13– Mapa de Remanescentes Florestais de Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2010).
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Itarema apresenta a área de proteção ambiental do Alagamar, lei instituída nº 

118, de 10 de outubro de 1995, artigo 1º: “Fica desapropriado por interesse social 

e para fins de proteção ambiental a área que compreende o Alagamar no 

Município de Itarema, Estado do Ceará”. Esta lei faz a descrição da delimitação 

da área de preservação da cidade. A seguir é apresentado visualmente a área 

de proteção do Alagamar através de registro fotográfico.  

Figura 16 – Área de proteção ambiental do Alagamar – 1  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021.  
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Figura 17 – Área de proteção ambiental do Alagamar – 2 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Mapa 14 – Mapa do uso do solo municipal -  Itarema-CE 

 

Fonte: IBGE (2021). 
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Itarema apresenta diversas classes de solos dentro de sua divisão 

territorial, sendo elas:  

 

- Neossolos quartzorênicos – ocupam setores de praias, pós-praias e 

dunas, sendo partes do tabuleiro pré-litorâneo.  

Nas praias, pós-praias e dunas, esse solo é derivado de sedimentos 

arenoquartzosos quartenários, que são influenciados por deposição marinha e 

transporte eólico. No tabuleiro, são derivadas por meio de sedimentos areno-

argilosos terciários, o que compreende em Neossolos Quartzorênicos 

Distróficos.  

Esse tipo de solo é muito drenado e muito ácido, com baixa fertilidade natural e 

desprovidos de minerais primários de fácil intemperização que possam 

constituir-se em fontes de nutrientes para as plantas. Estão dentro dos perfis 

com sequência de horizontes A e C, sem formação de agregados estruturais ou 

com estrutura maciça de fraca coesão, e com uma consistência quase sempre 

solta com solo seco e úmido, não plástico e não pegajoso em estado molhado.  

Para o uso agrícola, esse tipo de solo possui baixa diversificação de uso, diante 

das suas características químicas e mineralógicas, que afora a rápida 

capacidade de perde de água por infiltração. O aproveitamento ocorre de melhor 

forma em cultivos de coco e caju, se adaptando melhor às condições físicas e 

químicas. Em pequenas áreas, há possibilidade de plantio de milho, mandioca, 

feijão, ao longo das estações mais favoráveis.  

 

- Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico – solo encontrado no tabuleiro 

pré-litorâneo, onde ocorre manchas associadas com Neossolos Quartzorênicos. 

Geneticamente são derivados de sedimentos areno-argilosos da Formação 

Barreiras, ou seja, tércio-quatenários. Estes solos apresentam perfis do tipo A, 

Bt, C, que são caracterizados por possuírem horizontes subsuperficiais mais 

argilosos que os superficiais. Nesses horizontes superficiais, os subsuperficiais 

são mais argilosos que os superficiais. Os horizontes superficiais mais comuns 

são dos tipos A fraco e moderado, aos quais apresentam baixos teores de 

matéria orgânica, e, geralmente, textura arenosa e estrutura fraca a 

moderadamente desenvolvida.  
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No que se refere ao horizonte B, a textura comumente é a média argilosa 

e a estrutura moderadamente desenvolvida. São solos profundos a muito 

profundos, com transições claras e colorações predominantes, variando de 

branco amarelado a vermelho amarelado.  

A respeito da fertilidade, apresentam caráter distrófico, possuindo baixos 

níveis de fertilidade natural, além de reação que varia de moderada a ácida.  

- Planossolo Nátrico – Esse solo ocorre em relevos planos e rebaixados 

dos ambientes de várzeas, especialmente no rio Aracatimirim, onde ocupam 

trechos de faixas em direção às partes mais baixas do litoral. Essa classe 

representa solos halomórficos rasos a pouco profundos, com nítida diferenciação 

entre horizontes, e são mal drenados, com uma permeabilidade lenta a muito 

lenta.  

De modo geral, é um solo que representa fortes restrições ao uso 

agrícola, por motivos de deficiência de água no período seco e dos elevados 

teores de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais, em decorrência de 

condições físicas desfavoráveis ao manejo, grande suscetibilidade à erosão, 

afora limitações por excesso de água no período chuvoso.  

- Platossolo Nátrico – Solos que ocorrem em relevos planos e rebaixados 

dos ambientes de várzeas, especialmente no rio Aracatimirim, ocupando 

pequenos trechos de faixas em direção às partes mais baixas do litoral. Essa 

classe de solo representa solos halom[órficos rasos a pouco profundos, com 

nítida diferenciação entre horizontes, são mal drenados, com permeabilidade 

lenta a muito lenta.  

De modo geral, esse solo apresenta fortes restrições ao uso agrícola, 

seja por causa da deficiência de água no período seco e dos elevados teores de 

sódio trocável nos horizontes subsuperficiais, ou em decorrência de condições 

físicas desfavoráveis ao manejo, grande suscetibilidade à erosão, afora 

limitações por excesso de água ao período chuvoso.  

- Gleissolo Sálico – solos que ocorrem nas partes mais baixas da planície 

costeira, notadamente na planície fluviomarinha do rio Aracatimirim, local onde 

existe influência dos fluxos das marés e o desenvolvimento de vegetação de 

mangue. Solos halomórficos, alegados com elevadas proporções de sais 

diversos, pouco diferenciados, que possuem horizonte sálico. Esse tipo de solo 
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é derivado de deposições sedimentares recentes, de origem fluviomarinha, 

constituídos principalmente de sedimentos finos argilosos e siltosos, misturados 

com materiais orgânicos procedentes de resíduos de mangues e atividade 

biológica que se manifesta nesse meio. São solos que se encontram quase 

sempre cobertos por vegetação natural de mangue, não sendo utilizados para 

atividades agrícolas.  

- Planossolo Eutrófico Típico – Solos moderadamente profundos a rasos, 

mal drenados, de baixa permeabilidade e muito susceptíveis à erosão. De forma 

geral, são moderadamente ácidos a praticamente neutros, com alta saturação 

de bases contendo elevados teores de minerais primários facilmente 

decomponíveis, servindo de fontes de nutrientes às plantas.  

Em áreas de várzea, estes sedimentos argilosos e siltosos do Holoceno 

e silitos da Formação Jaibaras. Ocorrem, normalmente, em áreas de relevo 

plano e suave ondulado. A vegetação é representada pela caatinga hiperxerófila 

e floresta ciliar de carnaúba e poucas áreas com campos xerófilos e caatinga 

hiperzerófila. Estes solos são bastante susceptíveis à erosão, apresentando 

ligeiro excesso d’água no curto período chuvoso e um grande ressecamento no 

período seco, tendo um horizonte B condições físicas pouco favoráveis à 

penetração das raízes. São fortemente limitados pela falta d’água em áreas 

semi-áridas, devendo-se considerar, também, a saturação com sódio elevada, 

nos horizontes sub-superficiais, fator de restrição importante para a maioria das 

culturas.  
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Mapa 15– Mapa de Vegetação de Itarema – CE 

 

Fonte: IBGE (2021). 
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A vegetação do município de Itarema está representada pelas seguintes 

Unidades Fitoecológicas: Complexo Vegetacional de Zona Litorânea; Floresta 

Mista Dicotilo-Palmaceae (mata ciliar com carnaúba); Caatinga Arbustiva Aberta 

e/ou Densa; e Floresta Perenifólia Paludosa Marítima. 

Complexo Vegetacional da Zona Litorânea 

Figueredo (1989), em mapeamento a respeito dos tipos de vegetação do estado 

do Ceará, considerou o complexo vegetacional da zona litorânea, incluindo os 

terrenos desde a fímbria oceânica até as áreas de contato com as rochas 

cristalinas. 

Correlacionando as condições edáficas em geral, e particularmente, com o teor 

de água no solo e/ou na atmosfera – fatores principais responsáveis pela 

diferenciação fisionômica e pela seleção da flora – os agrupamentos 

vegetacionais apresentam-se, grosso modo, como: vegetação das planícies 

litorâneas das dunas, dos tabuleiros litorâneos e das planícies fluviomarinhas, 

além da vegetação aquática e higrófila das lagoas. 

São elementos de fundamental importância para o estabelecimento da cobertura 

vegetal que, conforme as condições gerais, tendem a conferir maior ou menor 

condição fitoestabilizadora a cada subunidade do Complexo Vegetacional da 

Zona Litorânea a saber: 

Vegetação de Faixa Praia - A vegetação das áreas predominantemente 

arenosas depende mais das condições do terreno do que dos elementos 

climáticos. Os aspectos fitofisionômicos decorrem de maior ou menor 

proximidade do mar. O agrupamento mais próximo do mar – como o que 

acoberta a alta praia ou berma, nas áreas que não tem falésias – apresenta uma 

cobertura vegetal aberta, expondo sempre a areia branca entre os tufos. 

Abaixo desse nível de berma, a porção de baixa praia que é submetida às 

variações das marés apresenta os sedimentos continuamente lavados e não há 

praticamente vegetação. 

A exceção fica configurada pela presença de lagoas verdes recobrindo as rochas 

de praia ou setores esparsos de plataformas de abrasão. Na alta praia, as 
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espécies mais comuns correspondem ao Iresine portulacoides (bredinho de 

praia), Remirea marítima (cipó de praia), Borreria marítima (cabeça branca) e 

Sesuvium portulacastrum (beldroega de praia), entre outras. 

Vegetação das dunas fixas e semi-fixas - Da faixa de praia na direção interior, o 

contato da alta praia se faz através de campos de dunas. As dunas, por 

conseqüência, se esboçam a partir de uma porção terminal da berma. A 

vegetação que vai se estabelecer suporta maior velocidade do vento, os efeitos 

da umidade salina oriunda do mar e a maior profundidade do lençol freático. Nos 

campos de dunas, a vegetação coloca-se como elemento fundamental para 

justificar a mobilidade ou a retenção dos sedimentos arenosos. As dunas móveis 

não possuem qualquer revestimento vegetal. Por tal razão, o trânsito das areias 

é livre e se processa de modo contínuo durante a estação seca, quando não há 

qualquer compactação das areias. As dunas semi-fixas têm uma cobertura 

vegetal esparsa, em tufos e com a dispersão de plantas herbáceas dispostas 

descontinuamente sobre a superfície. Às vezes é comum também a ocorrência 

de certa dispersão de espécies de porte arbustivo ou mesmo arbóreo, 

parcialmente enterradas pelo fluxo dos sedimentos. 

As espécies dominantes nos ambientes das dunas semi-fixas são as que se 

seguem: Indigofera macrocarpa (anil miúdo), Alternanthera tenela (quebra-

pedra), Ipomoea pescapre (salsa de praia), Ipomoea asarifolia (salsa), Iresine 

portulacoides (bredinho de praia), Remírea mantina (cipó de praia), Borreria 

marítima (cabeça branca), Sesuvium portulacastrum (beldroega de praia), 

Canavalia obtusifolia (fava de boi). Em geral, a vegetação herbácea e rastejante 

apresenta plantas que representam os primeiros estágios sucessionais da 

comunidade primária. No acesso ao topo da duna encontra-se uma estrutura 

mais complexa, composta de ervas e pequenos arbustos. As dunas fixas, por 

serem de gerações mais antigas, encontram-se colonizadas por uma cobertura 

vegetal de porte arbóreo relativamente denso e se dispõe à retaguarda das 

dunas móveis. Para o interior, contatam com a superfície dos tabuleiros em 

sedimentos da Formação Barreiras. Apresentam-se já submetidas às influências 

dos processos pedogenéticos e as ações morfogenéticas se anulam em função 

do anteparo e das limitações impostas pelo recobrimento vegetal. 
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Vegetação das planícies lacustres e fluviolacustres - De modo genérico, estas 

planícies suportam uma vegetação de porte predominantemente herbáceo, 

composta principalmente de gramíneas. Na massa d'água é comum a presença 

de formas variadas de algas. Nas planícies fluviolacustres de maiores 

dimensões, uma vegetação de maior porte tende a vicejar nas suas margens. 

Verifica-se a presença de uma vegetação de porte e de fisionomia variada. 

1.2.5 Áreas de risco  

As áreas de risco do município de Itarema foram detectadas através de um 

estudo realizado em 2015 pelo CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Para este 

estudo foram detectadas 6 áreas de riscos em destaque: Lagoa Seca, Alagamar, 

Urubu I, Urubu II, Torrões I e Torrões II. Os estudos foram realizados com maior 

detalhamento e rigor, que serão apresentados a seguir. E, posteriormente, 

elencadas sugestões para reverter o quadro. A seguir é apresentada a síntese 

do estudo (Quadro 2) e a síntese das sugestões de melhorias (Quadro 3).  

Quadro 2 – Resultado síntese do estudo – locais de risco em Itarema  

RESULTADO SÍNTESE DO ESTUDO  

LAGOA SECA  Área sujeita a inundação. O bairro denominado 

Lagoa Seca está situado em uma região de lagoa 

que foi aterrada para construção de loteamento. 

Foram observadas porções do terreno onde ainda há 

concentração de água, porém a maior parte já está 

aterrada e ocupada. Em eventos chuvosos, quando 

o terreno enche, a água chega a invadir as casas.   

ALAGAMAR  Área sujeita a inundação. Nesse setor foram 

observadas casas na planície de inundação da lagoa 

do Alagamar. O último caso de chuvas anômalas se 

deu em 2009, quando a água chegou a ultrapassar a 

pista e se aproximou das casas. Segundo relatos de 

moradores mais antigos, há histórico (mais ou menos 

da década de 70) da água atingir as casas e deixar 

os habitantes desabrigados. Como desde 2009 não 
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há ocorrência de chuvas acentuadas, a lagoa tem 

estado com o nível baixo a médio, o que tem 

acarretado a construção de casas na área de 

influência da mesma, elevando o grau de risco do 

setor. 

URUBU I  Área sujeita a inundação. Trata-se de uma 

comunidade indígena situada as margens do rio 

Aracati-mirim. Esse setor está situado na margem 

direita do rio. Em eventos de elevada pluviosidade e 

de maré cheia, as águas chegam a atingir as casas. 

URUBU II  Área sujeita a inundação. Trata-se de uma 

comunidade indígena situada as margens do rio 

Aracati-mirim. Esse setor está situado na margem 

esquerda do rio. Em eventos de elevada 

pluviosidade e de maré cheia, as águas chegam a 

atingir as casas. 

TORRÕES I  Área sujeita a deslizamento em duna. Trata-se de 

uma comunidade indígena situada na localidade de 

Torrões. Foram observadas casas no topo e muito 

próximas à base de dunas parcialmente fixas. A 

constituição arenosa das dunas favorece uma alta 

taxa de infiltração das águas pluviais na superfície do 

terreno, promovendo elevado nível de saturação do 

solo e, consequentemente, a desestabilização da 

encosta. Por se tratar de terrenos naturalmente 

bastante instáveis, são, portanto, impróprios para 

ocupação, com alto risco de erosão e deslizamento 

de taludes de corte e aterros. 

TORRÕES II  Área sujeita a deslizamento em duna. Trata-se de 

uma comunidade indígena situada na localidade de 

Torrões. Foram observadas casas no topo e muito 

próximas à base de dunas parcialmente fixas. A 



 
 

Página | 79 
 

constituição arenosa das dunas favorece uma alta 

taxa de infiltração das águas pluviais na superfície do 

terreno, promovendo elevado nível de saturação do 

solo e, consequentemente, a desestabilização da 

encosta. Por se tratar de terrenos naturalmente 

bastante instáveis, são, portanto, impróprios para 

ocupação, com alto risco de erosão e deslizamento 

de taludes de corte e aterros. 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Quadro 3 – Resultado síntese do estudo – sugestões de melhorias para as áreas de risco de Itarema  

SUGESTÕES SÍNTESE 

1. Campanhas de sensibilização da população para apoiar a Defesa Civil 

nos momentos de emergência, entendendo a necessidade de 

evacuações imediatas ou permanentes. Palestras em igrejas, praças e 

escolas, bem como distribuição de cartilhas e sessões de vídeos com 

situações de emergência podem colaborar para o entendimento, bem 

como conscientização da população sobre os riscos de construções 

feitas de forma incorreta e sem conhecimento técnico.  

2. Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, implantação de 

sistema eficiente de drenagens de águas pluviais para aumentar a 

velocidade de escoamento das águas para fora da área de inundação. E 

também implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto, para 

que cesse o lançamento do mesmo à céu-aberto, o que tende a colocar 

em risco a saúde da população.  

3. Controle urbano para evitar construções e intervenções inadequadas em 

áreas de inundação e nos campos de dunas. 

4. Implantação do sistema de aleta para chuvas anômalas, e 

monitoramento dos açudes a montante para que quando necessário, os 

moradores possam ser removidos temporariamente do local com 

antecedência.  

5. mação de líderes comunitários para apoiar a Defesa Civil Municipal.  



 
 

Página | 80 
 

6. Vistorias efetivas e periódicas por profissionais da área de engenharia 

e/ou geotecnia, com realização de obras adequadas e dimensionadas 

para o município. 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  
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Mapa 16– Áreas de risco de alagamento e deslizamento – Itarema – CE 

 

Fonte: CPRM, 2015. 
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Figura 18 – Setor 1 – estudo local de áreas de risco em Itarema  

 
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Quadro 4 - Setor 1 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição: Área sujeita a inundação. O bairro denominado Lagoa Seca está situado em uma 

região de lagoas que foi aterrada para construção de loteamento. Foram observadas porções 

do terreno onde ainda há concentração de água, porém a maior parte já está aterrada e 

ocupada. Em eventos chuvosos, quando o terreno enche, a água chega a invadir as casas.  

Tipologia: inundação  

Grau de risco: alto  

Quantidade de imóveis em risco: 94  

Quantidade de pessoas em risco: 376  

SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES 

1. Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, implantação de sistema 

eficiente de drenagens de águas pluviais para aumentar a velocidade de escoamento 

das águas para fora da área de inundação.  

2. Implantação de políticas de controle urbano para evitar construções e intervenções 

inadequadas em áreas de inundação.  

3. Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação às áreas de risco do 

município.  
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4. Manutenção dos sistemas de drenagem, com limpeza periódica dos córregos para 

evitar assoreamento.  

5. Implantação do sistema de alerta para chuvas anômalas, para que os moradores 

possam ser removidos temporariamento do local com antecedência.  

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Figura 19 – Setor 2 – estudo local de áreas de risco em Itarema  

 
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Quadro 5 - Setor 2 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição: Área sujeita a inundação. Nesse setor foram observadas casas na planície de 

inundação da lagoa do Alagamar. O último caso de chuvas anômalas se deu em 2009, quando 

a água chegou a ultrapassar a pista e se aproximou das casas. Segundo relatos de moradores 

mais antigos, há histórico (mais ou menos da década de 70) da água atingir as casas e deixar 

os habitantes desabrigados. 

Como desde 2009 não há ocorrência de chuvas acentuadas, a lagoa tem estado com o nível 

baixo a médio, o que tem acarretado a construção de casas na área de influência da mesma, 

elevando o grau de risco do setor. 

Tipologia: inundação  

Grau de risco: alto  

Quantidade de imóveis em risco:  6 
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Quantidade de pessoas em risco: 24 

SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES 

1. Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, implantação de sistema 

eficiente de drenagens de águas pluviais para aumentar a velocidade de 

escoamento das águas para fora da área de inundação; 

2. Implantação de políticas de controle urbano para evitar construções e 

intervenções inadequadas em áreas de inundação; 

3. Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação às áreas de risco 

do município; 

4. Manutenção dos sistemas de drenagem, com limpeza periódica dos córregos e 

lagoas para evitar assoreamento; 

5. Implantação do sistema de aleta para chuvas anômalas, para que os moradores 

possam ser removidos temporariamente do local com antecedência. 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Figura 20 – Setor 3 – estudo local de áreas de risco em Itarema  

 
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  
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Quadro 6 - Setor 3 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição: Área sujeita a inundação. Trata-se de uma comunidade indígena situada as 

margens do rio Aracatimirim. 

Esse setor está situado na margem direita do rio. Em eventos de elevada pluviosidade e de 

maré cheia, as águas chegam a atingir as casas. 

Tipologia: inundação  

Grau de risco: alto  

Quantidade de imóveis em risco:  4 

Quantidade de pessoas em risco: 16 

SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES 

1. Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, implantação de sistema eficiente 

de drenagens de águas pluviais para aumentar a velocidade de escoamento das águas 

para fora da área de inundação. 

2. Implantação de políticas de controle urbano para evitar construções e intervenções 

inadequadas em áreas de inundação. 

3. Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação às áreas de risco do 

município.  

4. Implantação do sistema de aleta para chuvas anômalas, para que os moradores possam 

ser removidos temporariamente do local com antecedência. 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  
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Figura 21 – Setor 4 – estudo local de áreas de risco em Itarema  

 
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Quadro 7 - Setor 4 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição: Área sujeita a inundação. Trata-se de uma comunidade indígena situada as 

margens do rio Aracatimirim. Esse setor está situado na margem esquerda do rio. Em eventos 

de elevada pluviosidade e de maré cheia, as 

águas chegam a atingir as casas.  

Tipologia: inundação  

Grau de risco: alto  

Quantidade de imóveis em risco:  12 

Quantidade de pessoas em risco: 48 

SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES 

1. Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, implantação de sistema 

eficiente de drenagens de águas pluviais para aumentar a velocidade de escoamento das 

águas para fora da área de inundação 

2. . Implantação de políticas de controle urbano para evitar construções e intervenções 

inadequadas em áreas de inundação; 

3. Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação às áreas de risco do 

município; 

4. Implantação do sistema de aleta para chuvas anômalas, para que os moradores 

possam ser removidos temporariamente do local com ntecedência. 
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Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Figura 22 – Setor 5 – estudo local de áreas de risco em Itarema  

 
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Quadro 8 - Setor 5 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição: Área sujeita a deslizamento em duna. Trata-se de uma comunidade indígena 

situada na localidade de Torrões. Foram observadas casas no topo e muito próximas à base 

de dunas parcialmente fixas. A constituição 

arenosa das dunas favorece uma alta taxa de infiltração das águas pluviais na superfície do 

terreno, promovendo elevado nível de saturação do solo e, consequentemente, a 

desestabilização da encosta. Por se tratar de terrenos naturalmente bastante instáveis, são, 

portanto, impróprios para ocupação, com alto risco de erosão e deslizamento de taludes de 

corte e aterros. 

Tipologia: deslizamento  

Grau de risco: alto  

Quantidade de imóveis em risco: 22 

Quantidade de pessoas em risco: 88 

SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES 

1. Monitoramento constante das construções uma vez que o terreno não é propício para 

a instalação das mesmas. 
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2. . Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, pavimentação de ruas e 

implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais e seu correto destinamento 

até as drenagens naturais. 

3. Conscientização da população sobre os riscos de construções feitas de forma 

incorreta (corte/aterro) e sem conhecimentos técnicos. 

4. Implantação de sistema de coleta de esgoto adequado e eficiente. 

5. Implantação de políticas de controle urbano para inibir futuras construções e 

ocupações em áreas de risco – fiscalização eficiente e constante nestas áreas. 

6. Formação de líderes comunitários para apoiar a Defesa Civil Municipal. 

7. Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação às áreas de risco do 

município. 

8. Instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em alguns pontos 

estratégicos do município. 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  
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Figura 23 – Setor 6 – estudo local de áreas de risco em Itarema  

 
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015.  

Quadro 9 - Setor 6 – estudo local de áreas de risco em Itarema – Quadro de informações 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição: Área sujeita a deslizamento em duna. Trata-se de uma comunidade indígena 

situada na localidade de Torrões. Foram observadas casas no topo e muito próximas à base 

de dunas parcialmente fixas. A constituição arenosa das dunas favorece uma alta taxa de 

infiltração das águas pluviais na superfície do terreno, promovendo elevado nível de saturação 

do solo e, consequentemente, a desestabilização da encosta. Por se tratar de terrenos 

naturalmente bastante instáveis, são, portanto, impróprios para ocupação, com alto risco de 

erosão e deslizamento de taludes de corte e aterros. 

Tipologia: deslizamento  

Grau de risco: alto  

Quantidade de imóveis em risco: 20 

Quantidade de pessoas em risco: 80 

SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES 

1. Monitoramento constante das construções uma vez que o terreno não é propício para 

a instalação das mesmas. 
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2. Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, pavimentação de ruas e 

implantação de sistema eficiente de drenagens de águas pluviais e seu correto 

destinamento até as drenagens naturais. 

3. Conscientização da população sobre os riscos de construções feitas de forma 

incorreta (corte/aterro) e sem conhecimentos técnicos. 

4. Implantação de sistema de coleta de esgoto adequado e eficiente. 

5. Implantação de políticas de controle urbano para inibir futuras construções e 

ocupações em áreas de risco – fiscalização eficiente e constante nestas áreas. 

6. Formação de líderes comunitários para apoiar a Defesa Civil Municipal. 

7. Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação às áreas de risco do 

município. 

8. Instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta em alguns pontos 

estratégicos do município. 

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2015. 

1.3 Caracterização do uso do solo  

Esta seção tem como finalidade a exposição da atual situação da ocupação 

territorial do município de Itarema, buscando entender a forma como a ocupação 

antrópica está distribuída no território e onde se situa, predominantemente, a 

ocupação rural e tipologias de ocupação. Neste capítulo será apresentado o 

perímetro urbano existente, bem como as demais ocupações urbanas existentes 

fora desta delimitação.  

Será realizada a identificação dos tipos de usos que estão consolidados na área 

urbana, os vazios urbanos em áreas abastecidas por uma boa infraestrutura, os 

equipamentos públicos e comunitários e as áreas de incidência de programas 

especiais, além do parcelamento do uso e da ocupação do solo. Além disso, este 

capítulo se propõe a entender como ocorre a dinâmica da ocupação urbano, 

mostrando as áreas de potencial ocorrência de usos futuros.  
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1.3.1 Perímetro urbano, parcelamento do solo e ocupação 

urbana 

O perímetro urbano da sede e dos distritos urbanos de Itarema foram 

sancionados em lei através do Plano Diretor de 2008, com a Lei 373, de 01 de 

abril de 2008. O perímetro urbano é tratado pelo Plano Diretor no capítulo 2, 

onde é apresentado o perímetro urbano da Sede e dos distritos de Almofala e 

Carvoeiro. Estes são descritos suas coordenadas e delimitações espaciais (na 

versão original do Plano) no Quadro 2 e Figura 15, Figura 16 e Figura 17.  

Em 2018, através da Lei Municipal 717, de 18 de outubro de 2018, foi realizada 

uma modificação no perímetro urbano da sede urbana da cidade, incluindo a 

área de terra do perímetro rural da praia do Guajirú para dentro da área do 

perímetro urbano. A seguir é apresentada a citação do artigo que referência este 

aumento do perímetro:  

“Art. 1º. Fica incluído no perímetro urbano do Município de 

Itarema – CE a referida área detalhada na planta e 

memorial descritivo em anexo, na qual limita-se entre os 

pontos P01 ao oeste referenciado com as coordenadas 

9683160N – 395177E, extrema ao este com o ponto P07 

referenciado com as coordenadas 9680396N – 401051E, 

ligando ao sul com o ponto P08 referenciado com as 

coordenadas 9680299N – 400552E e finalizando a área 

ao oeste no ponto 11 referenciado com as coordenadas 

9680715N – 394806E, assim perfazendo um perímetro de 

14.929,76 metros e totalizando uma área de 4.666.974,56 

metros quadrados.”  
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Quadro 10 – Dados do perímetro urbano da Sede e dos distritos de Almofala e Carvoeiro  

Coordenadas do Perímetro Urbana da Sede e Distritos de Itarema – CE  

Perímetro  Coordenadas  

Sede Urbana  

E=395.804m 

N=9.677.585m 

 

E=398.236m 

N=9.679.846m 

 

E= 401.110m 

N=9.676.066m  

 

E=399.026m 

N=9.674.485m  

Distrito de Carvoeiro 

E= 390.100m 

N=9. 648.194m  

 

E= 391.100m  

N=9.648.194m  

 

E= 391.100m 

N=9.643.894m  

 

E= 386.466m  

N=9.646.165 

Distrito de Almofala  

E= 404.500m  

N=9.679.396m  

 

E= 409.130m  

N= 9.675.900m  

 

E= 409.362m 

N=9.670.400m 

 

E= 401.588m 

N= 9.672.300m  

Fonte: Plano Diretor de Itarema (2008).  
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Figura 24 – Mapa do perímetro urbano da Sede de Itarema  

 
Fonte: Plano Diretor de Itarema (2008).  
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Figura 25 – Mapa do perímetro urbano do distrito de Almofala  

 
Fonte: Plano Diretor de Itarema (2008).  

 

 

 

 

 



 
 

Página | 95 
 

 

Figura 26 – Mapa do perímetro urbano do distrito de Carvoeiro  

 
Fonte: Plano Diretor de Itarema (2008).  
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A malha urbana de Itarema não segue um traçado contínuo. Apresenta um tecido 

urbano com diferentes tipos de forma: traçado tipo escama de peixe em algumas 

áreas da cidade (grandes quadras ligadas a uma via principal), Na área onde há 

uma predominância de atividades de comércio e serviço existe uma maior 

regularidade das quadras e vias urbanas. Além disso, a cidade foi se formando 

(e vai crescendo) ao longo da rodovia CE-085. 

O traçado das vias não é regular, apontando para o crescimento espontâneo do 

núcleo urbano da sede. A ocupação do solo na sede do município se dá 

majoritariamente de forma longitudinal, com maior densidade de ocupação ao 

longo da avenida João Batista Rios – principal via, continuação da rodovia CE-

085 que passa por toda a sede.  

A ocupação urbana é restrita à norte da avenida João Batista Rio devido à área 

do Lagamar, de preservação ambiental. O maior número de edificações 

encontra-se a sul da avenida, e, nesta porção ainda existem áreas com vazios 

urbanos. Nota-se ainda a presença de diversas áreas verdes na porção sul da 

sede municipal.  

A ocupação do distrito de Almofala se dá ao longo da avenida Tomás Sabino de 

Souza. Assim como na sede, há predominância da horizontalidade das 

edificações. A ocupação do distrito de Carvoeiro é também horizontalizada, com 

padrão construtivo médio / alto.  

O capítulo 3 do Plano Diretor vigente trata do Parcelamento do Solo urbano. Os 

artigos 9, 10, 11 e 12 estipulam definições acerca do tema dos loteamentos e 

desmembramentos estabelecidos dentro do perímetro urbano. Quanto aos 

requisitos urbanísticos mínimos, o Plano Diretor vigente define que: 

Art. 11 §1 Deverão ser destinados o equivalente a 10% (dez por cento) 
da área total da gleba para uso institucional público e equipamentos 
comunitários (...). 

§2 Deverão ser destinados o equivalente a 10% (dez por cento) da área 
total da gleba para a implantação de áreas verdes e sistema de lazer em 
área que deverá ser contínua. 

§5 A área mínima dos lotes dos novos parcelamentos, a testada mínima, 
o comprimento máximo das quadras e as diretrizes das vias de 
circulação dos novos loteamentos serão definidos posteriormente na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo.  
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Destaca-se a indicação de leis correlatas, como a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo e Lei Municipal de Parcelamento e Uso do Solo. No entanto, não foram 

encontradas leis específicas que regulamentem os temas mencionados – sendo, 

portanto, as únicas informações registradas em lei sobre Parcelamento do Solo 

aquelas estabelecidas na lei do próprio Plano Diretor. 
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1.3.2 Uso do solo 

O município de Itarema tem área total de 714,833 km² e possui características 

tipicamente rurais. O uso do solo urbano está concentrado em três núcleos: sede 

de Itarema, distrito de Almofala e distrito de Carvoeiro. Os núcleos urbanos são 

distantes entre si – com exceção da sede e o distrito de Almofala, que são 

próximos.  

Na sede urbana há predomínio do uso residencial unifamiliar – não havendo 

ocorrências de edifícios de diversos pavimentos.  

Na região central da sede há grande ocorrência de edificações com dois 

pavimentos (sobrados) com uso comercial no pavimento térreo e residencial no 

pavimento superior.  

Os equipamentos comunitários e de uso institucional se encontram dispersos 

pela sede – equipamentos que fornecem serviços de saúde, educação e 

assistência social.  

Há ocorrência de vazios urbanos, especialmente na faixa sul da sede urbana. É 

importante ressaltar que os vazios urbanos representam o não cumprimento da 

função social da propriedade, diretriz essencial do Estatuto da Cidade para o 

desenvolvimento urbano sustentável.  

Grande parte das vezes os vazios urbanos apontam práticas de especulação 

imobiliária e é necessário estabelecer estratégias com o objetivo de notificar os 

proprietários dos lotes desocupados e de incentivo / obrigatoriedade de 

ocupação destes lotes, para que haja reversão desta situação. 

O produto técnico elaborado à época da elaboração do Plano Diretor em vigência 

o município de Itarema estava iniciando um processo de desenvolvimento do uso 

do solo mais voltado para o turismo. No entanto, ainda predominavam os usos 

residenciais e comerciais no meio urbano, as atividades agrícolas no meio rural 

e atividades de pesca no litoral. Esta tendência de usos é dominante até os dias 

de hoje.  
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O capítulo 4 do Plano Diretor vigente trata dos Zoneamentos do município de 

Itarema. A Seção I trata do Macrozoneamento e Seção II estipula as definições 

do Zoneamento Urbano, para fins de ordenamento do uso e ocupação do solo. 

Em relação à zona rural, a figura abaixo representa o Macrozoneamento 

proposto no Plano Diretor vigente, com as seguintes macrozonas: Zona Rural, 

Zona Urbana, Zona de Assentamento Rural, Zona de Conflito – Terra Indígena, 

Zona de Interesse Turístico, Zona Especial de Interesse Ecológico.  A figura 

abaixo apresenta o macrozoneamento proposto para Itarema. 



 
 

Página | 107 
 

Figura 27 - Macrozoneamento Itarema. 

 

Fonte: PD COMPLETO PG. 193 
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Na zona rural destaca-se três áreas com ocupações antrópicas: Lago do Mineiro 

(distrito de Almofala), Lago dos Negros (parte situada no município de Itarema e 

parte no município de Acaraú) e a comunidade indígena dos Tremembés. 

Destaca-se ainda a fragilidade ambiental e necessidade de preservação e 

proteção das áreas do Lagamar, do mangue e das dunas. Estas áreas devem 

ser protegidas do uso e ocupação antrópico que causam a descaracterização e 

degradação do meio ambiente.  

A área demarcada em vermelho claro, próximo ao distrito de Almofala aponta a 

área indígena da comunidade dos Tremembés. À nordeste está demarcado o 

assentamento rural da Lagoa do Mineiro e à oeste o assentamento rural da 

Lagoa dos Negros.  

De acordo com os dados do censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, 

a porcentagem de terras usadas para a lavoura – tanto temporária como 

permanente – é de 57,92%. Já o uso de terras para pastagens é de 6,43%. A 

pesca é responsável por 0,74% das atividades econômicas e a aquicultura por 

0,61%. Vale ressaltar que a modalidade da agricultura familiar é predominante, 

representando 75,38% das atividades agrícolas do município.  

O zoneamento urbano proposto no Plano Diretor vigente define as seguintes 

zonas: Zona de Expansão Urbana, Linha de Confinamento da Área Urbana, 

Comércio, Zona de Equipamentos e Serviços, Zona Industrial, Zona Turística. 

   A figura abaixo, elaborada em 2007, apresenta o zoneamento urbano de 

Itarema. 
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Figura 28- Zoneamento Urbano 

 

Fonte: Prefeitura Itarema, 2007.
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A sede de Itarema possui a seguinte divisão de bairros (não oficial, mas é a 

divisão reconhecida pelos moradores): Centro, Várzea, Riacho, Lagoa Seca, 

Corguinho, Lagoa das Velhas, Gargoê, Córrego Seco, Caixa d´água e Lagamar. 

Atualmente, através da Lei Municipal nº 718 de 2018, fica estabelecido o bairro 

Antônio Brandão, que inicia na rua Manoel Teófilo da Guia, esquina com a Rua 

José Pereira de Sena, passando pelo Centro Cultural, sentido Sul/Oeste até a 

CE-085. A figura abaixo, de 2007, elaborada à época da elaboração do Plano 

Diretor Vigente apresenta essa conformação dos bairros.  

Figura 29 - Mapa dos Bairros da Sede 

Fonte: Prefeitura Itarema, 2007. 

Atualmente,  

1.3.3  Tipologias de ocupação urbana 

Há predominância de construções de até dois pavimentos, o que torna a 

ocupação urbana horizontalizada. Grande parte das edificações são construídas 

com estrutura de alvenaria. Os padrões construtivos das edificações variam: há 

edificações sem revestimento, outras com revestimento em apenas parte da 

construção, e outras ainda com revestimento em toda a superfície externa.  
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É muito comum a presença de muros contínuos, sem permeabilidade visual entre 

a rua e a casa. Além disso, há casos de ausência de recuos laterais entre um 

lote e outro, formando paredões ao longo das vias.  

As imagens abaixo retratam estas situações.  

 

Figura 30 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021.  

Figura 31 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 02 
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Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

 

Figura 32 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 33 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 04 
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Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

 

 

Figura 34 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 05 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 35 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 06 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 36 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 07 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 37 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 08 
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Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

 

Figura 38 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 09 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 39 – Tipologias arquitetônicas de Itarema – 10 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

A qualidade construtiva das edificações é mais alta mais próximo ao centro da 

sede urbana e também na saída à oeste da sede, mais próxima ao distrito de 

Almofala.  

Há várias ocorrências de edificações de uso misto com dois pavimentos– térreo 

comercial e segundo pavimento residencial. Observa-se ainda a condição das 

calçadas, em diversos pontos inexistentes, danificadas ou sem acessibilidade, 

dificultando o deslocamento de pedestres.  

O padrão construtivo das edificações do distrito de Almofala é 

predominantemente médio e baixo – com ocorrência de casas em pau a pique  

O padrão construtivo das construções no distrito de Carvoeiro é semelhante ao 

do distrito de Almofala: padrão baixo e médio, com algumas residências de pau 

a pique.  

Nas próximas imagens é possível identificar as características arquitetônicas das 

atividades comerciais da cidade de Itarema. A região comercial e de serviço 
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apresenta, predominantemente, edificações de baixa verticalização (máximo 3 

pavimentos), fachadas ativas e abertas para a via pública.  

Figura 40 – Atividades econômicas – Itarema CE – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  

 

Figura 41 – Atividades econômicas – Itarema CE – 02  
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 42 – Atividades econômicas – Itarema CE – 03  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 43 – Atividades econômicas – Itarema CE – 04 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 44 – Atividades econômicas – Itarema CE – 05 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 45 – Atividades econômicas – Itarema CE – 06 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

1.3.4 Loteamentos e áreas de ocupação irregular 

A malha urbana da sede de Itarema é composta por loteamentos distribuídos ao 

longo de toda a extensão do perímetro urbano, de forma mais densa ao longo 

da avenida João Batista Rios.  

É possível notar a presença de alguns loteamentos com lotes ainda disponíveis, 

especialmente na porção sul da sede, nos bairros Gargoê e Lagoa Seca. É 

possível notar em alguns casos que há existência de infraestrutura viária 

instalada e o processo de densificação da ocupação em curso – como nos 

loteamentos a sudoeste da sede. 

O conhecimento acerca da situação fundiária e dos parcelamentos de um 

município é essencial para o planejamento urbano. No caso de Itarema, até esta 

etapa ainda existe carência de informações oficiais a respeito destas questões. 

Portanto, é fundamental o acesso a informações precisas sobre os loteamentos, 

sua localização e situação fundiária – se são regularizados e se os lotes são 

registrados no Cartório de Registro de Imóveis. Destaca-se ainda a importância 
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do mapeamento dos loteamentos e a verificação da situação fundiária dos 

distritos de Carvoeiro e Almofala.  

No caso de Itarema, é essencial o monitoramento da ocupação antrópica, 

especialmente por questões ambientais. Existem importantes e amplas áreas de 

proteção ambiental, como a área do Lagamar, à norte da sede, e as áreas de 

mangues e dunas – que devem manter-se sem loteamentos.  

1.3.5 Áreas subutilizadas e/ou não utilizadas 

Na sede do município de Itarema há lotes não ocupados – os chamados vazios 

urbanos. A maior concentração destes lotes ocorre na porção sul  e sudoeste da 

sede, ao sul da rua Manoel Teófilo da Guia. e nas proximidades da avenida 

Manoel Sales e nos bairros Gargoê, Lagoa Seca e Córrego Seco. Destaca-se 

também os vazios urbanos localizados à oeste da rodovia CE-085, no bairro 

Riacho.  

O distrito de Almofala apresenta algumas áreas de vazios urbanos. Ressalta-se 

a importância de monitoramento dessas áreas para evitar a especulação 

imobiliária, especialmente pelo interesse turístico da região do entorno deste 

distrito.  

Como mencionado anteriormente, estas ocorrências podem indicar prática de 

especulação imobiliária danosas à efetivação do direito à cidade e da 

propriedade e da moradia digna. 

Os vazios urbanos inseridas no perímetro urbano devem fazer parte de planos 

de priorização de densificação, uma vez que estão próximos a equipamentos 

comunitários e infraestrutura urbana já instalados.  
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1.4 Quando à situação habitacional e aspectos socioeconômicos  

 

1.4.1 Avaliação da situação de regularidade fundiária 

Até esta etapa do trabalho de revisão do Plano Diretor de Itarema não houve 

acesso por parte da equipe de informações oficiais completas acerca da questão 

da regularização fundiária no município.  

Destaca-se a importância da documentação e mapeamento das áreas com 

irregularidades fundiárias, visto que este é um dos maiores gargalos para a 

efetivação do direito à moradia digna nos municípios brasileiros. Solicita-se 

informações junto à órgãos do poder municipal, assim como no Cartório de 

Registro de Imóveis do município.  

1.4.2 Análise da política de habitação popular 

O Plano Diretor vigente trata sobre a Política de Habitação no Capítulo 1 do 

Título III sobre as Políticas Sociais e de Infraestrutura. O art. 41 estipula que a 

Política Municipal de Habitação deve estar em concordância com a Constituição 

Federal e com o Estatuto da Cidade, “que estabelece a função social da 

propriedade, garantindo à população de baixa renda a habitação digna”.  

O §1 do art. 41 define a caracterização das famílias de baixa renda a serem 

atendidas pela Poçítica de Habitação: famílias que obtiverem renda mensal per 

capita seja inferior ou igual a um quarto do salário mínimo (de acordo com a Lei 

Federal nº 8.742/93). 

O §2 define “habitação digna” como aquelas: 

“com área não inferior a 25m², de acordo com a Lei Municipal 

nº 325/06, composta minimamente por quarto, sala, cozinha, 

banheiro em cômodos individualizados e servida por 

infraestrutura de água, esgoto, drenagem e pavimentação 

de ruas”. 

Cabe ressaltar que a lei que define as famílias a serem atendidas ainda é 

baseada em uma lei federal de 1993 – ou seja, pode estar inadequada de acordo 
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com a realidade atual, que envolve poder de compra, valor do salário mínimo, 

dentre outros fatores.  

O art. 43 define ainda que “a Política Municipal de Habitação será elaborada, 

apreciada e monitorada pelo Conselho Cidadão”.  No entanto, na estrutura 

administrativa apresentada no site oficial da Prefeitura de Itarema não consta 

Conselho Cidadão, tampouco Conselho ou Secretaria específica para o tema de 

Habitação.  

Este é, portanto, um tema que merece atenção e demanda mais informações 

oficiais.  

Vale destacar a existência de legislação específica sobre o tema da Habitação 

de Interesse Social, desde 2006, com leis que regulamentam o Subsídio à 

Habitação de Interesse Social (lei nº 325/2006), o Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social, que passou por algumas alterações ao longo dos anos (leis 

nº 365/2007, 413/2009, 454/2010 e 683/2017).  

Ressalta-se ainda a falta de regulamentação específica acerca das Zonas 

Especiais de Interesse Social, bem como a ausência de menção à essas áreas 

no zoneamento proposto no Plano Diretor vigente. 

1.4.3 Áreas com habitação de interesse social 

Com relação às áreas destinadas à habitação de interesse social, Itarema não 

possui regulamentação específica explícita acerca das Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS).  

Destaca-se aqui a importância deste instrumento urbanístico, que atua 

diretamente na promoção da moradia digna à população socioeconomicamente 

vulnerável. A ZEIS também é uma importante ferramenta para a validação da 

função social da propriedade, diretriz fundamental estipulada no Estatuto da 

Cidade.  
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1.4.4 Capacidade de atendimento – atuais e futuras – das 

infraestruturas equipamentos e serviços públicos 

1.4.4.1 Saneamento Básico e Meio Ambiente  

O município de Itarema ainda não possui o Plano de Saneamento 

Básico, conforme informações da Secretaria de Infraestrutura local. 

Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio 

Ambiente, ao que se refere ao meio ambiente é tratado com medidas de cunho 

educativo e de monitoramento em ações apresentadas a seguir: 

 Programa Praia Limpa – com Certificação Ambiental da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Acesso online 

ao regulamento: (https://www.sema.ce.gov.br/wp-

content/uploads/sites/36/2012/12/regulamento-certificacao-praia-limpa.pdf ) , 

campanhas periódicas e mutirões de limpezas em praias e lagos 

e lagoas;  

 Programa de apoio aos Catadores de Coleta Seletiva, 

beneficiando-os com o auxílio catador e outros equipamentos;  

 Programa de Recuperação de área do Lagamar – desenvolve 

Educação Ambiental nas Escolas Municipais e na comunidade 

para a preservação do Lagamar, com palestras, cursos de 

resíduos sólidos e produção de mudas e plantio de manguezais;  

 Programa ECO MANGUE – Programa que visa a preservação e 

a conservação dos manguezais de Itarema, por meio da 

Educação Ambiental, em parceria com Instituto Federal do 

Ceará-Campus Acaraú;  

 Programa dos Agentes Jovens Ambientais – AJAS, em parceria 

com o Governo do estado, atuando na capacitação e apoio para 

a execução dos projetos dos AJAS;  

 Projeto ECO JUÁ, com o aproveitamento do óleo de cozinha para 

fazer sabão ecológico, em parceria com a empresa Juá.  

Em relação aos indicadores para controle de questões ambientais, em 

conformidade com legislações nacionais e estaduais, ainda não há medidas 
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expecíficas para Itarema. Da mesma forma, em análise in loco da equipe 

municipal, foram encontradas poucas áreas e vias públicas que dispõem de 

arborização no trecho principal da entrada da cidade. As espécies encontradas 

ao longo da cidade foram: Nim indiano, Mumcubeira, Agarobas, Flamboiant, 

Jambeiros e Ipês.  

Figura 46 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 1  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 47 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 2  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 48 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 3 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 49 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 4 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 50 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 5 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 51 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 6 

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 52 – Imagens da arborização urbana de Itarema – 7 

Fonte: Alto Uruguai, 2021.  
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Itarema apresenta alguns problemas ambientais elencados pela equipe 

municipal, aos quais são:  

 Saneamento básico:  

- O município não dispõe de forma adequada a distribuição de 

resíduos domésticos, de modo que a existência dos lixões na 

sede e nas comunidades (Patos, Carvoeiro, Oriente, Córrego da 

Volta e Sede) é uma problemática constante, diante da 

decomposição dos resíduos que podem contaminar o lençol 

freático muito raso e um solo muito poroso;  

- Apesar da existência de oferta de serviços de esgotamento 

sanitário pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, 

apenas 1.500 residências utilizam o sistema de coleta;  

- Ainda não existe serviços de coleta seletiva, o que ocasiona 

inadequação de manejo dos resíduos domiciliares;  

- No campo do abastecimento de água, algumas comunidades do 

Seminário (Rapirã, Maracanã) sofrem com escassez de água e 

precisam do carro pipa para abastecimento.  

 Turismo:  

- Ocupação irregular da orla e de áreas protegidas;  

- Desmatamento de mangue;  

- Retirada de carnaubeira do Lagamar (área de proteção), para 

fazer quiosques;  

- Lançamento de lixo nas praias;  

- Conflitos entre estrangeiros e Itaremense;  

- Retirada de dunas fixas e móveis.  

 Qualidade do ar: 

- Emissões por poluentes de chaminés de padarias, indústrias e 

pizzarias, entre outros;  

- Falta de monitoramento da quantidade de poluentes no ar de 

veículos automotores.  

 Fauna e flora:  
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- Poluição hídrica de rios e lagos por óleo, nos rios do Porto dos 

Barcos e Torrões;  

- Lançamento de resíduos no rio Aracati Mirim;  

- Desmatamento da área da Caatinga;  

- Falta de monitoramento de venda de animais silvestres;  

- Ocupação irregular em dunas e topos de morros;  

- Falta de acompanhamento de zoonoses há muitos cães em 

praças e praias.  

 Água  

O Município de Itarema conta com o sistema de água na sede da cidade, e é de 

responsabilidade da Companhia de Esgoto e Tratamento de Água do Ceará – 

GAGECE. Na área rural, o serviço é feito pelo Sistema Integrado de Saneamento 

Rural – SISAR através de um carro pipa, e pelo Sistema de Abastecimento da 

Prefeitura Municipal. A cidade é atendida por água cerca de 95% da população 

(IPECE/2017), com 3.267 ligações (PREFEITURA MUNICIPAL, 2021).  

Em relação aos mananciais/ lençóis de captação de água, a cidade de Itarema 

não utiliza lagoas ou lagos para a captação de água, o serviço é feito com a 

perfuração de poços no lençol freático. Há previsão para a utilização de novos 

mananciais, a indicação é de 28 poços para o ano de 2022, e já foram 

executados três: São José, Pedra Arrancada e Centro.  

A captação da água é feita por motores e bombas, sendo estas armazenadas 

em caixas d’água e distribuídos para a população ou pela rede da CAGECE.  

Na área rural, o abastecimento é realizado através de sistemas de poços 

profundos e carros pipa:  

 SISAR - Porto dos Barcos, São Vicente, Guabiradas, Sítio Alegre, Vila 

Urubu, Pai chicu,Lagoa dos Negros, Córrego da Volta, Parati, Guajiru, 

Farol, Ilha do Guajiru, Sítio Moreira, Almofala, Buriti de Cima, 

 FUNASA – área indígena, 

 PREFEITURA – Farol do Itapajé, Lagoa do Mato, Guabirabas, 

CoNJ.Roégio Monteiro,Baixinhas, Córrego da Vitória, Carnaúba, Pau 

D’arco, Córrego Grande de Baixo e de Cima, Riacho Córrego dos Numes 
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e Buriti, Angico, Córrego Novo e Lagoa de Santana, Oriente,Sabiá, RETA, 

Genipapeiro, Solidão, Carvoeiro, CANUDOS, Patos, Corrente, Morro dos 

Patos, Touro, Mineiro e Mineiro Velho,Macaco, Cedro, Alto Alegre, Curral 

do PEIXE, Sagui e Saquim. 

Alguns problemas de abastecimento de água ocorrem geralmente no inverno, 

devido à salinização e o lençol freático seca, sendo necessário abastecer com 

carro pipa nestas comunidades: Maracanã, Pedra Arrancada, Córrego da Volta, 

Carvoeiro, Oriente, Rapirã, Córrego Alegre, Santa Clara, Parati, Touro, Palmeira, 

Córrego Novo, Ribeira do Macaco e Reta. Em casos esporádicos ocorre 

problemas de racionalização de água, devido à estiagens que acontecem entre 

os meses de Agosto e Janeiro.  

Para o incentivo à inclusão social e direito de uso da água para todos, o SISAR 

oferece um programa de tarifas sociais de consumo, em até 10m³ consumidos, 

a tarifa saí um preço acessível. 

A seguir, são apresentadas a relação de poços de abastecimento de água da 

população de Itarema.  

COMUNIDADE: CORREGO GRANDE DE CIMA 

LOCALIZAÇÃO: 2º 58’ 46, 001” S                     UTM:  N(M):  9670638,913 

                                 39º 53’ 23, 412” W                              E(M):   401112,696 

FAMILIAS ATENDIDAS: 10 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 
Figura 53 – Poços de abastecimento de água – Córrego Grande de Cima  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: CORREGO DA FORQUILHA 
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LOCALIZAÇÃO: 3º 4’33,535” S                              UTM: N(M): 9659966,695 

                                 39º 53’27,905” w                                     E(M): 400982,392 

FAMILIAS ATENDIDAS: 50 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 
Figura 54 – Poços de abastecimento de água – Córrego da Forquilha  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: VILA PROGRESSO 

LOCALIZAÇÃO:3º 8’ 32, 136” S               UTM:   N(M):  9652631,697 

                                39º 54’ 51,079” W             E(M):  398417,288 

FAMILIAS ATENDIDAS: 70 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 55 – Poços de abastecimento de água – Vila Progresso  

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: CORREGO ALEGRE 
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LOCALIZAÇÃO:3º 9’ 56, 529” S                     UTM:  N(M):   9650042,156                                                                                                       

.                              39º 56’ 41,258” W                       E(M):  395022,694 

FAMILIAS ATENDIDAS: 45 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 56 – Poços de abastecimento de água – Córrego Alegre  

  

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

                             COMUNIDADE: PARATI 

LOCALIZAÇÃO: 3º 10’ 27, 887” S                UTM:  N(M):  9649084,551                                                       

.                              39º 54’ 11, 971” W                  E(M): 399632,803 

FAMILIAS ATENDIDAS: 53 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 57 – Poços de abastecimento de água – Parati  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: SANTA CLARA 
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LOCALIZAÇÃO: 3º 11’ 40, 855” S            UTM:  N(M):  9646843,704                                                                                                        

.                              39º 54’ 18, 437” W                E(M): 399453,955 

FAMILIAS ATENDIDAS: 60 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 58 – Poços de abastecimento de água – Santa Clara. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: CARVOEIRO 01 

LOCALIZAÇÃO: 3º 12’ 0, 317” S             UTM:  N(M):  9646237,009                                                                                                        

.                              39º 59’ 36, 691” W             E(M): 389611,206 

FAMILIAS ATENDIDAS: 250 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 59 – Poços de abastecimento de água – Carvoeiro 01. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente 

(2021). 

COMUNIDADE: CARVOEIRO 02 

LOCALIZAÇÃO: 3º 11’ 54, 796” S                 UTM:  N(M):  9646406,571                                                                                                        

.                              39º 59’ 35, 951” W                 E(M): 3889633,898 

FAMILIAS ATENDIDAS: 100 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 60 – Poços de abastecimento de água – Carvoeiro 02  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: SOLIDÃO 

LOCALIZAÇÃO: 3º 11’23, 484” S                    UTM:   N(M):  9647367,256 

                                40º 0’ 23,171” W                   E(M):  388175,706 
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FAMILIAS ATENDIDAS: 80 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 61 – Poços de abastecimento de água – Solidão  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

Figura 62 – Poços de abastecimento de água – Rapirá  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: SABIÁ 

LOCALIZAÇÃO: 3º 8’ 58, 603” S                UTM:   N(M):  9651818,295 

COMUNIDADE: RAPIRÁ 

LOCALIZAÇÃO: 3º 9’32, 426” S                  UTM:   N(M):  9650780,01 

                                39º 58’ 44,326” W             E(M):  391223,216 

FAMILIAS ATENDIDAS: 70 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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                               39º 57’ 37,365” W             E(M):  393289,187 

FAMILIAS ATENDIDAS: 285 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 63 – Poços de abastecimento de água – Sabiá  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

 

 

 

COMUNIDADE: SUCURUJUBA 

LOCALIZAÇÃO: 3º 6’ 53, 222” S                 UTM:   N(M):  9655678,942 

                                39º 52’ 34,279” W             E(M):  402641,42 

FAMILIAS ATENDIDAS: 56 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 64 – Poços de abastecimento de água – Sucurujuba  

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: SANTO ANTÔNIO 

LOCALIZAÇÃO: 3º 1’ 31, 432” S                         UTM:   N(M):  9665559,952 

                                 39º 52’ 13, 072” W                   E(M):  4032887,995 

FAMILIAS ATENDIDAS: 20 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 65 – Poços de abastecimento de água – Santo Antônio  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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COMUNIDADE: TRAPIÁ 

LOCALIZAÇÃO: 3º 3’ 13, 894” S                  UTM:   N(M):  9662415,342 

                                39º 51’ 36, 728” W             E(M):  404412,448 

FAMILIAS ATENDIDAS: 40 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 66 – Poços de abastecimento de água – Trapiá. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: TOURO 

LOCALIZAÇÃO: 3º 5’ 22, 365” S                 UTM:   N(M):  9658462,181 

                                39º 51’ 41, 157” W                E(M):  404292,354 

FAMILIAS ATENDIDAS: 35 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 67 – Poços de abastecimento de água – Touro  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

Figura 68 – Poços de abastecimento de água – Touro  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: FAZENDA MACACO 

LOCALIZAÇÃO: 3º 3’ 21, 325” S                        UTM:   N(M):  9662188,542 

                                 39º 50’ 40, 561” W                  E(M):  406146,277 

FAMILIAS ATENDIDAS: 25 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 69 – Poços de abastecimento de água – Fazenda Macaco  

COMUNIDADE: TOURO 

LOCALIZAÇÃO: 3º 5’ 42, 254” S                    UTM:   N(M):  9637859,676 

                                 39º 51’ 35, 363” W              E(M):  404458,274 

FAMILIAS ATENDIDAS: 40 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

Figura 70 – Poços de abastecimento de água – Macaco  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

 

 

 

  

LOCALIZAÇÃO: 3º 3’ 31, 348” S             UTM:   N(M):  9661882,244 

39º 49’ 59, 397” W              E(M):  407417,797 

FAMILIAS ATENDIDAS: 30 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

COMUNIDADE: BRILHANTE 

LOCALIZAÇÃO: 3º 4’ 19, 102” S                  UTM:   N(M):  9660413,804 

                                 39º 51’ 4, 234” W              E(M):  405417,125 

FAMILIAS ATENDIDAS: 60 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 71 – Poços de abastecimento de água – Brilhante  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: CORREGO DA VITORIA 

LOCALIZAÇÃO: 2º 57’ 1, 994” S              UTM:   N(M):  9673826,688 

                                 39º 57’ 19, 502” W        E(M):  393821,061 

FAMILIAS ATENDIDAS: 55 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 72 – Poços de abastecimento de água – Córrego da Vitoria  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: CORREGO GRANDE DE BAIXO 

LOCALIZAÇÃO: 2º 58’ 24, 579” S              UTM:   N(M):  9671290,776 

39º 57’ 15, 734” W              E(M):  393939,575 

FAMILIAS ATENDIDAS: 50 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 73 – Poços de abastecimento de água – Corrego Grande de Baixo  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

Figura 74 – Poços de abastecimento de água – Pau Darco/Carnauba  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: ÁGUA DAS VELHAS 

GEO/GPS: 399976 x 9676332 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 25 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

COMUNIDADE: PAU DARCO/CARNAUBA 

LOCALIZAÇÃO: 2º 59’ 19, 184” S             UTM:   N(M):  9669612,952 

39º 57’ 53, 585” W                       E(M):  392772,476 

FAMILIAS ATENDIDAS: 60 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 75 – Poços de abastecimento de água – Águas das Velhas  
 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

Figura 76 – Poços de abastecimento de água – Vila Rodrigues  

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: SITIO PANASCO (MOREIRA) 

GEO/GPS: 402020 x 9675475 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 70 FAMILIAS E HOJE APENAS 10 

(APROXIMADAMENTE) 

 

COMUNIDADE: VILA RODRIGUES 

GEO/GPS: 400533 x 9676145 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 40 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 77 – Poços de abastecimento de água – Sítio Panasco (Moreira)  

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: MORRO DO COMUM II (PRINCIPAL) 

GEO/GPS: 405227 x 9674530 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 117 FAMILIAS (SISTEMA ORIGINAL) + 126 FAMILIAS 

(SISTEMA AMPLIADO) = 243 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE). 

 

Figura 78 – Poços de abastecimento de água – Morro do Comum II (Principal) 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: ALTO ALEGRE / BELA VISTA 

GEO/GPS: 409796 x 9674483 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 180 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 
Figura 79 – Poços de abastecimento de água – Alto Alegre/ Bela Vista  
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: TORRÕES I 

GEO/GPS: 410411 x 9673944 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 20 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

Figura 80 – Poços de abastecimento de água – Torrões  

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: CAMBOA DA LAMA II 

GEO/GPS: 409352 x 9673343 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 200 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 
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Figura 81 – Poços de abastecimento de água – Camboa da Lama II  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: URUBU/TORRÕES I 

GEO/GPS: 257692 x 3947905 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 20 FAMILIAS (APROXIMADAMENTE) 

 

Figura 82 – Poços de abastecimento de água – Urubu/Torrões  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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Figura 83 – Poços de abastecimento – Saquim  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: CURRAL DO PEIXE I (INDIGENAS) 

GEO/GPS: 408257 x 9671799 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 60 FAMÍLIAS (APROXIMADAMENTE). 

 

Figura 84 – Poços de abastecimento de água – Curral do Peixe I (Indígenas) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: SAQUIM 

GEO/GPS: 409352 x 9673343 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 60 FAMÍLIAS (APROXIMADAMENTE). 
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COMUNIDADE: CURRAL DO PEIXE II 

GEO/GPS: 407684 x 9671550 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 38 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 85 – Poços de abastecimento de água – Curral do Peixe II  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: CAMPESTRE I 

GEO/GPS: 401859 x 9673857 UTM 

FAMILIAS ATENDIDAS: 42 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 86 – Poços de abastecimento de água – Campestre I  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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COMUNIDADE: BAIXINHAS/ CONJUNTO ROGÉRIO MONTEIRO 

LOCALIZAÇÃO: 2º 57’ 16, 545” S                                               UTM:   N(M):  9673383,436 

                                 39º 55’ 1, 564” W                                                         E(M):  398079,989 

FAMILIAS ATENDIDAS: 120 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 87 – Poços de abastecimento de água – Baixinhas/Conjunto Rogério Monteiro  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: MACAMBIRA 

LOCALIZAÇÃO: 3º 0’ 52, 135” S                          UTM:   N(M):  9666761,158 

                                39º 56’ 18, 657” W                     E(M):  395705,551 

FAMILIAS ATENDIDAS: 150 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 88 – Poços de abastecimento de água – Macambira  

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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COMUNIDADE: CORREGO DOS NUNES 

LOCALIZAÇÃO: 2º 54’ 49, 953” S                        UTM:   N(M):  9677882,092 

    39º 56’ 52, 003” W                             E(M):  394666,599 

FAMILIAS ATENDIDAS: 150 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 89 – Poços de abastecimento de água – Córrego dos Nunes  

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: LAGOA DO MATO 

LOCALIZAÇÃO: 2º 53’ 47, 526” S                    UTM:   N(M):  9679798,133 

    39º 57’ 29, 217” W                            E(M):  393516,023 

FAMILIAS ATENDIDAS: 70 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 90 – Poços de abastecimento de água – Lagoa do Mato  

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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COMUNIDADE: GUABIRABAS/ITAPAJÉ 

LOCALIZAÇÃO: 2º 53’ 57, 177” S                       UTM:   N(M):  9679502,954 

        39º 56’ 43, 394” W                        E(M):  394931,058 

FAMILIAS ATENDIDAS: 110 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 91 – Poços de abastecimento de água – Guabirabas/Itapajé  

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: BURITI 

LOCALIZAÇÃO: 2º 59’ 31, 985” S                UTM:   N(M):  9669228,189 

  39º 52’ 31, 451” W                          E(M):  402717,687 

FAMILIAS ATENDIDAS: 45 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 92 – Poços de abastecimento de água – Buriti  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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COMUNIDADE: CORREGO DAS MOÇAS 

LOCALIZAÇÃO: 3º 1’ 34, 741” S                  UTM:   N(M):  9665465,207 

  39º 47’ 57, 552” W                   E(M):  411176,024 

FAMILIAS ATENDIDAS: 50 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 93 – Poços de abastecimento de água – Córrego das Moças  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: BARBOSA 

LOCALIZAÇÃO: 3º 1’27, 931” S             UTM:   N(M):  9665678,132 

                                 39º 45’5, 009” W             E(M):  416502,228 

FAMILIAS ATENDIDAS: 50 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 94 – Poços de abastecimento de água – Barbosa  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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COMUNIDADE: CORRENTE 

LOCALIZAÇÃO: 3º 1’50, 501” S                 UTM:   N(M):  9664983,881 

                                 39º 46’1, 428” W                    E(M):  414761,084 

FAMILIAS ATENDIDAS: 30 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 95 – Poços de abastecimento de água – Corrente  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

Figura 96 – Poços de abastecimento de água – Morro dos Patos  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

 

COMUNIDADE: MORRO DOS PATOS 

LOCALIZAÇÃO: 2º 59’43,209” S                   UTM:   N(M):  9668894,817 

                                 39º 44’14, 723” W              E(M):  418052,375 

FAMILIAS ATENDIDAS: 30 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 
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COMUNIDADE: PEDRA ARRANCADA 

LOCALIZAÇÃO: 3º 1’34,496” S                  UTM:   N(M):  9665465,281 

   39º 53’8, 933” W                     E(M):  401563,629 

FAMILIAS ATENDIDAS: 57 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 97 – Poços de abastecimento de água – Pedra Arrancada  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 

COMUNIDADE: GENIPAPEIRO 

LOCALIZAÇÃO: 3º 10’30,238” S                     UTM:   N(M):  9649014,696 

                                 39º 52’44, 542” W                          E(M):  402330,239 

FAMILIAS ATENDIDAS: 25 FAMILIAS (APOXIMADAMENTE) 

 

Figura 98 – Poços de abastecimento de água – Genipapeiro  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente (2021). 
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 Esgoto  

O esgoto da cidade de Itarema é tratado pela Companhia de Esgoto e 

Tratamento de Água – GAGECE, apresentando cerca de 1.500 ligações de 

esgoto da área urbana. Na zona rural não há tratamento de esgoto, é utilizado 

fossa negra, entretanto, não há problemas específicos referente ao esgotamento 

sanitário. O esgoto da cidade é recolhido e o sistema de tratamento são através 

de bacias de decantação, por vias anaeróbicas, e posteriormente lançado em 

um córrego do Gargoê (ligado ao Lagamar).  

 

 Meio Ambiente  

Em relação aos riscos ambientais de alagamento e desmoronamento, Itarema 

apresenta estas problemáticas. No município há ocorrências de alagamentos no 

Bairro da Lagoa Seca e Alagamar. Em Torrões há riscos de desmoronamento e 

deslizamento de morros e enconstas pelos processos erosivos da costa.  

No que tange à fauna e a flora do município, não existe dados cadastrados sobre 

o assunto. No entanto, há estudos realizados da fauna e flora de Itarema pela 

Eólicas CPFL e Rio Energy.  

Itarema dispõe do Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído pela Lei 

Municipal n. 755, de 28 de junho de 2019. Este fundo tem como finalidade o 

desenvolvimento de programas de Educação Ambiental, recuperalção do meio 

ambiente degradado e a preservação das áreas de interesse ecológico, 

compreendendo a execução das seguintes atividades (artigo 2º):  

 Proteção, conservação, preservação e recuperação e melhoria do 

meio ambiente, em especial os recursos hídricos;  

 Apoio à capacitação técnica dos servidores;  

 Apoio ao desenvolvimento de atividades referentes ao 

licenciamento ambiental;  

 Apoio a formação de normas técnicas e legais, padrões de 

proteção, conservação, preservação e recuperação do meio 
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ambiente, observadas as peculiaridades locais e o que 

estabelece a legislação federal e estadual;  

 Atividades de educação ambiental e promoção de pesquisa 

científica, visando à conscientização da população sobre a 

necessidade de proteger, preservar, conservar e recuperar o meio 

ambiente;  

 Apoio à criação de Unidades de Conservação no Município;  

 Manutenção e qualidade do meio ambiente, mediante a 

intensificação das ações de fiscalização ambiental;  

 Apoio à implantação e manutenção do cadastro de atividades 

econômicas utilizadas ou degradadas de recursos ambientais, 

mediante a coleta e a catalogação de dados e informações;  

 Controle, monitoramento e avaliação dos recursos naturais do 

Município. Viando à proteção, à preservação e a conservação de 

áreas de interesse ecológico;  

 Apoio as políticas de proteção à fauna e à flora;  

 Apoio à formação de consórcios intermunicipais, objetivando a 

proteção, preservação e conservação da vida ambiental;  

 Apoio ao controle, fiscalização e monitoramento das atividades 

potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras no meio 

ambiente, praticadas por pessoas física ou jurídica;  

 Apoio ao estabelecimento de padrões de efluentes industriais e 

as normas para transporte, disposição e destino final de qualquer 

resíduo resultante de atividades industriais e comerciais, 

passíveis de degradação ambiental;  

 Estudos, programas e projetos para reciclagem e diminuição do 

lixo urbano;  

 Articulação e celebração de convênios e outros ajustes com 

organismos federais, estaduais, municipais e organização 

governamentais ou não governamentais, nacionais ou 

estrangeiras, para a execução coordenada e a obtenção de 

financiamentos para a implantação de planos, programas e 
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projetos relativos à proteção, à preservação, à recuperação dos 

recursos ambientais, naturais ou não, e de educação ambiental.   

1.4.4.2 Equipamentos públicos e arborização urbana  

Figura 99 – Prefeitura Municipal de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021.  
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Figura 100 – Casa do Cidadão de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 101 – Patrimônio Histórico de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 102 – Assistência Social de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

 

Figura 103 –Cemitário de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 104 –Escola Pública de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 105 – CRAS de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 106 –Escola Pública de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 107 –Escola Pública de Itarema  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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 Equipamentos públicos  

PRAÇAS  

Figura 108 - Praça da Matriz em frente a Prefeitura Municipal – 01  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.  

Figura 109 - Praça da Matriz em frente a Prefeitura Municipal – 02 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.  
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Figura 110 - Praça da Matriz em frente a Prefeitura Municipal – 03 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

Figura 111 - Praça dos Rios  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 112 - Praça dos Rios  

? 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

 

Figura 113 -  Praça Pedro Penha  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

 

 



 
 

Página | 166 
 

Figura 114 - Praça Pedro Penha  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

ÁREAS VERDES E PARQUES MUNICIPAIS  

Algumas praças apresentam bancos, parque infantil e estão em bom estado, 

outras precisam de reforma.   

Não há cadastro das espécies arbóreas das áreas verdes e praças, entretanto, 

predominam espécies exóticas como os nim indiano.  

Quadro 11 – Quadro das áreas verdes e parques municipais, e sua localização – Itarema – CE  

Equipamento 

Parque de Lazer do Lagamar 

Praça N.Senhora de Fátima 
Praça dos Rios 

Praça Pedro Penha 

Praça dos Feirantes 

Praça Pedra Cheirosa 

Praça do Carvoeiro 

Praça de Córrego da Volta 

Praça do Oriente 

Praça de Patos 

Praça de São Miguel Ancanjo 

Praça do Sagrado Coração de Jesus 

Praça dos Desportista 
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Praça dos Pescadores 

Praça de Almofala 

Praça de Sitio Alegre 

Praça do Assentamento Lagoa do Mineiro 

Praça do Sítio Urubu 

Praça Mais Infância 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.  

 

 Arborização urbana  

Itarema ainda não possui o seu Plano de Arborização instituído em lei, 

entretanto, para uma organização da arborização urbana há algumas medidas. 

As podas realizadas nas áreas públicas são feitas pela mesma empresa 

terceirizada de resíduos sólidos. Além disso, a secretaria municipal realiza ações 

pontuais de plantio de árvores em vias públicas.  

No plantio de árvores urbanas, nas praças municipais é comum a 

presença de Nim indiano, Pata de vaca, Flamboyant, Muncumbeira e Ipês. As 

árvores frutíferas são mais comuns as mangueiras, azeitoneiras e jambo. 

De acordo com informações apresentadas pela equipe municipal, há 

conflitos entre a arborização urbana e rede elétrica e rompimento de calçadas e 

calçamentos, em alguns pontos da área urbana. Entretanto, as podas das 

árvores são realizadas regularmente pela prefeitura, ou até mesmo pelos 

particulares.  
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Mapa 17 – Trechos de vias com menor arborização urbana – Itarema – CE 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. Dados trabalhados pelo autor.  
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1.4.4.3 Resíduos sólidos  

Itarema é contemplaa pelo Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos 

da Região Litoral Norte (CPMRS-RLN) e já apresenta o Plano de Implementação 

de Coletas na cidade. Para o futuro, está prevista a construção da Central de 

Resíduos Sólidos no município. Atualmente, o principal tipo de coleta existente 

na cidade é de resíduos domésticos, com uma frequência de três vezes por 

semana em um horário padronizado das 7h00 às 11h00, e das 14h00 às 16h00. 

Os locais atendidos são:  

 Sede do município (3 vezes por semana); 

 Morro da Sinhá (3 vezes por semana); 

 Almofala (3 vezes por semana); 

 Torrões (3 vezes por semana); 

 Avenida – sede do raio até o Liceu de Almofala (3 vezes por semana); 

 Morro do Comum (3 vezes por semana); 

 Praia da Tijuca (3 vezes por semana); 

 Rua do Toco (3 vezes por semana); 

 Oitica (3 vezes por semana); 

 Riacho (3 vezes por semana); 

 Rua dos Cachorros – Vila Dimas (3 vezes por semana); 

 Rua Antônio Raimundo – Rua Raimundo Martins (3 vezes por semana); 

 Guabirabas (3 vezes por semana); 

 Caju Coco (3 vezes por semana); 

 Lagamar (3 vezes por semana); 

 Praia da Barra (3 vezes por semana); 

 Praia do Guajiru (3 vezes por semana); 

 Praia do Farol (3 vezes por semana); 

 Avenida – do Guajiru até a caixa d’água da Volta do Rio (3 vezes por 

semana); 

 Gargoé (3 vezes por semana); 

 Baixinhas (3 vezes por semana); 

 Vila Rodrigues (3 vezes por semana); 

 Vila Santa Rita (3 vezes por semana); 
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 Córrego da Volta (3 vezes por semana); 

 Mãe Cosma (3 vezes por semana); 

 Buriti (3 vezes por semana); 

 Olhos d’Água (3 vezes por semana); 

 Itapajé (3 vezes por semana), e; 

 Lagoa do Mato (3 vezes por semana).  

Além disso, o serviço de poda de árvores também é realizado pela prefeitura. A 

frequência é alternada, ocorre de acordo com a necessidade da população, 

sendo contemplada toda a sede municipal e logradouros públicos por este 

serviço.  

Em média, Itarema descarta 24 toneladas de lixos por dia, sendo um 1,5kg por 

pessoa/dia. Com a estimativa populacional de 50 mil habitantes em 2030, a 

cidade prevê que o descarte de lixo passe a ser 30 toneladas por dia, 900 

toneladas por mês, e 10.800 toneladas por ano. Em 10 anos, a estimativa é de 

108.000 toneladas.  

Em Itarema existe 6 pontos de lixões distribuídos ao longo do território municipal 

(Figura 19). A forma de destinação dos resíduos é apresentada no quadro a 

seguir (Quadro  2 – Destinação dos resíduos de Itarema CEQuadro 3).  
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ROTA COMPACTADOR NO DOMINGO  

 

ROTA COMPACTADOR PEQUENO  
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ROTA DE COMPACTADOR GRANDE  
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ROTA CAÇAMBA AZUL  
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VEÍCULOS DA COLETA DE LIXO  

Figura 115 - Caminhão compactador que atende a Sede do Município de Itarema 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.  

Figura 116 - Traseira do caminhão compactador que atende a Sede do Município de Itarema  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 117 - Caminhão compactador que atende os Distritos de Almofala e Torrões do Município de Itarema  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

 

 

Figura 118 - Caminhão compactador que atende os Distritos de Almofala e Torrões do Município de Itarema  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 119 - Caçamba que atende a sede para resíduos da construção que atende no Município de Itarema  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

 

Figura 120 - Caçamba que atende a sede para resíduos da construção que atende no Município de Itarema  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 121 - Caminhão que atende a comunidade de Córrego da Volta e Catanduba  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

 

Figura 122 - Caminhão que atende a comunidade de Córrego da Volta e Catanduba 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 123 - Caminhão que atende a comunidade de Carvoeiro 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

 

Figura 124 - Caminhão que atende a comunidade de Oriente 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 125 - Caminhão que atende a comunidade de Oriente  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Mapa 18- Mapa de pontos de lixões em Itarema-CE 
 

Fonte: IBGE (2010), Prefeitura Municipal (2021). Dados trabalhados pelo autor.  
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Quadro  2 – Destinação dos resíduos de Itarema CE  

Tipo de resíduos Destinação 

Doméstico 
Lixão e parte é aproveitada pelos 

catadores 
Hospitalar Incineração 
Industrial - 

Reciclável 
Lixão e parte é aproveitada pelos 

catadores 
Poda de árvores Lixão 

Construção civil 
Este resíduo geralmente é utilizado 

como aterro ou recuperação de 
estradas vicinais 

Fonte: Prefeitura Municipal (2020). 

O município ainda não é contemplado por um aterro sanitário, entretanto, faz 

parte do Consórcio Público do Litoral Norte e está em processo de realização de 

instalação de Centrais Municipais de Reciclagem, ecopontos nos principais 

aglomerados urbanos e rurais. Os materiais que serão destinados à rejeito 

ficarão em um aterro controlado no município de Acaraú, há uma distância de 

24km de Itarema.  

Em relação à separação de lixos reciclados, o município está em período de 

organização de uma associação de catadores (infraestrutura e equipamentos), 

para que estes possam realizar a coleta seletiva.  

No que tange a coleta de lixo hospitalar, esse procedimento é realizado nos 

pontos de saúde, laboratório municipal e hospitalar, ficando de fora as farmácias, 

clínicas e laboratórios particulares.  

Itarema apresenta o projeto ECO JUÁ em parceria com a Associação de 

Catadores, esse projeto faz a coleta de óleo de restaurantes e transforma em 

sabão ecológico.  

Em relação ao serviço de varrição de Itarema, as ruas contempladas são (Figura 

126):  

 Centro da cidade;  

 Rua João Jaime;  

 Avenida Rios;  

 Avenida Manoel Sales (caixa da lotérica até a Carnaúba do Brasil);  
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 Centro – Avenida João Batista Rios até o Ginásio;  

 Rua José Fernandes de Sousa;  

 Rua Mestre Pedro Leão, e;  

 Trecho da Prefeitura Municipal.  
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Figura 126 - Mapa de locais e varrição de Itarema  

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2021).  
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Itarema é contemplada por legislações específicas referente aos resíduos 

sólidos e limpeza pública, que serão discriminadas a seguir.  

 Plano da coleta seletiva da Região Norte;  

 Projeto da Central Municipal de Resíduos;  

 Lei da coleta seletiva;  

 Lei de criação do Código de Limpeza;  

 Lei do projeto Recicla Itarema;  

 Rota de coleta dos veículos;  

 Varredores de ruas.  

1.5 Mobilidade urbana 

O município de Itarema possui grande potencial turístico, especialmente nas 

áreas do litoral. O principal atrativo turístico está voltado para os esportes 

aquáticos de vela, especialmente o Kitesurf, com destaque para a prática na 

localidade da Ilha do Guajiru. 

Além do turismo esportivo, o município de Itarema possui como potencial suas 

praias – especialmente Torrões, Patos e Farol. Há ainda, em menor escala, o 

potencial para turismo religioso e cultural, com a igreja de Almofala – tombada 

pelo patrimônio histórico. Pontua-se também a localidade do Engenho de Patos, 

atualmente em processo de oficialização como sítio arqueológico.  

O município participa do FORTEXO (Fórum Regional do Turismo do Extremo 

Oeste) que congrega os munícipios Acaraú, Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, 

Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema e Jijoca de Jericoacoara.  

Existe um projeto para a implantação do Sistema Municipal de Turismo (SMT), 

que inclui, entre outras ações a revisão, atualização e reativação do Conselho 

Municipal do Turismo.  

Vale destacar que a atividade turística é um importante motor de geração de 

emprego e renda para a população local. A secretaria de turismo vem 

promovendo cursos de aperfeiçoamento gratuitos em parcerias com instituições 

como Senac e Sebrae para as áreas de gastronomia, hotelaria e idiomas visando 
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uma melhor qualificação e melhores oportunidades para a população atuar na 

área turística. 

Figura 127 - Av. Rios sentido indo para a Prefeitura Municipal   

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.  

Figura 128 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 129 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

Figura 130 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 131 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Rotatória do  Bairro do 
Riacho – 01  

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

Figura 132 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Rotatória do  Bairro do 
Riacho – 02  

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 133 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro – 03  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 

Figura 134 - Av.João Batista Rios avenida que passa pelo centro da cidade trecho Bairro 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 135 - Av.Alagamar indo para as praias de Guajiru e Farol  

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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2. LEITURA COMUNITÁRIA  

 

2.1 Objetivo desta etapa 

Este trabalho foi realizado por meio de consulta online e física, através de 

questionário completo multitemático, e por meio de oficinas comunitárias, 

regionalizadas em Setores de Mobilização. Esta leitura busca levantar, organizar 

e mapear, no território, as demandas coletivas dos diferentes grupos sociais, 

levando em conta as escalas dos bairros e localidades urbanas e rurais do 

município. 

A Leitura Comunitária terá como objetivos:  
 

a) Identificar os territórios comunitários, os grupos de interesse e os 

conflitos entre as formas de uso e ocupação do solo;  

b) Confrontar os dados levantados e analisados na leitura técnica, 

identificando inclusive temas e questões possivelmente não abordados.  

Nesta etapa foi subsidiado o aperfeiçoamento do sistema permanente e 

participativo de planejamento e gestão, com a participação da população na 

implementação das políticas públicas de planejamento municipal. 

O processo de divulgação das oficinas comunitárias ocorreu através de cartazes, 

divulgação por rádio e caixa de som, além das redes sociais.  

  



 
 

Página | 191 
 

Figura 136 – Registro fotográfico da divulgação física das oficinas comunitárias – Itarema – CE  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  

 

2.2 Oficinas comunitárias  

2.2.1 Metodologia desta etapa  

As oficinas comunitárias nesta etapa apresentam como objetivo a leitura 

comunitária diagnóstica do local de vivência dos cidadãos. O objetivo final é ter 

uma leitura analítica de “Potencialidades” e “Deficiências” de cada assunto, 

sendo utilizada a metodologia ZOPP, com visualização móvel como direcionador 

a esta leitura diagnóstica. As oficinas comunitárias foram realizadas visando a 
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discussão de propostas e diretrizes, conforme apresentado na descrição da 3ª 

etapa do trabalho (Produto 1 – Plano de Trabalho).  

As oficinas comunitárias são eventos públicos, agendados com cerca de 15 a 20 

dias de antecedência. A divulgação do evento foi realizada pela equipe 

municipal, com a finalidade de mobilizar a população e garantir ampla 

participação da sociedade no processo de revisão do Plano Diretor.  

O processo de elaboração do diagnóstico - bem como das diretrizes e propostas, 

posteriormente – buscou identificar as características específicas de cada local, 

com a regionalização das oficinas. Assim, são definidos os Setores de 

Mobilização (SM), dividindo as regiões de abrangência de cada Oficina 

Comunitária no território municipal, para que a leitura comunitária permita obter 

maior detalhamento das características locais. Foram definidos em Itarema cinco 

setores de mobilização, tendo em consideração a divisão do município em 

distritos e os setores censitários de Itarema, definidos pelo IBGE. 

O Setor de Mobilização 01 (SM-01) compreende o Distrito Sede, 

compreendendo a parcela maior adensamento urbano da sede municipal. O 

Setor de Mobilização 02 (SM-02) compreende a porção territorial de praia de 

Itarema. O Setor de Mobilização 03 (SM-03), compreende a área territorial de 

Sertão. O Setor de Mobilização 04 (SM-04) compreende a área territorial de 

Assentamento. O Setor de Mobilização 05 (SM-05) compreende a área territorial 

de Comunidade Indígena. 

 

O evento foi dividido em 03(três) momentos:  

• Breve explicação do coordenador (e mediador) da equipe técnica de 
consultoria;  

• Divisão em grupos para discussões temáticas;  

• Exposição breve de cada grupo para que todos possam opinar em outros 
temas.  
 

Os temas são:  

• Ordenamento Territorial;  

• Habitação e Aspectos Socioeconômicos;  

• Mobilidade e Acessibilidade;  
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• Meio Ambiente, Turismo e Patrimônio; e  

• Infraestrutura;  
 

2.2.2 Desenvolvimento das oficinas  

1) Todas Oficinas Comunitárias foram realizadas da seguinte maneira: 

2) 1ᵒ Momento: Recepção com assinatura da lista de presença; 

3) 2ᵒ Momento: Abertura da Oficina com a fala de um representante da Equipe 

de Coordenação e Fiscalização Municipal - CM; 

4) 3ᵒ Momento: Apresentação através de multimídia, sobre Plano Diretor, 

Estatuto da Cidade, participação da sociedade, etapas da Revisão do Plano 

Diretor de Itarema, divulgação da Consulta Pública Online do Plano Diretor 

e dinâmicas, pela Sra. Arq. Fátima Franz, da consultoria contratada; 

5) 4ᵒ Momento: Distribuição do material didático para realização da dinâmica 

em grupo: Que cidade temos hoje? Quais são nossos principais problemas?; 

6) 5ᵒ Momento: Debate em grupo; 

7) 6ᵒ Momento: Leitura para todos os presentes da produção dos grupos 

referente a dinâmica em grupo; 

8) 7ᵒ Momento: Abertura da palavra para manifestação e dúvidas; 

9) 8ᵒ Momento: Encerramento da Oficina Local. 

10)  A leitura comunitária foi realizada através de oficinas urbanas, distritos e 

assentamentos, conforme o recorte regional, sendo aplicada dinâmica em 

grupo, através da metodologia da visualização móvel, cujo o objetivo era o 

debate em grupo, devendo os grupos responderem: Que cidade Temos 

Hoje? Quais são nossos Principais Problemas? Abordando os temas 

pertinentes aos 9 eixos do Plano Diretor: Infraestrutura, Habitação, Emprego 

e Renda, Saúde, Meio Ambiente e Patrimônio, Educação, Mobilidade e 

Acessibilidade, Turismo e Lazer e Segurança. Em cada região foram 

envolvidos a população da mesma, membros da Equipe Técnica Municipal 

e Consultoria Contratada. 

11)  Nas oficinas, buscou-se identificar os principais problemas e convergências 

de opiniões que subsidiarão a formatação do cenário mais provável para o 

Município. 
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12)  Todo o material produzido para as oficinas: apresentação e dinâmicas foram 

antecipadamente analisados e aprovados pela Equipe de Coordenação 

Municipal - CM. Em cada oficina foi apresentada uma síntese da 

programação da elaboração do trabalho, sobre a importância do Plano 

Diretor, a participação social, por que se deve planejar uma cidade, Estatuto 

da Cidade e as etapas do desenvolvimento do trabalho. Os locais dos 

eventos foram antecipadamente visitados para verificação dos mesmos, 

sendo escolhidos locais amplos e arejados, que permitisse seguir todas as 

regras sanitárias exigido neste momento de pandemia. Apesar de ainda se 

estar em estado de pandemia, mas com boa parte da população vacinada, 

o interesse por parte da população e o esforço por parte dos membros da 

Equipe Técnica Municipal e apoio da Administração Pública, com cartazes, 

vídeo promocional a ampla divulgação, houve uma participação significativa 

da população, bem além do esperado, com mais de 600 pessoas nas 5 

oficinas, onde nem todos assinaram a Lista de Presença, o que não diminuiu 

o excelente resultado obtido. 

13)  Estiveram envolvidos no processo de revisão do Plano Diretor de Itarema 

três equipes com diferentes responsabilidades, a Coordenação e 

Fiscalização Municipal - denominada CM, a Equipe Técnica Municipal – 

denominada ETM e a Equipe Técnica de Consultoria. 
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2.2.3 Apresentação das oficinas comunitárias  
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2.2.4  Resultados obtidos  

2.2.4.1 Oficina – Região Oriente  

Regiões foram escolhidas de forma a atender áreas do município com 

características bem distintas, alcançando assim todas necessidades da 

população de acordo com a realidade local. A região de Oriente fica localizado 

na área Sul da Sede e a Oeste da CE 177, sendo uma região rural de sertão. 

Conforme lista de presença contou com a participação de 94 pessoas, mas, 

acreditamos que haviam mais de 100 pessoas, pois algumas não assinaram a 

Lista de Presença. As mesmas, em grupo, discutiram temas de interesse da 

região, apontando os problemas sentidos no morar na cidade de Itarema. Sendo 

as áreas apontadas com maiores problemas, as áreas de infraestrutura, sendo 

mais citado nesta área as questões que envolvem saneamento básico 

iluminação pública e cemitério, entre tantos outros, como mostram o resultado 

da dinâmica. Com relação a habitação a maior necessidade apontada é a falta 

de moradia com necessidade de mais construções habitacionais para baixa 

renda, necessidade de substituição das casas de taipa e a regularização 

fundiária. Em emprego e renda, foram apontados como principais problemas a 

necessidade de mais cursos profissionalizantes no local, apoio associativismo, 

cooperativas e necessidade de mais empresas. Na área da saúde, foram 
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apontados falta de ambulância, medicamentos, atendimento mais humanizado, 

melhorar a infraestrutura nas instalações de saúde e mais médicos especialistas. 

Quanto ao meio ambiente e patrimônio, a poluição dos rios, lixão a céu aberto, 

pouca coleta de lixo e falta de educação ambiental. Na educação foi a 

necessidade de melhoria na infraestrutura das escolas e equipamentos com 

climatização das salas de aula e valorização dos professores. Com relação a 

mobilidade e acessibilidade, as questões mais problemáticas apontadas foram a 

deficiência de transporte e a falta de ciclovias. No turismo e lazer foram 

apontados necessidade de espaços para cultura, esporte e lazer. E, por último, 

referente a segurança o mais apontado foi a necessidade de policiamento 

ostensivo em todo município. 

 

Figura 137 –Resultado da dinâmica de grupo – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Figura 138 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 139 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 140 – Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 01  

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 141 - Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 02  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 142 - Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 143 - Registro fotográfico – Oficina Comunitária do Oriente – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.2.4.2 Oficina – Região Córrego da Volta  

Regiões foram escolhidas de forma a atender áreas do município com 

características bem distintas, alcançando assim todas necessidades da 

população de acordo com a realidade local. A região de Córrego da Volta fica 

localizado na área Sul da Sede e da CE 177, sendo uma região rural de sertão 

e praia. Conforme lista de presença contou com a participação de participação 

63 pessoas. As mesmas, em grupo, discutiram temas de interesse da região, 

apontando os problemas sentidos no morar na cidade de Itarema. Sendo as 

áreas apontadas com maiores problemas, as áreas de infraestrutura, sendo mais 

citado nesta área as questões que envolvem saneamento básico iluminação 

pública, cemitério e manutenção e pavimentação de vias, entre tantos outros, 

como mostram o resultado da dinâmica. Com relação a habitação a maior 

necessidade apontada é a falta de moradia com necessidade de mais 

construções habitacionais para baixa renda, necessidade de substituição das 

casas de taipa e a falta de banheiros em algumas casas. Em emprego e renda, 

foram apontados como principais problemas a necessidade de mais cursos 

técnicos e superior, mais indústrias e empresas e mais oportunidade de emprego 

para os jovens. Na área da saúde, foram apontados falta de mais médicos nas 

unidades de saúde, mais medicamentos, ampliação da unidade de saúde e mais 

agilidade para exames e consultas. Quanto ao meio ambiente e patrimônio, 

problemas com a coleta de lixo, falta de proteção das nascentes, queimadas, 

necessidade de cuidar e preservar as áreas ambientais. Na educação foi a 

necessidade de melhoria na infraestrutura das escolas e equipamentos de 

informática, climatização das salas de aula, ampliação dos espaços físicos das 

escolas e valorização dos professores. Com relação a mobilidade e 

acessibilidade, as questões mais problemáticas apontadas foram a falta de 

fiscalização para obediência da sinalização, falta de transporte coletivo e a falta 

de ciclovias. No turismo e lazer foram apontados necessidade de espaços para 

esporte e lazer. E, por último, referente a segurança o mais apontado foi a 

necessidade policiamento na zona rural e distritos. 
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Figura 144 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 145 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 146 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

 

 

 

 

  



 
 

Página | 210 
 

Figura 147 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 148 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 02  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 149 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 03  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 150 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 151 – Registro fotográfico – Registro fotográfico do Córrego da Volta – 05 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

2.2.4.3 Oficina – Sede de Itarema   

Regiões foram escolhidas de forma a atender áreas do município com 

características bem distintas, alcançando assim todas necessidades da 

população de acordo com a realidade local. A região da Sede fica localizado na 

área Noroeste do Município e da CE 085, sendo uma região central e por isso 

mais urbanizada, onde encontramos grande parte da prestação de serviços do 

Município. Conforme lista de presença contou com a participação de participação 

186 pessoas, mas com certeza, participaram da oficina mais de 400 pessoas, as 

quais a maioria não assinou a Lista de Presença, os quais se contabilizou pela 

quantidade de grupos que foram necessários ser formados e pelas fotos, 

também é possível se perceber a participação. As mesmas, em grupo, discutiram 

temas de interesse da região, apontando os problemas sentidos no morar na 

cidade de Itarema. Sendo as áreas apontadas com maiores problemas, as áreas 

de infraestrutura, sendo mais citado nesta área as questões que envolvem 

saneamento básico, iluminação pública, ampliação do cemitério e manutenção 

e pavimentação de via, falta de arborização na cidade, entre tantos outros, como 

mostram o resultado da dinâmica. Com relação a habitação a maior necessidade 
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apontada é a falta de moradia com necessidade de mais construções 

habitacionais populares, sendo citado casa para quem realmente precisa, 

Fiscalização para evitar construções irregulares e em área de risco. Em emprego 

e renda, foram apontados como principais problemas a necessidade de mais 

cursos de qualificação profissional, necessidade de novas áreas industriais, mais 

empresas voltadas para agricultura, ampliação do programa do jovem aprendiz 

e realização de concurso público. Na área da saúde, foram apontados a 

necessidade de mais unidades de saúde, mais profissionais especializados, 

ampliação do hospital e do PSF, necessidade de mais ambulância e atendimento 

mais humanizado no hospital, entre outros. Quanto ao meio ambiente e 

patrimônio, falta proteção dos manguezais e nascentes, falta fiscalização nas 

áreas históricas, falta fiscalização referente ao avanço da ocupação do 

alagamar, necessidade de coleta seletiva do lixo, controle das queimadas, entre 

outros. Na educação foi a necessidade de melhoria na infraestrutura das escolas 

e equipamentos, necessidade de valorização e formação continuada dos 

professores, falta de creche, CEI em tempo integral, entre outros. Com relação 

a mobilidade e acessibilidade, as questões mais problemáticas apontadas foram 

a falta de acessibilidade na orla marítima, falta de transporte coletivo, falta 

fiscalização e conscientização no trânsito e respeito a sinalização e a falta de 

ciclovias. No turismo e lazer foram apontados necessidade de melhorias nos 

espaços culturais, parques, praças e praias, faltam espaços para prática de 

esporte e lazer. E, por último, referente a segurança o mais apontado foi a 

necessidade policiamento na zona rural e distritos, de mais segurança e 

necessidade de organização e sinalização no trânsito. 
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Figura 152 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 153 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página | 216 
 

 
Figura 154 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
 
Figura 155 - Resultado da dinâmica de grupo – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 156 - Resultado da dinâmica de grupo – 05 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 157 - Resultado da dinâmica de grupo – 06 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 158 - Resultado da dinâmica de grupo – 07 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 159 - Resultado da dinâmica de grupo – 08 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 160 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 01 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 161 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 02  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 162 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 03 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 163 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 164 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 05 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

 

 

 

 

Figura 165 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 06 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Figura 166 – Registro fotográfico – Sede de Itarema – 07 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.2.4.4 Oficina – Região do Assentamento  

Regiões foram escolhidas de forma a atender áreas do município com 

características bem distintas, alcançando assim todas necessidades da 

população de acordo com a realidade local. A região do Assentamento fica 

localizado na área Leste da Sede e da CE 085, sendo uma região rural voltada 

a agricultura. Conforme lista de presença contou com a participação de 68. As 

mesmas, em grupo, discutiram temas de interesse da região, apontando os 

problemas sentidos no morar na cidade de Itarema. Sendo as áreas apontadas 

com maior problemas, as áreas de infraestrutura, sendo mais citado nesta área 

as questões que envolvem saneamento básico, como falta de água e coleta 

seletiva do lixo, melhoria das estradas vicinais, iluminação pública, reforma e 

implantação de cemitérios e continuação do asfalto até a Praia de Patos entre 

tantos outros, como mostram o resultado da dinâmica. Com relação a habitação 

a maior necessidade apontada é a falta de moradia com necessidade de mais 

construções habitacionais na região de Patos, necessidade de substituição das 

casas de taipa e inexistência de assistência técnica. Em emprego e renda, foram 

apontados como principais problemas a necessidade de empresas de 

reciclagem de resíduos sólidos e agricultura, de cursos de capacitação 

profissional em turismo, agroecologia, empreendedorismo e para pescadores, 

projetos para subsidiar a agricultura familiar e permanência no campo. Na área 
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da saúde, foram apontados falta de ambulância, medicamentos, mais 

especialistas, melhorar a infraestrutura do hospital, atendimento odontológico na 

área rural. Quanto ao meio ambiente e patrimônio, necessidade de aterro 

sanitário na região de Patos, faltam programas ambientais para proteção do meio 

ambiente, proteção das nascentes, reflorestamento e proibição do uso de 

agrotóxicos. Na educação foi a necessidade de melhoria na infraestrutura das 

escolas e equipamentos, programas de incentivo ao jovem do campo ao ensino 

superior, capacitação e valorização dos professores. Com relação a mobilidade 

e acessibilidade, as questões mais problemáticas apontadas foram a deficiência 

a falta de ciclovias, melhoria das estradas vicinais, transporte coletivo para as 

praias e calçamento. No turismo e lazer foram apontados necessidade de 

espaços para cultura, esporte e lazer, valorização e implantação do turismo 

sustentável. E, por último, referente a segurança o mais apontado foi a 

necessidade de posto policial no Distrito de Patos, melhoria na forma de 

abordagem e necessidade de ronda em todas comunidades. 
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Figura 167 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 

 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 168 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 169 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 170 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 171 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 02 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página | 232 
 

Figura 172 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 173 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 174 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 175 – Registro fotográfico – Sede do Assentamento – 05 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.2.4.5 Oficina – Região de Almofala 

Regiões foram escolhidas de forma a atender áreas do município com 

características bem distintas, alcançando assim todas necessidades da 

população de acordo com a realidade local. A região de Almofala fica localizado 

na área Leste da Sede na CE177, sendo uma região de praia, histórica e com 

comunidade indígena. Conforme lista de presença contou com a participação de 

74. As mesmas, em grupo, discutiram temas de interesse da região, apontando 

os problemas sentidos no morar na cidade de Itarema. Sendo as áreas 

apontadas com maiores problemas, as áreas de infraestrutura, sendo mais 

citado nesta área as questões que envolvem falta de energia e altas tarifas, falta 

de pavimentação, carência de iluminação pública nas comunidades e 

saneamento básico ineficiente e inadequado, como falta de água. Com relação 

a habitação a maior necessidade apontada é a falta de moradia, habitação 

irregular na margem dos rios e inexistência de assistência técnica. Em emprego 

e renda, foram apontados como principais problemas a necessidade de 

empresas e indústrias, carência de emprego e renda, necessidade de ampliação 

de vagas nas escolas profissionalizantes. Na área da saúde, foram apontados 

falta de ambulância para a comunidade, faltam medicamentos, mais 

disponibilidade de consultas com especialistas. Quanto ao meio ambiente e 

patrimônio, falta valorização do patrimônio histórico, poluição das praias e rios, 

necessidade de reabertura do Projeto Tamar, existência de áreas de risco, 

desmatamento dos mangues e necessidade de preservar a igreja histórica. Na 

educação foi a necessidade de melhoria dos espaços físicos das escolas, 

melhorar sua infraestrutura e equipamentos, falta escola em tempo integral e 

necessidade de creche em tempo integral. Com relação a mobilidade e 

acessibilidade, as questões mais problemáticas apontadas foram a deficiência a 

falta de ciclovias, falta de transporte coletivo e falta acessibilidade e mobilidade 

urbana. No turismo e lazer foram apontados necessidade de espaços para 

cultura, esporte e lazer, necessidade de divulgação das áreas de turismo, falta 

de incentivo ao turismo e reforma das áreas turísticas. E, por último, referente a 

segurança o mais apontado foi a necessidade de voltar a funcionar a base do 

Raio na comunidade, necessidade de policiamento frequente nas ruas, falta 

fiscalização no trânsito e salva vidas nas praias. 
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Figura 176 - Resultado da dinâmica de grupo – 01 
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Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 177 - Resultado da dinâmica de grupo – 02 

 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 178 - Resultado da dinâmica de grupo – 03 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 179 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 01  

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 180 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 02 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 181 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 03 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Figura 182 – Registro fotográfico – Distrito de Almofala – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3  Consulta pública online e física  

A consulta pública foi realizada através da participação popular de forma remota 

e física. A consulta pública online ficou disponibilizada para a população através 

do site da prefeitura e redes sociais por um período de três meses (setembro, 

outubro e novembro). A consulta pública física foi realizada através do apoio 

técnico da prefeitura municipal para entrega e recebimento dos questionários, 

foram entregues 5.000 questionários à população em todos os bairros da cidade. 

O questionário online e físico seguiu a mesma forma de apresentação das 

perguntas, entretanto, será apresentado os resultados de forma separada. Os 

resultados obtidos foram 259 respostas do questionário online, e os resultados 

obtidos do questionário físico foram 1.869 respostas.  

O questionário da consulta pública (apresentado nas   
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Figura 183, Figura 184, Figura 185, Figura 186 e Figura 187) seguiu doze eixos 

de análise da opinião pública:  

1. Informações gerais;  

2. Meio ambiente;  

3. Mobilidade;  

4. Uso e ocupação do solo;  

5. Saúde pública;  

6. Educação pública;  

7. Esporte e lazer;  

8. Esporte e lazer perto da sua casa;  

9. Água tratada;  

10. Esgotamento sanitário;  

11. Qualidade de vida;  

12. Opinião sobre o processo.  
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Figura 183 – Questionário físico e online de opinião pública – 01  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Figura 184 – Questionário físico e online de opinião pública – 02 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 185 – Questionário físico e online de opinião pública – 03 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 186 – Questionário físico e online de opinião pública – 04 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Figura 187 – Questionário físico e online de opinião pública – 05 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.1  Resultado da consulta pública online  

2.3.1.1 Informações gerais  

Das respostas obtidas na consulta pública online, 92 foram realizadas por 
pessoas que moram no bairro Centro, 23 pessoas no bairro Baixinhas e 16 
pessoas no bairro Antônio Brandão (Gráfico 1). A maior faixa etária das 
pessoas que responderam foram entre 35 a 45 anos, em segundo lugar foram 
pessoas entre 22 a 45 anos (  
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Gráfico 2).  

Gráfico 1 – Qual o seu bairro?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 2 – Qual a sua idade?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Das pessoas que responderam o questionário online, 52% nasceram em 
Itarema (Gráfico 3), e 35% das pessoas vivem entre 31 a 45 anos na cidade ( 
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Gráfico 4).  

Gráfico 3 – Nasceu em Itarema?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 4 – Há quanto tempo você mora em Itarema?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Em relação aos alagamentos, 70% das pessoas disseram não para áreas 

alagadas com chuva intensa (Gráfico 5). E, em relação à coleta sistemática de 

lixo, 82, 6 % dos entrevistados declararam que existe coleta sistemática (Gráfico 

6).  

Gráfico 5 – A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

 

 



 
 

Página | 253 
 

Gráfico 6 – Você é atendido com a coleta sistemática de lixo?- Consulta pública online  

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Entretanto, se tratando de pontos de depósito de lixo irregular, 28% das pessoas 

disseram saber de algum ponto irregular de lixo (Gráfico 8). O Quadro 11 

apresenta os relatos prestados pelos moradores de áreas irregulares de lixo ao 

longo da cidade.  

Gráfico 7 – Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Quadro 12 – Quadro sobre as informações da população sobre a localização de lixo irregular na cidade – 
Consulta pública online  

Informações da população sobre localização de lixo irregular:  

A cidade inteira pois os tambores são poucos e o lixo vive no chão 

A maioria das ruas possuem um depósito irregular de lixo. Deveria cada residência manter os resíduos 
em sua residência até a passagem do caminhão de lixo, para descartá-las.  

Acho que todos os depósitos de lixo são irregulares. 

Alagamar 

Ao lado da escola JM Monteiro 

Cercados baldios 
Em alguns pontos menos "populares" pode ocorrer o acúmulo de lixo em calçadas, principalmente e 
localizações mais afastadas do Centro. 

Em Carvoeiro, existe um terreno que não tem o devido adequado 

Em frente a minha casa  

Esquinas das ruas onde moro 

Estradas 

Estruturante 

Lagamar 

Lagamar 

Lagamar e praias, MT lixo deixado  

Lixão 

Lixão da oiticica 

Lixão em aberto  

Lixo jogado ao leo 

Minha própria rua 

Na avenida Manoel Sales, terreno próximo a arerinha sentindo Gargoe. 

Na minha localidade não tem coleta 
Na minha rua..João Elias Brandão, bairro Lagoa Seca. Deposito de lixo incipiente, fazendo com que o 
lixo fique todo no chao.  
Não que seja irregular. Mas acho que a forma de coleta nas tuas deixa a desejar. Por exemplo na 
minha rua nós moradores fixamos um local pra colocar nosso lixo. E é ao ar livre. Os cachorros 
passam e levam as sacolas pela a rua toda . Isso é feio . Ainda mais no centro da cidade.Devia ser 
algo fixo e fechado. 

Não. Mais sempre se vê lixo no Rio que dá caminho para o Sitil Urubu.  

Nenhum 

No tem coleta seletiva do lixo, deveria ser feita a separação correta do lixo 
O lixão que a prefeitura deposita lixa é de certo um local irregular, haja vista ser a céu aberto e vez por 
outra estão queimado lixo e poluindo nossa atmosfera. E que já deveríamos ter um aterro sanitário. 
Pois a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 nunca foi cumprida por nossos gestores, sempre alegando 
ser uma obra cara. Mas será que é cara mesmo? 
O local para onde é levado o lixo e muito perigoso, pois na hora da queimada do lixo o fogo se 
espalha e acaba se alastrando para as vegetações próximas do local, e isso é muito preocupante.  
O povo costuma jogar lixo aqui atrás da minha casa na área de coqueiros, visto que a limpeza passa 
apenas entre 2 ou 1 vez na semana  

O próprio lixo da cidade que é descartado de maneira errada em lixões.  

Próximo à áreas residenciais. 

Próximo a minha residência  

Sim , o alagamar e terrenos de areia sem visibilidade dos donos. 

Sim alagamar. 

Sim dentro dos matos onde eu moro 
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Sim sei, aqui na Forquilha vizinho ao Córrego da Volta. 

Sim, cercados baldios 
Sim, contudo existem poucos pontos de coleta no centro,  o que dificulta. Também não há uma 
divulgação em larga escala dos horários e dias que os carros da coleta seletiva de lixo ocorrem.  

Sim, É um lixão a céu aberto 

Sim, em frente ao Colégio Valdo Rios  

Sim, lixão  
Sim, lixão ( lixo aberto, forte fedor e queima, prejudicando o povoado que mora próximo, causando 
poluição e doenças respiratórias. 
Sim, na rua Raimundo Silvestre, na esquina onde fica o renezão do frango  tem um tambo e o pessoal 
de três quarteirões vem jogar lixo aqui fica muito lixo espalhado na rua caatinga de pode horrível uma 
imundície poderia tirar esse tambor daqui e acabar com esse lixo aqui na rua o pessoal não se 
incomodam por conta que não é de frente a casa deles não é na rua deles vem gente de todas as ruas 
ao redor jogar lixo aq horrível…… 

Sim, o lixão 

Sim, o lixão 

Sim, o lixão  

Sim, o lixão a céu aberto em córrego  da Vitória  

Sim, perto do Colégio Valdo Rios. 

Sim, próximo ao mangue de Torrões  

Sim, todos os lixões do município.  

Sim, um lixão a céu aberto, que fica próximo de algumas residências. 

Sim, vatios espalhado pela cidade 

Sim,alguns.  

Sim. Em frente a Câmara dos Vereadores. 

Sim. Em frente a minha casa. 

Sim. Em frente minha casa. Inclusive seria bom colocar um tambor de lixo. 

Sim. Nos terrenos baldios, onde deveria pelo menos ter lixeira. 

Sim. O lixão. Lixo perto de povoado e queima causando poluição. 
Sim. O lixo do meu bairro é jogado a céu aberto em uma localidade próxima, sem um tratamento 
adequado  

Sim. Um ponto onde a galera amontoa lixo fora do dia da coleta. 

Simm na minha licalidade 

Terrenos baldios 
Todo terreno grande, abandonado é ponto de lixo irregular, depois os proprietários vão e queima a 
prefeitura alguma vez fez fiscalização? A pergunta deveria ser essa!  

Vários pontos.  

Vários. 
Vejo que as pessoa jogam muito lixo bem próximo da estrada. 

Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Em relação à arborização da cidade, 16,2% dos pesquisados deram nota 8 

(referente a uma escala de 0 a 10). 14,7 % deram nota 5 e 11,6% deram nota 

10. Apesar do percentual baixo, 5% da população avaliou como 0 a arborização 

urbana de Itarema (Gráfico 8 e Gráfico 9). 

Gráfico 8 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu bairro?- Consulta 
pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  

Gráfico 9 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do centro da cidade?- 
Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.1.2 Mobilidade   

Em relação à mobilidade urbana, o bairro mais visitado é o Centro (Gráfico 10), sendo o principal motivo de 
deslocamento o trabalho (Gráfico 11). E, o principal meio de locomação dos entrevistados está em 
motocicleta com 46,3% e carro com 30,5% ( 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12).  

Gráfico 10 – Para qual bairro/localidade da cidade você constuma ir com mais frequência, durante a 
semana?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 11 – Qual é o motivo do deslocamento?- Consulta pública online  

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 12 – Qual o seu principal meio de locomoção?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 13 –O que faria você andar a pé com mais frequência?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 
 
Gráfico 14 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias a pé no seu bairro?- Consulta 
pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 15 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 16 – Quais motivos fazem você andar de bicicleta?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 17 – O que você acha que poderia ser melhorado para o ciclista na sua cidade?- Consulta pública 
online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Quadro 13 – Informações sobre o que a população acha que poderia melhorar no sistema viário de Itarema 
– Consulta pública online  

O que você acha que poderia melhorar no sistema viário de Itarema?  

Fazer asfalto   

Mais asfalto nas estradas carroçais  

Percebo que a gestão já está melhorando, pois a mesma está neste processo de melhora. 

Fiscalização rígida 

Sinalização 

Mais políticas de melhoria para o bem da população. 

Consciência de todos 

Melhorar a segurança  
Mais sinalização, melhoria na pavimentação asfáltica e implantação das mesmas nas regiões rurais do 
município  
As vezes se tornam perigosas 
Mais são boas  

Conscientização das pessoas. 

Tudo 

Poderia melhorar a segurança no sistema viário, entre outros  

Melhorar as condições das vias 

Fiscalização  

Uma melhor pavimentação de ruas e manutenção das mesmas. 

Sem comentários  

Faixas e placas  

Calçada mais baixa para o acesso de cadeirante.  

Sinalização e organização do trânsito 

Reformas  

Respeito dos motoristas na sinalização. 

Mas fiscalizações  

Sinalização com multa. 

Não sei informar 

Criar ciclovia, mais sinalização, criar agente de trânsito  

Sinalização  

Muita coisa  

Transporte público  

Iluminação pública, a sinalização e a melhoria do asfalto.  

Sinalização e Conscientização no trânsito  
A organização do trânsito no centro da cidade. Tudo muito confuso, os carros de entrega de mercadoria e 
dos habitantes estacionam em locais indevidos, atrapalhando o trânsito. Necessita de mais investimento na 
municipalização do trânsito como também campanhas de educação.  

Organização do trânsito 
Iniciar com a municipalização do trânsito, conscientização da população em geral para uso de capacetes, 
cintos de segurança, velocidade nas ruas, e usos corretos das vias (mão e contramão - a maioria das 
pessoas não sabem a diferença). Sinalização adequada e semáforos que funcionem, além de fiscalização 
24hs (câmeras ou física).  

Mais segurança 
Pedestrianização: 
Uma iniciativa voltada para a pedestrianização, em especial no Centro e em localizações de escolas e 
outros prédios públicos, é vital para aumento da qualidade de vida da população em geral, em termos de 
segurança, saúde - com o incentivo à mobilidade, seja com a prática de atividades físicas ou com incentivo a 
caminhadas, que no longo prazo cortaria custos na área da saúde -, assim como o crescimento de 
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pequenos negócios (fato suportado por diversas pesquisas, como por exemplo: 
https://futureplaceleadership.com/wp-content/uploads/2017/05/Tallinn-High-Street-Case-studies-Future-
Place-Leadership.pdf), além de contribuir com a pauta ambiental, pois de forma direta incentiva a caminhada 
e o ciclismo, o que por consequência, diminui o incentivo à compra de automóveis e motocicletas - o que 
poderia ser potencializado com o implantação de um transporte coletivo robusto no município. 
 
Transporte público/coletivo: 
O município deveria começar uma iniciativa nesse segmento, e adaptar nosso sistema viário para o 
desenvolvimento desse setor, com uso de faixas exclusivas e pontos de ônibus em pontos estratégicos.  
O município de Itarema possui várias regiões, relativamente isoladas do centro urbano. É comum vermos 
pessoas de diversas localidades, tomando esforço tremendo para executar tarefas que são banais para uma 
população mais privilegiada de nossa cidade.  
Para renovar, ou tirar um documento, ou até mesmo buscar seus direitos básicos, como saúde e educação, 
as populações de baixa renda e de minorias, precisam acordar extremamente cedo e pagar por "fretes", e 
arcar com gastos que não deveriam fazer parte da busca por seus direitos. Esses gastos fazem a situação 
de vulnerabilidade de nossa população crescer. 
Outra situação que emerge dessa marginalização, é a ocorrência de motoristas/motociclistas que transitam 
sem habilitação, ou pior, que são menores de idade. Além de situações com veículos irregulares etc. Esses 
fatos, contribuem com aumento de acidentes de trânsito, e afetam diretamente a segurança da população 
Com o objetivo de assegurar os direitos de nossa população, assim como fomentar o comércio local e 
desenvolvimento do munício, essa ação se torna essencial! 
 
Parece óbvio, que se um plano bem pensado e bem executado, voltado para esses tópicos, resultaria no 
desenvolvimento socioeconômico do município, assim como aumentaria a segurança, bem-estar e felicidade 
da população. 
É interessante o investimento na área de pedestrianização, dessa forma garantindo que o pedestre seja o 
ponto alvo na melhoria. Investimento em transporte público é legal. 

Mais segurança 

Estrutura física, mais suporte 

Campanha Educativa do trânsito 
O pedestre deveria ser a prioridade, através de foco maior na segurança, conforto e felicidade do mesmo 
em conjunto com uma maior eficiência do trânsito. 
O estacionamento e engarrafamento no Centro Comercial de Itarema torna o caminho do pedestre 
intrafegável. Retirar todos os carros estacionados do Centro Comercial. 

Fiscalização dos guardas de trânsito  

Fiscalização  

A questão da sinalização das ruas e também os sentidos de algumas ruas devem ser revistos 

Sinalização 

Organizar as ruas 

Respeito da comunidade as vias do trânsito ao pedestre e uma fiscalização maior por parte do poder público 

A inclusão dentro das escolas do município, da disciplina educação em trânsito. 

Educar os condutores. 

Fiscalização 

Ruas bem organizadas  

Mais semáforos e lombadas, sinalização correta, pra inibir alguns condutores irresponsáveis 

Está melhorando. Mas ainda está meio bagunçado... 

Melhorar a qualidade de algumas vias que estão muito esburacadas  

Mais acessibilidade 

Sinalização de trânsito e comunicação visual nas vias públicas. 

Conforto 

Mais segurança e fiscalização no trânsito  

Mais fiscalização. 

Maior fiscalização e punição para infratores  

Tudo 

Os buracos  
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Ter rodoviária 

O trânsito 

Fiscalização no trânsito 

Conscientização da população  
Estacionamento para veículos, organização do trânsito em especial no centro com horário para transportes 
de carga .... 

Melhor sinalização 

Áreas de estacionamento demarcada com clareza 

Mais sinalizações  

Ciclovias, melhoria no transporte público e melhoria da qualidade das vias. 

Conscientização  

Sinalização 

Pavimentação com qualidade e com paralelepípedos, seguindo de passeios públicos e sinalizações 

O trânsito 

Ter rodoviária  

Tudo 

Tudo 

Guarda de trânsito orientando os pedestres, motoristas e ciclistas 

Algumas ruas estão com a pavimentação desestruturadas 

Câmeras  

Acesso a mais ciclovias tanto para os ciclistas e para os cidadãos.  

Mais segurança e mais fiscalização. 

Fiscalização nos sinais e organização no centro  

Sinalização  

Aumentar as sinalizações. 

Infraestrutura e fiscalização  

Mais fiscalização  

A conscientização das pessoas 

Mais campanhas sobre educação no trânsito  

Cumprimento das leis de punição para infrações de trânsito.  

Mais fiscalização,  

Calçadas mais estruturadas, pista para ciclistas  

Ruas sinalizadas e com infraestrutura adequada.  

Acostamento  

Tudo 

Acho que já estar melhor  

Mais sinalização  

Guardas de trânsito ou municipais orientando os pedestres e motoristas. 

Municipalização do trânsito  

Fiscalização e multas, pois o povo não respeita os sinais de trânsito.  

Tudo 

Mais transportes  

Fiscalização no cumprimento das sinalizações  

A organização do trânsito 

Municipalização do trânsito 

A liberação das ruas do centro, que sempre estão cheias de carros de um lado e de outro. 

A municipalização do trânsito 
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Organização  

Alargamento das ruas e melhorias do asfalto 

Melhoria da malha viária, fiscalização e campanhas educativas  
Fiscalização dos carros q ficam parados nas ruas do centro da Cidade. As ruas ficam sem espaço. E as 
pessoas tb. 

Melhoras na sinalização. 

Mais estradas asfaltadas 

Asfalto e sinalização  

Melhoras mesmo nas vias rodoviárias, com mais sinalização, proteções, placas, fiscalização, etc.. 

A sinalização 

Sinais de trânsito 

Fiscalização 
Fiscalização nas ruas para organizar o trânsito e sinalizar as ruas com faixas de pedestre e colocar limites 
de velocidade. 

Tudo 

Tudo a começar por novas estradas 

Muitas coisas  

As estradas 

Muitas coisas  

Área para ciclismo e maior iluminação nas ruas.  

Municipalização do trânsito/fiscalização 

Educação, fiscalização, orientação, melhor engenharia de tráfico por parte da prefeitura.  
Tudo inclusive criar o departamento de trânsito, manter o sentido das vias sem denotação de sentido único 
de alguns trecho tais como da Av João Batista Rios, Ruas: Manoel Rio e Alfonso Fontes.  Pois a alteração 
das mesmas só veio a piorar o que já era ruim. Sinalização adequada e de acordo com o CTB. Pois a 
sinalização que estão a fazer no momento está em desacordo com o CTB em várias partes das vias 
urbanas de nossa cidade. Manutenção periódica e quando necessário; e campanhas educativas poderiam 
melhorar o nosso sistema viário.   

Municipalização do trânsito 

Obedecer às normas do trânsito 

Sinalização 

Sinalização de trânsito 

Infraestrutura 

Fiscalização para o controle de carros estacionados no centro. 

Asfalto em todas as ruas 

Fiscalização no trânsito 

Sinalização  

Desconheço essa realidade  

Ruas mais afetada. 

Os espaçamentos 

Regras e respeito a elas 

Fiscalização com multa 

Conscientização da população, dos pedestres e motoristas. Sinalização. Fiscalização de trânsito. 

Sistema de Trânsito Municipal 

Tudo 

Tudo 

Não  entendir 

Segurança  

Bom 

Os motorista seguirem as regras de trânsito 
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Nada a declarar 

Fiscalização 

Apoio da guarda de trânsito para fiscalizar e orientar. 

Municipalização do transito  

As pistas 

Uma fiscalização do Detran  

 Mas fiscalizações 

Varias coisas. 

Nada a declarar 

Estradas bem asfaltadas  de vias duplas com sinalização  

Mais Ruas sinalizadas ... 
Primeiro o prefeito deveria cuidar mais de onde moro, pois simplesmente a rua que vivo ele nunca andou, 
precisa urgente de uma mudança. 

Um melhor controle do trânsito. 

Fiscalizações mais rigorosas com pessoas adequadas ,para fazerem essa fiscalização.  

Ciclo faixas, acostamentos para pedestres e uma fiscalização mais intensa no trânsito. 

Educação no trânsito 

O trânsito de transportes e pedestres teriam mais segurança  

Mais vias 

Mas vias 
Reestruturação de estradas da zona rural, que são extremamente intrafegáveis durante os períodos de 
chuvas  
Mais asfalto na zona rural, revitalização da estrada de acesso ente Pedra Arrancada e Comodongo, 
atualmente com ponte comprometida. 

Ruas mais largas 

A educação das pessoas no trânsito e nas vias 

Mais organização no trânsito. 

Estrutura,conscientização,fiscalizaçåo. 

Mais segurança, acessibilidade a transportes coletivos, infraestrutura para ciclistas 

Campanha de conscientização  

Fiscalização 

Organização do trânsito  

Fiscalização  
Tem refazer o asfalto de quase toda cidade, pois nossas ruas parece mais uma pista de rali .. Muito buraco, 
ondulação, em especial as ruas primeiro de janeiro, avenida rios, Manoel teofelo da guia, avenida senador 
Virgílio Távora  

Campanha de conscientização  

Organização de estacionamento 

Construção de estradas de qualidade 

Tudo 

Mais organizaçao no transito 
O maior problema em si  é a falta de respeito e educação no trânsito, as ruas estão ótimas e bem 
sinalizadas. A falta de educação dos motoristas é a maior dificuldade para trafegarmos com segurança 

Criação de ciclo faixas ,e calçadão para o pedestre 

Conscientização 

Regulamentar e capacitar 

Sinalizacao. 

Mais sinalização e melhoria das vias 

Melhorar o acesso  

A malha viária  
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Mais fiscalização  

Mais segurança no trânsito  

Melhoria do asfalto.  

Sinalização e orientações para melhorar o trânsito evitando acidente. 

Merorraria o trânsito de carros e pedestre porque não tem onde colocar os carros 

Áreas de lazer no meu bairro para as crianças brincar.  
O sistema viário poderia melhorar, a Av. João Batista Rios próx aos comércios tem um péssimo espaço, 
desorganizado. Logo, o sentido centro precisa de uma sinalização adequada, de como fazer a travessia, por 
causa da Av. João Batista Rios ter apenas um sentido em determinado trecho. Onde foi mais viável, quando 
era no sentido contrário, a meio de usar a Av. Rios.  

Mais recurso do governo 

Implantar as faixas de pedestres  

Estradas melhores, com mais sinalização e fiscalização rígida  

As vias 

Ruas asfaltadas e sinalizadas 

Pavimentação de qualidade e sinalização  

Com centizar as pessoas a respeitar mais os sistemas.  

Ruas asfaltada com mais sinalização  

Sinalização  

Urbanização 

Mais transporte coletivo 

Fiscalização  

A sinalização de trânsito. 

Mais segurança  

A educação no trânsito, com respeito as regras de trânsito. 

Faixas de pedestre, sinalização. 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

2.3.1.3  Uso e ocupação do solo  

Gráfico 18 – No seu bairro há muitos terrenos baldios?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 14 – Informações da população de como os terrenos baldios são utilizados– Consulta pública online  

Se Sim, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? De que forma? 

Muitos sao usado cm lixao outros por plantas 

Sim. Para o plantio de milho e feijão durante o inverno. 

Jogando lixo 

Para colocar animais para pastagem 
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Não é terreno baldios... São mais é cercados que ninguém usa e nem cuida, nem o próprio dono do 
cercado cuida, e fica lá sem cuidados só acumulando lixos 

Reflorestar 

Jogando lixo nós terrenos baldios 

Para proteção ao meio ambiente  

Sim. Plantações.  

Algumas moradores fazer queimada do lixo a céu aberto. 

Plantações  

Os poucos terrenos são encontrados como depósito de lixo 

Pra colocar lixo 

Sim, pra jogar lixo em frente 

Para colocar animais. 

Para colocarem lixo  

Plantação 

Aqui próximo tem um que é usado por dono de depósito de construção  

Há bastante terrenos, porem são bem cuidados 

Plantações. geralmente só acúmulo de lixo e o mato crescendo desordenadamente 

Para jogar podas de plantas, já que o carro do lixo não recolhe esse tipo de material. 

Plantar 

Sim. Lugar para colocar resto de podas de planta, já que o carro de lixo não faz o recolhimento. 

Não sei  

Os terrenos são usados em plantações 

Jogam lixos 

Pra jogar lixo e plantação  

Jogar lixos, ladrões se esconder para assaltos 

Plantação  

Lixo 

Criação de animais, gado. 

Entulho de construção 
Aqui atrás da minha casa nós coqueiros lá utilizam para jogar lixo e tem um campinho improvisado 
usando para jogar  

sim, colocar lixo 

Serve para acúmulo de lixo. 

Depósito de lixo 

Sim, pra colocar lixo 

Jogar lixo 

Sim para lixo  

Pra colocar lixo 

Alguns como reservatórios de lixo.  

Para colocar lixo e materiais de pesca 

Plantações 

Colocam lixo 

Plantio de feijão  

Moro na zaga já rural e terrenos desocupados na minha região não recebi este nome. 

As vezes colocam lixo 

Sim, com plantações para benefício próprio. 

Somente para aterro  

Existe casa abandonada onde se ocupa lixo.  
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São terrenos de pessoas  

Não temos terreno baldios. 

Agriculturas 

Os terrenos são utilizados de forma inadequada como descarte de lixo. 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 
Gráfico 19 – O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 
Gráfico 20 – Onde você mora existe comércio e serviços que atendam suas necessidades básicas? (como, 
por exemplo: padaria, minimercado, açougue, farmácia, salão de beleza, lotérica, etc.)- Consulta pública 
online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.1.4 Saúde pública  

Gráfico 21 – Você frequenta a unidade de saúde (posto de saúde) próximo à sua casa? - Consulta pública 
online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 15 – Informações da população sobre qual é a unidade de saúde mais próxima da casa e mais 
frequentada – Consulta pública online  

Qual unidade de saúde próximo a sua casa você costuma frequentar?  
Posto de saúde  
Posto de saúde indígena  Hospital Municipal 
Unidade de Batedeira  Posto de saúde 
Posto de saúde Almofala  Unidade de Saúde Córrego da Volta  
Ubs Ps de córrego da volta  
Corrego da volta  Posto de saúde.  
Unidade básica de saúde da Lagoa Seca PSF lagoa seca 
Psf lagoa do mineiro  Lagoa seca 
Ubs gargoe Hospital municipal  

PSF  José Félix de Moura  
Unidade Básica de Saúde da Lagoa Seca, Hospital 
Municipal. 

Posto. Córrego da volta  Não frequento. 
Miguel monteiro Psf lagoa seca 
Posto de saúde do Carvoeiro,frequento sim Não vou ao posto 
Psf maria kelliane Sede periferia 
UBS de Carvoeiro  Posto 
PSF de Córrego da Volta  Posto de Saúde Lagoa Seca 
Posto da sede no centro Posto de saúde.  
Lagoa seca Posto da lagoa seca 
Ubs periferia  Posto de saúde da lagoa seca 
Hospital municipal Posto de saúde 
Lagoa seca Não frequento 
Ubs josé vasconcelos brandão  Posto da lagoa seca  
Unidade sede- praça pedra cheirosa Posto de saúde da lagoa seca 
Antônio rios PSF Lagoa seca  
PSF centro. Lagoa seca  
Pedra cheirosa Posto da Lagoa Seca  
PSF da Lagoa Seca PSF José de Vasconcelos Brandão   
Posto de saúde Miguel Monteiro  Posto da Sede 
Psf antônio rios  Localidade dos patos q fica a 5 quilômetros 
Posto do são Vicente Córrego da volta  
Posto Pedra cheirosa porto de Saúde. 
Posto de saúde PSF Posto de saúde da lagoa seca 
Sede Posto de saúde  
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Centro  UBS de patos 
Posto de saúde. Posto de saúde 
Sede Posto de Saúde. 
Centro  Posto de saúde  
Posto de saúde  PSF  
Posto de saude  da pedra cheirosa  Posto de saúde 
Pisto de saúde do bairro São Vicente  Posto de saúde  
PSF Dr. Antônio Rios  PSF 
Posto  PSF 
Hospital  UBS de Córrego da Volta (10 km de distância) 
Posto de saúde.  Córrego da Volta  
Hospital público  Posto do Riacho 
Hospital  Posto Agostinho Salomão 
Ubs minguel monteiro  Ubs riacho 
Posto de saúde  Posto de saúde.  
Hospital  Riacho 
Posto deo  centro Agostinho salomão 
Posto de saúde - Centro Posto de saúde  
Posto do centro  Nenhuma 
Posto de saúde.  Nenhuma 
Nenhuma Não costumo frequentar  
Em comodongo Ubs agostinho salomão  
Ubs Posto de saúde  
Agostinho salomão  Posto de saúde, hospital 
O posto de SAÚDE  Indígena local 
Posto Minguel monteiro 
O Posto de Saúde Miguel Monteiro 
Posto De Saude de Coreego da Volta  Posto de saúde 
O psf Ubs de são vicente 
Corrego da volta Psf minguel monteiro 
Posto de saude Unidade saúde são vicente 
Posto de saúde  Ubs miguel Monteiro  
Posto de saúde. Psf - miguel monteiro  
Psf córrego da volta São vicente 
Psf corrego da volta  Miguel Monteiro  
Posto de saúde  Posto de Saúde  
Posto de saúde, e farmácia.  Posto de saúde  
Lagoa do mineiro Posto miguel monteiro 
Vila parati Almofala 
Posto de saúde  Miguel Monteiro 
Posto de saúde. Miguel Monteiro  
Ubs A Unidade de Torrões  
Posto Posto de saúde  
Posto de saúde  Francisco  Bonifácio  
Psf de almofala PSF de Torrões  
Acarau Indígena 
Posto PSF Rogério Monteiro 
Hospital e Posto do gargoe Nao utilizo  
Ubs gargoê Posto de Saúde.  
Do gargoê Não é tão próximo, mas é um posto de saúde.  
UBS gargoê P.S.F Rogério Monteiro  
PSF do Gargoê Posto de saúde torrões  
Psf gargôe Posto 
Psf gargoê Posto saúde Varjota, indígena 
hospital Ubs parati 
Posto de saude Ubs 
Posto de saude garguer PSF- carvoeiro 
Posto de saúde Posto 
Nenhuma As vezes a Unidade Básica de Saúde. 
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Hospital Posto de saude. 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 22 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o serviço prestado nesta unidade de saúde - Consulta pública 
online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

2.3.1.5  Educação pública  

Gráfico 23 – Você frequenta uma unidade de educação pública?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 24 – Atribua uma nota de 1 a 5 para esta unidade de educação - Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

 

 



 
 

Página | 271 
 

 

2.3.1.6 Esporte e lazer  

Gráfico 25 – Existe algum equipamento público de esporte e lazer (praças, parques, quadras, academia ao 
ar livre, etc.) perto da sua casa?  - Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 16 – Informações da população sobre o que existe de esporte e lazer perto de casa – Consulta 
pública online  

O que existe de esporte e lazer público perto da sua casa?  
Só quadra Praça, quadra  areninha 
Quadra esportiva  Praça  
Sim Praça  
Quadra esportiva,  Praça, quadra de esportes, pista de skate.  
Areninha e quadra esportiva Praça e pista skate 
Quadra esportiva Nada 
Nada Praça e quadra  
Não tem Pista de skate e praça 

 Existe um bem distante da minha casa 
Praça, pista de skate, área de lazer, parquinho 
infantil, quadra de esportes 

Praça, quadra  Sim 
Areninha  Praça de skate  garguer  
Nada Uma praça 
Futsal Nada 
Quadra de esportes  Nada 
Campo de futebol  Praça  
Uma pracinha de igreja Areninha 
Quadra Campo de futebol feito pelos moradores.  
Campo de futebol  Não há espaços de lazer 
Areninha de futebol em frente da minha casa. Uma quadra esportiva.  
Praças, calçadão, quadras Praça municipal 
Arena Ginásio 
Quadra de esporte Praça  
Quadra esporte  Campo de futebol, praças. 
Quadra esportiva.  Não existe 
Quadra esportiva.  Praças 
Nada. Futebol, Volei. 
Nada Nada 
Uma praça mau feita Praça  
Quadra esportiva, areninha de jogos, praça Praça.  
Campo de futebol(areninha), praça sem estrutura de 
lazer. Areninha 
Nada Praça 
Areninha, praça  Ginásio  
Praça  Ginásio  
Nada Praça 
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Pracinha Não tem 
Praças  Sim 
Academias e praças Praça da capela de São Miguel 
Construíram uma "Areninha" - quadra de esportes 
(futsal) e uma pequena 'pracinha', com bancos e 
possíveis espaços para passeio com cachorros e 
crianças, contudo, o local está sendo utilizado como 
estacionamento de carros de uma oficina que fica em 
frente (localizado na Avenida Manoel Sales).  Ginásio Poliesportivo  
Estádio e quadra. Praça  
Equipamentos na Praça Nossa Senhora de Fátima Só uma quadra de futebol 
Praças e areninhas. Pracinhas 
As quadras nas praças,bola, vôlei e etcs Não. 
Praças e quadras Praças 
Praça Não existe  
Praça Um gramado de futebol 
Pracinha Nada. Simplesmente é uma rua esquecida 
Não tem Uma praça. 

Praças 
Um campo de futebol em péssimas condições 
e uma quadra de esportes.  

Quadra de esportes na praça  Nenhum  
Praça Praça 
Nada Não tem 
Praça Não tem 
Praça Não tem 
Um campo society, que está desativado. Não existe 
Nada. Nada 
Praça  Praça 
Praça A praça mais infância 

Ginásio de esportes e o Estádio 
Ginásio poliesportivo, estádio, praça mais 
infância, centro cultural  

Praça com quadra Praças  e ginásio esportivo. 
Praças e quadras Praça 
Ginásio polo esportivo Praça 
Areninha e praça com parque Praça, ginasio, estádio  
Praça Futebol, vôlei e randball 
Ginásio coberto Quadra esportiva 
Não há  Ginásio esportivo, Estádio de futebol 
Praças Estádio, ginásio de esportes, e praça  
Praças e academia da saúde. Parece,ginásio e estádio  
Estádio, Ginásio, academias Academia da saúde, praças e parque  
Não  Nada  
Areninha Não tem nada 
Praça Nada 
Não há espaços públicos de lazer nas proximidades Nada 
Areninha, praças com infraestrutura para 
modalidades esportivas  Praça  
Não tem  NADA 
Uma praça Nenhum 
Praças Nada 
Praça  Futebol de Areia 
Nada  Não  
Areninha Quadra 
Praça e acadêmia . Nenhum  
Praça da Matriz Praça  
Quadra esportiva do colégio  Nenhum  
Pracinha Praça 
Praças, quadras, campo Praça 
Não existe , só na rua atrás. Praça  

Nada 
Existe uma praça, onde necessita de cuidados 
adequados 

Ginásio  Não tem  
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Praças Não  
Praças, calçadão Alagamar... Somente a praça 
Praça. Nada 
Nenhum Praça, quadra esportivas 
Quadra de futebol  Nada  
Praça,  quadra e Futevolei  Praça e quadra esportiva.  
Areinha, praça. Nada, seria bom se tivesse.  
Ginásio poliesportivo  Praça pública,quadra de esportes.  
Sim  Quadra espo 
As praças,elas também contém várias formas de 
lazer dentro delas. Não 
Praça  Quadra e campo 
Praça com equipamentos para exercitar-se  Nada 

Não existe  
Não há nenhum lazer público próximo a minha 
residência.  

Estádio  Não existe  
Praças  Quadra poliesportiva  
Nada Quadra esportiva 
Praças e academia pública  Uma quadra 
Praça  Só a quadra da escola  
Não tem NAO TEMOS 
Praça  Quadra 
Academia pública  Quadra esportiva 
Praça  Quadra esportiva. 
Não tem  QUADRA POLIESPORTIVA 
Praça  Campo de futebol 
Ginásio  Quadra de esportes  
Areninha-futboll Só uma quadra de esportes.  
Ginásio de esportes  Uma quadra 
Praça Nada 
Não existe  Quadra 

Praça.  
Praça, campo de futebol  e tem uma areinha 
para ser concluída. 

Praça  Sim 
Não vejo  Nada 
Areninha  Nada 
Praça e quadras esportivas e estádio  Uma quadra de esporte. 
Nenhum Quadra de esporte e calçadão 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 26 – Atribua uma nota de 1 a 5 para este equipamento  - Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.1.7 Água tratada  

Gráfico 27 – Sua casa possui rede de água tratada? - Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 28 – Atribua uma nota de 1 a 5 para a rede de água tratada no seu bairro- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

2.3.1.8 Esgotamento sanitário  

Gráfico 29 – Sua casa possui rede de esgotamento sanitário?  - Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 



 
 

Página | 275 
 

 

 

Gráfico 30 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o sistema de esgotamento sanitário do seu bairro - Consulta 
pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

2.3.1.9 Qualidade de vida  

Quadro 17 – Cite 3 pontos positivos de viver na sua cidade – Consulta pública online  

Cite 3 pontos positivos de viver na sua cidade:  

Tranquilidade Minha Família, Meu Trabalho 
Qualidade do ar. Qualidade da água. Convivência 
social.  Pessoas acolhedoras ,cidade litorânea  

O ambiente, o turismo e o trabalho.  Praias, bom saneamento, boa água  

Lazer, cultura, tranquilidade 
Tranquilidade,cidade limpa e rica em recursos 
naturais 

Cidade limpa, assalto nas ruas, praças 
estruturadas. 

Cidade limpa, povo hospitaleiro,proximo as 
praias. 

Tranquilidade, ponto turístico e sem poluição. Tranquilidade, trabalho, lazer 

Tranquila, clima bom e povo acolhedor 

Hospital 
mercado 
praias 

Ruas limpas,tranquilidade,segurança  Tranquilidade, paz, lazer 

Aconchegante,  clima agradável, belas praias  Clima tropical, lazer e qualidade de vida. 
Tem praias bonitas 
tem boas escolas 
tem boas rendas de pescas  Áreas de lazer, tranquilidade, praias. 

Praia, igreja histórica, praças  Clima tropical, acessibilidade e " calmaria ". 

Não tem Turismo, cultura,tranquilidade 
Próximo à praia, acesso fácil às necessidades, 
custo de vida barato Tranquilo,população e lazer 

Beleza naturais, pontos históricos e praias Cidade limpa -   

Faço  asserço ao mercado e hospitais e estradas  

Custo de vida, se comparado com cidades 
maiores; qualidade do ar e acesso ao litoral; 
fácil acesso ao trabalho 

1-áreas de lazer acessíveis. 2- emprego. 3- família. Clima; condições de trabalhos; boa acolhida. 

Turismo, locomoção e qualidade de vida 
Próximo de parentes,cidade de belezas 
naturais, 
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Economia, cultura local, educação  

Não preciso pegar transporte pra trabalhar, 
população acolhedora, muita tranquilidade na 
cidade. 

Segurança, custo de vida mais barato, e qualidade 
de vida. Rua arborizada,cidade calma e cidade limpa 
Tranquila 
praias 
hospitaleiros Cidade pequena , morar no centro  

Lazer, acolhedora, segurança 
Coleta de lixo, atendimento de saúde básica 
beleza natural 

Clima, pesca e agricultura  
Ar puro,locais saudáveis para adquirir 
alimentos,ainda um pouco segura 

Pesca, agricultura e água favorável  Cidade bonita, desenvolvida e  

Área litoral, vegetação.  

Beleza natural 
organização 
constante evolução 

Os pontos turísticos. Tenho meu trabalho.. 
Turismo e meio ambiente ,agradável e 
favorável a comunidades  

O ar, mobilidade e pequena. 
Amo minha cidade, povo acolhedor, as belezas 
naturais 

Pior que não tem ponto positivo, não tem 
oportunidade de emprego, não tem área de lazer 
para as crianças,e várias outras coisas que não 
vou comentar. 

Tranquilo, tem mt a crescer e potencialidade 
em turismo e evolução de forma geral 

1- custo de vida barato 
2- menos violência  
3- turismo  

Por ser uma cidade perto das praias,ser 
também uma cidade calma e de um povo muito 
hospitaleiro. 

É uma cidade muito bonita, com muitos pontos 
turísticos, como praias, e é muito frequentada por 
turistas Turismo ,economia, lazer 

Boas escolas, turismo,   Belas praias, o clima,  

Segurança Praias, Lagos, Restaurantes 

Prais, paz, amizades  
Limpeza, acessibilidade nós serviços que 
preciso, clima. 

A proximidade de tudo hospital,  farmácia, escola, 
comércio etc....  

Cidade litorânea, clima agradável, praias 
belissímas. 

Litoral, certa tranquilidade  e prefeito acessível ao 
público Acesso fácil as praias, economia e trabalho 
Infraestrutura do município; acesso as politicas 
públicas; local calmo para se viver; 

Educação de qualidade, iluminação, 
segurança.  

População prestativa, praias belas 

1. Tudo perto o acesso rápido. 
2. A pesca pois gera muito trabalho. 
3. O turismo diversificado.  

1- belezas naturais; 2- tranquilidade; 3- 
disponibilidade de trabalho (pra mim).  

* coleta do lixo; 
* equipamentos de esporte e lazer; 
* sinalização. 

Cidade acolhedora, praias, clima 

Belas praias 
cidade pequena  
cidade pequena, mas desenvolvida  

É bonita, todo mundo se conhece,todo mundo é 
amigo Ventilada, acolhimento,  

Lazer, praia e boa infraestrutura  

Lazer,facilidade em encontrar o que preucura 
como comércios, farmácias etc e é um lugar 
muito bom para morar. 

Cidade linda(praia, sol e mar), qualidade de vida e 
as pessoas  Tranquila / bonita / organizada  

É pacata, distâncias pequenas Cidade limpa, organizada , belas praias  

Praias, prefeito atencioso e noas estradas. Cidade pequena, fácil acesso pra trabalhar  
Cidade aconchegante 
utilidades em geral de fácil acesso 
clima agradável  Ar puro, população pequena, belezas naturais  
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Praias, praias e praias  Cidade bonita limpa e de povo hospitaleiro 
Cidade bem estruturada, belas praias, 
aconchegando-vos  Prais, restaurantes, comércios, praças  

N tem 
Turismo (litoral muito valorizado), lazer e 
segurança pública. 

Tranquila  pacata acolhedora 
Clima agradável, belas praias, muitas fontes de 
renda 

Meu trabalho Hospital,bancos,praias 

Cidade limpa, pessoas receptivas, clima agradável Comércio,as praias,família  
Cidade turística 
bem estruturada 
desenvolvida  Limpa,bonita  

Família, amizades e trabalho Tranquilidade e hospitalidade. 
Minha cidade mãe não troca por nem uma 
outra.tenho o que deus me deu e só grata.praias 
lindas alagamar farto.acudes.etc....... 

Turismo 
limpeza  
praia  

Organizada,acolhedora e limpa Clima,praias 

Pacata  Turismo, Cidade Desenvolvida Na Economia  

Religiosidade, praias, hospitalidade 

Cidade litorânea. 
Pessoas hospitaleiras 
clima agradável 

 Tranquilo e fácil acesso ao básico  Tranquilo boa saúde e boa educação  

Cultura,lazer, esporte Educação, lazer e  moradia . 

Cultura, lazer,esporte 
Tranquilidade trabalho e por cuidar da minha 
mãe  

Tranquilidade, opções de lazer (praias, lagoas), 
menor poluição do ar em relação as grandes 
cidades Calma 

Baixo índice de violência, pouca poluição,  Segurança pública  

Clima, sem poluiçao,  
Cidade pacata, uma beleza indescritível e 
próximo das praias 

Trabalho,lazer e parte social 
Infraestrutura 
emprego renda. 

Pessoas receptivas, lugar calmo e tranquilo. 
Uma cidade tranquila; turística; população 
hospitaleira. 

Beleza natural,acolhedora,relativa tranquilidade 
Ruas limpas, cidade linda e pontos 
maravilhosos de lazer .  

Acessibilidade, por ser litorânea e  clima agradável A calmaria, o sucego e o povo 

Cidade calma,turista,litorânea  Têm um pouco de tudo  
Fácil acesso ao mercado, hospitais e acesso á 
internet as estradas Beleza, praias, postos e escolas proximos 
Tranquila 
praias 
hospitaleiros Tranquilidade, praias  

Cidade limpa, área de lazer, belezas naturais  
Arborização, pouca violência, custo de vida 
baixo. 

Povo hospitaleiro, clima fresco, meu trabalho é 
aqui  Emprego, saúde e educação. 

Limpa, calma,turista Segurança lazer praias  

Praias, comércio e infraestrutura  Tranquilidade,belezas  natureza e as praias  

Sentido de pertencimento. Calmaria,lazer,hospitalidade. 

As praia  Pelas belas praia açude 

As praias 
Tem várias opções de lazer, praias e lagoas e 
psinas 
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Tranquilidade, baixa poluição, e belas praias Agua,hospitalidade,lazer 

Belezas naturais, residência fixa,cidade em 
desenvolvimento 

Ar mais puro sem poluição, menos violência e 
escolas com bons professores para nossos 
filhos. 

Cidade bonita, com boa estrutura. Tranquilidade  

Praia e a natureza Nenhuma 

Seguranca saude e educacao  É uma cidade boa pra se viver  
Belezas naturais, cidade hospitaleira e grande 
potencial econômico  

Cidade hospitaleira, grande pontecial turistico e 
um grande potencial econômico. 

Cidade linda, turística e limpa  Praias , comodidade e segurança 
Cidade hospitaleira, belezas naturais e o grande 
potencial econômico Praias ,um pouco tranquilo ,peixes, 

Tranquilidade, praias, trabalho 
Por ser uma bela cidade, custo de vida, 
organizada.  

Tranquilidade,trabalho ,praias.  Ar puro/praias/povo cativante 

Praias,trabalho meio ambiente  
Família, custo de vida e por litorânea e 
acolhedora. 

Turismo,lazer e esporte. Qualidade de vida  

A igreja escola e a segurança poderia ser melhor  
Clima agradável; cidade desenvolvida; região 
de turismo 

Bonita, limpa e ótimo  
Custo de vida, cidade turística, possibilidade de 
desenvolvimento 

Cidade com pontos turísticos lindos, uma cultura 
espetacular e aconchegante. 

Área litorânea, cidade pequena e menos 
violência 

Saúde escola ,transporte.  Nenhum 

Arejada,limpa e bonita  
Belezas naturais, menor custo e mais 
qualidade de vida. 

Ar puro um pouco tranquilo Cidade ótima, lindas praias.  

Educação,  Praias,Tranquilidade,Amigos 
Comércio abundante. Cidade ser pequena. Poder 
público medianamente eficiente . 

Moro na zona rural, mas gosto da cidade por 
conta do comércio, feiras, e praias. 

Pontos turísticos para o laser, saúde no município 
é boa e etc 

Logística, pontos turísticos acessíveis e 
trafegabilidade.  

Minha família é daqui, amo o meu lugar e gosto 
das pessoas do meu lugar.  Cidade limpa, sinalizada ,bem cuidada. 

Escolas bem estruturadas,segurança e as praias  
Praias 
praças 

Acesso fácil a transporte, várias opções lazer, 
acesso fácil a escolas. Tranquilidade, pessoas, trabalho 
Não tem mais nem um ponto positivo pra morar 
aqui, muito perigoso Praias, infraestrutura e segurança  

Cidade limpa Pontos turísticos, trabalho e moradia. 

Turistica, acolhedora, tranquila Clima; praias; pouca violência urbana 
1.belezas naturais (praias) 2 .qualidade de vida. 
3.tradições religiosas e culturais indígenas. Cidade linda, praiana e rota turística 

Região praiana, meu trabalho, meus familiares Tranquilidade, segurança, boa vizinhança. 
Ar puro, proximidade com a natureza,  áreas de 
lazer de fácil acesso. Praias, família  

Limpeza da cidade, turismo e comércio. Pelas belezas da natureza e minha família. 

Cidade de clima tropical, lazer e esporte 
Pouca violência, cidade limpa e aconchegante. 
Posto  

Melhor lugar  Simplicidade, boa administração, tranquilidade  
Belezas naturais, morar perto da família e 
tranquilidade 

Praias maravilhosas, praças acessíveis,rua boa 
de se morar. 

Turismo, lazer e segurança pública  Praias 
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Conheço a cidade, tem comércio perto e posto de 
saúde. Praias, relativa segurança e família 
Falta de emprego,falta de segurança e a saúde 
que o atendimento é péssimo 

Praias 
bem sinalizada  

Calma, climatuzada , ar fresco 

Tranquila 
limpa 
urbanizada 

Tudo é bem perto 
cidade calma 
e litorânea 

A cidade precisa de muita coisa ainda para ter 
pontos positivos 

Praças, agências bancárias e comércios 
Saneamento básico, limpeza no centro da 
cidade,turismo do município. 

Belas praias,ótimos balneários,escolas de 
qualidade. 

Lugar com belas praias, atividades econômicas 
bem desenvolvidas e cultura bem valorizada. 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Quadro 18 – Cite 3 pontos positivos de morar no seu bairro – Consulta pública online  

Cite 3 pontos positivos de morar no seu bairro:  
Calma tranquilidade   Arborização, lazer e tranquilidade. 
Qualidade do ar.Qualidade da água. Convivência 
social. Segurança lazer supermercado  

Religião, o clima e pacata. 
A tranquilidade, conhecer todas as pessoas e 
viver em um ambiente natural. 

Tranquilidade,  Calmo,pessoas boas,lazer. 
Não tem poluição sonora, iluminação,calma Por que tem tranquilidade sem violência 
Calmaria, praias e sem criminalidade. Calmo , vizinhos , e alegre 
Calmo, sem barulho e boa vizinhanca Moradia,trabalho e água.  

Tranquilidade,segurança, limpeza do bairro por 
É tranquila, povo acolhedor e clima mais ou 
menos agradável. 

Tranquilo,  de fácil acesso,  e arborizada Paz 
A praia é perto 
Tem muitas plantas por perto Nenhum 
Areninha, asfalto, praia Não tem  
Não tem Local calmo, bem localizado e arborizado 
Praia, pontos históricos e limpeza Casa própria ,  
Tranquilidade   paz e sossego  Movimentado 
1- calmo.2- lotes acessíveis.3- próximo ao centro Rural, pequenos comércios.  

Tranquilo ,limpo ,silencioso. 
Arejado/povo amigo/crescimento de 
infraestrutura 

Organização, boa administração  Tranquilidade, acessibilidade e comodidade. 
Rua calma, boa iluminação, e rua plana. Não 
Tranquilidade, Acesso próximo 
Seguranca Afastado do centro; arborização; ar livre 
Tranquilidade, Tranquilidade 
Calmo  Tranquilo,  arborizado e praias 
Boa ventilação, Água potável, sossego  Tranquiludade 

Espaço físico a vegetação, lagoas e praia  
Contato frequente com a natureza, pessoas 
mais solicitas e tranquilidade. 

O abastecimento de água. Internet.  
Morar  próximo  da praia 
Bairro tranquilo 

Tranquilo. Tranquilidade,amigos,respeito com os visinhos 
Agora no meu bairro e mais calmo pois e no PV 
canudos. Tem várias árvores e bom para viver com 
crianças. 

Morar longe da cidade, estradas carroçais,  
saneamento básico nas comunidades,  
segurança nas comunidades.  

1- cidade Natal 
2- tranquilo  
3- menor custo de vida Segurança e condição do ar.  
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Para mim, conta como ponto positivo o fato de morar 
próximo a meus parentes, conhecer praticamente 
toda a vizinhança e morar em casa própria Tranquilo, arborizado, próximo a cidade. 

Custo de vida, tranquilidade. 
Rua calma 
Ponto de apoio a delegacia 

Calmo Próximo ao centro, comodidade, precos 

Segurança  
Localização próxima ao centro, igreja próxima 
e mercadinho próximo  

Paz, família e açudes  Tranquilo; pouco trânsito local.  
Por ser um bairro tranquilo, próximo ao centro e com 
pouco movimento.  Calmo, próximo a amigos, próximo ao centro 
Certa tranquilidade, comércios disponíveis e boa 
iluminação  Tranquilidade, segurança, boa vizinhança. 
Localização privilegiada; acesso rápido aos 
equipamentos de educação e saúde; acessibilidade 
a banco, supermercados, padarias, farmácias, 
açougue, etc.  Praias belas e família. 

Trânsito intensivo 

Posto de saúde  perto de casa , escolas 
próximas da minha residência,  bairro próximo  
ao centro. 

1- Fica no centro; 2- Moro a 31 anos no mesmo 
lugar;  Harmonia, amizade e organização  

Segurança, tranquilidade e clima 
Praias maravilhosas, praças acessíveis,rua boa 
de se morar, acesso bom de água. 

Ter tudo perto. Perto do centro 

É calmo, todo mundo se ajuda, é bonito 
Comércio, infraestrutura e proximidade do 
centro 

Segurança, limpeza e organização  Nada a declarar 

Segurança, tranquilidade e baixo custo de vida 

Limpo 
ruas asfaltadas 
boa vizinhança  

Boa Via de acesso, comercio proximo e boa 
vizinhança. 

A cidade precisa de muita coisa ainda para ter 
pontos positivos 

Calmo 
Próximo a comércios  Tranquilo  
Acessibilidade, lazer Tranquilidade. 
Central, seguro, próximo de tudo Água encanada, casa própria e coleta de lixo 

N tem  
Não tem nenhum ponto positivo um desses 
pontos negativos é estrada que não temos 

Vizinho bons amigos familiares   Silencioso, rural,arbonizadi 

Próximo a tudo, á igreja, ao trabalho, ao forum 
Bairro calmo 
silêncio 

Próximo ao ambiente de lazer Tranquilidade, arborização e estradas de areias  
Tranquila,amizade, trabalho Tem uma praia belíssima, 

Comércio.Farmacia academia.posto do DETRAN 
açougue escola....... 

Tranquilo 
Boas amizades 
Sem roubo 

Comércio, padarias, posto de saúde 
Saneamento básico, limpeza no centro da 
cidade,turismo do município.  

Perto de tudo  Zona de pesca, praia e muito produtivo. 
Tranquilo e central Religiosidade, Praias e hospitalidade 
Perto de tudo que preciso Tranquilo e perto do trabalho  

Próximo a locais principais 
Coleta de lixo,convívio interação entre as 
pessoas,colaboração da vizinhança  

Calmo , seguro e de bom acesso 
Colaboração da vizinhança, coleta de 
lixo,convívio e interação entre as pessoas. 

Escola perto de casa.Supermercado também 
próximo e unidade de saude próxima a minha casa. 

Tranquilidade, terrenos espaçosos, fácil acesso 
ao centro. 

Trabalho, lazer, serviços Tranquilidade 
Esporte 
hospital 
escola Calmo, limpo,  
Tranquilidade, praias, trabalho  Calmo, segurança e lazer 
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Localização, limpeza urbana e áreas de lazer. Pessoas receptivas, ambiente natural. 
Próximo a igreja, tranquilidade. Perto  da família. 
Acesso fácil a tudo, " tranqüilidade " e vizinhança 
calma. 

Tranquilidade, praticidade e colaboração da 
vizinhança 

Cultura,tranquilidade Tranquilo, 
Tranquilo,lazer e populacao Tranquilidade, paz e sossego 

Supermercado próximo -  Rua limpa 

Calmo 
Familiar 
Comercio perto  

Ausência de infraestrutura (falta rede de água 
tratada, rede de esgoto sanitário); iluminação 
precária; ausência de drenagem Tranquilidade, serviços, lazer  

Tranquilidade; infraestrutura; acessibilidade 
Perto do centro, muito calmo, coleta de lixo 
regular  

A tranquilidade  Tranquilo 
Trabalho perto de casa, comércios igreja próxima e 
coleta de lixo todos os dias. Calmo, acessibilidade  
Tem hospital, perto de escola e limpeza nas ruas Proximidade com a família. 
Morar no centro Simplismente o batalhao do raio 
Proximidade ao comércio, proximidade a unidade de 
saúde, proximidade unidade educacional Local tranquilo, ar puro,  
Necessidade,boa vizinhança e iluminação Calmo,tenho residência fixa,posto de saúde 
Cidade bonita, desenvolvida e acolhedora  CALMARIA 
Bem localizado 
Fácil acesso aos serviços básico 
segurança Bairro Calmo 
Comércio perto Segurança. Calmaria e eucacao  
Vizinhança, trabalho e o amor que cinto pela minha 
cidade 

Tranquilidade, baixo índice de violência e bom 
convívio social  

Por existir um banco, supermercado e escola. Calmo, arborização é vizinhança  

Tranquilidade,perto do centro , 
Tranqüilidade, bem estruturado e bem 
arborizado 

Tranquilo,a vizinhança é minha casa Tranquilidade, praias, trabalho 
Praias, lagos, restaurantes Praias,trabalho e meio ambiente.  
Tranquilidade, o bom relacionamento entre os 
moradores, humildade. Lazer, tranquilidade e paz. 
Tranquilo e próximo do tabalho, comércios, hospital,  
padarias, etc. 

A igreja e deveria ter mais locais de lazer para 
a comunidade maís iluminação  

Perto de todos os comércios necessarios Excelente,  limpo e bom de mora 

Fica no centro, calmo, segurança.  
Calmaria, bela vista da praia, contato com a 
natureza. 

1. Perto do meu trabalho.  
2. Perto da igreja.  
3. Perto da família. Tranquilidade segurança  
*Coleta de lixo! 
*Equipamentos de esporte e lazer; 
*Sinalização Tranquilo ,limpo e  arejado 
Localização  Tranquilo 
Legal  Moradia própria,  
Tranquilidade, comércio perto da minha casa,e 
praças para lazer. Tranquilo. Próximo à praia.  
Área de lazer/ comércio próximo/ igrejas  É praia, tranquilo e etc 

Bairro limpo , seguro e iluminado  

Meu bairro é tranqüilo, as pessoas são muito 
humildes e é praia sempre tem o melhor 
alimentos pra por na mesa.  

Bairro tranquilo, acesso fácil para os serviços 
básicos,  Tranquilidade, praia e trabalho 

Coleta de seletiva, praças e ruas asfaltadas  
Boa vizinhança, acesso fácil a serviço básicos, 
vários pontos de lazer . 

Tranquilo  próximo ao centro  Não tem 
Restantes, comércios, trabalho  Tranqüila,, propriedade própria, 
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Tem uma boa concentração de variedades de 
comércios que atendem minha necessidades 
básicas. 

1.tranquilidade,2.facilidade de água. 3.Boa 
vizinhança.  

Perto de tudo, calmo,bem frequentado. Minha familia, tranquilidade e meu trabalho 
Restaurantes,hospital,centro odontológico  Tranquilidade, ar puro. 
Acesso fácil das minhas necessidades Tranquilidade, limpeza, transportes. 
Perto de tudo,limpo Temos  praça ,posto de saúde e escolas. 
Tranquilidade  Casa própria é tranquilo  
Limpeza  
Acessibilidade ao comércio  
Iluminação  Tranquilidade  
Praça, igreja, vizinhança  Educação escolar  

Rua asfaltada, comercio ,e morar no centeo 
Moradia tranquila, fácil acesso ao esporte e ao 
lazer 

Limpo 

Infraestrutura  
Emprego 
Renda 

Próximo ao centro 
Tranquilo 
Fácil acesso.  

Calmo, povo hospitaleiro e ventilada apesar do 
cote constante de árvores. 

Muito tranquilo sem barulho e segurança  Tranquilidade, lindeza e boa arborização  
Escola e posto de saude A mesma coisa da questão anterior 
Familiar, tranquilo e açude p desfrutar Tranquilo e uma vizinhança boa  
Tranquilidade, lazer e segurança.  

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Quadro 19 – O que você mudaria na sua cidade? – Consulta pública online  

O que você mudaria na sua cidade?  

Mudaria cm arti cultura para projetos  para 
mulheres  

Trânsito - regulamentação 
pavimentação em todos as ruas - principalmente 
centro 

Mais segurança  
A criação de calcadas regulares e com acesso a 
cadeirantes e uma iluminação mais forte. 

Nada Arborizar mais.poluicao sonora....... 
Nada Arborização 
Organizada do trânsito Tirar o neto santo  da prefeitura  
O modo de eleger os políticos O local da feira .  

O local onde e a roviaria 
Plantaria muitas árvores e melhoria da segurança 
pública  

Por enquanto  nada Melhoraria a saúde pública 
Aumentaria a geração de emprego  Melhoraria o trânsito. 
A violência 
A saúde 
Colocaria lugares para as pessoas trabalharem Segurança 
Nada  Nada 
Mudaria as escolas, espaços públicos Segurança pública  

Sim 

Maior fiscalização no trânsito, com sistemas de 
câmeras para identificar possíveis infrações no 
trânsito. 

Mais árvores  Transito 
Nada A segurança  
Segurança  Emprego 
Estenderia o horário das UBS até às 19h.  Segurança de transito 

Criação do matadouro 

A padronização das ruas ( a cidade cresceu de 
maneira desordenada), havendo ruas muito 
estreitas e outras largas; inserir coleta de lixo 
seletiva. 

O modo de estacionar no centro  Mais iluminação na cidade 
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No presente momento nada Não mudaria investia em mais saneamento  

Segurança. Mas oportunidade de emprego.  

O trânsito, iluminação pública de 
qualidade,Arborização da cidade,reformas de 
qualidade nos prédios públicos 

O atendimento nos bancos. O trânsito 
Tudo, traria mais oportunidade de renda para a 
comunidade não só no centro de Itarema mais nas 
redondezas também. O trânsito 
Mudar gestão  atual do executivo e a gestão  do 
legislativo  Os secretários comissionados  
Que fosse uma cidade com mais emprego para a 
população  O centro  
Falta de emprego A violência.  

Trânsito 

Melhoraria o Sistema de educação pública, Criaria 
vias exclusivas para pedestres, melhoraria a 
arborização das ruas e incentivaria o respeito no 
trânsito 

Violência,  a forma  de atendimento na saúde, mas 
opções de lazer.   Trânsito  

Mais empregos.  
Não mudaria, mais aprimoraria os serviços 
prestados 

O índice de jovens no mundo das drogas e tráfico. 
Creio que devem existir políticas públicas 
multisetoriais voltadas para as nossas juventudes 
oportunizando o acesso a cursos 
profissionalizantes com bolsa, áreas de lazer em 
zonas mais periféricas, opções para inserção no 
mercado de trabalho.  

Diversificava as modalidades para esportes e 
equipamentos públicos 

A organização do trânsito O sistema do trânsito,pois está muito caótico. 
Retiraria todas as áreas de asfalto e colocaria 
paralelepípedos, além de nivelar e manter em 
projeto as calçadas para que sejam acessíveis aos 
munícipes. Melhoraria o transito. Manteria uma 
equipe específica para apoio sobre aos catadores 
de resíduos, garantindo que os resíduos reciclados 
sejam destinados a estes e não enviados para o 
lixão  A segurança  

O trânsito 

Construção de um matadouro e ruas pavimentadas 
com material de qualidade e uma unidades de 
recreação para idosos. 

Focaria na pedestrianização. O trânsito no centro 
As ruas q são ruim Mundaria a agência de ônibus. 

Mais pontos de lazer 
Poderia mudar a praça do senhor Deomedio 
Silveira.  

Lei do trânsito 

* Aumentaria a arborização;  
* Construiria ciclovias e bicicletário;   
* Fiscalização no trânsito. 

Uniformizaria o modelo de calçadas, focaria o 
modelo de organização urbana no pedestre. 

Obrigar o uso de caçambas para o recolhimento de 
entulhos…  
 
Incentivar a coleta seletiva  
 
Investimento no turismos local  

Oportunidades de emprego e Concursos públicos O prefeito  
Realizaria uma reterritorializacao dos bairros e 
ruas 

Pensaria em crescer mais a cidade em questão de 
construções novas,e reformas a onde precisa. 

Segurança, fiscalização e maior investimento no 
produtor local  Está tudo ótimo  
Mudaria o fato de não ter muitos empregos a 
oferecer. Tráfego  
O trânsito A escola E.M.E.F VALDO VASCONCELOS RIOS 
Vigilancia Trânsito  
Segurança pública , as facções invadiram a cidade Nada 
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O transito Controlar a entrada de estrangeiros. 

Violência , transito e urbanização com 
acessibilidade. A segurança é o desemprego  
Aumentaria o salario dos professores Muitas coisas 
Há violência  A segurança 
Nada  Organizar o trânsito e melhorar o centro comercial  
A violência  Uma boa parte do poder legislativo  

Saúde 
Mudaria a praça diomedio Luis da Silveira  e 
organizará os feirantes ou pra cá de lazer  

Tranquilidade, trabalho e praias. Tudo 
A saúde pública.  Nada 

Saúde, segurança e iluminação pública. 
Construção de um matadouro 
Ruas pavimentadas com material qualificado. 

Colocaria mais organização no trânsito da nossa 
cidade e dos comerciantes  O trânsito  
Mais indústrias para gerar mais empregos para as 
pessoas trabalhar,  e um  
 hospital regional.  

Mudaria todos os alfatos da cidade e faria o da 
praia da BARRA.  

Eu mudaria a organização do trânsito Nada 
Segurança  Segurança  
Nada Saúde  
A segurança  A pavimentação  

Saúde e segurança 
O trânsito que é muito confuso e a segurança que 
precisa ser mais ostensiva. 

Menos asfalto e mais árvores.  

A qualidade de atendimento do hospital e nos 
postos de saúde, e o  entro de Itarema a 
desorganização de estacionamento do centro. 

Daria mas oportunidades as pessoas humildes.  A forma de administraçãor do trânsito 
Mais segurança mais geração de emprego  Só o trânsito  
Segurança pública. O transito urbano modificava as ruas 
Segurança O prefeito e os vereadores  
Não  A Saúde  
Segurança, oportunidade de emprego Qualidade da saúde e da educação. 
Mais oportunidade de emprego para a população.  SAÚDE 
Segurança  Segurança  
Uma saúde de qualidade para todos. Educação 
com equidade. A saúde para melhor  
Rodoviária, sinalização. Melhorias na saúde.  

Nao 

Trazia mais emprego melhorar a segurança a 
saúde a educação asfalto em todas as localidades 
e no centro 

Segurança Segurança 

Mais possibilidades de empregos. 
Mudaria o desempenho de renda para as pessoas 
. 

Criaria área de fazer em cada bairro. Em cada 
bairro uma cabine da polícia. 

O atendimento às pessoas que que procuram os 
postos de saúde para ser atendidos e são tratadas 
com ignorância pelos atendentes que estão lá para 
atender bem a população. 

Reduzir mais impostos, aumentar a segurança, 
mais oportunidades de emprego e melhoria na 
qualidade de vida das famílias Tudo  
Sistema de iluminação  O atendimento as pessoas 
Nada Muitas coisas  
As queimadas 
Mais seguranças Indice de violência 
A violência no trânsito e segurança pública  A segurança 
O trânsito! "Se vc vem de Fortaleza e passar por o 
centro é uma maravilha! Más se vc vem de Acaraú 
pra passar pelo centro é uma verdadeira Índia , as 
ruas são estreitas, muito buraco, muita esquina,.. 
Creio que os motoristas de carretas sofrem muito Os sinais,mais emprego 
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... Antes era muito bom quando era pela 
prefeitura... Num sei de onde saiu essa ideia de 
mudar o trânsito..  
Sistema de energia Segurança pública.  
Por enquanto nada  Mais atrações nas praias falando em infraestrutura 

A gestão municipal 
O trânsito, a segurança e o modelo de gestão 
pública que infelizmente está falido. 

Mais emprego para a populaçao Falta de segurança 
Tornaria mais acessível serviço de saúde, 
diminuindo as burocracia para conseguir exames e 
a falta de atendimento médico especialistas 

Mais segurança pública e organização/educação 
no trânsito  

Organizaria o trânsito,incentivaria o turismo e os 
micro empreendedorismo Tudo  

Nada  
Organização das ruas e sinalização. Melhoria no 
atendimento ao público 

Coleta de lixo  Tudo 

Saneamento básico  
Traria fábricas  para gerar empregospar a 
população  

Terminar as partes dos asfalto que estão faltando  
e médicos no hospital  Eu plantaria mais plantas 

Eu nada quem deve mudar e os gestores 

Não é que mudaria.mais precisa de emprego, 
traria para a cidade mais emprego,  segurança,  
lazer, oportunidade para os jovens estudar e 
trabalhar.  

 Mas empregos 

Cursos de capacitação profissional. Oportunidades 
de trabalho. Sistema bancário que supra a 
necessidade da população.  

Coletas de lixo, mais cestos de lixos nas praças e 
locais publicos Mais segurança.  
Espaços públicos de lazer para crianças  A violência 
Mudaria algumas Areninhas e colocaria fábricas 
para Gerar empregos,pois a maioria do povo  tem 
que sair da cidade para procurar emprego em 
Fortaleza ou em outro lugar. O trânsito e o lixo 

Atitudes do prefeito 

População arrogante, pessoas quererem tomar 
vantagem ligando para o prefeito. Comerciantes 
não atendem bem. Ninguém respeita normas de 
trânsito, preferencial, sinalização.  

Assistência social aos mais humildes.  Estimular cultura, esporte e lazer 

Acabaria com o comércio de drogas. 

Mais arborização, construção de bosques, criação 
de um sistema de transito municipal e exploração 
do turismo para fazer crescimento econômico na 
cidade 

Educação 

Melhor Acessibilidade, fiscalização no trânsito, vias 
ciclísticas, disponibilidade transporte entre bairros 
e localidades. 

Trânsito com sinais e fiscalização eficaz, pequenas 
empresas, cuidar do próprio lixo Praça e igreja 
Mais área de cultura e lazer A política. 
Mas área de lazer e cultura.  Precisa msis investimento em saúde  pública.  
Mais oportunidades de emprego, mais  Segurança, facilidade de emprego. 
Colocaria ciclofaixas A iluminação deveria ser melhor. 
A Cidade precisa gerar emprego e renda  Segurança e fiscalização ambiental 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 20 – O que você mudaria no seu bairro? – Consulta pública online  

O que você mudaria no seu bairro?  
Mais emprego  Nada 
Reformaria a escola e colocaria luzes em toda 
localidade. Mas lugares para práticas de esportes  
Mais infraestrutura  Colocaria asfalto, pracas e quadras 
Estradas A Saúde  
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Os representantes políticos Qualidade da água. 
Planejamento de algumas ruas Iluminação publica 
Nada As ruas 
Melhoraria a malha viária de nossa região  Mais incentivos esportivos para os jovens. 
Mudaria o lixo 
Fazia o carro do lixo passar por aqui  Nada 
Nada  Tudo 

O lazer 

Reformava a praça da matriz e plantaria árvores de 
grande porte para fazer sombra, terminava a 
areinha que não está terminada colocaria as traves 
e fazia um vestiário com banheiro e fazia esgoto 
nas ruas que não tem. 

Precisa de uma infraestrutura maior para atender 
as demandas dos morados Tudo 
Mais segurança  Tudo 
Nada Muitas coisas  
Faria obras de infraestrutura Há infra-estrutura de alguns ruas 
Colocaria asfalto Segurança.  
Horário de colocar o lixo na rua. Conscientização 
sobre a Coleta seletiva. A iluminação pública que é bem precária 
Consciência para não fazer queimadas Falta de segurança 
Iluminação. Iluminação, Segurança 

A estrada carrossavel  
Faria uma quadra esportiva ,uma estrutura para 
práticas esportiva 

Nada tudo bem Faria praças,quadra de esporte  
A estradas daq de minha localidade , no inverno é 
horrível , os poços de lama. Não sei  
Que fosse asfaltada e tivesse coleta seletiva de 
lixo. Plantar mais planta 

Colocaria rede de esgoto 

Não mudaria. Só traria mais infraestrutura para 
minha comunidade, calçamento,  posto de saúde,  
segurança.  

Pavimentação, saneamento básico  

Estradas acessíveis. Pontos de lazer para a 
comunidade em geral. Posto de saúde. 
Oportunidades de emprego e renda.  

Nada Melhoria de estradas. 
Arborização, e sinalização  A questão das ruas não alagarem. 
Nada Iluminação pública 
Mais iluminação  Construiria um bosque para prática de esportes  

Nada 
Melhor Acessibilidade, fiscalização no trânsito, vias 
ciclísticas. 

Extensão e padronização de calçadas, melhorias 
na infraestrutura cicloviária, melhorias na 
arborização e sombreamento dos locais de tráfego 
de pedestres. Nada 
Construçao de area comercial. A política. 
Iluminação pública  Precisa melhorar  na infraestrutura.  
Qualidade do asfalto Iluminação  
Colocaria uma nova sinalização  A iluminação deveria ser melhor. 

Nada 
Melhorias nas Ruas, como a instalação de 
calçamento ou asfalto. 

Vigilancia O controle de som alto, motos barulhentas 
Nada Terrenos baldios 
Ampliação das ruas com revestimentos em pedra 
tosca ou lajota de cimento. Aperfeiçoar a rede 
pública de iluminação. Precisa de um local para as crianças brincarem  
Nada. Nada  
Barulho de trânsito Segurança  
Nada Saneamento básico 
O modo de fazer a política. Terminar de asfaltar a pista que está faltando  

As vias de transportes pesados  
Nada e sim quem deve mudar é o gestores da 
cidade 

Arborização   E vestimento no jovem 



 
 

Página | 287 
 

Iluminação Limpeza 
Construiria uma unidade infantil no terreno 
desocupado que tem próximo minha casa. 

Um estádio de futebol que está desativado a mais 
8 anos 

Segurança 

Tudo.colocaria a academia,uma farmácia,ajeitava 
a praia que é tão bela mais acaba que sendo 
esquecida. 

Sinalização Colocaria uma praça de lazer para os moradores . 
Iluminação  Acabaria com a queimada de lixo doméstico  
Melhoria na segurança pública. Educação 
Nada O cuidado do lixo, iluminação e lazer que não tem 
A segurança  Os terrenos baldios  
Emprego Os terrenos baldio. 
Barulho de refrigeração dos supermercado para 
incomodar a vizinhança Mais cuidado com as localidades rurais 
Infraestrutura (ausente) e a inclusão de coleta de 
lixo seletiva Nao 
Mais iluminação Segurança 

Ruas asfaltadas e sinalizadas, iluminação pública, 
saneamento básico para todos, arborização  

O asfalto e a iluminação pública. 
 
  

As calças sempre ocupadas atrapalhando a 
passagem dos pedestres. Criaria uma cabine da polícia. 

O nicroterio 

A falta de pontos públicos e lazer, a falta de um 
tratamento de esgoto e planejamento de 
transportes. 

A iluminação pública Iluminação  
Em relação ao trânsito, muito 
movimentado,mesma mão para motorista Nada 
A violência.  Mais segurança  
Qualidade das ruas, criação de ciclovías, plantio 
de mais árvores e criação de ruas exclusivas de 
pedestres, visto a tendência de diminuir o uso de 
carros e da emissão de poluentes. 

Falta saneamento básico, equipamentos 
esportivos, mais segurança  

Essas lombadas (tartarugas em frente minha casa) 
tá acabando com minha residência  A pavimentação  
O paisagismo. Mais vegetação( árvores) com 
certeza Sistema de energia  
As calçadas,pois são acidentadas. Iluminaçao publica e praças 

As segurança  
Abriria áreas verdes, construção de parque s, 
praças e Araés de lazer e trabalho 

Iluminação  Mais inlumição publica, área de lazer e esporte 
A segurança NADA 
Xxxxx Urbanização, acessibilidade e lazer. 
As queimadas. Colocaria sinarizacao nas ruas 
Tiraria o comércio das calcadas Nada  
Um local para os cachorros de rua. Iluminação pública  
A organização da Praça Pedro Penha  O asfalto  
* Ampliaria a arborização;  
* Construiria ciclovias e bicicletário; 
* Fiscalização no trânsito. Calçadão para os pedrestres 
A limpeza das ruas,melhoria do asfalto. A minha agente de saúde.  

Está tudo ótimo  
Iluminação pública, água tratada e a estrutura para 
coclovia. 

Áreas de lazer Mais comércios varejista e padarias  

Cemitério  
Gostaria que tivesse um parque  para as crianças 
do meu bairro brincar.  

Nada 
Eu mudaria a iluminação, estradas/calçamentos e 
algo para lazer. 

O trânsito  Segurança  
Organização do transito. O nome  
A arborização que quase não  tem  A segurança 
Os sinais de trânsito  Segurança, saúde e estradas 
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Vazos adequado nas ruas para a reparação  do 
lixo. Tentava acabar com a venda de drogas.  
Colocar quebra molas e fazer lei para acabar com 
as queimadas Mais segurança  
O nome  Segurança pública.  
A praça  Também a segurança 
A segurança  Nao 
Nada Estradas 
Mais  sinalização  Oportunidades de empregos . 
Iluminação, calçamento e rede de esgoto em 
algumas ruas. 

 
Empregos 

Urbanização  
Uma saúde de qualidade para todos.  
Educação com equidade. 

Não mudaria nada , faria uma casa de apoio para 
as pessoas moram na rua. 

Acho não mudaria, se tivesse como colocava 
calçamento nas ruas, quadra esportiva coberta, 
estadio de futebol ... 

Tiraria uma quadra de esporte da qual construiram Pavimentação  
Educação  Trânsito e segurança. 
Pavimentação  O  o calçamento e a iluminação  

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Quadro 21 – Você quer participar do processo de melhoria da sua cidade? De que forma?  – Consulta 
pública online  

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que forma?  

Participando cm atividades  Sim 
Já estou, conscientizando a população de 
participar. 

Sim ..lutando pelo o direito de todos com  
Cidadania. 

Não  Não.  

Dando opinião Nada  

Sim . Participando das reuniões. Observando e opinando 

Sim. Com boas ideias Ajudando no desevolvinento da cidade  

Com  reunião  para  conscientizar  a população  
Sim, contribuindo no processo de construção do 
plano diretor de nossa cidade. 

Sim 
Ajudando muito e de qualquer forma  Ando de bicicleta 

Não  Não sei como ajudar.  

Sim  Talvez colaborando com artesanatos 
Sim, pode ajudar na melhoria da minha 
comunidade 

Com debates públicos, recebendo voz sem 
perseguição política para opinar.  

Prencial ou online  

Participando de conselhos e câmaras temáticas, 
por meio de audiências públicas onde o cidadão 
tivesse o direito de opinar e participar ativamente, 
e não somente de assistir a distopia utópica de 
alguns atores políticos de nossas cidade.  E que o 
plano diretor seja de fato posto em prática. E que 
não fique apenas como um documento a ser 
apresentado como de excelência mais sem 
praticidade. 

Mostrando o que precisa ser feito Trabalhando  

Sim, de todas as formas possíveis  Sim, sugerindo  

Sm Não 

Sim. Sendo uma cidadã consciente. Opinando 
Sim 
Na questão de conscientizacao Sim 

Sim, participando dos projetos propostos. Sim,cuidando do meio ambiente 
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Participando do plano melhoria 
Sim. Participando ativamente dos projetos 
propostos. 

Não.  
Sim. Informando-me acerca dos movimentos que 
acontecem na cidade.  

Apontando às falhas. Sim. 
Eu estou participando do programa AJA 
Itarema e quero fazer parte da arborização. Não  

Sim, Incentivando a criação  de emprego Sim 

Sim. Trabalhando  

Sim. Ajudando as pessoas.  Não acho que adiantaria de muita coisa. 

Sim, dando opinião  
Eu participo já, sou membra da comissão do 
Plano Diretor 

Sim. Opinando. 
Sim, participando dos debates e possibilidade de 
sugerir ideias. 

Sim. Através da atuação em Conselhos por 
meio do controle social.  Não 

Sim Colaborando com a população. 

Sim. Dialogando.  Sim.de forma online.  

Dando opinião no que for necessário. Através da educação  

Não sei 
Sim, fazendo o meu papel de cidadã, deixando 
ela limpa. 

sim. elaborando estratégias e sugestões de 
melhoramento Sim, ajudando ao próximo. 

Sim. Tornando-me funcionário Público. Fiscalização ambiental 

Sim Sim 

Nao Sim, dando ideias  

Opinando Não  
Sim, participando da atualização do plano 
diretor. Sim  

Não. 
Sim. Pedido que os vereadores aprovem projetos 
que beneficiem a população.  

Sim Não 

Sim Com mas. Opinião 

Não Sim, opinando 

Sim Sim 

Não 

Dando opinião.acredito que todos tem uma 
opinião em relação a melhoria,e juntando todos 
pode sim sair uma grande idéia. 

Realizando trabalhos comunitários Limpar ruas esquecidas pelo Prefeito 

Valorizar a cidade limpa 
Sim.Tendo oportunidades para que possamos dá 
sugestão á gestão do Município.  

Sim, acompanhando o processo de criação  Colaborando com ideia para o plano diretor  

Não. Obrigada. não 

Sim Sendo informado  

Observando  Sim,contribuindo na educação. 

Interagindo   Sim,contribuído na educação.  

Nao 
Sim, engajamento em algum projeto de melhorias 
da cidade 

Através da participação  do plano diretor Educação  

Sim. Contribuindo com sugestões Sim, participando das oficinas 

Sim. Como cidadão Itaremense 
Sim, tentando continuar ajudando os outros em 
situação menos favorecida 

Contribuindo com a educação 
Sim. Divulgação de ações  dos gestores em redes 
sociais. 

Sim,dando dicas de melhorias Fazendo minha parte em preservar a cidade. 

Sim 
Contribuindo como cidadã para uma qualidade de 
vida melhor 



 
 

Página | 290 
 

Sim, planejando as prioridades de 
infraestrutura  Sim,com ideia p o melhoramento da cidade 

Limpeza,contribuindo como cidadã Presencial ou online 

Sim Nao 

Sim, sendo ouvido as minhas sugestões. 
Sim, participando das discussões que envolvem a 
melhoria do meu bairro e cidade  

Acompanhando de perto as dores dos 
moradores ,pois só assim pode se fazer algo 
pela população  Dar opinião em decisão q seja para bem coletivo  
Sim. Debatendo sobre os principais problemas 
de infra estrutura Sim 

Sim. Cobrando e cuidando Não  

Sim,ajudar no que for possível. Não 

Nao 
Sim. Promovendo melhorias no meio ambiente, 
nos serviços de saúdes e etc... 

No que puder Participando das decisões 

Não Sim. Com minha opiniões 

Xxxx 
Participando da construção de um novo modelo 
de organização do planejamento do município. 

Nã0. Nao  

Sim Sim, contribuindo nas discussões  

Não  Sim  

Acompanhando e opinando. Sim, participando das discussões  

Sim.  Ajudar no projeto de limpeza da Cidade  

Plano diretor  Sim . Acompanhar os resultados. 

Só com essa pesquisa mesmo. Projeto relacionado a coletiva de lixo. 

Sim.  Sim. Dando opinião. 

Sim, urbanização  
expressando nossas opiniões como é que poderia 
ser melhor para a nossa cidade 

Não  Participando 

Sim. sim, com minha opinião sendo validada 

Não  Sim 
Cooperando de forma  correta meus deveres e 
direitos. Resolvendo este questionário  

Ajudando Não 

Não  Nao  

Como puder Sim, dando opiniões.  

Ja participo  
Sim. Acompanhando os pontos negativos e 
positivos no decorrer da administração  

Não Sim, no cumprimento dos meus deveres.  

Dando opinião  Não sei responder 

Não.  Não  

Online Expondo minha opinião.  

Sou professor  Procurando governantes q cuide da minha cidade 

Dando sugestões no que está faltando  
Sim. Fiscalizando os investimentos com o 
dinheiro público. 

Sim. Através de projetos Expondo minha opinião. 

Não  

Educando os alunos com eficiência.Para que eles 
sejam alguém na vida mais tarde.E não fiquem 
nas ruas. 

Sim. Sendo ouvida em minhas solicitações em 
prol do benefício do meu bairro. Conscientização do uso da água. 

Dando minha opinião  De forma participativa 

Não Não  

Ajudando  Cobrando das autoridades públicas melhorias. 

Opinando Sim.voluntária.  
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Eu fazendo alguma coisa na minha 
comunidade   

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 31 – Qual meio você usa para se informar? - Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.2 Resultado da consulta pública física  

2.3.2.1 Informações gerais  

Gráfico 32 – Qual o seu bairro?- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 33 – Qual a sua idade?- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 34 – Nasceu em Itarema?- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 35 – Há quanto tempo você mora em Itarema?- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 36 – A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa?- Consulta pública física 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 37 – Você é atendido com a coleta sistemática de lixo?- Consulta pública física  

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 38 – Você considera que mora em uma cidade limpa?- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 22 – Quadro sobre as informações da população sobre a localização de lixo irregular na cidade – 
Consulta pública física  

Informações da população sobre ponto de depósito de lixo irregular na cidade  
Beira do asfalto Na minha rua 
A beira do asfalto Na praia de almofala 
A beira do asfalto Na rrua senador 
A beira do asfalto Na rua joão batista rios 

Alagamar na entrada do porto 
Na rua manoel t. Da guia, enfrente a casa do chico 
louvado 

Alguns Nas ruas 
Ao andar na rua vemos lixos expostos com 
demora de coleta 

Nas ruas da cidade, não é dificil encontrar locais 
com amontoados de lixo. 

As beira do asfalto Nenhum 
Beira da estrada No lixao, aonde se coloca todo o lixo do municipio 
Beira do  asfalto Nos terrenos que não tem casas 
Beira do asfalto Onde coloca o lixão  
Beira do asfalto Onde moro é irregular  
Beira do asfalto Perto das pistas 
Beira do asfalto Perto de casa 
Beira do asfalto Perto de casa 
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Beira do asfalto Praia 
Beira do asfalto Proximo a lagoa 
Beira do asfalto Próximo minha casa 
Beira do asfalto Proximo minha casa, povo joga lixo no chão 
Beira do asfalto Rua mundico ribeiro 
Beira do asfalto Sim , na bera dos asfalto  
Beira do asfalto Sim ao lado da minha casa 
Beira do asfalto - santa clara ao arroz Sim na ilha do guajirú 
Beira do asfalto ate arroz Sim na praia 
Beira do asfalto até arroz Sim no guagiré 
Beira do asfalto ate o arroz Sim perto da minha casa 
Beira do asfalto, da santa clara ate o arroz Sim tem vários lugares 
Beira do asfalto, do corrego salgado ao arroz Sim,  as comunidades  
Beira do asfalto, principalmente do parati até 
arroz Sim,  nas calçadas  
Campo atrás da câmara municipal Sim, asflato e estrada 
Cargo das canas Sim, atrás do posto de gasolina 
Corrégo da vitória  -  lixão Sim, calçada na descida para o lagamar 
Corrégo da vitória  -  lixão Sim, cercados abandonados 
Corrégo da vitória  -  lixão Sim, cercados cheios de lixo  
Depósito a céu aberto Sim, corrégo da vitória  -  lixão 
Deposito de lixo em torrões ou na margem do rio 
vizinho Sim, deescarte de lixo á céu aberto 
Descarte de lixo no senador virgilho tavor Sim, dois terrenos cheios de lixo 
Desconheço  Sim, em frente a minha casa 
Deveria ter tambores de lixo nas ruas Sim, em frente a minha casa 
Sim, uma abandona, terrenos abandonados 
todos cheios de lixo Sim, em frente a minha casa 

Em terrenos sem utilidades 
Sim, em frente ao meu trabalho e perto da minha 
casa 

Em toda cidade tem lixo jogado Sim, em minha casa 
Enfrente da minha casa Sim, em todas as ruas 

Enfrente da minha casa, lixo acumulado 
Sim, embaixo da mangueira da praça pedro penha, 
não tem depósito de lixo 

Entre a comunidade de arroz e parati Sim, enfrente da minha residência  
Estrada perto da minha casa Sim, lagoa do mato 
Jogam lixo na praia do farol Sim, lagoa do mato 
Lagamar Sim, lixo perto do mangue 
Lagamar Sim, lixo próximo ao mangue 
Lagomar Sim, locais irregulares 

Lixão 
Sim, localiza no meio do mato poluindo o meio 
ambiente 

Lixão 
Sim, na minha rua as pessoas colocam o lixo nas 
calçadas causando um enorme transtorno 

Lixão  -  corrégo da vitória Sim, na praia 

Lixão - corrégo da vitória 
Sim, não tem tambores nas ruas e a população 
coloca nas calçadas e nos muros 

Lixão corrégo da vitória 
Sim, no alagamar tem um lugar que parece que o 
lixo nunca acaba 

Lixão na sucurujuba Sim, no asfalto 
Lixo Sim, no caminho pra praia 
Lixo Sim, nos manguezais do bairro 
Lixo depositado em buracos Sim, o lixão 
Lixo e calçadas  Sim, o lixão da minha comunidade 
Lixo em buracos Sim, o lixão do corrégo da volta 
Lixo em buracos e queimam Sim, o lixo jogam no lixão e queimam 
Lixo jogado no meio da rua, e no meio ambiente, 
na nossa alagamar Sim, os manguezais estão todos com lixo 
Lixos em buracos Sim, ouvi falar em um no córrego de volta  
Local inapropriado, aonde é descartado inclusive 
lixo hospitalar  Sim, pela beiras da pista 
Lugares perto das casas Sim, perto da empresa monteiro pescado 
Muitos  Sim, perto de casa no gargoe 
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Sim. Lixo eplahado por todo centro. Sim, perto dos terrenos baldios 
Sim. Manguezal. Sim, pois jogam e queimam 
Sim. Na aldeia tapera existe um ponto de 
descarte de lixo a ceu aberto irrgular Sim, pois não tem coleta de lixo 
Sim. Na minha comunidade nao tem aterro de 
lixo, a somente coletado e descartado em local 
inapropriado  Sim, proximo da minha casa 
Sim. Na nossa aldeia precisa de um local 
adequado para descarte de lixo. Sim, quase na porta da minha casa 
Sim. Na propria comunidade a descarte de lixo 
irregular  Sim, terreno abandonado cheio de lixo 
Sim. Na própria comunidade descarte de lixo 
irregular  Sim, terreno baldio 
Sim. Na propria rua. Sim, terreno baldio 
Sim. Na rua em frente a praça Sim, terreno sem utilidade 
Sim. No campo atras da camara municipal Sim, terrenos abandonados cheios de lixo 
Sim. No inicio do beco que vai para panãn  Sim, terrenos baldios 
Sim. No mangue torrões  Sim, terrenos baldios e particulares  
Sim. No mato Sim, terrenos baldios por toda a cidade 
Sim. O rio em torrões  Sim, terrenos sem utilidade 
Sim. Peeto das casas Sim, uma casa abandonada  
Sim. Perto da minha casa Sim, uma casa abandonada na rua, cheia de lixo 
Sim. Perto deposito vanderlau Sim, vários pontos na cidade 
Sim. Próximo a comunidade a um ponto de 
descarte de lixo irregular. Sim, vejo a irregularidade 
Sim. S/ resposta Sim. A beira do asfalto 
Sim. Varios locais como pontos dos torrões, rio 
aracati mirim e outros. Sim. Ao lado da igreja 
Sim. Varios terrenos baldios Sim. Dentro do mangue, proximo quadra de torrões 

Sim.. 
Sim. Depósito de lixo irregular próximo a 
comunidade 

Terreno perto  de casa Sim. Em frente a todas as casas. 
Terrenos sem utilidades Sim. Em itarema tem. So nao sei aonde é.  

Varios 
Sim. Em torrões e no rio aracati mirim. Na minha 
comunidade de vila tapera 

Vários  Sim. Lagamar 
Sim. Lixão a céu aberto Sim. Lagamar 
Sim. Lixo em calçadas   

Fonte: Alto Uruguai (2021).  

 

Gráfico 39 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu bairro?- Consulta 
pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021).  
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Gráfico 40 – Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do centro da cidade?- 
Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.3.2.2 Mobilidade  

 

Gráfico 41 – Para qual bairro/localidade da cidade você constuma ir com mais frequência, durante a 
semana?- Consulta pública física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 42 – Qual é o motivo do deslocamento?- Consulta pública física  

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 
Gráfico 43 – Qual o seu principal meio de locomoção?- Consulta pública física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 44 –O que faria você andar a pé com mais frequência?- Consulta pública física  

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 45 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias a pé no seu bairro?- Consulta 
pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 46 – De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro?- Consulta pública física 

 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 47 – Quais motivos fazem você andar de bicicleta?- Consulta pública física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 48 – O que você acha que poderia ser melhorado para o ciclista na sua cidade?- Consulta pública 
física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Quadro 23 – Informações sobre o que a população acha que poderia melhorar no sistema viário de Itarema 
– Consulta pública física  

O que você acha que poderia melhorar no sistema viário de Itarema?  

Educação e Saúde Mais transporte 

Sinalização Quebra molas, mais sinalização, fiscalização rigida 

Ciclovias 
Melhorando o calçamento, pistas para ciclistas, mais 
quebra molas nos bairros pequenos. 

Sinalização e trânsito 
Velocidade dos veiculos, educação dos pedestres, 
sinalização corretas 

Ciclovias Motorista e pedestre respeitasse as sinalizações. 

Transporte local e intermunicipal de horário. Quase tudo, pois a qualidade esta pessima. 

Ciclovias, Ciclo faixas, Asfalto Sinalização das ruas 

Ciclovias 
Tudo, pois nao aparece aonde estão investindo o 
dinheiro 

Ciclovia Rodoviaria 

Orientação e advertência Mais concientização 

Sinalização A estrutura das ruas 

Ciclovias Sistema viario 

Ciclovias 
Sinalização no transito, vias modernas, constante 
manutenção para evitar acidentes 

Ciclovias Fiscalização 

Ciclovias Faixas de pedestre, fiscalização veicular 

Segurança no trânsito 
Melhorar o asfalto, sinalização, fiscalização, 
iluminação 

Educação, saúde e trânsito Transito, estradas, iluminação publica 

Segurança Sinalização  

Asfalto Prefiro não opinar  

Calma Trânsito  

Iluminação Sinalização e faixas para pedestres  

Expansão das vias As estradas 

Sinalização e aumento de faixas Educar os motoristas 
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As ruas Melhoria para sinalização das vias 

Segurança pedestres Conscientização no transito 

Conscientização no trânsito Fiscalização  

Melhorias de ruas Sinalização de trânsito  

Conscientização dos motoristas Estrutura das estradas vicinais 

Ruas Sistema viário  

Segurança Sinalização de trânsito  

Ruas Implantação de sistema viário  

Motoristas mais orientados Sistema viário  

Ruas 
Estradas e a ponte  que liga o sitio urubu ao outro 
lado do rio 

Guarda de trânsito fiscalização de trânsito 

Conscientização dos motoristas Calçamento  

Velocidades fiscalização do trânsito 

Educação no trânsito Pavimentação  

Leis fiscalização de trânsito 

Ciclovia Manutenção  

Fiscalização Pavimentação das ruas  

Expansão sinalização 

Vias sinalização no transito 

Trânsito e fiscalização Asfalto e iluminação  

Estacionamento. Segurança e iluminação  

Iluminação sinalização 

Iluminação Segurança e iluminação  

Iluminação Sinalização  

Sinalização fiscalização 

Ciclovias Construção da ponte de sítio urubu  

Rodovia, transporte público fiscalização no transito 
 
Infraestrutura, organizar o trafico, restrições de 
uso de carros nas areas centrais respeito no transito 

Sinalização de transito, cruzamentos fiscalização no transito 

Fiscalização fiscalização 

Segurança A fiscalização rapido  

Asfalto conscientizar os moradores, sinalização 

Segurança, menos buracos nas estradas conscientizar os moradores, sinalização 

Iluminação publica fiscalização 

Asfalto fiscalização 

Sinalização sinalização 

Segurança nas vias publicas fiscalização 

Transito Organização do trânsito  

Iluminação Muitas coisas  

Sinalização Fiscalização  
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Sinalização Sinalização de trânsito  

Asfalto Conscientização da sinalização  

Sinalização, calçamento. Trânsito  

Várias coisas Organização  
Conscientização dos motorista e pedestre e 
sinalização Sinalização  

Mais coletivos em horário especifico Segurança e respeito  

Estradas, segurança e iluminação Ônibus para o centro 

Sinalização, segurança e estradas Sinalização e organização  
Conscientização dos motoristas, organização no 
trânsito e iluminação Organização e sinalização  

Estacionamento Asfalto 

Fiscalização Fiscalização  

Fiscalização Sinalização  

Iluminação Sinalização  

Sinalização Mais sinalização  

Iluminação Sinalização  

Fiscalização Sinalização  

Sinalização, asfalto Sinalização  

Sinalização Sinalização  

Segurança no transito Sinalização  

Segurança Sinalização  

Transporte publico Sinalização e fiscalização  

Calçamento, asfalto Organização do trânsito  

Asfalto Sinalização e semáforo  

Calçamento, asfalto Estradas,  sinalização e  multa 

Rodoviaria Sinalização e multa  

Rodoviaria Municipalização do trânsito  

Fiscalização Estrutura espaço  ciclístico  

Fiscalização Infraestruturas dos bairros 

Segurança, fiscalização Estrutura, espaço  e ciclístico  

As ruas e estradas 
Atendimento nas localidades e infraestrutura dos 
bueiros 

Estradas e ruas Construção de ciclovia e faixa de pedestre 

Espaço e segurança Segurança 

Trânsito Segurança 

Educação no trânsito Construção de faixa de pedestre  

Conscientização dos  motoristas Construção faixa de pedestre e de ciclista  

Sinalização Melhor acompanhamento  

Vias Faixa para ciclista  

Transito A sinalizção 

Ruas, becos Implementação de ciclovia  

Motoristas, educação Criação ciclovia  
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Transito Sinalizações ser respeitada  

Faixa pedestre Mais espaço para ciclistas  

Faixa de pedestre Está bom  

Transito Melhorar asfalto  

Farmácias Melhorar estrada 

Farmácia Não sei resppnder 

Organização trânsito Mais sinalização 

Segurança Bom 

Melhorar o trânsito Os asfalto 

Iluminação Com certeza 

Mais oportunidades Fiscalização 

Sinalização Sinalização e orientação no transito 

Sinalizações Sinalização, orientação 

Segurança Sinalização 

Iluminação Fiscalização 

Iluminação Sinalização, autarquia municipal 
Segurança, fiscalização, sinalização, pinturas 
das ruas e asfalto Educação no transito 

Faixas de pedestres, sinalização, segurança, etc Asfaltos nas localidades 

Fiscalização, sinalização, praça e segurança Sinalização, asfalto, fiscalização 

As ruas e o trânsito Pavimentação 

Transportes Asfalto  

Sinalização de trânsito Asfalto nos bairros 

Sinal Calçadas para cadeirantes 

Sinal Calçadas para cadeirantes 

Sinais de trânsito Calçadas para cadeirantes 

Sinal Mais posto de gasolina, posto de saúde 

Centro sinalização horrivel Espaço de lazer 

Trânsito Atenção dos motorista, melhoria dos asfaltos 

Asfalto Mais guardas municipais, e no trânsito  

Trânsito Ciclovias, sinalização de transito, ciclofaixas 

Menos carros no centro Mais acessibilidades 

Trânsito Faixa de ciclista 

Sinais de trânsito Sinalização, manutenção 

Trânsito Sinalização, fiscalização  

Melhorar o trânsito 
Manutenção periodicas, fiscalização e sinalização 
mais organizados 

Sinalização Asfalto, calçada e pedágio urbano 

Sinal Asfalto e calçadas 

Trânsito Calçada, ampliar mais ciclovias e pedágio urbano 

Organização dos motoristas Sinalização 

Trânsito Transito 
Sinalização Sinalização  
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Sinal Implantação de guarda municipal de trânsito  

Mais transportes 
Substituição dos tachões por quebra-molas ou 
lombadas, faixas elevadas 

Mais transportes Fiscalização nas estradas 

Melhoria do trânsito Fiscalização, conscientização  

Trânsito Sinalização  

Sinais de trânsito Colocaria fiscalização 

Sinais de trânsito Fiscalização das vias 

Trânsito Fiscalização, faixa de pedestre  

Trânsito Fiscalização 

Trânsito Fiscalização, caixa econômica  

Organização do trânsito e investimento Falta de fiscalização  

Espaço para fazer caminhada Mais fiscalização no transito 

Espaço ciclista e pedestre Fiscalização 

Farmácias Mais educação  

Cameras Fiscalização  

Trânsito Fiscalização  

Educação nas escolas Fiscalização 

Iluminação Fiscalização  
Iluminção Fiscalização  

Iluminação Fiscalização 

Ficalização Estradas 

Rsponsabilidade das pessoas Fiscalização 

Ter vias menos embrusgadas Sinalização, fiscalização  

Sinalização e faixas Mais fiscalização 

Sinalização Sinalização  

Sinalização Fiscalização 

Sinalização Fiscalização, sinalização  

Organização Sinalização 

Criação de mais ciclovias Segurança no trânsito, conscientização  

Fiscalização  Arrumar as estradas 

Sinalização,  fiscalização  Estradas 

Asfalto  Melhoria Nas Estradas  

Manutenção sistema  viario e segurança  Estrada 

Mão única e sinalização  
Criação de ciclovia,  transporte públicos 
intermunicipais  

Sinalização  Melhorar a estrada 

Fiscalização e estradas  Asfaltar  

Fiscalização e estradas Ciclovias  

Segurança Estradas 

Organização nos sinais de transito Ciclovias  

Organização  Melhorar a infraestrutura 

Mais sinalização e organização no trânsito  Via dupla para diminuir acidentes  
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transporte e pavimentação  Fiscalização  

Quebra molas e melhor sinalização  transporte público 

organização  sinalização, placas de transito 

respeitar mais os pedestres melhorar a sinalização  

Fiscalização  Sinalização  

Estradas e calçadas  Atenção dos motoristas e asfalto 

mais sinalização não respondeu 

organização nos sinais infraestrutura zona rural 
ruas largas e estacionamentos em locais 
específicos organização 
conjunto das vias principais de circulação do 
municipio organização 

o transito  infraestrutura da zona rural 

melhorar as estradas reestruturação  

Estradas e iluminação  as ruas, calçadas 

Fiscalização  e estradas  placas 

Fiscalização no trânsito  Melhorar estradas 

Melhorias nas estradas Mais segurança  

melhoria das estradas Mais infraestrutura para as bicicletas 

melhorias das estradas Boas infraestruturas para as bicicletas  

Melhoria do Asfalto 
Colocar mais sinalização nas ruas, melhorar as vias 
asfalticas. 

melhoria no asfalto  Guarda de trânsito  

melhorias nas estradas Rodovia mais estruturada  

melhoria nas estradas Vias mais estruturadas 

sinalização  Rodovias mais estruturadas  

sinalização  Rodovia com mais qualidade  

Segurança  Espaço para estacionamento  

Segurança  

Erros em algumas placas de sinalização, ruas 
estreitas, carros estacionados em locais irregulares, 
falta de fiscalização. 

sinalização  Asfalto 

Segurança  Estradas 

Rodoviara asfalto bom, sinalização 

Estrada Segurança  

sinalização  trazer transportes públicos 

Sinalização  gostaria que tivéssemos ônibus 

Segurança  iluminação e acostamentos 

sinalização  Mais ciclovias  

sinalização  Rodovias  
Melhorar com a presença dos guardas 
municipais  Sinalização  

Sinalização  Conscientização  

Sinalização Fiscalização  

sinalização  Legislação nas vias 
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Sinalização sinalização e fiscalização 

pavimentação  Mais placas de sinalização  

Investir nas licitações feitas pela prefeitura  as calçadas, sinalização e fiscalização 

ônibus para as localidades vizinhas melhor estruturas das pistas e calçadas 

melhorar as estradas sinalização, fiscalização e iluminação 

Onibus, E passagem mais barata  Sinalização  

fiscalização  ônibus toda hora 

sinalização  Sinalização  e requerimento nas ruas 

Melhorar as rodovias  muito 

Estar Bom  Sinalização  

Construir Praças, Estacionamento  segurança 

Fiscalização  e estradas transporte 

Estradas Sinalização  

Fiscalização e estradas  Sinalização  

Pavimentação  Precisamos de ônibus 

Estradas  Mais transporte da zona rural 

Segurança nas estradas Mais transporte na zona rural 

Melhorias nas estradas O que se exige nas leis 

Organização no transito  Transito, sinalização 

Asfalto e iluminação  Sinalização  e requerimento pros marcos 

Segurança  Segurança e sinalização 

Sinalização Melhoras as Estradas 

Sinalização  Faixa de pedestres 

Mais sinalização Não há transporte público legalizado 

As pistas, segurança nos sinais de transito Ter frota de ônibus  

Mais sinalização e faixas de pedestres  Mais sinalização  

Sinalização  Mais sinalização, faixa de pedestre 
O uso obrigatório de capacete, pois ninguém 
usa. Tá bom 

Organização, educação Sinalização  

Fiscalização eletrônica Iluminação e sinalização  

Mais respeito e concientização Melhorias nas estradas rurais  
Aqui não tem sistema viário, se tem é uma 
negação Segurança no trânsito  

Mais espaço para transporte 
Faixa de pedestres, ciclovias, revitalização das vias 
públicas  

Mais espaço no centro para transportes Reformas anuais  

Mais ciclovias Mais sinalização no trânsito  

Iluminação nas vias Transporte publico  

Os estradões Reformas anuais  

Mais asfalto Sinalização, faixa de pedestre 

Asfalto Reformas anuais  

Mais sinalização  Um transporte publico  
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Mais faixas de pedestres Reformar as estradas  

Uma frota de ônibus  Ja esta sendo melhorado  

Mais transportes publico de qualidade  Lazer, parques, professores e limpeza das ruas 

Fiscalização  Sinalização  

Mais transportes para as localidades Rodovias, mão dupla e trânsito  

Tirar todos os carros de lotação e colocar ônibus  "emancipação" do trânsito  
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.3.2.3 Uso e ocupação do solo  

Gráfico 49 – No seu bairro há muitos terrenos baldios?- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 24 – Informações da população de como os terrenos baldios são utilizados– Consulta pública física  

Se Sim, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? De que forma? 
Plantio Construindo casas 
plantações Ultilizado para colocar os animais e lixo 
Plantio de coqueiro Plantação 
Plantação Ocupados por projetos publico 
descarte de lixo Para plantar 
Descarte de lixo Sim. Plantações, criações de animais 
Plantação Descarte de lixos, prender animais 
Plantações Plantio 
Plantação Plantio e moradia 
Plantio de coqueiros Estocar lixo 
Para descarte de lixo Plantio 
Plantação de coqueiros Colocar lixo ou sucatas para venda 
Plantação. Descarte de lixo e entulho 
Construção Não respondeu 
Descarte de lixo Alguns é usado para plantações 
Plantio de coqueiros É usado para colocar lixo pelos moradores 

Plantio de coqueiros 
Abandonados pelos donos, fica cheios de matos, e 
aparece muitos insetos no inverno 

Plantações Para jogar lixo 
Plantio Sim, loteamentos 

Plantação e criação 
Só uma casa abandonada perto da minha 
residência  

Plantação Uma casa abandona com muito lixo 
Plantações Botar lixo 
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Descarte de lixo 
Alguns sim,outros não, muitos ficam esperando 
casas  serem construídas  

É utilizado para jogar lixo Colocaram lixo 
Descarte de lixo Para plantação durante o inverno  
Descarte de lixo Agricultura 
Descarte de lixo Sim, tem gente que planta 
Descarte de lixo Agricultura e outros 
Pastagem Plantando feijão,  milho,  coqueiro,  etc 
Plantação, construção de casas, etc Colocar lixo 
Construção de casas Feijão,  milho,  roça  e coqueiro 
Plantações Plantar 
As plantações Plantar  
Alguns, outros livres Plantio 
São cercados sem uso da população Plantação  
Plantação Plantio  
Muito lixo Plantações e agrícola  
Vendidos para os gringos Colocar lixos 
Moradia Para plantio no inverno 
Moradia Sim, plantação 
Plantações Lixo 
Lar próprio Colocar lixo para queimar 
Roçados Plantação 
Roçados Plantação 
Roçados Plantação 
Roçados Plantação  
Roçados Colocam lixo 
Roçados Jogar lixo 
Roçados Jogar entulhos  
Roçados Plantação  
Roçados Jogar lixo  
Plantio  Agricultura e pescaria  
Plantio Agricultura 
Plantações e cercados Agricultura  
Plantio Terrenos desocupados  
Plantio Plantação  
Não é utilizado Plantação  
Plantio De feijão Jogam lixo, animais mortos e queimam  
As vezes poe plantação  Trabalho agricola 
Plantações  Plantação  
Com plantações  Pegar lenha, pegar castanha 
Plantações  Plantação 
Sim. Para solta de gado Sim. Na forma de plantação  
Plantações  Plantação  
Pra nada Plantação, roçado 
Plantação  Trabalhando 
Plantação  Trabalhando 
Plantação  Plantações 
Utilizado para agricultura  Geralmente para descarte de lixo 
Plantação  Plantações 
Para descarte de lixo  Para descarte de lixo 
Para descarte de lixo, pois raramente os coleyores 
de lixo passa nos bairros. Ai vira esse lixão a céu 
aberto.  Plantações 
Jogando lixo Plantação 
Cercados abandonados Plantações 
Com plantio e descarte de lixo irregular  Plantas e animais 
Para agricultura, plantação de feijão, milho, batata Os donos olham o terreno 
Para a agricultura  Para plantio ou criação de animais 
Alguns terrenos para o uso da agricultura Plantando coqueiro 
Plantação de feijão  Plantação, bota fogo 
Plantio de coqueiros  Acúmulo de lixo  
Plantação Terrenos não são utilizados, alguns são outros não 
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Para plantações  

Nao sao usado, apenas para cumular lixo, muita 
sujeira, trazendo incestos bichos até as 
residências.  

Para plantação  Coloca fogo 

Plantios 
Acumulo de lixo, para ser queimado, usado para 
pessoas fazer suas necessidades fisiológicas.. 

Plantio Plantando 
Plantas Criação de gado, agricultura 
Plantas Pabntação 
Para plantações  Cultivo de coqueiros, plantao milho e feijao. 
Alguns tem plantações, outros estao totalmente 
fechado Plantação 
Como lixão Descarte de lixo nos mesmos 
Vendendo os lotes Não há terrenos baldios 
Acumulo de lixo  Com lixo 
Como lixão Colocar restos de materiais de construção 

Plantação 
Os moradores jogam restos de construção nas 
ruas e fazem depósito de lixo 

Plantação As pessoas jogam lixo 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 50 – O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios?- Consulta pública online  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 51 – Onde você mora existe comércio e serviços que atendam suas necessidades básicas? (como, 
por exemplo: padaria, minimercado, açougue, farmácia, salão de beleza, lotérica, etc.)- Consulta pública 
física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.3.2.4 Saúde pública  

 

Gráfico 52 – Você frequenta a unidade de saúde (posto de saúde) próximo à sua casa? - Consulta pública 
física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 25 – Informações da população sobre qual é a unidade de saúde mais próxima da casa e mais 
frequentada – Consulta pública física 

Qual unidade de saúde próximo a sua casa você costuma frequentar?  

Riacho Rogério monteiro 

Posto riacho Torrões 

Agostinho salomão riacho Torrões 

Rogério monteiro Torrões 

Rogério monteiro Torrões 

Riacho Torrões 
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Agostinho salomão Torrões 

Rogério monteiro Rogério monteiro 

Rogério monteiro Rogério monteiro 

Rogério monteiro Ubs parati 

Rogério monteiro Ubs parati 

Rogério monteiro Ubs parati 

Psf torrões Ubs parati 

Psf torrões Ubs parati 

Psf torrões Ubs parati 

PSF torrões Unidade básica de saúde de gargoe 

Rogério monteiro Psf 

Rogerio monteiro Ubs gargoe 

Rogerio monteiro Psf gargoe 

Rogerio monteiro Ps gargoê 

Riacho Posto de saúde 

Agostinho salomão Ubs parati 

Riacho Ubs parati 

Riacho Ubs parati 

Agostinho salomão Ubs parati 

Posto de saúde do riacho Ubs parati 

Riacho Ubs e parati 

Riacho Ubs parati 

Agostinho salomão Ubs, parati 

Ubs riacho Ubs parati 

Posto agostinho salomão / riacho Ubs parati 

Posto agostinho salomão Posto de saúde do corrego da volta 

Riacho - posto agostinho salomão Psf córrego da volta  

Agostinho salomão Lagoa do recreio 

Agostinho salomão Córrego da volta 

Agostinho salomão Córrego da volta 

Agostinho salomão Posto no corrego da volta  

Agostinho salomão Miguel monteiro  

Posto agostinho salomão Miguel monteiro  

Agostinho salomão Usb gargões 

Agostinho salomão Gargões 

Agostinho salomão Posto do gargoe 

Agostinho salomão Gargoe 

Agostinho salomão Ubs gargoe  

Agostinho salomão Gargoe 

Agostinho salomão Ubs gargoe 

Agostinho salomão Ubs gargoê 
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Agostinho salomão Unidade básica de saúde de gargoê 

Agostinho salomão Unidade de saúde de gargoe 

Agostinho salomão Ubs gargoe 

Agostinho salomão Gargoe posto 

Agostinho salomão Gargoe ubs 

Agostinho salomão Gargoe 

Agostinho salomão Gargoe 

Agostinho salomão Miguel monteiro  

Posto agostinho salomão Gargoe 

Agostinho salomão Posto de saúde  - miguel monteiro  

Riacho / agostinho salomão Posto gargoe 

Posto santo agostinho Gargoe 

Rogério monteiro Ubs gargoe 

De torrões Ubs gargoe 

Posto de saúde Ubs parati 

Posto de saúde Ubs parati 

Posto de saúde Ubs parati 

Posto de saúde Posto miguel monteiro  

Itarema Posto miguel monteiro  

Itarema, gargoe, farol Posto miguel monteiro  

Itarema Unidade de saúde do oriente psf 

João rodrigues de couto (nedi) Unidade de saúde de oriente psf 

Psf Posto de saúde oriente psf 

Psf Unidade de saúde psf 

Ubs carvoeiro Posto miguel monteiro  

Ubs carvoeiro Posto de saúde miguel monteiro  

Ubs carvoeiro Unidade de saúde oriente psf 

Ubs carvoeiro Posto miguel monteiro  

Ubd miguel monteiro Posto miguel monteiro  

Miguel monteiro Unidade de saúde oriente psf 

Agostinho salomão Porto miguel monteiro  

Ubs centro Unidade saúde de oriente   (psf)  

Agostinho salomão Posto miguel monteiro  

Agostinho salomão Unidade oriente psf 

Psf rogério monteiro Unidade de saúde oriente psf 

Torrões Unidade saúde oriente (psf)  

Rogério monteiro Unidade de saúde oriente psf 

Rogério monteiro Unidade de saúde oriente psf 

Ubs rogério monteiro Unidade  saúde oriente (psf) 

Ubs dr manoel messias de andrade Unidade de saúde oriente psf 

Posto de saúde do farol Unidade de saúde oriente psf 
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Joãao augusto rios Unidade de saúde oriente psf 

Posto agostinho salomão Unidade saúde oriente (psf)  

Posto agostinho salomão Ubs oriente  

Agostinho salomão Unidade de saúde oriente  

Agostinho salomão Posto de saúde de oriente  

Agostinho salomão Psf -ubs 

Agostinho salomão Psf oriente 

Riacho Posto de saude de oriente  

Riacho Posto de saúde miguel monteiro  

Riacho Psf oriente 

Riacho Ubs miguel monteiro  

Riacho Posto miguel monteiro  

Agostinho salomão Posto de saúde e rogério monteiro  

Riacho Unidade de saúde oriente psf 

Agostinho salomão Psf 

Riacho Posto gargoe 

Riacho Itarema 

Riacho Posto miguel monteiro  

Riacho Posto de saúde gargoe 

Riacho Posto miguel monteiro  

Riacho Torrões  

Riacho Rogério monteiro - torrões 

Riacho Posto de saúde gargoe 

Agostinho salomão Rogério monteiro - torrões  

Riacho Não frequento o posto do bairro 

Agostinho salomão Posto de saúde gargoe 

Agostinho salomão No gargoe 

Agostinho salomão Torrões 

Riacho So procuro posto em emergencia 

Riacho Posto de saúde e farmácia 

Riacho Ubs gargoe 

Riacho Ubs gargoe 

Riacho Gargoe 

Riacho Posto de gargoe 

Riacho Posto de gargoe 

Riacho Posto de gargoe 

Riacho Posto de saúde gargoe 

Agostinho salomão Psf carvoeiro 

Agostinho salomão Psf carvoeiro 

Agostinho salomão Psf carvoeiro 

Agostinho salomão Psf carvoeiro 
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Agostinho salomão Psf carvoeiro 

Agostinho salomão Ubs carvoeiro 

Agostinho salomão Carvoeiro 

Riacho Ubs carvoeiro 

Riacho Ubs carvoeiro 

Riacho Ubs carvoeiro 

Riacho Ubs carvoeiro 

Agostinho salomão Rogério monteiro - torrões  

Agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Riacho Rogério monteiro ubs 

Riacho Ubs rogério monteiro  

Riacho Ubs rogério monteiro  

Posto de saúde Ubs rogério monteiro  

João augusto rios Ubs rogério monteiro  

João augusto rios Ubs rogério monteiro  

Agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Agostinho salomão Ubs rogério montino  

Agostinho salomão Ubs rogério monteiro 

Agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão 
Quando precisar, será a ubs rogério 
monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro 

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Rogério monteiro- torrões  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Posto indígena de torrões  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Posto de saúde e hospitais  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  
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Ubs agostinho salomão Ubs rogério monteiro  

Unidade de saúde ser próximo da sua casa Ubs rogerio monteiro  

Posto de saúde, psf e posto dos barcos Ubs rogério monteiro  

Posto do farol Ubs rogério monteiro  

Posto de saúde josé augusto rios A unidade que fica no centro  

Farol Batedeira  

Psf do farol Varjoria 

Unidade basica de saúde farol Unidade indígena de varjota 

Posto de saúde farol Unidade de saúde batedeira 

Vila parati Unidade de batedeira  

Vila parati Psf patoro 

Vila parati Lagoa seca jose vasconcelos brandão  

Vila parati Jose vasconcelos brandão  

Vila parati José vasconcelos brandão  

Vila parati Psf lagoa seca 

Vila parati Posto da batedeira 

Vila parati Unidade de saúde de batedeira 

Vila parati José vasconcelos brandão (lagoa seca) 

Vila parati Posto de saúde batedeira  

Vila parati Psf josé vasconcelos brandão 

Vila parati Posto da batedeira 

Vila parati Posto de saúde josé vasconcelos brandão 

Vila parati Ubs paraty 

Vila parati Posto de saúde parati 

Vila parati Ubs parati 

Vila parati Posto de saúde gargoê 

Vila parati Posto do são vicente  

Ubs parati Parati 

Vila parati Parati 

Ubs vila parati Parati 

Vila parati Ubs parati 

Vila parati Posto de saúde josé vasconcelos brandão 

Posto vila parati Ubs parati 

Vila parati Posto da lagoa seca 

Vila parati Gargoê  

Vila parati Psf 

Vila parati Ubs parati 

Vila parati Gargoê  

Vila parati Ubs parati 

Vila parati José vasconcelos brandão 

Ubs parati Ubs parati 
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Ubs parati Unidade basica de saúde de gargoê  

Ubs parati Ubs parati 

Ubs parati Ubs carvoeiro 

Ubs parati Posto de saúde gargoe 

Ubs parati Posto de saúde gargoe 

Ubs parati Psf gargoe 

Ubs parati Posto de gargoe 

Ubs parati Uidade de gargoe 

Ubs parati Posto de saúde do meu bairro 

Ubs parati Psf de porto dos barcos 

Ubs parati Posto de saúde lagoa seca 

Ubs parati Hospital municipal natércia rios 

Ubs parati Psf de porto dos barcos 
UBS de almofala Vila parati 
UBS Dr Manoel Messias de Andrade Vila parati 
UBS Dr Manoel Messias de Andrade Vila parati 
UBS de almofala Vila parati 
UBS almofala Vila parati 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 53 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o serviço prestado nesta unidade de saúde - Consulta pública 
física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.2.5 Educação pública  

 

Gráfico 54 – Você frequenta uma unidade de educação pública?- Consulta pública física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Gráfico 55 – Atribua uma nota de 1 a 5 para esta unidade de educação - Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.3.2.6 Esporte e lazer  

 
Gráfico 56 – Existe algum equipamento público de esporte e lazer (praças, parques, quadras, academia ao 
ar livre, etc.) perto da sua casa?  - Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Quadro 26 – Informações da população sobre o que existe de esporte e lazer perto de casa – Consulta 
pública física  

O que existe de esporte e lazer público perto da sua casa?  

Academia Quadra de futebol 

Academia Quadra de futebol 

Academia Quadra de futebol 

Academia Quadra de futebol 

Academia  Quadra de futebol  

Academia  Quadra de futsal 

Academia  /  pula pula Quadra de futsal 

Academia ao ar livre Quadra de futsal  

Academia ao ar livre e praças  Quadra descoberta 

Academia da saúde  Quadra e campo 

Academia da saúde, areninhas Quadra e campo 

Academia da saúde, mas não funciona Quadra e campo 

Academia de saúde (pública) e praça Quadra e campo de futebol 

Academia e campo de futebol Quadra e campo de futebol 

Academia pública  /  pula pula Quadra e campo esportivo 

Academia pública, praças e ginásio Quadra e parque 
Aparelhos de ginástica na pracinha da areninha 
almofada  Quadra e parque 

Apenas uma quadra QUADRA E PRAÇA 

Ararinha, praça  Quadra e Praça 
Ararinha, praça  Quadra e Praça 

Ararinha, praça  Quadra e Praça 

Areinha Quadra e praça 

Arena Quadra e praça  

Arena Quadra E Praça  

Arena Quadra esportiva 

Arena' Quadra esportiva 

Arena brandão Quadra esportiva 

Arena brandão Quadra esportiva 

Arena do sitio alegre, praça, parques Quadra esportiva 

Arena, praça Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 
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Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva 

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva  

Areninha Quadra esportiva (na praça) 

Areninha Quadra esportiva e igreja 

Areninha quadra esportiva, campo, praça  

Areninha Quadra esportiva, campo, praças  

Areninha Quadra esportiva, parque, praça  

Areninha Quadra esportiva, praça  

Areninha 
Quadra esportiva, praça da matriz e campo de 
futebol 

Areninha Quadra esportiva, praça, campo 

Areninha Quadra esportiva, praça. 

Areninha Quadra esportiva, pracinha 

Areninha Quadra esportiva, pracinha  

Areninha 
Quadra esportivas, praças com brinquedos para as 
crianças  

Areninha Quadra inacabada  

Areninha Quadra no cras 

Areninha Quadra pessima 

Areninha Quadra poliesportiva  

Areninha Quadra poliesportiva  

Areninha Quadra sem cobertura e sem luz 

Areninha  Quadra sem cobertura e sem luz 

Areninha  Quadra,  areninha 

Areninha  Quadra, academia 

Areninha com quadra esportiva Quadra, areninha, praças  

Areninha de esporte  Quadra, campo 

Areninha de futebol Quadra, campo de bola  

Areninha de futebol Quadra, campo de futebol 
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Areninha e ginásio coberto Quadra, campo e praça 

Areninha e pracinha Quadra, campo e praça  

Areninha esportiva Quadra, campo, praça 

Areninha inacabada Quadra, campo, praça 

Areninha marcondes rodrigues Quadra, campo, praça 

Areninha na av. Manoel sales, pouco usada Quadra, campo, praça  

Areninha, praca Quadra, campo, praça  

Areninha, praça  
Quadra, mas com o fechamento da escola tiraram 
os refletores e não é coberta 

Areninha, praça  Quadra, mas engoliram os refletores 

Areninha, praça  Quadra, mas não há refletor 

Areninha, praça  Quadra, parque, academia pública  

Areninha, praça  Quadra, parque, praça  

Areninha, praça  Quadra, praça 

Areninha. Quadra, praça 

Areninhas Quadra, praça 

Arenunha, vivi parada Quadra, praça  

Arreninha Quadra, praça  

As areninhas Quadra, praça, praias, parques 

Balneário e praça Quadra, praças 

Balneário e praças Quadras e praças  

Balneário e praças Quadras esportivas e praças de lazer 

Bicicleta, outros Quadras poliesportivas 

Caampo de futebol e quadra de esporte Quadro de esporte 

Calçadão e ginásio QUADRRA PARATI 

Calçadão para caminhar  Quadta de esporte 

Campinho de areaia Quafra 

Campinho de areia Rio 

Campinho de futebol Rio para nadar 

Campinho de futebol. Rio para nadar 

Campo Rios 

Campo Rios 

Campo Rios 

Campo Só o ginásio  

Campo Somente praça 

Campo Somente uma quadra  

Campo Tem a  quadra de esportes da praça pedro penha  

Campo Todas destruida a pracinha do cras 

Campo Totalmente abandonado 

Campo Totalmente abandonados 

Campo Tudo abandonado 

Campo Tudo abandonado 
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Campo Um calçadão 

Campo Um pequeno parquinho 

Campo Um pequeno parquinho  

Campo Um pouquinho 

Campo Uma praça  

Campo Uma praça com quadra de esportes 

Campo  Uma praça e uma quadra de esporte 

Campo  Uma praça sem nada 

Campo  Uma quadra 

Campo  Uma quadra 

Campo areninha Uma quadra 

Campo de areia Uma quadra 

Campo de areia Uma quadra distante 

Campo de areia Uma quadra distante  

Campo de barro Uma quadra esportiva  

Campo de futebol Uma quadra sem luz 

Campo de futebol Uma quadra, mais não é utilizada 

Campo de futebol Umas quadras 

Campo de futebol Umas quadras 

Campo de futebol Volei, quadra de futebol e basquete 

Campo de futebol Jogo 

Campo de Futebol Jogo 

Campo de futebol Jogo de futebol 

Campo de futebol Jogos 

Campo de futebol Jogos 

Campo de futebol Jogos 

Campo de futebol Jogos 

Campo de futebol Jogos 

Campo de futebol Jogos  

Campo de futebol Jogos de futebol 

Campo de futebol Jogos esportivos 

Campo de futebol Kit surf 

Campo de futebol Lazer 

Campo de futebol Na nossa comunidade não tem nada 

Campo de futebol 

Nada, pois deveriamos  ter praças com 
equipamentos para exercicio fisico, mais é tudo 
maquiadas 

Campo de futebol Nada, pois moro em lameirão  

Campo de futebol 
Nada, pois o poder público não faz nada pela zona 
rural 

Campo de futebol 
Nada, porque o poder público do municipio não fez 
nada pela zozna rural 

Campo de futebol Nada, quando tem a população destrói 

Campo de futebol Parque de diversão, quadra de skate 
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Campo de futebol Parque e quadra 

Campo de futebol Parquinho 

Campo de futebol Pessima quadra 

Campo de futebol Péssimo, quadra de esportes  

Campo de futebol Pista de skate 

Campo de futebol Pista de skate 

Campo de futebol Pista de skate 

Campo de futebol Polo 

Campo de futebol  Posto de saude  

Campo de futebol  Praç, quadra e campo de futebol 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol  Praça 

Campo de futebol de areia Praça 

Campo de futebol de areia e Ponte molhada Praça 

Campo de futebol e praça Praça 

Campo de futebol e quadra Praça 

Campo de futebol e quadra esportiva Praça 

Campo de futebol, quadra Praça 

Campo de futebol, quadra de esporte Praça 

Campo de futebol, quadra poliesportiva  Praça 

Campo de futebol, quadra poliesportiva  Praça 

Campo de futebol, quadra poliesportiva  Praça 

Campo de terra Praça 

Campo de terra, quadra da escola Praça 

Campo e quadra Praça 

Campo e quadra Praça 

Campo e quadra Praça 

Campo e quadra Praça 

Campo e quadra esportiva Praça 

Campo, quadra Praça 

Campo, quadra Praça 

Campo, quadra Praça 

Campo, quadra Praça 
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Campo, quadra Praça 

Campo, quadra Praça 

Campo, quadra Praça 

Campo, quadra Praça 

Campo, quadra. Praça 

Campos de futebol Praça 

Campos e quadra Praça 

Campos e quadras Praça 

Centro  Praça 

Cras Praça 

Cras Praça 

Cras- polo de atendimento Praça 

Cras- polo de lazer Praça 

Cras, praça  Praça 

Cras, pracinha e pista de skate Praça 

Crass praças Praça 

Esporte Praça 

Esporte Praça 

Estadio abandonado Praça 

Estádio abandonado Praça 

Estádio abandonado  Praça 

Estádio e ginásio municipal. Praça 

Estádio mais está abandonado Praça 

Estádio municipal Praça 

Estadio, que esta em estado se abandono Praça 

Existe apenas uma quadra de esportes  Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol Praça 

Futebol  Praça 

Futebol  Praça 

Futebol  Praça 

Futebol  Praça 

Futebol e quadra Praça 

Futebol, praças Praça 
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Gi násio coberto Praça 

Ginasio Praça 

Ginasio Praça 

Ginasio Praça 

Ginasio coberto Praça 

Ginásio coberto Praça 

Ginásio coberto Praça 

Ginásio coberto, estadio municipal Praça 

Ginásio de esporte Praça 

Ginásio de esporte Praça 

Ginásio de esporte Praça 
Ginásio de esporte, praças com momumentos e 
academias de saúde Praça 

Ginásio de poliesportivo e praça Praça 

Ginásio poliespiortivo e estádio Praça 

Ginásio poliesportivo Praça 

Ginásio poliesportivo Praça 

Ginásio, estádio, praças Praça 

Praça. Praça 

Praça. Praça 

Praça-polo Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças Praça 

Praças  Praça 

Praças  Praça 

Praças  Praça 

Praças  Praça 

Praças  Praça 

Praças  Praça 
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Praças  Praça 

Praças  Praça 

Praças e areninha Praça 

Praças e ginásio Praça 

Praças e quadra esportiva Praça 

Praças e quadras Praça 

Praças e quadras Praça 

Praças e quadras Praça 

Praças,  areninha Praça 

Praças,  parques areninha Praça 

Praças,  quadras e ar livre  Praça 

Praças, areninha Praça 

Praças, parques e quadras  Praça 

Praças, quadras e parques Praça 

Praças, quadras, ar livre Praça 

Pracinha Praça 

Pracinha  Praça 

Pracinha e areninha Praça 

Pracinha foi restaurada  ficou ótima  Praça 

Praia Praça 

Praia Praça 

Praia Praça 

Praia  Praça 

Praia  Praça 

Prainha, ginasio Praça 

Quadra Praça 

Quadra Praça 

Quadra Praça 

Quadra Praça 

Quadra Praça 

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  
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Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  
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Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça  

Quadra Praça apenas 

Quadra Praça areninha  

Quadra Praça com equipamentos de ginástica  

Quadra Praça com parque infantil e areninha 

Quadra Praça com parquinho 

Quadra Praça com quadra de futebol 

Quadra Praça com quadra de jogo 

Quadra Praça da igreja miguel arcanjo 

Quadra Praça de lazer 

Quadra Praça de lazer e academia públicas  

Quadra Praça dos esportes 

Quadra Praça dos esportes 

Quadra Praça e estádio de futebol 

Quadra Praça e ginásio  

Quadra Praça e ginásio de esporte 

Quadra  Praça e ginásio esportivo 

Quadra  Praça e ginásio poliesportivo  

Quadra  Praça e o cras 

Quadra  Praça e Quadra 

Quadra  Praça e Quadra  

Quadra  Praça e quadra de esporte 

Quadra  Praça e quadra de esporte 

Quadra  Praça e quadra de jogo 

Quadra  Praça e quadra esportiva 

Quadra  Praça e um ginásio poliesportivo  

Quadra  Praça esportiva 

Quadra  Praça gargoê  

Quadra  Praça muito boa 

Quadra  Praça pedro penha 

Quadra  Praça publica  
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Quadra  de esporte  Praça pública  

Quadra , Praça , Campo de Favela  Praça pública e quadra de esporte 

Quadra areninha Praça pública e quadra de esporte 

Quadra da escola Praça,  areninha 

Quadra da escola  Praça,  ginásio  e estádio  

Quadra da escola  Praça, academia  ao ar livre 

Quadra da escola  Praça, academia ao ar livre 

Quadra da escola  Praça, academia ao ar livre 

Quadra da escola  Praça, academia, arena, parque 

Quadra da escola  Praça, academia, quadra 

Quadra da escola  Praça, academia, quadra 

Quadra da escola  Praça, campo de futebol 

Quadra de escola  Praça, campo de futebol 

Quadra de esporte Praça, campo, quadra 

Quadra de esporte Praça, campo, quadra 

Quadra de esporte Praça, cras 

Quadra de esporte Praça, equipamentos de academia 

Quadra de esporte Praca, ginásio  

Quadra de esporte Praça, ginásio e estádio 

Quadra de esporte Praça, parque 

Quadra de esporte Praça, parque 

Quadra de esporte Praça, parque  

Quadra de esporte Praça, parque, ginasio 

Quadra de esporte Praça, parque, quadra 

Quadra de esporte Praça, parque, quadra, academia ao ar livre 

Quadra de esporte Praça, parquinho e quadra esportiva 

Quadra de esporte Praça, porém precisa de reforma. 

Quadra de esporte Praça, quadra 

Quadra de esporte Praça, quadra 

Quadra de esporte Praça, quadra 

Quadra de esporte Praça, quadra 

Quadra de esporte Praça, quadra 

Quadra de esporte  Praça, quadra 

Quadra de Esporte  Praça, quadra 

Quadra de esporte  Praça, quadra  

Quadra de esporte  Praça, quadra cras 

Quadra de esporte  Praça, quadra de esporte  

Quadra de esporte  Praça, quadra de esportes 

Quadra de esporte da escola  Praça, quadra do cras 

Quadra de esporte e campo de futebol Praça, quadra e campo 

Quadra de esporte e parquinho para criança  Praça, Quadra e Estádio. 
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Quadra de esporte e praça Praca, quadra e parque 

Quadra de esportes Praça, quadra, academia ao ar livre 

Quadra de esportes  Praça, quadra, areninha 

Quadra de esportes e praças com porquinhos  Praça, quadra, campo de futebol 

Praça, quadra, pista de skate Praça, quadra, estadio 

Praca, quadras Praça, quadra, pista de skate 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 57 – Atribua uma nota de 1 a 5 para este equipamento  - Consulta pública física 

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.3.2.7 Água tratada  

Gráfico 58 – Sua casa possui rede de água tratada? - Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 59 – Atribua uma nota de 1 a 5 para a rede de água tratada no seu bairro- Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

2.3.2.8 Esgotamento sanitário  

Gráfico 60 – Sua casa possui rede de esgotamento sanitário?  - Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

 

Gráfico 61 – Atribua uma nota de 1 a 5 para o sistema de esgotamento sanitário do seu bairro - Consulta 
pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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2.3.2.9 Qualidade de vida  

Quadro 27 – Cite 3 pontos positivos de viver na sua cidade – Consulta pública física  

Cite 3 pontos positivos de viver na sua cidade:  

Turistico ,traquilidade Saúde, emprego, segurança 

Cidade pequena, agradável e turistica Saúde, Emprego, Segurança  

A cidade, as festas e as praias Saúde, escola, iluminação 

A cidade, as praias e as festas Saúde, familia e lazer 

A familia e as belezas naturais Saúde, iluminação, educação 

Academia, loja, praça Saúde, lazer 

Acessibilidade  Saúde, lazer, educação 

Acessibilidade escolar Saúde, liberdade, educação 

Acessibilidade escolar  Saúde, mais educação  

Acessibilidade no comércio Saúde, meios de sobrevivência, familia 

Acesso a banco, comércio e farmácia  Saúde, segurança, educação 

Acesso a comércio e lotérica  Segurança 

Acesso aos barcos, ao comércio e praias lindas Segurança 
Acesso banco, farmácia,  comércio e atendimento 
em hospital  Segurança 
Acesso fácil ao transporte, serviços essenciais, 
opções de lazer Segurança  
Acesso fácil, praias, cidade tranquila, proximidade de 
tudo na cidade Segurança  

Acesso fácil, transporte público  Segurança  
Acesso praias, segurança e qualidade de 
alimentação  Segurança  

Acesso, seguro, baixo custo de vida Segurança  

Acolhedora Segurança , saúde e educação  

Acolhedora e Praia Segurança, administração  

Acolhedora e praias  Segurança, emprego, saúde 

Acolhedora, belas praias e turismo Segurança, lazer e moradia 

Acolhedora, boa estrutura Segurança, lazer, as pessoas 

Acolhedora, facil acesso aos serviços Segurança, lazer, saúde boa 

Acolhedora, praia etc Segurança, natureza, praia 

Acolhedora, praias etc Segurança, praia, liberdade 

Acolhedora, tranquila e praiana Segurança, praias, paz 

Afonte de trabalho Segurança, saúde e educação  

Água boa, amizade, lagamar Segurança, saúde, educação 

Água,  as praias e as casas  Segurança, saúde, educação 

Água, clima e bem estar Segurança, saúde, educação 

Agua, praia,casa Segurança, saúde, educação 

Alimentação  Segurança, saúde, educação 
Alimentação natural, praias limpas e  clima 
agradável  Segurança, tranquilidade, ar puro 

Alimentação, economia, união  Segurança, turismo e emprego 
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Amizade, tranquilidade Segurança, turismo, praias 

Amo minha cidade, povo acolhedor e tranquila Seguro, areas de lazer, comércios 

Amor, sobrevivência, cultura Seguro, cultura e comida 

Aonde eu moro, já estou acostumada  Sem violência,  sem poluição e calmaria  

Aonde eu nasci, gosto da minha terra  Sentar na calçada, turismo 

Ar livre Serviços essenciais e lazer  

Ar livre e cidadania Serviços essenciais, educação, tranquilo 

Ar puro Serviços essenciais, lazer 

Ar puro Sinalização 

Ar puro   tranquilidade e segurança  Sinalização,  Câmara de segurança e comércio  

Ar puro e calmo Sinalização, Segurança, ruas pavimentadas  

Ar puro, praias, saúde Sinto bem  

Ar puro, praias, turismo Só gosto 

Ar puro, saude, tranquilidade Sol, sombra. 

Ar puro, tranquilidade e saúde  Sossego, custo de vida e praia  

Ar puro, tranquilidade, poluição Sossego, praias lindas, água em abundância  

Ar, praias e balneário Supermercado e Correios  

Arborizada, bom de viver Supermercado, asfalmento das ruas e bancos 
Area comercial acessível, clima, cidade não 
populosa Supermercados, lugar turistico, lojas 

Área de lazer e acessibilidade 
Supermercados, praias e açudes, clinicas e 
laboratorios 

Áreas e praças de lazer e serviços Sustentabilidade, qualidade de vida, conforto 

Arvores, praias Tem quase tudo 

As belas praias e o clima Ter bancos, lotéricas, praias  

As belezas naturais e a tranquilidade Ter hospital, banco, farmácia  

As belezas naturais e as praias Ter mais opções de compras  

As belezas naturais e familia Terra boa  

As belezas naturais, a minha familia, a calmaria  Terra natal, paisagens bonitas e cidade tranquila  

As e as praias Trabalho 

As festas, as praias e a cidade Trabalho 

As pessoas, o clima e a tranquilidade Trabalho 

As praças, as praias e as igrejas Trabalho 

As praias Trabalho  

As praias Trabalho  

As praias e as belezas naturais Trabalho, comércio, beleza natural  

As praias e desenvolvimento Trabalho, familia e lazer 

As praias, a cidade e minha familia Trabalho, lazer e famila 

As praias, a tranquilidade e segurança Trabalho, mais segurança e saúde 

As praias, belezas naturais e os serviços Trabalho, saúde e transporte 

As praias, cidade linda, minha  familia Trabalho, tranquilidade, segurança 

As praias, o centro bonito Trabalho, turismo e clima 

As praias, os açudes e as áreas que são ventiladas Tranquila 
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As praias, praça, comercio Tranquila e limpa 

As praias, tranquilidade  e praças Tranquila otima para trabalho  

As prais, as festas e a cidade que é linda Tranquila,  lazer e serviços essenciais  

Asfaltamento,  calmo e segurança  Tranquila, acolhedora, muita praia 

Asfaltamento, pouco trânsito e policiamento  Tranquila, acolhedora, muitas praias 

Asfalto , hospital e mercado  Tranquila, cheia de pontos turísticos  

Asistência à saúde e esporte e segurança Tranquila, localização, praias 

Assistência a saúde, esporte e a segurança Tranquila, pequena 

Assistência social e lotérica  TRANQUILIDADE 

Assistência social,  lagamar e lotérica  Tranquilidade 

Assitência de saúde, ao esporte e segurança Tranquilidade 

Atendimento hospitalar, ar puro, segurança  Tranquilidade 

Atendimento hospitalar, praça, segurança  Tranquilidade 

Atendimento médico, banco, saúde  Tranquilidade 

Atendimento, hospital, comércios e posto de saúde Tranquilidade 

Atributos naturais, hospitalidade, pouca violência Tranquilidade 

Avanço da cidade, investimento no lazer e esporte Tranquilidade  

Baixo custo de vida Tranquilidade  

Baixo índice de violência Tranquilidade  

Baixo índice de violência, turismo Tranquilidade  

Baixo indice de violênia, turismo Tranquilidade  

Banco , hospital e asfalto  Tranquilidade  

Banco, Comércio, clima Tranquilidade  

Banco, comércio, clínicas  Tranquilidade  

Banco, comércio, igreja Tranquilidade  

Banco, hospital, lojas Tranquilidade  e segurança  

Banco, posto de saúde e centro Tranquilidade ,paz e respeitando os outros  

Bancos, comércio, lojas Tranquilidade e acolhedora 

Bancos, hospital, lotéricas  Tranquilidade e belas naturais 

Bancos, lotéricas, comércio  Tranquilidade e parentes 

Bancos, lotéricas, prédios Tranquilidade,  educação e transporte público  

Bancos, supermercado, lugar turístico  
Tranquilidade,  espaço para plantio e 
deslocamento 

Bela paisagem Tranqüilidade,  hospitaleira e organização  

Bela paisagem Tranquilidade,  pontos turísticos e gastronomia  
Bela paisagem, pessoas acolhedoras, próximo da 
familia Tranquilidade,  segurança  e  turismo  

Belas praias e belezas naturais  
Tranquilidade, acessibilidade e beleza da nossa 
terra 

Belas praias e igrejas  Tranquilidade, acessibilidade, médico 

Belas praias, a cultura e a gastronomia Tranquilidade, acolhimento 

Belas praias, comidas tipicas e festas catolica 
Tranquilidade, alimentação saudavel, poluição e 
praias limpas 

Belas praias, festas católicas e a cultura local  Tranquilidade, amizade e um campo 
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Belas praias, mercado e comércio  Tranquilidade, ar livre,  natureza 

Belas praias, povo acolhedor Tranquilidade, ar puro 

Belas praias, sem engarrafamento, tranquilo Tranquilidade, arejado, seguro 

Belas praias, tranquilidade e povo hospitaleiro  Tranquilidade, boa convivência 

Belas, praias, igrejas  Tranquilidade, boa fonte de renda 

Beleza naturais, praça, cidade limpa Tranquilidade, bons vizinhos 

Beleza natural, comércio  Tranquilidade, cidade bem cuidada e saúde 

Beleza natural, comércio, parentes Tranquilidade, clima e sossego 

Beleza, limpeza 
Tranquilidade, custo de vida, atendimento no 
hospital  

Beleza, trabalho, amigos Tranquilidade, e só  

Beleza, tranquila, limpa Tranquilidade, educação 

Belezas naturais Tranquilidade, espaço, meio de sobrevivência  

Belezas naturais (oraias, açudes), ruas limpas Tranquilidade, familia, opção 

Belezas naturais e tranquilidade 
Tranquilidade, filhos, gosto de morar na minha 
localidade 

Belezas Naturais, Familia, Escola perto de casa  Tranquilidade, lazer 

Bem estar, lazer e tranquilidade  Tranquilidade, lazer e comércio  
Boa administração pública, bom atendimento na 
saúde e fartura de alimentos Tranquilidade, lazer, alimentação 

Boa pra morar, serviços básicos e comércio  Tranquilidade, lazer, moradia 

Boa, limpa  e segura Tranquilidade, lazer, segurança 

Boas escolas e creches Tranquilidade, lazer, segurança 

Bom Tranquilidade, lazer, trabalho 

Bom Tranquilidade, lazer, trabalho 

Bom Tranquilidade, liberdade, ar puro 

Bom Tranquilidade, limpeza, trabalho 

Bom Tranquilidade, litoral e o povo 

Bom Tranquilidade, meio anbiente, hospitalidade 

Bom Tranquilidade, muitos pontos de lazer 

Bom Tranquilidade, natureza e vida simples 

Bom Tranquilidade, oportunidade, educação 

Bom Tranquilidade, paz, harmonia 

Bom Tranquilidade, plantações, pesca 

Bom Tranquilidade, posto turisiticos e gastronomia 

Bom Tranquilidade, praias 

Bom capital de giro, qualidade de vida  Tranquilidade, praias 

Bom comércio, ruas asfaltadas Tranquilidade, praias boas, urbanização  

Bom de viver,  hospitaleiro e organizado  Tranquilidade, praias e balneário saúde pública  

Bom de viver, alguns recursos são bons Tranquilidade, praias, familia 

Bom e outros Tranquilidade, religião, mar 

Bom para se morar Tranquilidade, segurança 

Bom para se morar, segurança  Tranquilidade, segurança 
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Bom, legal, meus amigos Tranquilidade, segurança e acessibilidade 

Bom, limpo, cultura rica Tranquilidade, segurança e familia 

Bom, otimo e tranquilo Tranquilidade, segurança e turismo 

Bonita Tranquilidade, segurança, familia 

Bonito, ótimo para viver, fartura Tranquilidade, segurança, lazer 

Caixa , banco , comércio  Tranquilidade, segurança, lazer 

Caixa, banco e lojas Tranquilidade, segurança, praia 

Caixa, comércio, mercado Tranquilidade, segurança, recursos faceis 

Calma Tranquilidade, sem poluição e água potável 

Calma  Tranquilidade, solidariedade da vizinhança 

Calma  Tranquilidade, sustentabilidade  

Calma e agradável Tranquilidade, terra onde trabalhar 

Calma, acolhedora e bem cuidada 
Tranquilidade, tudo é próximo de casa, muitas 
praias 

Calma, boa vizinhança, comércio  Tranquilidade,baixo custo de vida ,litoral 

Calma, deslocamento, saúde Tranquilidade,ponto turistico e sem poluição 
Calma, familiar, belas praias, população boa, turismo 
ótimo Tranquilidadee segurança  

Calma, familiar, cidade bonita com belas praias Tranquiliudade, clima e sossego 

Calma, lazer Tranquilo 

Calma, limpa, acolhedora Tranquilo 

Calma, respeito e lazer Tranquilo 

Calma, segura Tranquilo 

Calma, segurança Tranquilo 

Calma, sem violência Tranquilo 

Calma, tranquilo etc Tranquilo 

Calmaia, lazer e facilidade Tranquilo 

Calmaria Tranquilo 

Calmaria Tranquilo 

Calmaria e facilidade de alimentação Tranquilo 

Calmaria e facilidades Tranquilo 

Calmaria e humanismo Tranquilo 

Calmaria e lazer Tranquilo 

Calmaria e tranquilidade  Tranquilo 

Calmaria, facilidade e união Tranquilo  

Calmaria, lazer e alimentação fácil Tranquilo e praiana  

Calmaria, melhor locomoção e mais tempo livre Tranquilo,  bom, luz pública e estrada 

Calmaria, oportunidade de emprego etc 
Tranquilo,  sustentabilidade,  áreas especiais de 
interesse sociais 

Calmaria, quadra, açudes Tranquilo, acessível, natural 

Calmo Tranquilo, acesso, segurança 

Calmo Tranquilo, ando a pé, vou por todo o canto 

Calmo Tranquilo, arejado, ótimo  
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Calmo Tranquilo, baixo custo de vida, seguro 

Calmo Tranquilo, belas praias e familia 

Calmo  Tranquilo, belezas naturais, convivencia 

Calmo , Tranquilo e Bom  Tranquilo, boa 

Calmo e Clima Bom Tranquilo, boa de viver e ótimas praias 

Calmo e receptivo Tranquilo, bom e nível baixo de violência  

Calmo e tranquilo  Tranquilo, bom para morar, recursos faceis 

Calmo, acho bom Tranquilo, cultura e comidas 

Calmo, alegre, açudes  Tranquilo, cultura e seguro  

Calmo, clima bom, pouco tráfego de veículos  Tranquilo, familia e praias 

Calmo, comida e praia Tranquilo, gosto da cidade, paz 

Calmo, custo de vida mais baixo Tranquilo, hospitaleiro, bom de morar 

Calmo, hospital, escola de qualidade Tranquilo, paisagens 

Calmo, perto da praia Tranquilo, paz, segurança 

Calmo, praia, acesso rapido ao centro Tranquilo, praias 

Calmo, praias Tranquilo, praias, cidade limpa 

Calmo, praias, pouco ventos  Tranquilo, qualidade de vida, baixo custo de vida 

Calmo, próximo ao centro Tranquilo, Segurança, fácil acesso  

Calmo, próximo dos familiares Tranquilo, segurança, lazer 

Calmo, tem segurança etc Tranquilo, seguro, acesso 

Calmo, tranquilidade e locomoção  Tranquilo, sustentabilidade, acesso 

Calmo, tranquilidade, facil locomoção  Tranquilo, ter amigos, paz 

Calmo, tranquilidade, pouco movimento Tranquilo, varios pontos turisticos 

Calmo, tranquilo, gaz Tranquilo, ventilado 

Calmo, tranquilo, pequena Tranquilo, ventilado  

Calmo, turismo, histórica  Tranquilo. 

Calo, as praias e as praças Transporte  

Casa própria- liberdade- tranquilidde Transporte e lazer 

Casa própria, plantação, mais segurança Transporte escolar  

Casa própria, tranquilidade, liberdade Transporte escolar, praias, empresas 

Casa, escola e saúde  Transporte, lazer e acesso ao barco 

Casa, escola, saude Transporte, lazer e praia 

Casa, família, praia Transporte, lazer e praia 

Casa, praia, família Transporte, saúde e lazer 

Casa, praia, igreja  Tranquilidade, educação e transporte  

Casas, Alegria e Praias Tudo é quase perto 

Central, tranquilo e boa vizinhança Tudo perto da casa  

Cidade Tudo perto, horarios para desfrutar lazer 

Cidade acolhedora  Tudo, saúde, lazer, comércio  

Cidade acolhedora e praias  Turismo 

Cidade acolhedora, bonita Turismo 
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Cidade agradavel, acolhedora, belas paisagens Turismo 

Cidade ampla, desenvolvimento,  turismo e lazer Turismo 

Cidade bem limpa, comércio acessivo e praias Turismo 

Cidade boa Turismo  

Cidade boa, pontos turísticos  Turismo  

Cidade boa, serviços básicos e acolhedora  Turismo , esporte e  saúde  

Cidade boa. Lazer Turismo e lazer 

Cidade bonita Turismo e praia  

Cidade bonita, acolhedora, perto da família  Turismo,  hospedagem e praias 

Cidade bonita, desenvolvida, fonte de renda Turismo,  hospedagem e praias 

Cidade calma  Turismo, area de lazer, praia 

Cidade com boa estrutura Turismo, area de lazer, segurança 

Cidade desenvolvida,  praia e lazer  Turismo, area de lazer, segurança 

Cidade desenvolvida, festas, praias Turismo, area de lazer, segurança 

Cidade é completa Turismo, area de lazer, segurança 

Cidade em crescimento, saúde, transporte Turismo, beleza, praia 

Cidade estruturada  Turismo, clima 

Cidade limpa , acolhedor e praias  Turismo, comércio, infraestrutura 

Cidade Limpa , bom de morar TURISMO, EDUCAÇÃO 

Cidade limpa , organizada, tranquila Turismo, emprego, segurança 

Cidade limpa, acolhedora, praia Turismo, esporte, lazer 

Cidade limpa, banco, prefeitura Turismo, lazer 

Cidade limpa, belas praias e comércio  Turismo, lazer 

Cidade limpa, loterica, banco Turismo, lazer 

Cidade limpa, praias, calma Turismo, lazer e educação 

Cidade limpa, ruas asfaltadas, turismo Turismo, lazer etc... 

Cidade limpa, serviços públicos e acolhedora Turismo, lazer, educação  

Cidade limpa, tranquilidade e praias Turismo, lazer, educação  

Cidade linda, as festas e as praias Turismo, lazer, qualidade 

Cidade linda, as praias e o desenvolvimento Turismo, limpa 

Cidade linda, as praias, as festas e familia Turismo, normalidade, pesca 

Cidade linda, as praias, as festas, etc Turismo, normalidade, pesca 

Cidade linda, as praias, as festas, etc Turismo, pesca 

Cidade linda, praias Turismo, pesca e agricultura 

Cidade linda, praias e amigos Turismo, pesca e agricultura 

Cidade litorânea,  turismo e Tranqüilidade  Turismo, pesca e esporte 

Cidade litorânea, bonita e limpa Turismo, pesca e esporte 

Cidade maravilhosa de se viver Turismo, pesca e lazer 

Cidade natal e familia Turismo, pesca e lazer. 

Cidade organizada Turismo, pesca, calmaria 
Cidade pacata apesar da violência no mundo, lindas 
praias e pessoas acolhedoras Turismo, pousadas, segurança 
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Cidade pequena e aconchegante Turismo, praia 
Cidade pequena todos se conhecem e rápida 
locomoção pela cidade Turismo, praia e comércio  
Cidade pequena, bastante movimento, pontos 
turisticos Turismo, praia, cultura 

Cidade pequena, pontos turisticos 
Turismo, praia, custo de vida e cidade ótima para 
morar 

Cidade pequena, tranquila Turismo, praias e cidade embrajamento 

Cidade rica e produção de coco Turismo, praias e espaço para cultura  

Cidade rica em produção de coco e pescados Turismo, renda e hospitalidade 

Cidade rica, com produção de coco e pescados Turismo, renda e ser uma cidade limpa 

Cidade rica, produção de coco Turismo, saúde 

Cidade rica, produção de coco e pescados Turismo, saúde, lojas 

Cidade tranquila  Turismo, segurança, fartura 

Cidade tranquila, paisagem natural e povo animado   Turismo, tranquilo, fartura 

Cidade turistica Turismo, tranquilo, segurança 

Cidade turistica, apesar de deixar muitoa desejar Turista 

Cidade turística, limpa e organizada Turistica 

Cidade turística, povo acolhedor Turistica  

Cidade, as praias e as festas Turística , cidade litorânea  

Cidade, as praias e o povo Turistica, aconchegante e limpa 

Cidade, praias, festas Turistica, calmaria, lazer 

Cidaxde boa, lazer, segurança Turistica, comércio 

Cidde linda, praias e amigos Turistica, farmacia, hospital 

Clima Turística, Infraestrutura e Gestão 

Clima , saude e tranquilidade  Turistica, praias, tranquilo 

Clima agradável, ar puro, economicamente ativo Turística, tranquila e ar fresco 

Clima bom  Turistico 

Clima bom, moradia calma 
Turistico- fonte de trabalho- em crescente 
crescimento 

Clima bom, sem poluição, segurança Turistico, comercio, tranquilidade 

Clima da cidade, praias, lazer Ubs de saúde ,escola , transporte  escolar 

Clima e praia Ubs de saúde e escola 

Clima e praia Ubs parati, igreja e escolas 
Clima maravilhoso, praias, trabalho fica próximo de 
casa, comércios e lojas Ubs próximo e amigos 

Clima, a forma como as pessoas são educadas, Ubs saúde ,hospital etc 

Clima, comércio, lazer Ubs saúde, escola, transporte  

Clima, familia, infraestrutura  Ubs, parati e gestão 

Clima, igreja, tranquilidade Ubs, parati e igreja 

Clima, Infraestrutura, rentável  Ubs, parati, escola, comercio 

Clima, limpeza, desenvolvimento Ubs, parati, escola, mercantil 

Clima, mar, igreja Ubs, saúde e escola 

Clima, moradia, bem estar  Uma cidade boa para se morar  

Clima, natureza Urbanização sinakizada, infraestrutura e praças 
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Clima, população pacata e turismo Vaqueja,futebol e igreja 

Clima, praia  
Variação no comércio local, lazer para as crianças, 
posto do raio na cidade 

Clima, praia, cultura Variedade de pontos turisticos 

Clima, recursos naturais, segurança Variedades de mercantil e farmácias  

Clima, relvo, turismo Vários  

Clima, segurança e distancia do centro Vento da natureza  

Clima, segurança e limpeza Violencia baixa, locomoção facil, praias 

Clima, segurança e oportunidade de emprego Muito bom 

Clima, turismo, lazer 
Muitos jovens na cidade, escolas boas e pontos de 
lazer / praças para os jovens 

Climatização e turismo Muitos pontos de lazer, clima 

Coisas localizadas, serviços essenciais e lazer Nossa cultura,  tranquilidade e sustentabilidade  

Comercio  O clima e o turismo  

Comércio  O clima, tranquilidade e as pessoas 

Comércio  O lazer, hospitalidade 

Comercio , Agências Bancarias e Correios  Opção, calmo, segurança 

Comércio , banco do Brasil e farmácia  Opção, traquilidade, segurança 

Comércio , caixa econômica e farmácia  Opções de lazer, segurança, saúde pública 

Comércio , farmácia e hospital  Organizada, limpa 

Comercio , hospital e mercado  Os alimentos 

Comércio , padaria e farmácia  Os pontos positivos estão no centro 

Comercio e turismo  Otimo atendimento hospitalar  

Comércio perto Pacata e  ponto turístico  

Comércio,  banco e hospital Pacifica, ar leve e pessoas amigavesi 

Comércio,  farmácia  e banco Padaria, farmacia, praças de lazer 

Comércio,  hospital e escola Paisagem, praias, festas 

Comércio, barcos e a beleza da cidade Paisagem, tranquilidade 

Comércio, esporte Paisagens e locomoção  

Comercio, familia, beleza natural Paisagens naturais 

Comércio, farmácia e museu Parentes perto e praias 

comercio, farmacia, lojas Pastagem 

Comércio, hospital, banco Paz 

Comércio, hospital, bancos Paz e tranquilidade 

Comércio, lojão, mercado  Paz, facilidade 

Comércio, loterica Paz, harmonia 

Comércio, lotérica, bancos Paz, lazer e praias 

Comércio, médico  Paz, praia e pesca 

Comércio, médicos  Paz, praia, aconchego das pessoas 

Comércio, política, limpa Paz, saúde, educação 

Comércio, praia, lazer Peixe, lazer, pescaria 

Comércio, praias e açudes Peixe, lazer, pescaria 

Comércio, praias e lojas Pequena, tranquila 
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Comércios,  lojas e praias Perto da minha mãe etc 

Comércios, banco, farmacia Perto da praia 

Comércios, depósito e banco Perto família  

Comércios, praças, igrejas Pesca 

Comida local,  cultura e a calmaria Pesca, agricultura e venda⁶ 

Comidas e praias Pesca, caça e agricultura 

Comodidade, lazer e acesso fácil Pesca, coco, agricultura 

Comodidade, turismo e belas praias Pesca, plantação e vendas 

Confortavel, bom Pesca, trabalho, praia 

Confortavel, bonito Pesca, turismo e lazer 

Confortavel, limpo Pesca, turismo e lazer 

conforto, praticidade e acessibilidade Pesca, turismo e lazer 

Construi familia Pesca, turismo e lazer 

Convívio social e espaço de Cultura  Pesca, turismo e moradia 

Convívio social,  segurança e clima  Pessoas prestativas e mercado de trabalho  

Crescimento/turismo, lazer e praias  Pizzaria, praia, ginásio  

Cultura, economia, lazer Plantação, moradia própria, mais segurança 

Cultura, praia e lazer Podemos pecar, o centro é perto 

Cultura, turismo, praia Policiamento, comércios  

Custo de vida, tranquilidade, carisma do povo Policiamento, Praças 

Custo de vida, turismo e lazer Poluição, lazer e tranquilidade 

Desenvolvimento da cidade, turismo e emprego Ponto turístico  

Desenvolvimento, as praias e as festas Ponto turistico, bairros asfaltados e comercio 

Desenvolvimento, pesca, agricultura Ponto turístico, segurança, comércio  

Desenvolvimento, praias e outros Pontos de lazer 

Deslocamento, lazer, praias Pontos turístico,  tranquilidade, cidade pacata 

Deslocamento, saúde, educação Pontos turisticoa, trânsito e outros 

Deslocamento, tranquilidade, emprego. Pontos turísticos e as praças  

Desnvolvimento, cultura, renda de emprego Pontos turísticos e comidas 

Diferente das demais cidades, lugar tranquilo  Pontos turísticos,  comidas e hospedagem 

É muito limpa e respeitada Pontos turísticos,  hospedagem e gastronomia 

É uma cidade litorânea, praia, bons vizinhos Pontos turisticos, areas de lazer, seguro 

Economia Pontos turisticos, farmacia e bancos 

Economia e renda Pontos turisticos, gestão e tranquilidade 

Economia, locomoção, natureza Pontos turisticos, hospedagem e culinária  

Economia, saude e educação Pontos turísticos, segurança 

Economia, saúde e educação Por gostar 

Economia, saúde e educação Por me sentir bem 

Econômia, saúde e educação Por ter farmácias, opções de compras  

Educação  Por ter mais opções de compras 

Educação , lazer e saúde  Porque eu gosto 
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Educação ,hospipal e de ótima qualidade , e o litoral Porque gosto 

Educação ,lazer,comercio Porque gosto 

Educação, lazer, saúde Porque gosto 

Educação, lazer, saúde 
Porque tem banco, hospitais e mais 
supermercados   

Educação, organização da rua, respeito das pessoas Posto de saúde  

Educação, saúde Posto de saúde, ginásio e igrejas 

Educação, saúde e lazer. Posto perto de casa, escola, lazer, comercio 

Educação, saúde, segurança  Posto, gás, água 

Educação, tranquilidade, lazer Posto, gás, água 

Emprego , saude, seguranca Pouca criminalidade e calmo 

Emprego e família  
Pouca poluição, sem violência, não há muitos 
moradores de rua 

Emprego e Lazer Pouca poluição, turística , saúde 

Emprego, amigos, família  Pouca violência 

Emprego, educação, Saúde  Pouca violência , boa e Tranquilo  

Emprego, saúde e segurança  Pouca violência, bom de viver, recursos bons 

Empregos, saúde, transporte Pouca violência, bom de viver, recursos bons 

Empregos, saúde, transporte Pousadas, comércios, segurança 

Escola Povo acolhedor 

Escola Povo acolhedor, lindas praias, culinária  

Escola , medico e comunidade  Povo bom e moradia 

Escola acessivel, qualidade de vida melhor, tranquilo Povo hospitaleiro, zona praiana e turismo 
Escola de qualidade para meus filhos, lazer, serviços 
essenciais  Praça 

Escola próxima para as crianças Praça,  cidade turística  

Escola próximo para crianças Praça, comércio transporte escola 

Escola, calmo, igreja Praças  

Escola, posto de saúde e transporte escolar Praças e praias 

Escola, posto de saúde e transporte escolar Praças,  praias e balneários  

Escola, posto de saúide, transporte escolar Praças,  praias e pizzarias 

Escola, praça e igreja Praças, praias e clubes 

Escola, praça e posto de saúde Praças, praias e igrejas 

Escola, saude publica, praças  Praia 

Escola, saude, amigos Praia 

Escola, transporte escolar e posto de saúde Praia 

Escolas publicas, transporte e posto de saúde Praia 

Escolas, bancos, lotéricas Praia 
Espaço amplo de lazer, turismo,  prática de esporte,  
ambiente aconchegante  Praia 

Espaços de lazer, turismo, segurança Praia 

Esporte e lazer  Praia 

Esporte, hospital e posto Praia  

Esporte, lazer Praia , Praça E Alegria 
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Esporte, lazer e familia Praia bonita 

Esporte, lazer e familia Praia e cidade calma 

Esporte, lazer, educação  Praia e lazer  

Esporte, saúde e educação Praia e lazer  

Esporte, saúde e educação Praia e liberdade 

Estádio, ginásio,  Praia e loterica  

Estadio, praias, trabalho Praia e tranquilidade  

Estádios e parques Praia lazer e saúde  

Estrutura da cidade,  turismo e emprego  Praia, acolhimento, tranquilidade 

Fácil acesso ao centro, implementação do raio Praia, açude e tranquilidade 
Fácil acesso ao comércio, hospital, escola, 
supermercado etc, Praia, açude, farmácia e hospital 

Fácil acesso, praia, tranquilidade Praia, açudes etc 

Facilidade ao comércio, praia, tranquilo Praia, ar puro, lagamar 

Falta de opção Praia, balneário e feiras  

Falta de opção,  familia e comodismo Praia, calma, desenvolvido 

Familai, trabalho Praia, calmaria, lazer 

Familia Praia, calmaria, ponto turistico igreja de almofala 

Familia Praia, cidade pacata 

Familia 
Praia, clima e possiblidade de cresximenþo da 
cidade  

Familia Praia, comércio diversificado  e hospitalidade 

Familia Praia, comércio e serviços  

Familia Praia, corrego de volta, lagamar 

Família Praia, cultura, esposte 

Família Praia, economia, trabalho 

Família Praia, igreja 

Familia é daqui Praia, igreja e feiras 

Familia e trabalho Praia, igreja, academia 

Familia e turismo Praia, igreja, academia 

Família,  praia e comercio Praia, igreja, casa 

Familia, amigos Praia, lagamar, escolas 

Familia, amigos, comercio Praia, lagoa, balneário e pizzaria 

Familia, amigos, lazer Praia, lazer e esporte 

Familia, emprego Praia, lazer e segurança 

Família, emprego e lazer Praia, lazer, cidade limpa 

Familia, gosto da cidade e quero constituir familia Praia, limpa, lazer 

Familia, lazer Praia, lojas, farmácias 

Familia, litorl e trabalho Praia, mar, pessoas 

Familia, mercados Praia, pacata 

Familia, praias e acolhedora  Praia, pacata e segura 

Familia, praias e comércio  Praia, ponto turistico e museu 

Familia, trabalho Praia, povo hospitaleiro, bem desenvolvido 
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Familia, trabalho Praia, praça, igreja 

Familia, trabalho e lazer Praia, praças e colégio  

Familia, trabalho e lazer Praia, rios e tranquilo 

Familia, trabalho, infraestrutura Praia, supermercado, áreas de lazer 

Familia, trabalho, tranquilidade Praia, tranquilidade, seguranças  

Família, tranquilidade, lazer. Praia, tranquilo e poucos habitantes  

Família, tranquilidade, segurança Praia, tranquilo, familiares 

Familia,cultura e lazer Praias 

Familiar, povo hospitaleiro Praias 

Familiares , Centro e Praias  PRAIAS 

Farmacia, caixa economica, comercio Praias 

Farmacia, correio, comercio Praias 

Farmacia, mercado, lojas Praias 

Fartura, peixe Praias 

Fartura, praias, saúde PRAIAS 

Fartura, segurança, asfalto Praias 

Fartura, turismo Praias 

Felicidade, cidade limpa Praias  

Festa de carnaval, as praias e seu desenvolvimento Praias  

Festa de carnaval, praias e a cidade Praias  

Festao da padroeira, area de saúde  Praias  sítios e lagos 

Festas, praias, igrejas Praias , escolas e saúde  

Festejos da cidade, praias, riquezas naturais Praias calma e tranquilo 

Fiscalização,  tranquilidade e segurança  Praias e familia 

Fofoca, inveja e politica Praias e lazer 

Foi onde nasci Praias e lazer  

Fonte de renda , lazer e praia Praias e praças  

Fonte de renda, clima ótimo, cidade limpa Praias e praças  

Futebol, vaquejada e igreja Praias e praças  

Geração de empregos, lugar turísticos  Praias e riquezas naturai 

Gosto 
Praias limpas, acessibilidade  e acolhimento da 
população  

Gosto de viver em casa, área calma, bons vizinhos Praias lindas  

Gosto mesmo Praias lindas, pessoas acolhedoras 

Gosto muito do meu lugar Praias, acessibilidade, lazer 
Há tudo para atender as necessidades, pontos de 
lazer, cidade limpa Praias, aconchegante, praça 

Hospitais, posto de gasolina e policiamento  Praias, açudes e lagoas 

Hospital e  segurança Praias, amigos 

Hospital e praça  Praias, árvores  

Hospital, asfalto, caixa econômica Praias, as praias, festa religiosas  

Hospital, centro, etc Praias, assudes, tranquilidade 

Hospital, escola, etc Praias, balneario, praça bem equipada 
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Hospital, gestão , escola, etc Praias, balneários  e lagos 

Hospital, gestão ,saúde  Praias, balneários, estrutura da cidade 

Hospital, gestão e escola Praias, bancos e supermercado 

Hospital, gestão e saúde Praias, calmo e tranqüilidade  

Hospital, gestão e saúde Praias, cidade limpa, acolhedora 

Hospital, gestão e saúde Praias, cidade limpa, praça 

Hospital, gestão e saúde Praias, clima agradável, ar puro 

Hospital, gestão saúde Praias, comercio, meio ambiente 

Hospital, gestão saúde e escolas Praias, eventos culturais,  pontos de lazer 

Hospital, gestão, escola, etc Praias, familia e amigos 

Hospital, gestão, escolas Praias, festas, cidade desenvolvida 

Hospital, gestão, escolas, saúde Praias, igreja, praça  

Hospital, gestão, saúde Praias, igrejas, pontos turísticos  

Hospital, gestão, saúde Praias, igrejas, pousadas 

Hospital, gestão, saúde , escola Praias, jajueiros, os cocos 

Hospital, igreja, quadras esportivas Praias, lagos e comidas 

Hospital, mercado, comercio Praias, lagos e comidas 

Hospital, Posto de Saúde e Praças PRAIAS, LAZER E CALMO 

Hospital, praias, igrejas Praias, lazer, lagama 

Hospital, ruas asfaltadas  PRAIAS, LAZER, PESCA 

Hospital, segurança Praias, lazer, tranquilo 

Hospitalidade  Praias, lazer, transito 

Hospitalidade, tranquilidade, emprego Praias, locais religiosos e pontos turisiticos 

Hospitl, gestão, saúde Praias, locais religiosos e praças públicas 

Igreja  Praias, lojas e clinicas 

Igreja e futebol Praias, paisagens, locais  divertidos 

Igreja, posto e comercio Praias, paisagens, locais divertidos 

Igreja, praias, árvores  Praias, pontos turisticos e comidas 

Igrejas, praças, escola, praias  Praias, pontos turisticos e qualidade de vida 

Iluminação pública  Praias, pontos turisticos, pesca 

Infraestrutura da cidade,  asfáltica e lazer  Praias, posto de saúde, medico 

Infraestrutura, área de lazer Praias, praças  

Ir ao banco Praias, praças e feiras 

Itarena cidade boa de se viver Praias, praças e natureza  

Jogos esportivos, festejas Praias, praças e pizzaria 

Lagamar, a praia  Praias, praças, tranquilidade 

Lagosta, deslocamento, paz Praias, prefeito bom, terra para plantar 

Lazar, familia e tranquilidade 
Praias, próximo de servicos essenciais, cidade 
limpa 

Lazer Praias, saúde ótimas  

Lazer Praias, saúde, lazer 

Lazer Praias, segurança , alimentação  



 
 

Página | 346 
 

Lazer Praias, segurança, lazer 

Lazer e comércio Praias, sem muita violência  

Lazer e pontos turisticos Praias, supermercado  

Lazer e praias Praias, tranquilidade 

Lazer e Tranquilidade Praias, tranquilidade, aconchegante 

Lazer e tranquilidade Praias, tranquilidade, comercio. 

Lazer e turismo Praias, tranquilidade, pessoas 

Lazer e turismo Praias, tranquilidadee da cidade e comércio 

Lazer publico, atendimento hospitalar e segurança Praias, tranquilo, sem violência  

Lazer, acesso de deslocamento e saúde Praias, transportes e lazer 

Lazer, acesso fácil ao transporte público, culturas 
Praias, turismo, cidade bem cuidada, ambiente 
limpo 

Lazer, açude e praias Praias, turismos, limpa 

Lazer, açudes e asfalto Praias. 

Lazer, calmaria e facilidade de alimentação Prais e açudes 

Lazer, calmaria, facilidade da alimentação Praticidade, calmo, menos violento 

Lazer, clima, tranquilidade Prefeitura, hospital, comercio 

Lazer, clima, turismo Procimo da praia, comercio, hospitalidade 

Lazer, comércio e banco Propicio, util, firme 

Lazer, comércio e praias Proximidade do centro, familia, tranquilidade 

Lazer, comércio e transportes. Próximo ao centro, família, tranquilidade  

Lazer, comércio e vizinhaça. Próximo aos familiares 

Lazer, cultura, tranquilidade e amizade 

Próximo as praias, melhorando o sistema viário e 
existem pontos que atendem as necessidades 
básicas 

Lazer, deslocamento, trabalho Proximo da escola, posto, praça 

Lazer, educação, cidade limpa  Quaalidade de vida 

Lazer, esporte Qualidade de trabalho 

Lazer, esporte, turismo 
Qualidade de vida, cidade pequena e menos 
violência 

Lazer, esportes Qualidade de vida, custo de vida, pessoas solicitas 

Lazer, facil acesso, atividades culturais Qualidade de vida, praias, tranquilidade 

Lazer, família e cultura Qualidade de vida, tranquilidade 

Lazer, familia e saúde Recanto de paz  e  Calmaria  

Lazer, familia e saúde Recursos financeiros  

Lazer, familia e tranquilidade Religião, cultura, lazer 

Lazer, futebol, piscinas Renda local, turismo, cidade acolhedora 
Lazer, infraestrutura ampla da cidade e 
desenvolvimento do turismo  Renda, as praias e a tranquiludade 

Lazer, liberdade , contabilidade  Renda, conforto, pessoas solicitas 

Lazer, moradia e deslocamento Residencia própria e tranquilidade 

Lazer, moradia, fartura Rica em produção de coco 

Lazer, paisagem e turismo. Rica, clima, comercial 

Lazer, paz e receptividade 
Rico de recursos naturais mas esquecido pelo 
poder publico 
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Lazer, praças e áreas verdes, serviços essenciais Rua asfaltada, policiamento e hospital  

Lazer, praia  e posto de saúde Rua limpa, com area de lazer , iluminação 

Lazer, praia e  familia 
Ruas pavimentada, sinalização, implementação do 
raio 

Lazer, praia e igreja Ruas pavimentada, sinalização, segurança  

Lazer, praia e igreja 
Ruas pavimentadas, iluminação pública, 
sinalização,  

Lazer, praia, familia Saúde  

Lazer, praias Saúde , escola e praças  

Lazer, praias e cidade limpa Saúde , lazer e esporte 

Lazer, praias e praças Saúde e assistência social  

Lazer, praias e transportes Saúde e educação  

Lazer, praias, trabalho Saúde,  luz pública  e segurança  

Lazer, saúde e educação Saúde, acessivel, mais rentavel 

Lazer, saúde e educação Saúde, caixa econômica e mais emprego 

Lazer, saúde e moradia Saúde, educação 

Lazer, trabalho e educação Saúde, educação 

Lazer, trabalho e saúde Saúde, educação  

Lazer, trabalho e saúde Saúde, educação  

Lazer, trabalho e saúde Saúde, educação e lazer 

Lazer, trabalho e saúde Saúde, educação e lazer  

Lazer, trabalho, facilidade de conpras Saúde, educação e segurança  

Lazer, trabalho, vivencia Saúde, educação, custo de vida 

Lazer, tranquilidade Saúde, educação, esportes 

Lazer, tranquilidade e familia Saúde, educação, lazer 

Lazer, tranquilidade e familia Saúde, educação, meio ambiente  

Lazer, tranquilidade e familia Saúde, educação, segurança 

Lazer, tranquilidade e familia Saúde, educação, segurança 

Lazer, tranquilidade e familia Saúde, educação, segurança 

Lazer, tranquilo, passeios Saúde, educação, segurança 

Lazer, turismo Saúde, educação, segurança  

Lazer, turismo Saúde, educação, segurança  

Lazer, turismo e segurança  Saúde, emprego, segurança 

Liberdade Saúde, emprego, segurança 
Liberdade, convivo social ativo, gosto de viver em 
uma cidade limpa e organizada. Saúde, emprego, segurança 

Liberdade, saúde, educação Saúde, emprego, segurança 

Limpa Saúde, emprego, segurança 

Limpa Loterica, banco, loja 

Limpa e tranquila Lotérica, bancos, praças 

Limpa, área de lazer, policiamento Loterica, comércio, bancos 

Limpa, bela Lotérica, visitar at família  

Limpa, organizada e tranquila Lugar calmo 
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Limpa, organizada e tranquila Lugar calmo, praias e lazer 

Limpa, tranquila, sinalizada  Lugar lindo, belas paisagens 

Limpeza, asfalto, segurança  Lugar lindo, praia 

Limpo, confortavel Lugar maravilhoso  

Limpo, confortavel Lugar ótimo para morar, turismo e tranquilidade 

Linda, limpa, turística  Lugar sossegado e lindo 
Lindas praias, conhecer a maior parte da localidade, 
variedade do comércio  LUGAR TRANQUILO E COMÉRCIO BOM 

Litoral, a cidade e o acolhimento das pessoas Lugar turistico 

Localização, clima e comércio Lugar turístico 

Localização, clima e comércio Lugar turistico  

Locomoção,  espaço de Cultura e praias Lugar turístico  

Locomoção, tranquilidade Lugar turístico  

Logística, iluminação pública e pontos turísticos  Lugar turístico  

Loteria e pousadas Lugar turístico, supermercado etc 

Loterica, assistência social e lagamar 
Lugar Turísticos, ter mais opções de fazer compras 
e etc .  

Lotérica, banco e comércio  Mais saúde 
Mesmo com todas as consequenciais geradas pela 
violência que de uma maneira geral , o meu é 
tranquilo   Meio ambiente não poluído, acesso trafegabilidade  

Minha cidade  natal, tem quase tudo, tranquilidade  Meio ambiente, tranquilidade, hospitalidade 

Minha familia e as pessoas são acolhedoras Melhor cidade, bom pra criança e cidade que amo 

Minha família toda mora aqui 
Melhor lugar do mundo, familia perto e meu 
trabalho 

Minha morada, família, meu lar 
Melhor lugar para morar, facilidade para sobreviver 
e turismo 

Mobilidade social  Menas poluição 

Mobilidade, cidade praiana Menos poluição, tranquilo, segurança 

Mobilidade, cidade praiana Menos violência  

Modo de viver  Menos violência, tranquilidade, atendimento rapido 

Morada, tranquilidade, etc Mercado  

Moradia tranquila, clima bom Mercado, asfalto, prefeitura 

Moradia, lazer e deslocamento. Mercado, banco e caixa 

Moradia, segurança, lazer Mercado, lotérica, hospital 

Moradia, turismo e lazer. Mercado, segurança, hospital 
Morar em cidade limpa e organizada, liberdade, 
convivo social. Mercantil, lotéricas, farmácias  

Morar perto da familia e menos violência Mercantil, lotéricas, farmácias  

Moro aqui porque tenho uma casa, apenas por isso Muita zuada 

Moro, trabalho e  gosto Muitas áreas de lazer, segurança boa 

Muita coisa Muitas coisas 
Muita violência, muita poluição e muita 
desorganização Muito bom 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Quadro 28 – Cite 3 pontos positivos de morar no seu bairro – Consulta pública física 

Cite 3 pontos positivos de morar no seu bairro:  
Bairro  relativamente  tranquilo, vizinhança 
amigavel , custo de aluguel  Tranquilidade 

A praça Tranquilidade 

A praia Tranquilidade 

A tranquilidade mais nada Tranquilidade 

A ubs próximo, os vizinhos Tranquilidade 

A vida tranquila Tranquilidade 
Acessibilidade ao centro, as praias, construção da 
areninha  Tranquilidade 

Acessibilidade ao centro, praias, igreja Tranquilidade 

Acessibilidade, tranquilidade, baixo custo de vida Tranquilidade 

Acesso facil a saúde, calmo Tranquilidade 

Acesso rápido ao centro, praias, igrejas Tranquilidade 

Acesso, tranquilo, segurança Tranquilidade 

Acolhedor  Tranquilidade 
Acolhedor, fácil acesso, compreensão dos 
moradores Tranquilidade 

Açude, cajueiro, cajueiro Tranquilidade 

Açude, pessoas, calmo Tranquilidade 

Agradavel tranquilidade 
Agradável, acolhedora, socialização boa com 
vizinhos  tranquilidade 

Agradavel, confortavel tranquilidade 

Agricultura  Tranquilidade 

Água boa, calmo tranquilidade 

Agua de qualidade, alimentação  Tranquilidade 

Agua encanada  Tranquilidade 

Água encanada, coleta de lixo e estrada Tranquilidade 

Água encanada, igreja, colegio Tranquilidade 
Água sistema de abastecimento, saúde indígena, 
educação indígena  Tranquilidade 

Agua tratada Tranquilidade 

Água, tranquilidade, lazer Tranquilidade 

Água, tranquilidade, natureza  Tranquilidade 

Algo que geraria emprego  Tranquilidade 

Ambiente limpo, ruas iluminadas, igrejas Tranquilidade 

Ambiente limpo, tranquilidade, segurança Tranquilidade 

Amigos e familiares Tranquilidade 

Amigos e trabalho Tranquilidade  

Amigos e transportes Tranquilidade  

Amigos, boa vizinhanças, família Tranquilidade  

Amigos, familia e sossego tranquilidade  
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Amigos, familia e tranquilidade Tranquilidade  

Amigos, familia e tranquilo tranquilidade  

Amigos, respeito e tranquilo tranquilidade  

Amigos, sossego e vizinhos tranquilidade  

Amigos, trabalho tranquilidade  

Amigos, vizinhos e sossego Tranquilidade  

Amigos, vizinhos, pouco barulho de transportes Tranquilidade  

Amizade e lazer tranquilidade  

Amizade, acolhimento e calmo tranquilidade  

Amizade, harmonia entre os vizinhos e igreja Tranquilidade  

Ampliar as rua Tranquilidade  
Apoio do prefeito, união das pessoas, ambiente 
calmo e tranquilo Tranquilidade  

Aqui é um pouco sem nada Tranquilidade  

Ar livre e lugar não populoso Tranquilidade  

Ar livre, liberdade e criar Tranquilidade  

Ar puro Tranquilidade  

Ar puro com muito vento Tranquilidade , ar puro e natureza 

Ar puro e calmo Tranquilidade do campo, zona rural 

Ar puro, boa assistência, boas amizades Tranquilidade e acessibilidade pratico 

Ar puro, comida Tranquilidade e arborizado  

Ar puro, crianças, plantações  Tranquilidade e bons amigos 

Ar puro, dona da propriedade, familia  Tranquilidade e calmo 

Ar puro, praias, iluminação  Tranquilidade e familia 

Ar puro, sossego, liberdade Tranquilidade e lazer 

Ar puro, tranquilidade e sem poluição  Tranquilidade e liberdade de interior 

Arborizada, é no campo Tranquilidade e muitas plantações 
Arborizado, todo tipo de comércio e hospital fica 
próximo Tranquilidade e natureza 

Arborizado, tranquilo Tranquilidade e parentes  

Área comercial,  iluminação e sinalização  Tranquilidade e segurança  

Area comercial, boa iluminação, sinalização boa Tranquilidade e segurança  

Árvores , vento e os cantos dos passarinhos   Tranquilidade e segurança  

As pessoas boas  Tranquilidade e segurança Saúde  

As praças, as praias e a tranquilidade Tranquilidade e sossego 

Asfalto Tranquilidade e vizinhança  

Asfalto, area de lazer Tranquilidade segurança  

Asfalto, area de lazer Tranqüilidade,  ar e casa própria  

Asfalto, saneamento basico Tranquilidade,  ar e residência própria  

Asfalto, transporte publico e vizinhos Tranquilidade,  ar puro e atendimento a saúde  

Atempo Tranquilidade,  atendimento de Saúde e escola 

Atendimento  a saúde e educação  Tranquilidade,  casa própria  

Atendimento à saúde  Tranqüilidade,  e sentimento de familia 
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Atendimento a saúde,  educação e transporte para 
pacientes realizar exames e consultas  Tranquilidade,  escola e quadra 

Atendimento da saúde,  carro disponível - SESAU Tranquilidade,  hospitalidade e organização  

Atendimento hospitalar  Tranquilidade,  igreja e hospital 

Bairro amplo, comércio  Tranquilidade,  lazer e igreja 

Bairro bom para morar Tranquilidade,  moradia e lazer 

Bairro calmo , muito bom  Tranquilidade,  praças e comércio  

Bairro limpo Tranquilidade,  praias e balneário  

Bairro limpo  Tranquilidade,  união e comércio  

Bairro muito bom, comércios e farmacia  Tranquilidade,  vizinhança e paz 

Bairro tranquilo, bons vizinhos e perto do centro Tranquilidade, a natureza, ar puro 

Bancos que atendesse a todos 
Tranquilidade, abastecimento de agua, transporte 
escolar 

Bancos, correio, comércio  Tranquilidade, acesso a serviço essenciais 

Beleza natural, família, vizinho Tranquilidade, acesso rapido, bons vizinhos 

Belezas naturais Tranquilidade, alimentação saudavel e violência 

Belo bairro, bom acolhimento e próximo da familia Tranquilidade, amigos, vizinhos 

Bem limpa e perto de hospital Tranquilidade, amizade, comodidade 

Bem tranquilo, boa vizinhança Tranquilidade, ar livre,  natureza 

Boa alimentação  Tranquilidade, ar puro 

Boa convivência  Tranquilidade, ar puro, e lazer 

Boa convivência, parentes, tranquilidade Tranquilidade, ar puro, liberdade 

Boa localização, praça e vizinhos Tranquilidade, ar puro, menas poluição 

Boa moradia,  tranquilo e proximo familia e amigos  Tranquilidade, arborização, vizinhança 

Boa vizinhança Tranquilidade, árvores, pesca 

Boa vizinhança Tranquilidade, banho nos açudes e as plantações 

Boa vizinhança  
Tranquilidade, bem ventilada, socialização entres 
as pessoas 

Boa vizinhança  Tranquilidade, calmo, familiar 

Boa vizinhança  Tranquilidade, casa própria e minha acs 

Boa vizinhança  Tranquilidade, centros públicos necessários 

Boa vizinhança  Tranquilidade, comércio e bons vizinhos  

Boa vizinhança,  lugar acochegante e Tranqüilo  Tranquilidade, comunidade e segurança  

Boa vizinhança, calma e tem tudo que preciso Tranquilidade, conforto, fartura 
Boa vizinhança, calmo e próximo das 
necessidades Tranquilidade, e só  

Boa vizinhança, não alaga (bairro alto) e tranquilo Tranquilidade, educaçãopista 
Boa vizinhança, proximo da area comercial, bairro 
tranquilo Tranquilidade, estafada, arborização 

Boa vizinhança, tranquilidade, psf, igreja Tranquilidade, fácil acesso 

Bom Tranquilidade, familia e extrativismo na pesca 

Bom Tranquilidade, familia e transporte 

Bom e calmo Tranquilidade, família, igreja 

Bom lugar, vizinhos, amigos Tranquilidade, familia, opção 
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Bom meu bairro é muito calmo, os vizinho são 
ótimos e é muito fresco Tranquilidade, familia, opção 

Bom para se morar Tranquilidade, família, opção 

Bom tranquilo Tranquilidade, família, segurança 

Bom vizinhos, lugar calmo Tranquilidade, família, trabalho. 

Bom, limpo, calmo Tranquilidade, fartura de frutas e igreja 

Bom, tranquilo Tranquilidade, floresta, açudes e rio 

Bom, tranquilo Tranquilidade, hospitalidade e bons amigos 

Bonito, alegre, gente trabalhadora Tranquilidade, iluminação 

Bons vizinhos  Tranquilidade, iluminação, comercio 

Bons vizinhos e familia Tranquilidade, interação da comunidade 

Bons vizinhos, calmo Tranquilidade, lazer 

Bons vizinhos, gosto Tranquilidade, lazer e natureza  

Bons vizinhos, ruas tranquilas e perto de tudo Tranquilidade, lazer e sossego 

Brincadeiras, etc Tranquilidade, lazer, alimentação 

Calçamento Tranquilidade, lazer, familia 

Calma, limpa, agradavel Tranquilidade, lazer, liberdade 

Calma, seguro e arborizado Tranquilidade, lazer, moradia 

Calmaria Tranquilidade, lazer, paisagem 

Calmaria,  jogus e pessoas do bem Tranquilidade, liberdade, ar puro 

Calmaria,  tranquilidade e ar livre Tranquilidade, liberdade, ar puro 
Calmaria, faciulidade de alimentação e água 
tratada de graça Tranquilidade, meio ambiente e água boa 

Calmaria, família Tranquilidade, meio ambiente e água boa 

Calmaria, lazer e união Tranquilidade, meio ambiente e familia 

Calmaria, meio ambiente, ser conhecido Tranquilidade, meio ambiente e familia próxima 

Calmaria, povo acolhedor Tranquilidade, moradia e paz 

Calmaria, saúde, igreja Tranquilidade, moradia, abastecimento de água  

Calmaria, união e facilidade da alimentação Tranquilidade, natureza e amizades 

Calmaria, união e segurança Tranquilidade, natureza e harmonia 

Calmaria, vizinhos bons e bairro seguro Tranquilidade, natureza e vida simples 

Calmo Tranquilidade, natureza, ar puro  

Calmo Tranquilidade, opção, família 

Calmo Tranquilidade, passear ao ar livre, natureza e paz 

Calmo Tranquilidade, paz e sossego 

Calmo Tranquilidade, plantação 

Calmo Tranquilidade, poucas pessoas, calçamento 

Calmo Tranquilidade, poucas pessoas, calçamento 

Calmo Tranquilidade, praias, turismo 

Calmo Tranquilidade, praticidade e acessibilidade 

Calmo Tranquilidade, segurança 

Calmo Tranquilidade, segurança 

Calmo Tranquilidade, segurança  
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Calmo Tranquilidade, segurança  e  arejado 

Calmo Tranquilidade, segurança e amizade 

Calmo Tranquilidade, segurança e infraestrutura 

Calmo Tranquilidade, segurança e lazer 

Calmo Tranquilidade, segurança e lazer 

Calmo Tranquilidade, segurança e lazer 

Calmo Tranquilidade, segurança e lazer 

Calmo Tranquilidade, segurança e lazer 

Calmo Tranquilidade, segurança e vizinhança  

Calmo Tranquilidade, segurança, arborização 

Calmo Tranquilidade, segurança, casa 

Calmo Tranquilidade, segurança, casa 

Calmo Tranquilidade, segurança, educação 

Calmo Tranquilidade, segurança, lazer 

Calmo Tranquilidade, segurança, limpeza 

Calmo Tranquilidade, tem muitas árvores 

Calmo Tranquilidade, todos se conhecem e a natureza 

Calmo Tranquilidade, trabalho 
Calmo , segurança Tranquilidade, trabalho, paz 

Calmo , ventilado e limpo  
Tranquilidade, unidade basica de saúde, escolas 
proximas 

Calmo- aberto e moradias regulares Tranquilidade, vizinhança e poluição  

Calmo e boa vizinhança Tranquilidade, vizinhos bons e casa própria 

Calmo e culturas Tranquilidade, vizinhos e localização 

Calmo e desenvolvimento Tranquilidade, vizinhos, ventilação 

Calmo e igreja Tranquilo 

Calmo e meio de sobrevivência  Tranquilo 

Calmo e Movimentado  Tranquilo 

Calmo e o desenvolvimento Tranquilo 

Calmo e organizado Tranquilo 

Calmo e próximo ao trabalho Tranquilo 

Calmo e recursos naturais  Tranquilo 

Calmo e seguro  Tranquilo 

Calmo e trânsito Tranquilo 

Calmo,  mercantil e praia Tranquilo 

Calmo,  sem roubo, seguro Tranquilo 

Calmo, acessibilidade, segurança Tranquilo 

Calmo, acesso Tranquilo 

Calmo, aconchegante, pequeno Tranquilo 

Calmo, adapta com o local, bom de viver Tranquilo 

Calmo, adapta com o local, bom de viver Tranquilo 

Calmo, adapta com o local, bom de viver  Tranquilo 
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Calmo, alegre, bom Tranquilo 

Calmo, aluguel baixo e central Tranquilo 

Calmo, ar livre Tranquilo 

Calmo, ar puro menos poluído  Tranquilo 

Calmo, arborizado, desenvolvimento  Tranquilo 

Calmo, as escolas e as praças Tranquilo 

Calmo, asfalto Tranquilo 
Calmo, baixo nível de violência e próximo á 
comércios Tranquilo 

Calmo, boa vizinhança, posto de saúde Tranquilo 

Calmo, boa vizinhança, sem aglomeração Tranquilo 

Calmo, bom para morar e é limpo Tranquilo 

Calmo, calçamento bom, iluminação Tranquilo  

Calmo, calçamento, iluminação Tranquilo  

Calmo, casa própria, respeito dos vizinhos Tranquilo  

Calmo, crescimento e lazer Tranquilo  

Calmo, familia e igreja Tranquilo  

Calmo, família e seguro 
Tranquilo e  existem pontos que atendem as 
necessiddes básicas 

Calmo, familia e vizinhança Tranquilo e Amigavel  

Calmo, família, trabalho Tranquilo e boa vizinhança 

Calmo, família, vizinhos Tranquilo e bons vizinhos 

Calmo, gente boa, filhos gostam Tranquilo e familia 

Calmo, liberdade, igreja Tranquilo e familia 

Calmo, limpo e muita publica Tranquilo e lazer 

Calmo, limpo e vizinhos bons Tranquilo e lazer 

Calmo, limpo, arejado Tranquilo e lazer 

Calmo, limpo, confortavel Tranquilo e limpo 

Calmo, limpo, confortavel Tranquilo e moradia  

Calmo, localização e a vizinhança Tranquilo e pessoas ll asolsixitasl 

Calmo, lugar muito bom Tranquilo e seguro 

Calmo, muito bom, convivencia otima Tranquilo e sem poluição 

Calmo, muito bom, legal Tranquilo e vizinhança acessível  

Calmo, não é violento Tranquilo para as crianças e pessoas solicitas 

Calmo, pela igreja evangélica e comércio perto Tranquilo sem violência 

Calmo, perto da praia Tranquilo,  igreja e trabalho  

Calmo, perto da praia Tranquilo, "sem violência", boa 

Calmo, pessoas do bem e jogos Tranquilo, acesso, mobilidade 

Calmo, posto de saúde, comercio Tranquilo, acesso, qualidade de vida 

Calmo, pouca poluição  Tranquilo, acesso, seguro 

Calmo, pouca poluição  Tranquilo, acesso, seguro 

Calmo, pouco movimentado Tranquilo, água limpa, vixinhos 

Calmo, pouco movimento. Tranquilo, ar puro. 
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Calmo, povo acolhedor  Tranquilo, areas de lazer, seguro 

Calmo, praias Tranquilo, as praças e as escolas 

Calmo, praias, lazer Tranquilo, boa vizinhança e lugar campestre 

Calmo, proximo ao centro, acessivel Tranquilo, bom 

Calmo, proximo ao centro, fonte de renda Tranquilo, calmo e vsntilado 

Calmo, respeito Tranquilo, calmo, sem barulho 

Calmo, rio e Alimentos naturais Tranquilo, casa própria  

Calmo, segurança é bom Tranquilo, clima, segurança 

Calmo, segurança, custo de vida baixo Tranquilo, comercio, trabalho,  hospital,  etc  

Calmo, segurança, familia Tranquilo, comércios próximos e bem organizado 

Calmo, sem violência Tranquilo, cultura e sustentabilidade  

Calmo, sem zuada Tranquilo, fácil acesso a cidade, próximo ao mar 

Calmo, todos se conhecem, vizinhos Tranquilo, igreja e  praça  

Calmo, trabalhoce família  Tranquilo, lazer e desenvolvimento. 

Calmo, trafegabilidade e lazer Tranquilo, menos transito, vizinhos e amigos 

Calmo, tranquilidade e  seguro  Tranquilo, pacato e feliz. 

Calmo, tranquilidade, pouco movimento Tranquilo, pacato, familia  

Calmo, tranquilo Tranquilo, paz e segurança  

Calmo, tranquilo e bom Tranquilo, pessoas humilde, iluminação 

Calmo, Tranquilo e Centro 
Tranquilo, pouco movimentos de veículos, 
iluminação  

Calmo, tranquilo e livre  Tranquilo, pousadas, praias 

Calmo, tranquilo, familia Tranquilo, praça 

Calmo, tranquilo, proximo ao centro Tranquilo, praticamente residencial 

Calmo, trânsito calmo Tranquilo, segurança e pessoas felizes 

Calmo, transporte  Tranquilo, Segurança, fácil acesso  

Calmo, ventilação Tranquilo, segurança, pontos de serviços 

Calmo, ventilado e sem muito vizinhos Tranquilo, sem transito, calmo 

Calmo, ventilado, praias Tranquilo, sossegado e não tem lixos na rua 

Calmo, vizinhança boa Tranquilo, trânsito e asfalto 

Calmo, vizinhança boa, centralizado Tranquilo, violencia, transito 

Calmo, vizinhança bos, centralizado Tranquilo, vizinhança boa 

Calmo, vizinhança e seguro Tranquilo, vizinhos bons e central 

Calmo, vizinhos amigos, respeito Tranquilo. 

Calmo, vizinhos amigos, respeito Tranqulidade 

Calmo, vizinhos bons Transporte, amigos e familia 

Calmo, vizinhos bons e mercadinho perto Tudo 

Calmo, vizinhos e trabalho Tudo 

Calmo, vizinhos, amigos, tranquilo Tudo muito perto 

Calmo. Não tem poluição e não tem violência Tudo perto e acessibilidade 

Campo, amigos Tudo que meu pai construiu foi aqui  

Casa propria Tudo, saúde lazer, comércio  
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Casa própria e familia Turismo, lazer, esporte 

Casa própria e familia Ubs de saúde 

Casa própria e familia Ubs de saúde 

Casa própria,  posto de saúde  Ubs de saúde e escola 

Casa própria, acesso ubs e familia Ubs de saúde, escola, transporte 

Casa própria, acesso ubs, famila  e amigos Ubs e  escola 

Casa própria, amigos, minha esposa Ubs no bairro, trabalho e as familias 

Casa própria, arborização, familia Ubs parati, igreja, escolas e associação 

Casa própria, fácil acesso Ubs próximo e amigos 

Casa própria, familia e acesso a ubs Ubs, escola e igreja 

Casa própria, familia e acesso ubs Ubs, escolas 

Casa própria, familia e amigos Ubs, escolas 

Casa própria, familia e amigos Ubs, escolas e transportes 

Casa própria, familia e amigos Ubs, escolas, mercadinho 

Casa própria, familia e amigos Ubs, igreja e escolas 

Casa própria, família, minha esposa Ubs, igreja, escolas 

Casa própria, família, o povo Ubs, parati e escolas 

Casa própria, os amigos e a acs Ubs, parati, escola, comercio 
Casa própria, sem mortes por violências, posto de 
saúde  Ubs, parati, escola, igreja 

Casa própria, ubs Ubs, parati, escola, mercantil 

Casa própria, vizinhos bons, profissionais Ubs, saúde e escola 

Casa, escola, campo Um local muito pacata  

Casa, família Um lugar calmo 

Casas e escolas Um lugar tranquilo  

Casas populares União  

Ccasa própria, familia e amigos União do povo, água e casa própria 

Central, arborizado  União dos moradores 

Centralidade, tem quase tudo que procuro Única opção  

Centro Vaquejada, futebol e igreja 

Centro Ventilado 

Centro  Ventilado, calmo 

Centro  posto de gasolina e lazer Violência, emprego e área de lazer 

Centro, comércio perto e vizinhança boa Violência, lazer e esporte 

Centro, perto de tudo e bairro tranquilo Viver bem na comunidade, plantar rosa e cria 

Centro, tranquilo e limpo Vizinhança 

Centro, vizinhança e lazer  Vizinhança boa 

Cidade limpa, tranquilidade Vizinhança boa, tranquilo 

Cidade natal Vizinhança e calmo 

Cidade tranquila  Vizinhança e segurança  

Clima , abastecimento de agua e tranquilidade  Vizinhança,  belezas naturais e igreja 

Clima bem tranquilo Vizinhança,  tranquilidade e paz 
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Clima bom, sem poluição Vizinhança,  tranquilidade e paz 

Clima e vizinhos Vizinhança, comunidade unida e tranquilidade 

Clima e vizinhos 
Vizinhança, facilidades nas compras e serviços de 
saúde  

Clima,  tranqüilidade e paz Vizinhança, familia, tranquilidade 

Clima, comércio, lazer Vizinhança, iluminação e comodidade 

Clima, hospitalidade, trabalho Vizinhança, lazer e comércio 

Clima, segurança e limpeza Vizinhança, tranquilidade e perto de escola 

Colegio, igreja, posto Vizinho bom e Comercio perto  

Colegio, igreja, praça Vizinhos 

Colégio, igreja, quadra Vizinhos bons, familia e centro 

Coleta de lixo e sinalização Vizinhos e tranquilidade 

Comércio  e  escola Vizinhos, acolhedor e confortavel 

Comércio , agências bancarias, correios Vizinhos, cidade calma e meus filhos 

Comércio e ruas asfaltada Vizinhos, escolas, proximo ao centro 

Comercio perto  Vizinhos, iluminação e tranquilo 

Comércio perto, escolas, praças Vizinhos, trabalho e centro 

Comércio perto, praça e posto de saúde Vizinhos, tranquilidade e acesso a ubs 
Comércio próximo, diversidade de serviços e um 
bom lugar para se morar Vizinhos, tranquilidade, paz 

Comércio,  posto de saúde  e  facilidades  Vizinhos, tranquilidade, paz 

Comércio,  posto de saúde e escola Zona rural 

Comércio,  trabalho e lazer Zona rural, ar puro e ver a lua cheia 

Comércio, cultura 
Saude, Sistema de abastecimento agua, educação 
indígena  

Comercio, hospital Segurança 

Comércio, padaria e mercado Segurança 

Comércio, posto de saúde perto Segurança 

Comércio, praça, tranquilidade Segurança 

Comércio, praia e posto de saúde Segurança 

Comércio, praias e lojas Segurança e calmaria 

Comercios proximo, igreja, praça Segurança e vizinhos  

Comércios, praça, igreja Segurança no trânsito 

Comodidade e casa própria Segurança,   

Comodidade, ar livre 
Segurança,  acesso praias e qualidade de 
alimentação  

Companheirismo, União, harmonia na comunidade Segurança,  lazer e cidade limpa  

Comunicação, vizinhança e respeito Segurança,  moradia e acolhimento  

Comunidade tranquila Segurança,  moradia e bem-estar  

Confortavel, agradavel Segurança,  moradia e lazer 

Conforto, economia, vizinhos, tranquilo Segurança,  moradia e lazer  

Conforto, fartura, alimentos Segurança,  moradia e lazer  

Conforto, trânsito, familia Segurança,  moradia e lazer  

Conhecer todo mundo  Segurança,  tranquilidade e vizinhança  
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Crescimento do bairro Segurança, calmo, acessibilidade 

Crescimento, tranquilidade e lazer Segurança, comunidade unida e arborização 

Criação de emprego  Segurança, iluminação 

Cultivo, segurança Segurança, lazer, clima 

Custo de vida, saúde, liberdade Segurança, praias, alimentação  

De ter aonde plantar para sobreviver etc Segurança, tranquilidade e perto do centro 

Desde infancia Segurança, tranquilidade, acesso ao centro 

Desde infancia etc Segurança, tranquilidade, família 

Desenvolvimento Segurança, tranquilidade, praia  

Desenvolvimento  Segurança, vizinhança 

Deslocamento, lazer, praias Segurança, vizinhança e saneamento 

Deslocamento, praias, tranquilidade Seguro, calmo, famíliar 

Direito de moradia, saúde e educação  Seguro, familia, calmo 

Distrito pequeno, calmo, lazer Seguro, tranquilo, acessivel. 

É bom Sei la 

É um pouco tranquilo, atendimento Sem opinar 

Educação, saúde Sem opinar  

Empreendedor, lugar tranquilo Sem opinião  

Emprego Sem opnar 

Emprego, acessebilidade e lazer Sem poluição 

Energia elétrica  e água potável  Sem violência 

Entretenimento, lazer, tranquilidade Sempre morei aqui 

Escola , saúde e praias  Serviços essenciais disponíveis  

Escola de fácil acesso, posto de saúde  Silêncio  

Escola e posto de saúde Silencioso, tranquilo e  pacato 

Escola perto de casa, posto de saúde  Só gosto 

Escola, igreja e praça Só mora família, não tem violência 

Escola, igreja, rua limpa Só se mudar o mundo 

Escola, parque, familia Socialização, arborização e trânsito. 

Escola, posto de saúde Sossegado  

Escola, posto de saúde e urbanização Sossegado , ótimo e bom  

Escola, posto, comercio Sossegado e limpo  

Escola, posto, praças Sossegado, transporte e  familia 

Escola, trabalho, praças  Sossegado, transporte e familia 

Escola,Igreja e Carro de Lotação  Sossego  

Escolas e ubs Sossego total  
Escolas próximas de casa, praças, supermercados 
e bairro de boa infraestrutura Sossego, amizade e familia 

Escolas, trabalho e praças  Sossego, moradia, tranquilidade 

Espaço Sossego, tranquilidade  

Espaço,  praia limpa e moradia Sossego, tranquilidade e lazer  

Esporte  Sossego, tranquilidade, pessoas solicitas 
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Esporte, lazer Também não sei 

Esporte, turismo Teatro de tudo, infraestrutura, segurança 

Esporte, turismo, lazer Tem Iluminação , onde eu moro é calmo  

Esta bom Tem tudo perto, mais facilidade, locomoção  

Estrada Temos  um pouco de liberdade 

Eu gosto, é bom, tranquilo Tenho amigos e bons vizinhos, água e luz 

Eu gosto, tranquilo Tenho casa própria  

Facil acesso , tranquilidade e perto de tudo Ter colocado asfalto, posto de saúde e colégios  
Fácil acesso ao centro, boa vizinhança e boa 
ventilação Ter igreja, posto de saúde etc. 

Fácil locomoção, tranquilo e próximo a escola Ter vizinhos bom  

Facilidade de alimentação  Todos se conhecem, lugar calmo 

Facilidade de iluminação  Trabalho 

Facilidade, tranquilidade Trabalho 

Falta de emprego, falta de médico  Trabalho  centro, fica próximo e perto da familia 

Falta de opção Trabalho e cslmo 

Familia Trabalho, beleza natural, amigos 

Familia Trabalho, familia e amigos 
Familia Trabalho, familia e lazer 

Familia Trabalho, familia e tranquilo 

Familia Trabalho, lazer e familia 

Familia Trabalho, moradia física e familia 

Familia Trabalho, pesca, beleza natural 

Familia Trabalho, pescaria e praça  

Família Trabalho, praça, parentes 

Familia  Trabalho, praias e familia 

Família  Tranauilidade 

Família  Tranquiilidade, paz e vizinhos 

Familia amigos e tranquilidade Tranquila 

Familia e amigos Tranquila 

Familia e amigos Tranquila,  segura, sinalizada  

Familia e praias Tranquila, localização, vizinhos 

Familia por perto Tranquila, próximo minha mãe  
Familia proxima, amigos proximos, bairro bom para 
morar Posto de saúde, escola 

Familia, , Escola Perto de Casa e Belezas Naturais POSTO DE SAÚDE, ESCOLAS E IGREJAS 

Familia, acs que amo e ubs proxima casa Posto de saúde, escolas e igrejas 

Familia, amigos e lazer Posto de saúde, escolas e praça 

Familia, amigos e lazer Posto de saúde, escolas, igrejas, etc.. 

Familia, amigos e lazer Posto de saúde, igreja, escolas 

Familia, amigos e sossego Posto de saúde, mercado e banco 

Familia, amigos e trabalho Posto de saude, padaria, comercio 

Familia, amigos e tranquilidade Posto, comércio e igreja 
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Familia, amigos e tranquilidade Postode saúde e igrejas 

Familia, amigos e tranquilo Poucas casas, seguro, pouca violência  

Familia, amigos e tranquilo Pouco de tranquilidade  

Família, beleza, costumes Pousada, escola, estrada 

Família, bom Pousada, escola, igreja 

Familia, casa própria Pousadas, praias, praças 

Familia, coragem e força de vontade Pousadas, praias, turismo 

Família, cultura e comodismo Povo acolhedor 

Família, emprego e lazer Povoado e arborizado  

Familia, Escola Perto De Casa e Beleza Natural  Praça esportiva, lazer, praia 

Família, escola, unidade basica  Praça pedro penha 

Família, igreja vizinhas Praça, comércio e colégio 

Família, igreja, amigos  Praça, comercio, loja 

Familia, igreja, posto de saúde Praça, comercio, ponto de lazer 

Familia, lagoa, escola  Praça, lazer 

Familia, lazer e amigos Praça, praia, lazer 

Familia, lazer e amigos Praças  

Família, lazer, paz. Praças, campo 

Familia, moradia própria e amigos Praças, comércio perto e esporte 

Familia, moradia própria e amigos Praia 

Familia, morar proximo da unidade de saúde Praia, ar livre e paz 

Familia, opção, tranquilidade Praia, família, amigos 

Familia, opção, tranquilidade Praia, família, pesca 

Família, opção, tranquilo Praia, farmácia e quadra  

Família, praia, amigos Praia, hospitalidade, igreja  

Família, praias, amigos Praia, mar, pessoas 

Família, segurança, tranquilidade Praia, parentes, pesca 

Família, seguro Praia, peixe, coco 

Família, sossego e meio de sobrevivência  Praia, pesca agricultura  

Família, trabalho Praia, pousada e igreja 

Família, trabalho, igreja Praia, tranquilidade, hospitalidade  

Família, trabalho, praias Praia, tranquilidade, lazer 

Familia, tranquilidade e amigos Praias 

Familia, tranquilidade e amigos Praias 

Familia, tranquilidade e amigos Praias 

Família, tranquilidade, opção Praias belas, tranquilo  

Familia, tranquilidade, segurança Praias, anda a cavalo e moto. 

Família, tranquilidade, segurança Praias, calmo e violência 

Familia, tranquilo Praias, comércios, escolas 

Familia, tranquilo e transporte Praias, igrejas, pontos de lazer 

Familia, tranquilo e transporte Praias, rios 
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Familia,unidade de saude e lazer Praias, tranquilidade, segurança 

Familiares e tranquilidade Praias, tranquilidade. 

Farmacias posto de gasolina, e mercados Praias, tranquilo, ambiente limpo 

Farmácias, posto de saúde e mercantes Praias, vizinhos, lazer 
Fartura de alimentos, tranquilidade e boa 
vizinhança  Prais, segurança e prevenção 

Fartura, água em abundância, cidade aberta  Praticidade, quantidade de comércio, segurança 

Festa religiosa, família, trabalho Próximo a praia 
Festao da igreja, segurança, abastecimento de 
água  Próximo ao centro  

Gosta de mora aqui Proximo ao centro, perto da familia, cultivo 

Gostar mesmo de infância  Próximo ao centro, tranquilo e fácil acesso 

Gosto da moradia Próximo ao trabalho 

Gosto daqui Próximo ao trabalho  

gosto do jeito que esta  proximo da minha familia 

Gosto do jeito que ta  Próximo da praia, família, temos liberdade 

Gosto do meu bairro Próximo da praia, família, vivência comunitária  

Gtranquilo Proximo do centro e comercio, tranquilo 
Harmonia entre os vizinhos, contato com a 
natureza, fácil acesso ao centro cidade  Proximo do centro, família 

Hospital e academia da saúde  Quadra  

Hospital próximo, boas escolas Quadra esportiva  

Hospital, escola, mercatil Quadra esportiva, tranquilidade, segurança  

Hospitaleira, acolhedor, agradável  Quadra, amigos, ar livre 

Igreja Quadra, ar livre, amigos 

Igreja Quadra, piscina, comercio 

Igreja e Quadra  Qualidade de vida, educação, saúde  

Igreja, comércio e lagos Recursos, ruas pavimentadas e iluminadas 

Igreja, escola e familia Religião, educação e saúde  

Igreja, lugar calmo e sem bares Renda local, turismo, cidade acolhedora 

Igreja, padarias, mercados Renda, conforto, vizinhos, lazer 

Igreja, posto de saúde e comércio Respeitando o proximo e tranquilidade  

Igreja, posto de saúde e comércio Rua limpa 

Igreja, posto de saúde e escola Rua tranquila,  comercio e vizinhos bons 

Igreja, segurança, ruas limpas Rua tranquila,  vizinhos bons e comércio  

Ilegivel Ruas iluminadas, escola, praias 

Iluminação boa, praças, esportes Ruas limpas, lazer 

Iluminação, praça, igreja Ruas limpas, tranquilidade, iluminação 

Iluminação, tranquila S/ resposta 

Infraestrutura, perto de tudo, tranquilo S/ resposta 

Jogar bola S/ resposta 

Jogos esportivos, festejas S/poluentes. 

Lagamar, lagamar, lagamar S/resposta 
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Lagos S/resposta 

Lanchonetes S/resposta 

Lazer S/resposta 

Lazer e desenvolvimento Saneamento basico, saúde, educação 

Lazer e locais religiosos Saúde 

Lazer e praias Saúde  

Lazer, ar puro e tranquilidade Saúde  

Lazer, arborização e familia Saude facilitado  

Lazer, arena, comércio  Saúde indígena, educação indígena, agua potável  

Lazer, arena, comércios  Saúde por enquanto  

Lazer, balneário e tranquilidade Saúde, 

Lazer, balneários e paz Saúde,  educação,  lazer e deslocamento  

Lazer, calmaria e facilidade de alimentação Saúde, calmo, lazer 

Lazer, calmaria, facilidade da alimentação Saúde, comercio, escola 

Lazer, calmo Saúde, educação 

Lazer, Comunidade, alimentação Saúde, Educação e Lazer  

Lazer, cultura, religião Saúde, educação, lazer 

Lazer, esporte, turismo  Saúde, educação, lazer 

Lazer, familia e amigos Saúde, familia e educação 

Lazer, familia e amigos Saúde, familia e educação 

Lazer, familia e amigos Saúde, lazer 

Lazer, familia e amigos Saúde, lazer e amigos 

Lazer, locais religiosos e esportes coletivos Saúde, lazer e amigos 

Lazer, moradia, tranquilidade Saúde, praias, paz. 

Lazer, tranquilidade Natureza 

Lazer, tranquilidade e amizade Natureza em si  

Lazer, tranquilidade e familia Natureza, abastecimento de agua, ar puro 

Lazer, tranquilidade, moradia Natureza, vizinhos, tranquilo 

Lazer, turismo, esporte O povo, a tranquilidade e a familia 

Lazer, turismo, esporte Onde nasci  

Lazer, vizinhança amiga e familia Onde todos se conhecem , e tranquilidade  

Lazer, vizinhança e familia Opção 

Legal, tranquila, pequena Opção, família, tranquilidade 

Ler a cima  Oportunidade de trabalho 

Limpeza e coleta de lixo Organização do transito 

Limpeza, coleta de lixo, etc Organizado 

Limpeza, seffuança e iluminaçaoi Organizado, limpo 

Limpo, calmo e arborizado Os mesmos 

Limpo, respeito com os vizinhos e calmo Os vizinhos 

Limpo, tranquilo, calmo Otimo 

Limpo, vizinhos excelentes Otimo 
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Lixo Ótimo atendimento na saúde,  educação e fartura 
Localização favoravel proxima ao centro,casa 
própria e familia Otimo, sossegado e calmo 

Locomoção  Pacato 

Locomoção e lazer 
Pacato, recursos naturais, ausência de poluição do 
ar 

Locomoção, tranquilidade e lazer Paz 

Logística, comércio e povo acolhedor  Paz e perto de tudo que preciso 

Lugar agradável, seguro, limpas praias  Paz e tranquilidade 

Lugar bom, tranquilidade,  vizinhos  Paz, alegria e harmonia  

Lugar calmo  Paz, lazer e açudes 

Lugar calmo  Paz, lazer e familia 

Lugar calmo  Paz, lazer e segurança  

Lugar calmo e igreja Paz, lazer e tranquilidade  

Lugar calmo, desde infância  Paz, pesca, lazer 

Lugar tranquilo Paz, tranquilidade e fartura 

Lugar tranquilo Paz, tranquilidade e sossego 

Lugar tranquilo  Paz, tranquilidade e sossego 

Lugar tranquilo, escola e aluguel Peixes, tranquilidade, meio ambiente 

Luz pública  e estrada Pequeno, tranquilo, bom 

Luz, água, lixo e telefone (wifi) Pequeno, tranquilo, bom 

Mais lazer e infrestrutura nas vias Perto da familia, casa própria, tranquilo 

Mais lazer, comércio, segurança Perto de parentes e amigos 

Mais ou menos tranquilo  Perto de tudo 

Maravilhoso Perto de tudo, boa vizinhança 

Me criei aqui Perto de tudo, boa vizinhança e calmo 

Meio ambiente  Perto do centro, bairro calmo e perto de psf 

Meio ambiente  Perto do centro, farmácia e comércio 

Meio ambiente, vizinhança, tranquilidade Perto do centro, posto de saúde, praça 

Melhorar a qualidade de vida Perto do comércio  

Melhorar o posto de saúde  Perto do posto, segurança e farmácia  
Melhoria no ambiente de saúde na nossa 
localidade  Perto do rio, comércio  e transporte  
Menos movimento, tranquilidade e menos tráfego 
de veículos  Perto praça do ginásio, fluxo melhor e segurança 

Menos violência  Pesca asrtesanal, clima 

Meu trabalho Pesca, agricultura, trabalho 

Meu trabalho, família  Pesca, igreja, familia 

Minha Família, Moradia e Trabalho  Pesca, trabalho, família  

Morada,abastecimento de agua, tranquilidade Pesca, tranquilidade, harmonia entre os vizinhos 

Moradia Pescar, água, plantio 

Moradia  Pescaria e trabalho 

Moradia boa de viver  Pescaria, praiana 

Moradia e pesca Pessoas boas 
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Moradia e segurança  Pessoas legais 

Moradia e vizinhança  
Pessoas simples, concentração de arvores e 
poucos habitantes  

Moradia, ar puro, tranquilidade Piscina e quadra  

Moradia, calmo, ar puro  Pista artesanal, clima 

Moradia, facilidade a saúde  Plantação 

Moradia, facilidade a saúde  Policiamento,  escolas e lazer 

Moradia, familia e poder criar Policiamento,  pouco trânsito e comércio  

Moradia, familia e poder criar 
Ponto turistico(açudes), pracinhas e pontos 
religiosos (igreja) 

Morar perto da familia Ponto turistico, alimentos e pessoas acolhedoras 

Movimentada, farmacia, padaria Por gostar de morar em espaço rural 

Muita coisa Por ja morar nela, apenas continuo  

Muita violência  Por me sentir bem 

Muito bom Posto 

Muito bom Posto de saude 

Muito calmo  Posto de saúde 

Muito tranquilo  Posto de saúde ,igreja,escolas 

Muito tranquilo, só mora família  Posto de saúde e escola  

Muitos ventos, praias bonitas, tranquilidade Posto de saúde e igreja 

Nasce no meu lugar e não tenho vontade de mudar  Posto de saúde e igreja 

Nasci aqui,é um bom lugar Posto de saúde e pracinhas 

Posto de Saúde,  padaria e comércio  
Posto de saúde fácil acesso, água de qualidade, 
tranquilo 

Posto de Saúde,  supermercado e casa própria  Posto de saúde proximo 

Posto de saúde, água e escola Posto de saúde,  casa própria e escolas 

Posto de saúde, água, escola Posto de saúde,  igreja e casa própria  

Posto de saúde, associação, água, igreja Posto de saúde, comercio 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Quadro 29 – O que você mudaria na sua cidade? – Consulta pública física 

O que você mudaria na sua cidade?  
 Conscientização das pessoas com relação aos 
sinais de transito, lixo nas ruas Saude 

 Industrias, saúde, deslocamento Saude 

Segurança segurança  Saúde 
.Melhoria das estradas, saúde mais estruturada, 
preços dos alimentos, da gasolina, do gás de 
cozinha eenergia elétrica Saúde 

A cultura ser mais visto  Saúde 

A educação  Saúde 

A estrada  Saúde 

A falta de emprego Saúde 

A falta de emprego SAÚDE 

A falta de emprego Saúde 

A falta de emprego Saúde 

A falta de emprego  Saúde 

A falta de emprego  Saúde 

A falta de emprego  Saúde 

A falta de emprego p/ população Saúde 

A falta de emprego, saúde e educação  Saúde 

A falta de empregos Saúde 

A falta de empregos p/ jovens Saúde 
A falta de empregos, saneamento básico, a 
saúde  SAÚDE 

A falta de expectativa de vida p/ os jovens Saúde 

A falta de segurança Saúde 

A falta empregos, empresas Saúde 
A iluminação, colocaria mais emprego, limitava a 
ocupação dos gringos (pelas) Saúde 

A ingratidão da população Saúde 

A lotérica por uma agencia da caixa economica Saúde 

A nossa saúde  Saúde  

A qualidade dos serviços públicos, é muito baixa Saúde  

A saúde Saúde  

A saúde  Saúde  
A saúde , hospitais , e e transferir para os outros 
hospitais   Saúde  
A saúde pois é de péssima qualidade, hospital 
com profissionais qualificados e com 
equipamentos para realizar exames e faria um 
bercário onde as mães pudessem deixar seus 
filhos para trabalharem Saúde  

A saúde pública e a educação Saúde  

A saúde, transporte e estradas Saúde  

A segurança Saúde  

A segurança Saúde  



 
 

Página | 366 
 

A segurança Saúde  

A segurança Saúde , segurança e estradas    

A segurança  Saúde com mais qualidade, segurança e educação 

A segurança  
Saúde com médicos especializados, 
Restruturamento das estradas, descarte do lixo.  

A segurança e a qualificação professional  Saúde e a educação 

A segurança, a educação e saúde  Saúde e educação 

A sinalização, asfalto, oportunidade de emprego Saúde e educação 

A sinalização, asfalto, oportunidade de emprego  Saúde e empregos 

A sinalização, oportunidade de emprego Saúde e empregos 

A violência colocaria mais segurança Saúde e o monopólio político  

A violência, fator de risco para todos Saúde e segurança 
Academia gratis, construção de um aterro 
sanitário, cemitério Saúde e segurança 
Acessibilidade à saúde,  transito organizados e 
empregabilidade  Saúde e segurança 
Acessibilidade na saúde, transito mais 
organizado, empregabilidade Saúde e segurança 

Acessibilidade, emprego, educação e jovens Saúde e segurança 

Acesso as ruas Saúde e segurança 

Acesso dos transportes  Saúde e segurança 

Acho que nada  Saúde e segurança 

Administração Saúde e segurança 

Administração Saúde e segurança 

Administração da ciidade Saúde e segurança 

Algumas pessoas da gestão  Saúde e segurança 
Ampliacao do hospital,  para melhor atender a 
população  Saúde e segurança 
Ao invés de investir em tantas areninha, investir 
em mais empregos Saúde e segurança 
Apoio aos dependentes químicos, empregos, 
transporte público  Saúde e segurança  

Arborização Saúde e segurança  

Arborização Saúde e trânsito  

Arborização Saúde muito precária 

Arborização, trânsito Saúde púbica  

Área da saúde, segurança  Saúde pública 
Area de lazer, para ocupar nossos jovens e 
crianças  Saúde pública 

Área de Saúde  Saúde pública 

Área de trabalho Saúde pública  

Áreas de lazer e empregos Saúde pública  

Areas de lazer, geração de emprego Saúde pública e serviços sociais 

Áreas de lazer, saúde e educação  Saúde publica, redução de imposto, mais segurança 
Áreas especiais,  espaço físico, escola Municipal 
e profissionalização dos professores Saúde transporte, imposto 

Áreas industriais e cursos de qualificação  Saúde, área de lazer, projetos sociais  

As agências bancárias, pois são poucas Saúde, atendimento d emergência 
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As atitudes dos pooicias, reciclagem  Saúde, atendimento em caixas lotéricas etc. 

As estradas Saúde, cursos e segurança 

As estradas 
Saúde, desemprego, oportunidades para as 
próximas gerações  

As estradas Saúde, educação 

As estradas  Saúde, educação 

As filas dos bancos e das lotericas Saúde, educação, empregos 

As velocidades dos carros Saúde, educação, lazer 

Asfalto Saúde, educação, trabalho, segurança  

Asfalto Saúde, educação, trabalho. 

Asfalto Saúde, emprego 

Asfalto Saúde, emprego 

Asfalto Saúde, esporte e lazer 

Asfalto em todas as ruas Saúde, esporte e lazer 

Asfalto nas ruas, iluminação melhor 
Saúde, hospital da cidade teria que ter mais suporte 
para atender a população 

Asfalto nas ruas, reforma as escolas 
Saúde, mais sinalização para evitar os acidentes, 
mais segurança  

Asfalto, area de lazer Saúde, segurança 

Asfalto, area de lazer Saúde, segurança 

Asfalto, area de lazer Saúde, segurança  educação 

Asfalto, área de lazer  Saúde, segurança, escola 

Asfalto, area de lazer e emprego Saúde, segurança, industria 

Asfalto, area de lazer, emprego Saúde, segurança, mais empregos 

Asfalto, calçadas e áreas de lazer Saúde, segurança, oportunidade de trabalho 

Asfalto, fiscalização e diversão Saúde, trabalho, educação  

Asfalto, lugares públicos Sefurança, saúde e educação 

Asfalto, transito Segura, educação e saúde 
Asfaltos, melhorias do hospital, saúde e na 
segurança Segurança 

Atenção a juventude com esporte e educação Segurança 

Atendimento a saúde pública Segurança 

Atendimento ao idoso Segurança 

Atendimento da saúde entre outras Segurança 
Atendimento da saúde, mais respeito aos 
professores Segurança 
Atendimento em repartições públicas e 
calçamentos nas ruas Segurança 
Atendimento médico com especialistas e 
hospitais com salas equipadas Segurança 

Atendimento na área da saúde Segurança 
Atendimento na saúde, transporte escolar e 
segurança Segurança 

Atendimento no hospital Segurança 

Atividade esportiva Segurança 

Aumentar a segurança Segurança 

Aumentar os bancos Segurança 
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Aumentaria a segurança Segurança 

Aumentaria empregos Segurança 

Aumentava o emprego  Segurança 

Aumentava o salário do trabalhador  Segurança 

Banco do brasil Segurança 

Banco, correios e a caixa Segurança 

Bancos Segurança 

Bancos Segurança 

Bancos atendesse a todos Segurança 

Bancos que atendesse a todos Segurança 

Bancos,  caixa grande e emprego  Segurança 

Bandos, aprimoramento do transito Segurança 

Bom Segurança 
Bom atendimento na saúde, mais transporte 
escolar e segurança Segurança 
Bom atendimento na saúde, mais transporte 
escolar e segurança Segurança 
Bom atendimento na saúde, mais transporte 
escolar e segurança Segurança 
Cachorros nas ruas, mais ongs ou meios para 
ajudar esses animais inocentes, uma ação de 
castração também. Segurança 

Caixa economia Segurança 

Caixa econômica Segurança 

Caixa econômica  Segurança 

Caixa economica e banco Segurança 

Caixa económica em bairros  Segurança 

Caixa Econômica grande Segurança 

Caixa economica grande, emprego Segurança 
Caixa econômica, educação, atendimento 
hospitalar Segurança 

Caixa pequena pela caixa grande Segurança 

Calçadão  Segurança 

Calçadão  Segurança 

Calçadas estruturadas com acesso a todos Segurança 

Calçadas estruturadas com acesso para todos  Segurança 
Calçadas estruturadas, com acesso a locomoção 
para todos Segurança 

Calçadas, asfalto Segurança 

Calçamento Segurança 

Calçamento Segurança 

Calçamento Segurança 

Calçamento  Segurança 

Calçamento com pedras para asfalto Segurança  

Calçamento, asfalto Segurança  

Calma Segurança  
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Câmara de vereadores Segurança  

Câmara de vereadores, Segurança, Saúde  Segurança  
Canos parados em qualquer canto do centro e 
mais segurança Segurança  

Cemitério municipal Segurança  

Centro cirurgico Segurança  

Centro cirurgico Segurança  

Centro cultural Segurança  

Centro, caixa economica Segurança  

Ciclovias, melhoria no asfalto, Segurança  Segurança  
Cidadelimpa e educaria a população para mante-
la Segurança  

Cinema Segurança  

Cinema,  parque ecológico  e empregos Segurança  

Cinema, shoppings, praça, lojas Segurança  

Climatizar o hospital Segurança  

Coleta de lixo Segurança  

Coleta de lixo Segurança  

Coleta de lixo Segurança  

Coleta de lixo, praça Segurança  

Colocar praças de esporte e lazer Segurança  
Colocaria maia plantas frutíferas em todas as 
praças, melhoria a qualidade do trânsito, 
melhoria os estacionamentos no centro Segurança  
Colocaria pista na entrada das baixinhas até o 
angigo Segurança , melhor atendimento publico e educação 

Colocaria um centro cirúrgico Segurança e emprego 

Colocava maia segurança  Segurança e emprego 

Comércios , agências bancarias , correios Segurança e empregos 

Comércios, churrascaria, e falta casas lotéricas  Segurança e fiscalização  

Concientização Segurança e lazer 

Concientização Segurança e médicos em hospitais e postos 

Construção ciclovia  - ciclística  Segurança e melhoria na saúde 

Construção da ponte  Segurança e melhoria no atendimento hospitalar 
Consumo de energia, atendimento a saúde, 
preço da gasolina, preços de alimentos, melhorar 
o calçamento e gás de cozinha Segurança e qualificação profissional 
Consumo de energia. Atendimento a saúde, 
preço da gasolina, dos alimentos, gás de cozinha 
e calçamento Segurança e saúde 

Corrupção Segurança e saúde 

Corrupção  Segurança e saúde  

Cras-acessibilidade Segurança e saúde  

Criminalidade Segurança e sinalização 

Criminalidade  Segurança e trânsito  

Criminalidade  Segurança e tursimo 

Cuidado com a natureza  Segurança melhoria na estrada 
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Cultura mais valorizada 
Segurança nas ruas e implantações de quebra 
molas 

Cultura, trabalho reconhecido 
Segurança nas ruas, segurança na área da saúde e 
hospitais. 

Cursos profissionalizantes e artesanatos Segurança pública 

Desemprego Segurança pública 

Desemprego Segurança pública 

Desemprego Segurança pública 

Desemprego Seguranca pública  

Desemprego  Segurança publica efetiva 

Desemprego e mais segurança Segurança pública,  lazer 

Desigualdade social Segurança publica, saúde 

Deslocamento, meio de transporte, etc 

Segurança(diminuir a violência), implantação de 
indústrias(empregos) e equipar as unidades de 
saúdes  

Dificuldade de coisas rurais  Segurança,  

Diminuir a velocidade dos motociclistas  Segurança,   

Educação 
Segurança,  acabar com facções, paz, saúdee 
educação  

Educação 
Segurança,  atendimento médico e scabar com 
facções  

Educação Segurança,  lazer 

Educação  Segurança,  saúde, educação  e creche 

Educação  
Segurança,  valorização dos profissionais da saúde 
e educação  

Educação  Segurança, ambientes de lazer 

Educação no transito 
Segurança, atendimento no sistema de saúde, 
abastecimento de água 

Educação, área de lazer, oportunidade de 
emprego  Segurança, aumento de salario 

Educação, cultura Segurança, contabilização no hospital 

Educação, medicamento Segurança, educação 

Educação, saúde e segurança Segurança, educação  

Educação, segurança  Segurança, educação e emprego 
Educação, segurança e oportunidade de 
emprego Segurança, educação e saúde 

Educação, segurança e saúde Seguranca, educação, infraestrutura  

Educação, segurança, mais lotéricas  Segurança, educação, infraestrutura  

Egoismo das pessoas Segurança, educação, saúde  

Emprego Segurança, educação, saúde  

Emprego Segurança, educação, saúde  

Emprego Segurança, escolas, esgotamento  

Emprego Segurança, fábricas, cursos superiores 

Emprego Segurança, iluminação 

Emprego Segurança, médico, educação, poluição 

Emprego 
Segurança, melhor atendimento pelos funcionários 
públicos, educação de qualidade  

Emprego 
Segurança, menos violência, oportunidade de 
emprego 
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Emprego Segurança, policiamento eficaz 

Emprego 
Segurança, policiamento, área de esporte e 
educação 

Emprego Segurança, saúde 

Emprego Segurança, saúde 

Emprego Segurança, saúde 

Emprego Segurança, saúde 

Emprego Segurança, saúde 

Emprego Segurança, saúde de qualidade e asfalto 

Emprego Segurança, saúde e a politicagem 

Emprego Segurança, saúde e educação  

Emprego Segurança, saúde e emprego 

Emprego Segurança, saúde e trânsito 

Emprego Segurança, saúde, educação 

Emprego Segurança, saúde, educação 

Emprego Segurança, saúde, mais ajuda ao próximo  

Emprego 
Segurança, saúde, mais área de lazer, calçamentos, 
tudo 

Emprego Segurança, saúde, melhoria profissional 

Emprego Segurança, saúde, saneamento básico 

Emprego Segurança, sinalização, saúde  

Emprego 
Segurança, sistema viário, esgotamento sanitário, 
escolas 

Emprego Segurança, trabalho e lazer 

Emprego Segurança: valorizando mais a policia  

Emprego Segurnaça, saúde 

Emprego Segurnça e saúde 

Emprego Sem opinar  

Emprego Sem opinião  

Emprego 
Serviços públicos prestados de forma desonestas, 
falta de respeito e sensibilidade  

Emprego Serviços publicos, pistas 

Emprego Servidores publicos, saúde 

Emprego Shopping e caixas 

Emprego Shopping e segurança 

Emprego Sinalização 

Emprego Sinalização 

Emprego Sinalização 

Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  
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Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  

Emprego Sinalização  

Emprego 
Sinalização no centro, violência e a iluminação 
pública 

Emprego Sinalização no trânsito  

Emprego Sinalização no trânsito  

Emprego  
Sinalização publica, pedestre respeitar mais a 
sinalização 

Emprego  

Sinalização,  acessibilidade nas  vias, 
deslocamentos pontos turísticos e incentivo ao 
esporte 

Emprego  
Sinalização, atendimento no posto de saúde, fábrica 
que gere empregos 

Emprego  
Sinalização, estruturas das vias, agencias bancarias, 
hopitais. 

Emprego  Sinalização, falta de respeito no transito 

Emprego  Sistema bancario 

Emprego  Sistema de esgoto 

Emprego  

Sistema de iluminação pública  
calçamentos cheio de buracos  
estradas de areias 

Emprego  e  saúde  Sistema de saúde 

Emprego e atendimento na unidade de Saúde  Sistema de saúde  

Emprego e crescimento da cidade Sistema de saúde e atendimento nos bancos 

Emprego e desvalorização dos trabalhadores Sistema de saúde e educação 

Emprego e diminuir a violência Sistema de saúde e educação 

Emprego e lazer Sistema de saúde, educação, arborização  

Emprego e renda 
Sistema de saude, segurança, educação, emprego, 
cursos 

Emprego e renda áreas de indústrias e 
implementação de empresas. Sistema empresario 

Emprego e saúde Sistema público de saúde 
Emprego, asfalto, acabar com violência e área de 
lazer Sossego, lazer, ar puro 
Emprego, cuidado para idosos, centros de 
atenção para pessoas especiais Supermercados, fábricas  e estacionamento   

Emprego, fabrica e renda Ta bom 

Emprego, faculdade, cursos,hospital 
Ter mais profissionais de saúde disponíveis nos 
hospitais. 

Emprego, lazer 
Ter uma rodoviaria, colegio federal, sinalização nas 
ciclovias 

Emprego, lazer e ruas melhores Teria mais segurança 

Emprego, saúde Teria mais segurança e trabalho para população 

Emprego, saúde Terminar com a vila de panan 

Emprego, Saúde, educação  Terminar obras 
Emprego, sistema viário, lazer e serviços 
públicos Terminaria as obras inaceitáveis  

Emprego, sustentabilidade Tinha que partir dos gestores: gerar mais empregos 

Empregos 

Tiraria o quebramola de frente da minha casa e 
colocaria uma rampa grande, para que os motoristas 
passassem mais devagar 
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Empregos Tirava os cachorros do meio da rua 

Empregos Todos os politicos 

Empregos 
Trabalhar mais com honestidade (politica sem 
corrupção) 

Empregos Trabalho 

Empregos Trabalho 

Empregos Trabalho 

Empregos Trabalho 

Empregos  Trabalho 

Empregos e cooperativas  Trabalho para os jovens 

Empregos para a população Trabalho para os jovens  

Empregos para a população  Trabalho para todos, fabricas 

Empregos para jovens Tranquilidade, moradia e paz 

Empregos para jovens, cursos de qualificação  Tranquilo  

Empregos para os jovens Tranquilo e plantação  
Empregos, cursosprofissionais, melhorar o 
tráfego de veículos,  criação de ciclovias e 
bancos  Transito 
Empregos, fabricas, concursos publicos, 
melhoria na saúde Transito 

Empregos, faculdade curso, hospital Transito 

Empregos, saúde e educação  Transito 

Empregos, segurança, educação, saúde Transito 

Empresas  Transito 

Empresas e mais empregos Transito 
Empresas gerar mais empregos, investimentos 
na educação e saúde Transito 

Empresas para gerar empregos Transito 

Emrpegos Trânsito 
Energia, aassistência quando precisar e frevisão 
da luz púlica Trânsito 

Energia, assistência e luz pública  Trânsito 

Entretenimento, posto policial e tráfego. Trânsito 

Equipamentos para pratica de exercícios  Trânsito 

Escola, ruas, hospital, Segurança  TRÂNSITO 

Escolas, hospitais  Trânsito 

Esgoto Trânsito 

Esgoto na cidade Trânsito 

Esgoto, iluminação e comodidade Trânsito 

Esgoto, lazer , quadra e farmácia  Transito  
Esporte para as crianças,  projeto de renda para 
as famílias  Transito  

Esportes e lazer e eventos culturais  Trânsito  

Está tudo bom Trânsito  

Estacionamento  Trânsito  

Estacionamento do centro da cidade Trânsito  
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Estacionamento no centro Trânsito  
Estacionamento 
Carros mal estacionados  Trânsito  

Estacionamentos Trânsito  e segurança  

Estrada Trânsito da cidade 

Estrada 
Trânsito deixa muito a desejar, mais segurança e 
trazer mais empresas para gerar mais empregos  

Estrada , transporte e transito  Trânsito e pavimentação  

Estradas Transito e Segurança 

Estradas Transito e segurança 

Estradas e segurança 
Trânsito no centro é mal sinalizado e muito confuso 
e lixeiras nas ruas do centro 

Estradas mais adequadas, mais policiamento, 
Mama e violência, PSF 24 horas 

Trânsito organizado,  estradas com pavimentação  e 
mais médicos  

Estradas melhores e emprego Transito péssimo 

Estradas ruins e asfalto  Transito plantaria mais árvores 

Estradas, iluminação publica 

Trânsito um problema, mais segurança, cuidar 
melhordas crianças e idosos e emprego para os 
jovens 

Estrutura Trânsito,  saúde pública  
Estrutura da cidade, escolaridade, sistema 
bancário melhor. Transito, calçadas, asfaltos 
Estrutura, iluminação, projetos para crianças, 
piscinas publicas 

Trânsito, diminuiria a informalidade profissional e 
organizaria os endereços  

Eu mudaria o hospital, principalmente o 
atendimento  Trânsito, fiscalização no trânsito e estradas 

Fábrica e emprego 

Trânsito, fiscalização, mais esporte nas praças, 
educação fisicas nas escola e ajudsr população 
carente 

Fabrica grande Transito, iluminação 

Fabrica, industria e empregos Trânsito, mais fiscalização e hospital preparado 

Fabricas e empregos 
Trânsito, organização na saúde, mais profissionais e 
emprego 

Fabricas e mais empregos. Trânsito, ruas 

Fabricas, industria, empregos Transito, semafaro 

Faixas amplas e postos de policiais Transito, semafaro 

Falta de educação de algumas pessoas Trânsito, serviço bancário e lixo 

Falta de emprego 
Transito, velocidades dos automoveis, organização 
das ruas principais 

Falta de emprego Transporte 

Falta de emprego  Transporte acesso ate a cidade 

Falta de emprego  Transporte coletivo para turistas  

Falta de emprego, lazer 
Transporte coletivo,  ciclovias e implementação de 
novos empregos  

Falta de empregos 

Transporte coletivo,  rodovias,  pontos de ônibus,  
sinalização,  espaços físicos nas escolas, curso 
técnico,  mais ambulâncias e profissionais 
especializados  

Falta de renda  
Transporte desorganizado, liberação da praia da 
barra 

Falta tudo  Transporte e lazer 

Família, trabalho Transporte escolar 
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Familias carentes, na saude,  
Transporte escolar, saúde pública, merenda para os 
alunos, e dar mais oportunidade de emprego  

Faria , melhorias no sistema no centro e os locais 
asfaltados  Transporte na coleta de lixo 

Faria meu dever como cidadão. Transporte para deficiente sem muita dificuldade  

Farmacia, emprego Transporte público 

Fiscalização Transporte público 

Fiscalização 
Transporte público de qualidade,  guardas de 
transito e caixa 24 horas  

Fiscalização Transporte público, conscientização no transito 

Fiscalização  Traria empresas  
Fiscalização,  segurança,  construção sa ciclovia 
e faixa de pedestre Traria firmas e empregos 
Fiscalização, faculdade, emprego, curso, medico, 
remedio, atendimento no hospital 

Tratamento de esgoto pois não temos, é muito 
péssimo. 

Fiscalização, melhoria na saúde e nas ruas Trevo 
Fiscalização, responsabilidade e respeito no 
transito Tudo 

Fiscalização, segurança. Tudo 
Forma de administrar, investir em mais 
empregos, Saúde, Segurança  Tudo 

Forma de governar  Tudo 

Forma de vida Tudo 

Gerar emprego Tudo 

Gerar empregos locais Tudo 

Gerar mais empregos e renda, construir fábricas  Tudo 

Gestão Tudo 

Gestão Tudo 

Gestão atual Tudo 

Gestor municipal, saúde e educação  Tudo 

Gestores Tudo 

Gostaria de parques, cinemas, shoppings Tudo 

Governantes Tudo 

Governantes Tudo 

Hospitais Tudo 

Hospitais equipados Tudo 

Hospitais rodovias e reformaria escolas Tudo 

Hospital Tudo 

Hospital Tudo 

Hospital Tudo 

Hospital Tudo 

Hospital Tudo 

Hospital, fabrica Tudo 

Hospital, fabrica Tudo 

Hospital, segurança  Tudo 

Iluminação Tudo 
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Iluminação Tudo 

Iluminação  TUDO 

Iluminação e emprego Tudo 

Iluminação e segurança pública Tudo 

Iluminação publica Tudo 
Iluminação pública aonde não tem, melhoria na 
estrada de piçarra, mais áreas de lazer, reforma 
nas escolas Tudo 
Iluminação pública aonde não tem, melhorias na 
estrada de piçarra, mais áreas de lazer Tudo 

Iluminação pública e pavimentação das ruas Tudo 
Iluminação pública,  área de lazer e sistema de 
abastecimento de água  Tudo 

Iluminação publica, areas de lazer. Tudo 

Iluminação pública, Segurança, educação, Saúde  TUDO 

Iluminação, manutenção Tudo 

Iluminação, saúde Tudo 
Implantação de indústrias (praias e açudes), 
construção de postos policiais (segurança) e 
área de lazer Tudo 
Implantação de mais políticas públicas, uma área 
de lazer para as crianças  Tudo 
Implantar academia ao ar livre, oferecer aula de 
ginástica gratuitas para a terceira idade e gerar 
mais empregos para população Tudo 

Implementação de ciclovia  Tudo 
Implementação novos empregos e renda, espaço 
físico nos hospitais e unidades de Saúde e 
profissionais especializados  Tudo 

Industrias, saude Tudo  

Infraestretuta Tudo  

Infraestrutura Tudo  

Infraestrutura  Tudo  

Infraestrutura  Tudo  

Infraestrutura  Tudo  

Infraestrutura  Tudo  

Infraestrutura das praças Tudo  

Infraestrutura melhor Tudo  
Infraestrutura para melhoria na rede de esgoto, 
Segurança, uma rodoviária, posto policial, e mais 
asfalto nas vias  Tudo  

Infraestrutura,  educação e outros Tudo de ruim 

Infraestrutura, estradas Tudo e tirar políticos corruptos 

Infraestrutura, transporte, meio ambiente Tudo incluindo as pessoas, uma quadra 

Infraestruturas das estradas Tudo primeiro a gestão publica 

Investia na educação  Tudo que não prsata: os políticos e segurança  
Investir no esporte  e na educação,  com cursos 
profissionalizantes  Tudo que não tem 

Lazer Tudo, especialmente educação, segurança e saúde 
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Lazer Tudo, inclusive o prefeito 

Lazer Tudo, pois os politicos só prometem  

Lazer e infraestrutura  

Tudo, primeiro cobraria do poder público mais 
compromentimento, transparência dos gestores e 
mais profissionalismo por parte dos funcionários da 
prefeitura 

Lazer e saúde  Tudo. Asfalto, Segurança, Saúde, educação 

Lazer, arborização  Uma caixa econômica grande no centro  

Limpar e clara 
Uma cidade boa para se viver, exceto os problemas 
municipais 

Limpava a cidade Una caixa econômica federal 

Limpava a cidade Una frota de ônibus  
Limpeza das ruas e na saúde os funcionários 
serem mais humanos 

Urbanização da faixa da praça, ciclovia,fábrica para 
gerar emprego 

Lixo nas ruas e segurança  
Urbanização da faixa da praia, construção de 
ciclovia e instalar fábrica para gerar empregos 

Lotérica  
Valorizando os educadores, as equipes de saúde 
pública, segurança, iluminação pública  

Maia assistência para a população em geral Varias coisas 

Maior oportunidade de emprego Varias coisas 

Mais Várias coisas 

Mais agências bancárias  Várias coisas 

Mais áreas de lazer, Segurança, eventos de lazer Varias coisas  

Mais arenas publicas, rodoviária de ônibus  Vereadores 

Mais árvores Vias 

Mais árvores  Vias asfaltadas 

Mais bancos Violencia 

Mais bancos Violência 

Mais bancos Violência 

Mais desenvolvimento Violência 

Mais educação, menos violência, muitas coisas Violência 

Mais emprego Violência 

Mais emprego Violência 

Mais emprego Violencia  

Mais emprego Violência e trânsito  

Mais emprego  
Violência urbana, trânsito caótico e iluminação 
pública  

Mais emprego para os jovens Violência, academia  pública  

Mais emprego, saúde de qualidade Violência, desemprego 

Mais empregos Violencia, mais segurança e emprego 

Mais empregos Violencia, roubos 

Mais empregos Mais projetos socias  

Mais empregos Mais respeito com as pessoas 

Mais empregos Mais respeito com os pedestre, melhoria no trânsito  

Mais empregos Mais respeito uns com os outros 

Mais empregos Mais segurança 
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Mais empregos Mais segurança 

Mais empregos Mais segurança 

Mais empregos Mais segurança 

Mais empregos  Mais segurança  

Mais empregos  Mais segurança  

Mais empregos e menos   violência Mais segurança  

Mais empregos para população Mais segurança  

Mais empregos, caixa econômica, cinema etc Mais segurança e lazer  
Mais empregos, criação de fábricas, geração de 
cursos profissionalizantes, entre outros Mais segurança e trabalho 
Mais empregos, cursos grátis para 
especializações, aumentando a renda Mais segurança no trânsito 
Mais empregos, cursos grátis, aumento do 
turismo local, UBS 24 horas 

Mais segurança no transito, ruas mais largas, mais 
lugares para lazer 

Mais empregos, mais saúde, mudaria a forma de 
administrar  

Mais segurança, aumento de salário, empregos, 
diminuir os preços de alimento  

Mais empregos, pois não tem Mais segurança, medicos nos hospitais, posto 

Mais empregos, Saúde  Mais segurança, melhoria na saúde e educação  

Mais empregos, saúde, educação de qualidade  Mais segurança, saneamento básico  

Mais empregos, segurança e estradas Mais segurança, saúde, educação  

Mais empresas para empregar pessoas 
Mais semáforo em frente da caixa econômica, e 
atenção ao trânsito. 

Mais energia e as estradas Mais trabalho 

Mais energia e estradas Mais transporte coletivo  

Mais equipamentos nos postos de saúde  
Mais transporte público, guardas de trânsito, caixa 
24 horas 

Mais fiscalização  Mais vigilancia, mais lazer 

Mais hospitai, escolas qualificadas Manos violencia 

Mais hospitais 
Médico de cirurgia, rapidez nos atendimentos e nas 
consultas pediatras 

Mais industria  Meio ambiente e trânsito 
Mais industrias, mais hospitais, centro de 
exames especializados Melhor atendimento para a população 
Mais investimentos na educação e saúde, gerar 
empregos Melhor segurança  
Mais investimentos na saúde, terminar as obras 
publicas, mais empresas 

Melhorando os hospitais, esgoto da cidade, 
farmácias, escolas, empregos 

Mais lazer Melhorar a saúde, educação, emprego 
Mais lazer para as crianças, cursos, empregos 
para os jovens 

Melhorar a segurança, saúde, planejamento da 
pavimentação nos bairros 

Mais lotericas Melhorar empregos, tranquilidade 
Mais médico nos hospitais, mais oportunidade de 
trabalho Melhorar o atendimento nos bancos 

Mais oportunidades de empregos Melhorar o hospital 

Mais oportunidades de empregos Melhorar os sinais nas ruas 
Mais oportunidades de empregos e mais 
segurança Melhoraria as oportunidades de emprego 
Mais oportunidades de trabalhos, mais 
segurança  Melhores políticos  

Mais policiamento no bairro Melhoria aos meios de transportes  
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Mais pontos de lazer 

Melhoria das estradas, saúde estruturada, preço dos 
alimentos, da gasolina, do gás de cozinha e energia 
elétrica 

Mais praça de esporte e lazer 

Melhoria das estradas, saúde estruturada, preço dos 
alimentos, gasolina, gás de cozinha e energia 
elétrica 

Mais praças, mais escolas 

Melhoria das estradas, saúde estruturadas, preços 
dos alimentos, da gasolina, do gás de cozinha e 
energia elétrica 

Mais pracinhas perto da praia Melhoria do hospital com equipamento profissional 

Ótimo Melhoria do trânsito e as ruas 
Pavimentação, arborização, empregos, rede de 
coleta e tratamento de bactérias e resíduos 
sólidos 

Melhoria na educação,  alimentação, gerar mais 
empregos, melhoria na saúde  

Pavimentação, estacionamento Melhoria na saúde 

Pessoas cuidar mais das outras Melhoria na saúde 
Pessoas mais educadas para atender em caixa, 
hospital, entre outros 

Melhoria na saúde, educação, Segurança no 
trânsito. 

Pista, etc Melhoria na segurança, saúde, educação 

Pista, posto de saúde e creche  Melhoria no atendimento essencial  

Plantaria mais árvores  
Melhoria no trânsito, sinalização, segurança, saúde, 
educação, apioi no esporte e lazer 

Plantaria mais árvores, para o ar ficar mais 
fresco Melhorias 

Policiamento Melhorias a serem feitas 

Policiamento  Melhorias nas estradas, segurança publica 

Policiamento e saúde 

Melhorr a iluminação, águas empoçadas, gerar 
emprego e renda, investir no esporte e educação, 
melhorar o idb 

Policiamento e segurança Menos mato 
Policiamento eficaz, educação, saúde, iniciativas 
privadaa Menos motos barulhentas 

Policiamento, fiscalização e mais fabricas Menos opressão policial 

Política educacional e social  Menos violência  

Política interna Menos violência no trânsito  

Politica voltada para maior geração de emprego Monopolio politico  

Políticas  Moto com descarga barulhentas 

Político corrupto, saúde e educação  

Mudaria a areninha, acho desnecessário essas 
areninha, deveria ter mais fábricas, posto de saúde, 
algo que gerasse mais empregos 

Políticos  No momento nada 

Políticos corruptos 
Novos programas para empregar os jovens, melhor 
acessibilidade, projetos de músicas, cultura e arte 

Políticos corruptos, todos O atendimento na área da saúde e na educação 

Ponto de drogas O desemprego 

Pontois de bancos que atendesse a todos O ensino 

Pontos de drogas O perigo, a violencia 

Pontos de lazer, e climatizar o hospital 
O poder legislativo olhasse para a população, 
geração de emprego e renda 

Pontos de vendas de drogas  O preço absurdo das coisas  

Pontos turísticos e  empregos O secretário de saúde 

Por enquanto não mudaria nada Oferta de trabalho  
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Possibilidade , Melhor Atendimento e Segurança 
Olhar mais para a natureza, mais investimentos no 
msuseus 

Posto de saúde e educação Oportunidade de emprego 
Posto de saude e hospital, trânsito  e escola 
integral Oportunidade de emprego 

Poucos detalhes Oportunidade de emprego 
Povo mais educado em relação a preservação da 
natureza Oportunidade de emprego na zona rural 

Praça, atendimento médico e emprego Oportunidade de trabalho 

Praias  Oportunidade de trabalho 

Preços das coisas Oportunidade de trabalho 

Prefeito Oportunidade de trabalho 

Prefeito Oportunidade de trabalho  

Prefeito 
Oportunidade de trabalho e mais melhoria na 
educação 

Prefeito Oportunidades de empregos 

Prefeito Oportunidades de trabalho 

Prefeito  Oportunidades de trabalho  

Prefiro não opinar Oportunidas 

Professores do ensino basico 
Organização / desorganização dos comerciantes no 
centro da cidade 

Professores mais calmos 
Organização do centro, ampliaria a segurança e 
iluminação das ruas 

Projetos sociais Organização do trânsito  

Projetos sociais 
Organização do trânsito, pavvimentação de algumas 
ruas e iluminação, espaços culturais e arborização 

Quadra Organização no transito 

Qualidade das estradas, Saúde  Organização no trânsito  

Qualidade social, fisclização e segurança Os meios de transportes por ônibus ou topique 

Que estive mais oportunidade de trabalho  Os politicos 

Quebra molas. Os politicos 

Quero água tratada Os políticos  

Rede de esgoto Os políticos  

Rede de esgoto, coleta de lixo Os políticos  

Rede de saúde e educação Os políticos corruptos 

Rede elétrica, monofásica para trifásica  Os políticos que não fazem nada 
Reforçar a Segurança , Mais Oportunidades de 
emprego e implantaria uma instituição publica de  
ensino superior  Os políticos que não fezem nada 

Renda familiar e emprego Os tipos de festas 

Resolveria o problema da buraqueira na pista  Os transportes  

Respeitar os pedestres, ruas Rua, infraestrutura 

Respeito Ruas 

Respeito Ruas 

Respeito  Ruas e estradas  

Respeito com todos Ruas e hospitais  

Respeito no trânsito  Ruas mais largas, educação, saúde 
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Restruturamento das brs, Restruturamento da 
estrada que liga a zona rural, saúde  

Ruas não são planas, lazer nas praças, decadência  
na saúde pública e falta limpeza na cidade (cidade  
muitosuja) 

Rodovias Ruas, asfalto. 

Rodovias Ruas, escolas e hospitais 
Saneamento Salários 

Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 30 – O que você mudaria no seu bairro? – Consulta pública física 

O que você mudaria no seu bairro?  

Tranquilidade Estrada  
 O Calçamento, Remover Areia Das Vias Publicas 
e Violência  Estrada , sinalização e terrenos baldios  

A casa Estrada acessível  

A dificuldade Estrada carroçal para asfaltada 

A educação  e a saúde Estrada colocando pista 
A escuridão, Colocaria mais iluminação pública, e 
as estradas  Estrada da carroçal para asfaltada 

A estrada Estrada da carroçel para asfaltada 

A estrada Estrada da praia onde moro 

A estrada Estrada de acesso, reforma na escola 

A estrada Estrada de terra para asafaltada 

A estrada  Estrada e emprego 

A falta de emprego Estrada e escola 

A falta de emprego Estrada e lazer 

A falta e emprego e farmácias mais acessiveis Estrada e o lixo  

A iluminação das ruas Estrada,  saude, escola  

A iluminação dos postes Estrada, comercio e lazer  

A iluminação é muito falha Estrada, escola 

A iluminação pública Estrada, iluminação  

A iluminação pública Estrada, iluminação  

A infraestrutura Estrada, iluminação, quadra esportiva 
A infraestrutura da nossa comunidade, implantar 
um ponto de apoio na saúde, e uma área de lazer Estrada, praça 

A mesma da 41 Estrada, quadra coberta e posto de saúde  

A pavimentação Estrada, torre de aparelho celular 

A perturbação dos motociclistas  Estradas 

A segurança Estradas 

A segurança  Estradas 

Abastecimento de água Estradas 

Abastecimento de água  Estradas 

Abastecimento de água  Estradas 

Abastecimento de água  Estradas 

Abastecimento de água  Estradas 

Abastecimento de água  Estradas 
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Abastecimento de água e coleta de lixo  Estradas 

Abastecimento de água para população  Estradas 
Abastecimento de água,  iluminação pública e 
coleta de lixo  Estradas 
Abastecimento de água,  pavimentação das vias e 
iluminação pública  Estradas 
Abastecimento de água,  pavimentação de vias e 
iluminação pública  Estradas 

Abastecimento de água, iluminação pública  Estradas 

Abastecimento do sistema Estradas 

Abastecimento, iluminação  Estradas 

Acabar com os pontos de venda de drogas ESTRADAS 

Academias, qualidade de vida Estradas 

Acessibilidade Estradas 

Acessibilidade a saúde  Estradas 

Acessibilidade à saúde  Estradas  
Acessibilidade de algumas ruas, segurança e 
iluminação pública Estradas , implantar e lazer  

Acessibilidade dos serviços públicos 
Estradas asfaltada, mais policiamento e exclusiva 
na vila. 

Acesso de transportes  Estradas de areia com buracos 
Ações comunitárias, calçadas, segurança no 
trânsito  Estradas de areia com buracos 

Acrescentaria areas de lazer Estradas e os bancos atendesse a todos 

Acrescentaria lojas, shoppings, parques, farmácias  Estradas melhores sem buracos 

Acrescentaria pontos de lazer e uma escola Estradas melhores, com menos buracos 
Administração, representante que realmente 
vicesse algo Estradas péssima, calçamento e piuz pública 

Agentes de saúde Estradas pessimas de andar 

Água da chuva nas calçadas Estradas, areas de lazer 

Água e lazer Estradas, educação  

Água encanada, coleta de lixo frequente e estrada Estradas, emprego e saúde 

Ajudar os animais na rua Estradas, empregos 

Algumas coisas Estradas, empregos 

Algumas coisas Estradas, escolas 

Algumas coisas Estradas, gerar mais empregos 

Algumas coisas Estradas, iluminação 

Algumas coisas Estradas, iluminação, lixo 

Algumas coisas Estradas, lazer  

Algumas coisas  Estradas, mais lazer, iluminação pública  

Algumas coisas  
Estradas, pois os gestores só aparecem de 4 em 4 
anos 

Algumas coisas nas estradas das praias, almofala 
sempre abandonada pelos governantes  Estradas, praça, lazer 

Algumas pessoas  Estradas, quadra 

Ampliar saúde e empregos Estrutura das ruas e asfáltica  

Arborização Eu não mudaria nada  

Arborização Eventos de lazer 
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Arborização Fabrica, emprego 

Arborização Fabricas em bairro  

Arborização Fabricas, emprego 

Arborização Faixa asfáltica  

Arborização  faixa de pedestres 

Arborização, melhorias dos asfaltos Falta de obras recreativas e segurança pública  

Arborizar e limpar a rua principal Falta de oportunidade de empregos 

Are de lazer Falta de pista 

Área da saúde  Falta de renda  

Area de lazer Faria casa comunitaria 

Area de lazer Faria opções de lazer 

Área de lazer 
Farmácia, educação, lazer, posto de gasolina, 
comércio 

Área de lazer  Fármacia, mercantil, praça para lazer das pessoas 

Área de lazer  Farmácia, reformaria cemitério e construiria arena 

Área de lazer  Farmácias e comercio  

Área de lazer para adultos e crianças  Fiscalização de transito 

Area de lazer, educação, saúde, renda Fiscalização e melhoria nas ruas 
Área de lazer, educação, segurança e 
pavimentação Fiscalização e policiamento 

Area de lazer, estradas  Fiscalizar mais os órgãos públicos  

Área de lazer, estradas, iluminação  Geração de emprego 

Área de lazer,sistema de esgoto e policiamento Gostaria de mais estrutura para com os idosos etc 

Area de recreação, cursos para aprendizados Gostaria de um calçamento  

Áreas de lazer 
Guarda a noite nas praças, caixa economica 
grande, loterica 

Áreas de lazer Hospital mais qualificado 

Áreas de lazer e empregos Humanização publica 

Areas de lazer, arborização Iluminação 

Areas de lazer, infraestrutura, arborização Iluminação 

Áreas de lazer, infraestrutura, arborização Iluminação 

Áreas de lazer, saúde, educação e segurança  Iluminação 

Áreas para exercícios físicos, comércio, emprego Iluminação 

Areia Iluminação 

Areninhas Iluminação 
Arrumar um jeito para quando chover não alargar 
as casas (enchentes) Iluminação 
Arrumaria as calçadas e melhoraria o sistema de 
água Iluminação 

As casas de bar Iluminação 

As casas de taipás e lazer Iluminação 

As casas de taipás e saneamnto Iluminação 
As casas de taipás, a água, o saneamento e as 
estradas Iluminação 

As casas de taipás, as estradas e lazer Iluminação 
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As casas de taipás, o saneamnto, etc... Iluminação 

As casas de taipás, saneamento, as estradas, etc Iluminação 

As casas de taipás, saneamento, sistema de água Iluminação 

As casas de taipás, serviço e saneamento Iluminação 
As casas de taipás, serviço, sistema de água e 
saneamento Iluminação 

As casas de tipás, saneamento e lazer Iluminação 

As casas dee taipás, saneamento e as estradas Iluminação 
As casas taipás, saneamento, sistema de água, 
etc... Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

As estradas Iluminação 

Às estradas Iluminação 

As estradas  Iluminação  

As estradas  e educação Iluminação  pública e sinalização nas ruas 

As estradas e colocaria água para a comunidade  Iluminaçao e abastecimento de agua 

As estradas e iluminação públicas Iluminação e asfaltamento  

As estradas que estão péssimas  Iluminação e aula de luta para as crianças  

As estradas que são péssimas Iluminação e coleta de lixo 

As estradas são péssimas Iluminação e colocaria asfalto nas ruas 

As estradas, area de lazer, esporte Iluminação e cursos para jovens 

As estradas, calçamento Iluminação e drenagem. 
As lâmpadas por leds, trânsito mais organizado e 
colocaria quebra-molas Iluminação e emprego 

As ruas sem asfalto, a iluminação e o esgoto Iluminação e estradas  

As ruas,  Iluminação e pavimentação de vias 

As violências Iluminação e recuperação do asfalto 

Asfaldo Iluminação e segurança 

Asfaltar e uma pracinha para as crianças Iluminação e segurança. 

Asfaltar, uma pracinha Iluminação e sinalização 

Asfalto 
Iluminação na rua do porto, segurança, lazer para 
as familias 

Asfalto 
Iluminação não é boa, colocaria mais depósito 
para as pessoas colocarem seus lixos. 

Asfalto Iluminação publica 

Asfalto Iluminação publica 
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Asfalto Iluminação publica 

Asfalto ILUMINAÇÃO PUBLICA 

Asfalto Iluminação pública 

Asfalto Iluminação pública 

Asfalto Iluminação publica  

Asfalto Iluminação publica  

Asfalto Iluminação publica  

Asfalto Iluminação publica  

Asfalto Iluminação pública  

Asfalto Iluminação pública  

Asfalto Iluminação pública  

Asfalto  Iluminação pública  

Asfalto  Iluminação pública  

Asfalto  Iluminação pública  

Asfalto  Iluminação pública  

Asfalto  Iluminação pública  

Asfalto  Iluminação pública  

Asfalto e área de lazer 
Iluminação pública com lâmpadas mais forte, 
asfalto e a ampliação do sistema do esgoto 

Asfalto em algumas ruas Iluminação pública de qualidade e rede de esgoto 

Asfalto na minha rua Iluminação pública e estrada  

Asfalto novo 
Iluminação pública e mais policiamento para deixar 
o bairro mais protegido 

Asfalto,  segurança  Iluminação pública e segurança  

Asfalto, área de lazer e segurança Iluminação pública,  asfalto e praças de lazer 

Asfalto, iluminação pública, áreas de lazer 
Iluminação pública,  asfalto para locomoção, 
praças para as crianças  

Asfalto, iluminação pública, saúde e educação 
Iluminação pública,  coleta de lixo e abastecimento 
de água  

Asfalto, lazer, equipamentos de esporte Iluminação publica, espaços de recreação 

Asfalto, praças, parques Iluminação pública, infraestrutura  

Asfalto, saúde de qualidade e segurança Iluminação pública, segurança  

Asfalto, segurança Iluminação pública, segurança  

Asfalto, segurança e saúde Iluminação pública, segurança, saúde  

Asfalto, segurança, áreas de lazer  Iluminação pública, segurança, saúde  

Asfalto, sinalização, praça, parque Iluminação pública, segurança, sinalização  
Asfalto, todo quebrado, sem faixa de pedestre. Um 
desastre  Iluminação pública, Segurança, sinalização  

Asfaltos, esgotos, iluminações  Iluminação pública, segurança, sinalização  
Assistência social, posto de saúde,  comércio 
produtos alimentícios,  manutenção da quadra 
esportiva e segurança  Iluminação ruim 

Atendimento com políticas públicas às famílias  Iluminação ruim,  estrada e Colégio  

Atendimento médico  Iluminação,  acesso nas calçadas e esporte  

Atendimento na área da saúde Iluminação, esgoto e quebra-molas 
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Aumentar a iluminação 
Iluminação, faria quadra de esportes e lazer e 
praça para crianças 

Aumentaria a segurança à noite Iluminação, fazer um local para o lazer 

Aumentaria o sistema de iluminação Iluminaçao, lazer 

Aumento do desenvolvimento  Iluminaçao, lazer 

Bancos e loterica Iluminação, lazer 

Barulho da chuva  Iluminação, lazer 

Barulho das motos Iluminação, lazer 

Bastante iluminação pública  Iluminação, lazer 
Bem arborizado, limpo e iluminado em todas as 
ruas Iluminação, lazer 

Bom Iluminação, lazer 

Caixa Econômica e projetos para as crianças  Iluminação, lazer 

Calçadão  Iluminação, lazer, esporte 

Calçadão  Iluminação, menos violência 

Calçadão  Iluminação, placas e quebra-molas, sinalização  

Calçadão  Iluminação, posto de saúde e segurança 

Calçadas Iluminação, praça 

Calçadas Iluminação, praças e área de lazer 

Calçadas Iluminação, segurança 

Calçadas Iluminação, segurança  

Calçadas  Iluminação, segurança, lazer 

Calçadas  Iluminada  

Calçadas  Iluminailuminação e segurança  

Calçadas  livres para pedestres Iluminção 

Calçadas e travessias 

Implantar uma unidade de saúde, reativação da 
escola de ensino fundamental, coinstrução de 
estradas e área de lazer 

Calçadas e travessias Inclusão de esportes para os adolescentes  

Calçadas, asfalto, iluminação publica Industrias 

Calçamento Infraestrutura 

Calçamento Infraestrutura 

Calçamento Infraestrutura 

Calçamento Infraestrutura  

Calçamento Infraestrutura  

Calçamento Infraestrutura  

Calçamento Infraestrutura  

Calçamento  Infraestrutura  

Calçamento  Infraestrutura  

Calçamento  Infraestrutura da comunidade 

Calçamento  e  iluminação  Infraestrutura da comunidade 

Calçamento  e  posto de saúde  Infraestrutura da localidade 

Calçamento e água  
Infraestrutura e implantação de empresas, 
oportunidade de emprego 



 
 

Página | 387 
 

Calçamento e iluminação pública  
Infraestrutura na comunidade principalmente o 
asfalto e calçamento. 

Calçamento e rede de água  Infraestrutura,  calçamento  

Calçamento e rede de água  Infraestrutura, emprego e turismo. 
Calçamento estradas, luz pública, esportes 
acessíveis aos moradores  Infraestrutura, iluminação pública 

Calçamento nas ruas Infraestrutura, iluminação pública  

Calçamento para asfalto 
Investia mais esse equipamento de esporte e lazer 
para a população  

Calçamento 
Rede de esgoto 
Segurança  Investir verbas em mais empregos. 

Calçamento,  praças,  projetos para as crianças  Lazer 

Calçamento,  rede de esgoto e segurança  Lazer 

Calçamento, água encanada e coleta de lixo Lazer 

Calçamento, água encanada e coleta de lixo Lazer 

Calçamento, água encanada e coleta de lixo Lazer 

Calçamento, água encanada e segurança Lazer 

Calçamento, asfalto Lazer 

Calçamento, asfalto das ruas Lazer 

Calçamento, coleta de lixo e água com qualidade Lazer 
Calçamento, iluminação pública, abastecimento da 
água do macaco Lazer 
Calçamento, indústrias / empregos e mudava as 
casas de taipé Lazer 
Calçamento, lazer, posto de saúde, escola, pois 
são tudo longe Lazer e asfalto 

Calçamento, luzes nos postes Lazer e creche 

Calçamento, saúde e segurança Lazer para as crianças, saúde, segurança 

Calçamento, saúde e segurança Lazer para crianças, jovens e adultos 

Calçamento, saúde e segurança  Lazer,  prática de esporte,etc 

Calçamento. Lazer, emprego  

Calçamentos Lazer, iluminação 

Calçamentos  Lazer, posto de saúde  

Calçamentos, acesso ao correios Lazer, quadra 

Calçamentos, praças e empregos 
Lazer, segurança, atendimento na saúde, ruas 
limpas, praias limpas 

Carros e motos barrulhentas. Lazer, segurança, iluminação 

Casa de taipá e lazer 
Lazer, sistema de esgoto comunitário e 
policiamento 

Casa de taipá, saneamento, falta de água, 
estradas e lazer Lazer, transito 

Casa de taipa, saneamento, falta de lazer Lazer, tratamento de esgoto, asfalto 

Casas de taipa, falta de lazer, saneamento Lazer, turismo e comércio 

Casas de taipás, saneamento, estradas e lazer Limpar as vias públicas, proibir o esgoto no rio 

Casas de taipas, saneamento, falta de lazer Limpeza fundamental e arborização 

Casas lotéricas, farmacias, mais lojas etc Limpeza rios e mangues 

Casas, estradas e seneamento 
Lixo nos terrenos baldios, calçamento, animais 
soltos 
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Casas, lazer e estradas Locais de lazer, uma coleta de lixo intensiva 

Casas, seneamento e serviço Locais para se divertir  

Cemitério municipal Locomoção dificil  
Cidade suja é preciso um serviço de 
conscientização, ruas mais iluminados, proibir 
tráfico de motocicleta em alta velocidade Loteria 

Colégio  Lotérica  

Colégio  Luz nos postes, areninha para jogar e mini praça 

Colégio,  quebra mola e Calçamento  Luz pública  

coleta de lixo Luz pública  

Coleta de lixo Maia sinalização, segurança  

coleta de lixo  mais arborização 

Coleta de lixo com mais frequência  Mais area de lazer 

Coleta de lixo diário  Mais área de lazer, asfalto 

Coleta de lixo mais seguro Mais areas de lazer 

Coleta de lixo, iluminação pública e segurança Mais áreas de lazer 

Coleta de lixo, limpeza dos esgotos Mais areas de lazer e praças 

Coleta de lixo, mais lazer Mais areas de lazer no bairro 

Coleta de lixo, poluição das aguas Mais árvores 

Coleta lixo, veículo no posto de saúde Mais árvores 
Colocando a policia para fazer ronda das 11:00 h 
da noite até de manhã 

Mais asfalto e lombadas, escolas, mudaria a coleta 
sistemática do lixo. 

Colocaria coleta de lixo Mais asfalto, segurança  

Colocaria pista e tambores de lixo Mais casas, mais lazer para os jovens 

Colocaria praças, comércio, lugar para lazer Mais coleta de lixo 

Colocaria pragas, academia ao ar livre Mais comércio 

Colocava calçamento Mais comércios 

Colocava calçamento 
Mais comércios, áreas de lazer, opções de 
trabalho  

Comercialização de drogas, saneamento básico, 
arborização, segurança Mais desenvolvimento, e as praias 

Comercio proximo Mais emprego 

Comércio,  árvores  Mais emprego 

Comércio,  farmácia e banco Mais Emprego e Sistema De Esgoto  

Comércio,  posto de saúde  Mais empregos 

Comércio, barulho e saneamento básico. Mais empregos 
Comércio, farmácia, ruas seguras, transporte 
publico Mais empregos 

Comércios e padarias Mais empregos. 

Comportamento dos moradores Mais escolas, hospital de qualidade 

Condições de moradia e estradas Mais escolas, praças, unidade de saúde  
Condições favoráveis e empregabilidade, sistema 
de esgoto  Mais iluminação 
Conscientizar as pessoas sobre o abandonos dos 
animais Mais iluminação 

Construção de fábricas Mais iluminação 
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Construção de um banco (bancario) Mais iluminação ´publicas 

Construção de unidade basica de Saúde  Mais iluminação pública  

Construir espaço para pratica de esporte  Mais iluminação pública e praça  
Construir uma área para exercícios físicos,  
comércio, emprego Mais implantações de Áreas de lazer 
Construir uma área para exercícios físicos,  
comércio, emprego Mais lazer 

Construir uma praça, areninha e pavimentação  Mais lazer 
Construiria uma rampa grande enfrente ao colégio 
pe aristides Mais lazer 
Consumo de energia, atendimento a saúde e preço 
dos alimentos Mais lazer 
Consumo de energia, atendimento de saúde, 
preços dos alimentos Mais lazer para as crianças, jovens e adultos 
Contruir um posto policial permanente, cooperativa 
de reciclagem. 

Mais lazer para as crianças, melhoria nas estradas 
e pontos de comércios. 

Contruir um posto policial, cooperativa de 
reciclagem, implantação de um banco de um 
banco popular no bairro. Mais lazer para nossa comunidade 

Criação de farmácia e iluminação publica  
Mais lazer, as estradas pra calçamento, asfalto, 
iluminação pública  

Criação de praça, lazer Mais lazer, mais segurança  

Crianças nas ruas, ocupação para a mesmas Mais limpeza nas ruas 

Dar mais atenção para nossa comunidade Mais lotéricas 
Deixar a escola com acessibilidade, área de lazer 
para as crianças  Mais medico 

Depende muito dos gestores Mais opção de lazer 

Desemprego Mais oportunidades de emprego e a área de lazer  

Desemprego e bancos e farmacias mais acessiveis Mais plantas 

Desenvolvimento  
Mais pontos para coleta de lixo, iluminação e 
sinalização nas ruas 

Desenvolvimento, praias Mais praça de esporte e lazer 

Desigualdade social Mais seguranca 

Diminuição da violência e melhorar segurança   Mais segurança 

Diminuir a criminalidade Mais segurança 

Diminuir e muito a velocidade dos motociclistas Mais segurança 

Diminuir violência  Mais segurança  

Educação Mais segurança  

Educação Mais segurança  

Educação Mais segurança  

Educação Mais segurança no trânsito 

Educação  Mais segurança, emprego e educação 

Educação  
Mais segurança, melhoria no policiamento, uma 
lotérica  

Educação dos pais com os filhos, pois estão 
falhando nisso Mais segurança, policiamento, projetos sociais. 

Emprego Mais trabalhos 

Emprego Mais um PSF 

Emprego Maria coorpotativa 

Emprego Meio de esporte 
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Emprego Melhor acesso nas estradas 

Emprego Melhor acesso nas estradas 

Emprego 
Melhor segurança, mais lazer, programa de 
conscientização no trânsito.  

Emprego Melhor trafego, construção de padarias, academias 

Emprego Melhoramento na estrada 

Emprego 
Melhorar a estrutura das estradas asfalto. Lazer 
para as crianças  

Emprego 

Melhorar a forma de educação das pessoas, 
mudaria as calçadas, mais áreas de lazer e prática 
de esportes 

Emprego Melhorar as praças e colocar mais brinquedos 

Emprego 
Melhorar calçada, fechar algo que tem em frente a 
minha casa 

Emprego Melhorar com empregos 

Emprego 
Melhorar com mais empregos (e valorizar mais o 
agricultor) 

Emprego Melhorar educação 

Emprego Melhorar empregos, tranquilidade  

Emprego Melhorar estradas e acrescentar uma praça 

Emprego Melhoraria a saúde e a educação  

Emprego Melhoraria o fornecimento de água  

Emprego 
Melhores estradas de acesso que está péssimo, 
reforma calçamento eluz pública 

Emprego Melhoria 

Emprego 
Melhoria dos estudos,saude(ambulancia no proprio 
posto) 

Emprego e  lazer Melhoria em empregos 

Emprego e estradas 
Melhoria na estrada, iluminação pública, igreja com 
praça, posto de saúde mais próximo. 

Emprego e lazer 
Melhoria na estrada, posto de saúde mais próximo, 
uma igreja com praça  

Emprego e oportunidade 

Melhoria nas estradas, área de lazer, mercado, 
comércio, padaria. Dar mais atenção para a nossa 
comunidade. 

Emprego e renda 
Melhoria nas estradas, iluminação públicas e 
projetos sociais 

Emprego, asfalto, calçadas, ciclovias, transporte 
coletivos e serviços segmentados Melhoria no abastecimento de água  

Emprego, lazer e esporte,  academia ar livre Mudaria o calçamento para asfalto 

Emprego, plantação de frutas, criação de suino 

Mudaria os calçamentos mal feitos, iluminação 
pública, asfalto que preste, por que barro vermelho 
é esquecido pelos políticos. 

Emprego, saúde e segurança Mudaria os caminhos de tráfego  

Empregos 
Muitas coisas, vigia nas escolas, praça, Segurança 
para a comunidade  

Empregos Muitos detalhes 

Empregos Na saúde  

Empregos  
No lugar da escola josé nunes dos santos, 
colocaria um posto de saúde 

Empregos e integração transportes públicos  O asfalto e eletricidade 

Empregos, áreas de lazer 
O atendimento de saúde nos postos,  pois todos os 
dias não tem médico e não fazem exames 
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Empregos, educação 
O bar do Raimundo do mato, substituiria por uma 
igreja  

Empregos, escolas profissionalizantes O horario do veiculo da coleta do lixo 

Empregos, projetos para os jovens 
O jeito egoísta por partes de algumas pessoas que 
acham só para si 

Empregos, sustentabilidade 

O jeito que a população descarta seus lixos, e 
colocaria tambores nas ruas para facilitar a limpeza 
dos garis 

Empresa  O mesmo 

Emprrego O mesmo de cima 
Encanação de água 
Iluminação pública  
Sistemas de vias O posto 
Energia elétrica, acabaria com a boca de fumo, 
água O trânsito de carro 

Energia publica Ocupação dos terrenos 

Equipamento publico Ocupar os jovens 

Equipamentos publicos Opçães de lazer 

Equipar a praça com parques infantis Oportunidade de emprego 

Escoamento do esgotos Oportunidade de trabalho  

Escola, rua Organização do lixo  

Esgoto Organnização dos postos 

Esgoto Os alagamentos 

Esgoto Os bares 

Esgoto Os caminhos dos becos da zona rural 

Esgoto , lazer e quadra Os comércios  

Esgoto sanitário em todas as ruas 

Os governantes tem que dar mais atenção para as 
comunidades, construir creches, unidade de 
saúde,  praça  

Esgoto sanitário em todas as ruas Parquinho para as crianças  

Esgoto, colegio Participando de reuniões 

Esgoto, pois não tem  
Passagem para alunos e moradores, pois os 
mesmos usam canoas 

Espaço de lazer, construiria uma unidade de saúde 
Passagem, pois alunos usam canoas para 
atravessar 

Espaço para esporte e lazer, praças, parques Passaria pista na avenida 

Espaço para prática de lazer e esporte Pavimentação asfáltica  

Esporte Pavimentação de algumas ruas e mais médicos  

Esportes  Pavimentação e especialidades médicas  

Estou satisfeita  
Pavimentação, áreas de lazer, limpeza das ruas, 
arboização 

Estrada Pavimentação, posto de saúde com dentista 

Estrada Pintar os qubra-molas 

Estrada 
Piscinas públicas,  projetos para tirar jovens da 
rua, transportes e acabar descargas barulhentas 

Estrada Pista e colocaria tambores de lixo 

Estrada Pista e iluminação  

Estrada Pista e iluminação  

Estrada Pista, etc 
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Estrada Pista, posto de saúde e creche 

Estrada Pistas 

Estrada Plantando mais árvores  

Estrada Plantar árvores  e mais calçadas  

Estrada Plantaria mais arvores 

Estrada Plantaria mais árvores  

Estrada Policiamento 

Estrada Políticos  

Estrada Poluição sonora  

Estrada Ponto de apoio na saúde 

Estrada Ponto de apoio na saúde  

Estrada Ponto de drogas  

Satisfeita Pontos de drogas 

Saúde Pontos de vendas de drogas 

Saúde Por ser muito tranquilo  

Saúde Posto de saúde 

Saúde Posto de saúde 

Saúde Posto de saúde 

Saúde Posto de saúde 

Saúde Posto de saúde 

Saúde  Posto de saúde 

Saúde e as obras interminaveis Posto de saúde 

Saude e caixa loterica Posto de saúde  

Saude e educação  Posto de saúde do bairro 

Saúde e segurança Posto de saúde,  asfalto e mercadinho 

Saúde e segurança 

Posto de saúde,  lazer, iluminação 
pública,estradas, pratica esportivas e projetos 
sociais 

Saúde, educação 
Posto de saúde, área de lazer, respeito aos 
inocentes e segurança 

Saúde, educação, asfalto e estradas 
Posto de saúde, lazer , quadras espiortivas e 
iluminação 

Saúde, lugar e as estruturas das escolas 
Posto de saúde, necessita de uma reforma muito 
boa 

Saúde, pois faz meses que não tem médico no 
posto do meu bairro Posto de saúde, reforma 

Saúde, segurança Posto policial 

Saúde, segurança Posto policial, criar uma cooperação  

Saúde, segurança, escola etc Pra melhorar 

Sefurança Praça 

Segurança Praça 

Segurança Praça 

Segurança Praça  

Segurança Praça de esporte e lazer 

Segurança Praça de lazer no lagamar 
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Segurança Praça de lazer, padaria, farmacia 

Segurança Praça de lazer, quadra de esporte, areninha 

Segurança Praça fantasma, sem atração, segurança 

Segurança Praças 

Segurança 
Pracas com brinquedos para crianças e academias 
para idosos e família  

Segurança Praças com lazer para crianças 

Segurança Praças e limpeza  

Segurança Praças e parques 

Segurança Praças para as crianças brincarem 

Segurança Praças, academia, iluminação, asfalto 

Segurança Pracinha 

Segurança Pracinhas, asfalto 

Segurança Prainha, vila de panãn, escola, farmácia  

Segurança Praticamente tudo 

Segurança Prefiro não opinar 

Segurança Projetos 

Segurança Projetos para cassa, saneamento e estradas 

Segurança Projetos para população  

Segurança Quadra 

Segurança Quadra 

Segurança Quadra 

Segurança 
Quadra coberta, coleta de lixo, praça, asfalto, 
academia 

Segurança Quadra de esporte  

Segurança Quadra futsal 

Segurança Quadra, iluminação, praça 

Segurança Quadra, segurança 

Segurança Quase nada , e mais estradas  

Segurança 

Que o prefeito cumpre com o que prometeu, pois 
nas eleições lembra da população, depois esquece 
e some.  Barro vermelho precisa de muitas 
melhorias, venha ver senhor prefeito. 

Segurança Quebra molas 

Segurança Quebra-mola nas vias 

Segurança Quebramolas e colocaria uma grande rampa 

Segurança 
Reconhecer os gestores, para melhorar a 
comunidade  

Segurança Rede de água 

Segurança Rede de eletricidade, para um ligar mais acessível. 

Segurança  Rede de esgoto 

Segurança  Rede de esgoto e segurança  

Segurança  Rede de esgoto,  enchentes e buracos  

Segurança  Reforma de calçamento 

Segurança  Reforma de calçamento 
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Segurança  Reforma de calçamentos 

Segurança  Reforma de calçamentos 

Segurança  Reforma na escola Raimundo José  

Segurança  
Retirar areia e lixo das vias públicas, leis 
municipais favoráveis  

Segurança  Retirar o lixo das vias públicas  

Segurança  Ronda ostensiva  

Segurança  Ronda policial, praça, iluminação 

Segurança  Rua 

Segurança  Ruas 

Segurança  Ruas 

Segurança  Ruas 

Segurança e atendimento médico  
Ruas largas, poluição nas praias, terrenos baldios, 
estruturas dos locais, segurança  

Segurança e educação Ruas mais asfaltadas e arborizadas  

Segurança e educação Ruas mais iluminadas 

Segurança e lazer Ruas mais iluminadas, ruas limpas e esgoto 

Segurança e saúde Ruas mais limpas 

Segurança o transito de toda a cidade Ruas, calçadas 

Segurança publica Ruas, calçamento, rede de esgoto, agua tratada 

Segurança pública Ruas, calçamento, segurança, iluminação. 

Segurança pública Ruas, comércio, turismo e lazer 

Segurança pública  Ruas, escolas 

Segurança,  lazer e conscientização no trânsito  Ruas, iluminação 
Segurança,  parques,  abastecimento de água e 
esgoto sanitário  Ruas, mobilidade, lazer 

Segurança,  posto de saúde  Saneamento básico 

Segurança, ambientes de lazer Saneamento básico 

Segurança, asfalto e rede de esgoto Saneamento básico  

Segurança, asfalto, saúde  
Saneamento básico, pavimentação, iluminação 
pública, segurança pública 

Seguranca, emprego, cursos 

Saneamento básico, sistema de abastecimento de 
água tratada, estafada com acesso para as demais 
localidades  

Segurança, iluminação pública  Saneamento da água  

Segurança, iluminação pública, sinalização  Saneamento de água  

Segurança, lazer Saneamento e rede de esgoto 

Segurança, lazer, asfalto, emprego Saneamento, as estradas, emprego,  

Segurança, lazer, educação de qualidade e asfalto Sanemento e emprego 

Segurança, parque, lazer 
Saniamento básico, praça pública, coletagem do 
lixo 

Segurança, saúde  Satisfeita 

Segurança, sinalização. Trabalho 
Separar as crianças do ensino infantil das crianças 
do ensino fundamental, a questão da pista, 
implantação de mãos duplas, assim diminuiria os 
acidentes Trabalho 
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Ser reconhecido pelos gestores, e investir no 
melhor para a comunidade Trabalho, casa, estradas e saneamento 

Serviço, casas de taipá, saneamento e estradas Trabalho, casas de taipás, lazer e saneamento 

Serviço, estradas e saneamento Trabalho, respeito entre as pessoas, lazer 

Serviço, saneamento, etc Tráfico de drogas  

Serviços essenciais, lazer, escola com qualidade Tráfico de drogas  

Sinalização Tranquilidade 

Sinalização  Tranquilo 

Sinalização de trânsito  Transito 

Sinalização e iluminação das ruas Trânsito 

Sinalização para pedestre Trânsito 

Sinalização, mais fiscalização  Trânsito  

Sinalização, segurança  Transito, lazer 

Sistema de abastecimento 
Transito, melhoria de trabalho para a comunidade, 
lazer para jovens e crianças  

Sistema de abastecimento de água para atender 
toda população  Transito, redutor de velocidade 
Sistema de abastecimento de água,  iluminação 
pública e área de lazer  Transporte 

Sistema de Esgoto e Empregos no Bairro Transporte 

Sistema de esgoto, a população precisa muito Transporte coletivo e estradas 
Sistema de saúde e atendimento, geração de 
empregos e o abastecimento de água que é caro e 
péssimo Transporte escolar 

Sistema de unidade de Saúde  Traria mais áreas de lazer 

Sistema viário e locomoção asfáltica  Trasporte popular  

Somente as calçadas Trazer fabrica 

Sou satisfeita Trocaria a quadra, colocaria algo para o lazer 

Sou satisfeito Tudo porque não tem nada 

Também não mudaria nada  Tudo que não tem 

Ter ''cagece'' no bairro Tudo, exceto a igreja 

Ter farmácia , lanchonete e marcantel  Tudo, inclusive as calçadas. 
Ter mais oportunidade de emprego, arrumar 
estradas Tudo, não temos nem estradas 

Terminar creche, pois faz anos que estão fazendo Tudo, pois no meu bairro não tem nada 

Terrenos baldios Turismo, comércio 

Terrenos baldios e mais comércio Ubs 
Tinha que partir dos gestores: gerar mais 
empregos Um abastecimento d' agua   

Tirar as facções de dentro das comunidades 
Um local onde as crianças e jovens podem brincar, 
para sairem das ruas 

Tirar o cemitério do centro Uma caixa eletrônica 

Tirar o lixo das ruas, iluminaçã, segurança  Uma escola próxima  

Tirar o posto do centro e ampliá-lo  Uma obra que naõ tem fim 
Tirava areninha, e colocase algo que empregará as 
pessoas  União, apoio  
Toda a infraestrutura do bairro, casas fechadas dar 
a quem precisa, calçamentos  Unidades de saúde 

Violencia Varias coisas 
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Violencia Varias coisas 

Violencia Varias coisas 

Violência Varias coisas 

Violência Vereador  

Violencia  Violencia 

Violência  Violencia 

Violência e trânsito  Violência e trânsito  
Fonte: Alto Uruguai (2021). 

Quadro 31 – Você quer participar do processo de melhoria da sua cidade? De que forma?  – Consulta 
pública física 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que forma?  

Ação comunitaria Sim 

Ação comunitária Sim 

Acompanhado Sim 

Acompanhado  SIM 

Acompanhando Sim 

Acompanhando  Sim 

Acompanhando e fisclizando Sim 

Acompanhando no rádio e com vizinhos  Sim 

Acompanhando pelas rede sociais Sim 

Acompanhando pelas redes sociais Sim 

Acompanhando pelas redes sociais Sim 

Acompanhando pelas redes sociais Sim 

Acompanhar mais de perto Sim 

Acompanhar tudo Sim 

Ajudando SIM 

Ajudando SIM 
Ajudando a população a conseguir seus próprios 
alimentos Sim 

Ajudando da melhor forma possível Sim 

Ajudando da melhor forma possível  Sim 

Ajudando da melhor forma possível  Sim 

Ajudando no que for preciso Sim 

Ajudando o crescimento do meu bairro Sim 
Ajudando os departamentos da nossa cidade, 
como capital prefeitura, colégio Sim 

Ampla e mais participativa Sim 

Apenas por meio de informações e pesquisas Sim 

Apontando os pontos negativos  Sim 

Assiatindo palestra  Sim 

Atraves de palestra Sim 

Auxiliando na fiscalização de transito  Sim 
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Boa gestão do prefeito e vereadores  Sim 

Buscando projetos para as localidades  Sim 

Calçadas Sim 
Chamar atenção dos gestores para melhor 
aplicação dos recursos Sim 

Cidadania ativa Sim 

Cidade melhor Sim 

Cobrando das autoridades do municipio Sim 

Cobrando das autoridades do municipio Sim 

Cobrando das autoridades municipais Sim 

Cobrando das lideranças políticas Sim 

Cobrando dos  políticos da cidade Sim 

Cobrando dos políticos Sim 

Cobrando os políticos Sim 

Coleta de lixo Sim 

Coleta de lixo Sim 

Coleta de lixo Sim 

Coleta de lixo Sim 

Coleta de lixo Sim 

Coleta de lixo  Sim 

Colocando melhores representantes politicos Sim 

Com opiniões Sim 

Como cidadão Sim 

Como eu puder ajudar SIM 
Conscientiza a população a cuidar da cidade, para 
mante-la limpa, a população tem que ter educação 
em relação ao seu lixo Sim 

Conscientização Sim 

Conscientizando os estudantes  Sim 

Construindo Sim 
Continuar fazendo minha parte , assim estou 
contribuindo para o bem da minha cidade Sim 

Contribuindo Sim 
Contribuindo com a comunidade, e fazendo a 
minha parte Sim 

Contribuindo com esse questionário Sim 

Contribuindo com o papel de cidadão  SIM 

Contribuindo como cidadão  SIM 

Contribuindo de alguma forma  Sim  

Contribuindo no desenvolvimento da cidade Sim  

Conversando  Sim  

Criticas e sugestões Sim  

Cuidando Sim  
Cuidando para que ninguem da minha casa suje a 
rua Sim  
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Cuidar do meio ambiente  Sim  

Cultivo plantas Sim  

Dada minha opinião Sim  

Dando mais atenção para a população  Sim  

Dando minha opinião Sim  

Dando minha opinião Sim  

Dando minha opinião na educação e saúde. Sim  

Dando minha opinião, na educação e saúde  Sim    

Dando opinião Sim , com sugestões  

Dando opinião  Sim , podendo dar minha opinião  

Dando opinião  Sim acompanhando ações de coleta de lixo 

Dando opinião  Sim ajudando  

Dando opinião  Sim ajudando as melhorias da cidade 
Dando opinião, participando de forma ativa 
contribuindo para cidade Sim ajudando mais as pessoas  

Dando opiniões Sim ajudando no cuidar do patrimônio  

Dando opiniões Sim através de alguma associação  
Dando opiniões e ideias sobre mudanças na nossa 
localidade. 

Sim através de ideias e debates sobre o 
desenvolvimento local nas comunidades 

Dando opiniões e respondendo enquete 
Sim através do voto, com um verdadeiro político 
que tenha compromisso com povo humilde 

Dando sugestão Sim com a participação da coletividade 

Dando sugestões  Sim como político 

Dando sugestões  Sim contribuindo  
Dando sugestões, e participando das políticas 
públicas  Sim dando minha opinião 

De forma remota Sim dando opiniões  

De uma forma ampla para todos 
Sim fazendo minha parte em não gastar muita 
água e não jogar lixo na rua 

De uma forma participativa 
Sim fazendo minha parte, economizando água e 
não jogar lixo na rua 

Denunciando queimadas  Sim fazendo parte dos conselhos dos municipios 
Desenvolvendo meu trabalho de educadora . Com 
desempenho e dedicação Sim não jogando lixo nas ruas 

Educação Sim opinando 

Educação 
Sim reivindicando coisas boas para nossos filhos 
como emprego 

Educação 
Sim tendo mais informações e levar  tudo isso 
aos menos favorecidos 

Elegendo uma gestão pública sendo acessível as 
comunidades Sim voranto  

Emprego Sim, 

Emprego 

Sim, (campanha educativa) se pudesse a 
população precisa ser motivada com mais 
intensidade 

Empregos, creches, ação social, saneamento 
Sim, acompanhando o desnvolvimento do 
municipio 

Entrando nos projetos sociais  Sim, ajudand0 

Estradas, iluminação pública em todos os postes  Sim, ajudando 

Exercendo minha cidadania  
Sim, ajudando a cidade a crescer em empregos, 
saúde e educação 
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Exercendo minha cidadania ao eleger gestão 
pública de qualidade e participando Sim, ajudando as familias carentes 

Expondo opiniões e fiscalizando Sim, ajudando as pessoas 

Expressar opinião Sim, ajudando como cidadão 
Fazendo a minha parte, principalmente em relação 
ao lixo, não jogando-o na rua 

Sim, ajudando e participando, para melhores 
resultados 

Fazendo cursos, ensinando meus filhos que a 
educação é a melhor opção 

Sim, ajudando no processo de desenvolvimento 
da cidade 

Fazendo minha parte Sim, ajudando os que precisa 

Fazendo o meu melhor 
Sim, Ajudando para melhor desenvolvimento e 
estrutura 

Fonte de renda e gerar mais empregos  Sim, ajudando primeiramente como cidadão 

Forma efetiva nas decisões  Sim, apoiando 

Formando opiniões para saúde e educação Sim, apresentando sugestões  

Gerando mais empregos  Sim, associação dos moradores 

Gestão correta 
Sim, atendendo as necessidades das pessoas 
mais carentes 

Ilegivel  Sim, através de reuniões 

Iluminação 
Sim, através de sugestões, participando de 
reuniões  

Informado sobre o que acontece 
Sim, através do voto em político comprometido 
com a população carente 

Informar sobre decisões do município  Sim, atuando nas obras de infraestrutura 

Interagindo com a sociedade 
Sim, buscando projetos sociais, saneamento, e 
moradia. 

Interagindo com a sociedade Sim, buscar melhorias para minha comunidade 

Interagindo com a sociedade  Sim, com ações de conscientização 

Já estou participando opinando aqui. Sim, com ideias e dialogo 

Ja participo Sim, com sugestões ou deixa a desejar 

Já participo  
Sim, conversando e se informando com as 
pessoas para saber suas opiniões 

Já temos órgãos competentes para isso 
Sim, cuidando e respeitando as leis e 
patrimonios públicos 

Limpeza, asfalto plano e etc 
Sim, cursos profissionalizantes e fábricas para 
gerar empregos 

Lutando por aquilo que precisamos na nossa 
cidade Sim, da forma, que for possivel 

Luz no cemitério, Praça e piscina Sim, da melhor possivel 

Mais emprego e renda Sim, dando melhorias 

Mais empregos e oportunidades Sim, dando minha opinião 

Mais informações Sim, dando minha opinião  

Mais participativa Sim, dando minhas opiniões 

Mais segurança e trabalho para população Sim, dando opinião 

Meio. Sim, dando opiniões  

Melhor nao fala Sim, dando opiniões  

Melhora mais trabalho e médicos  
Sim, dando opiniões e participando de 
conferências  

Melhorando tudo Sim, dando sugestões 

Melhorando tudo Sim, dando sugestões  

Melhorar a cidade Sim, de forma indireta 
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Melhoria da cidade Sim, de qualquer maneira 

Melhoria para zona rural Sim, em palestras  

Muitas coisas e mais seguraças Sim, fazendo minha parte 

Na área de educação  Sim, fazendo minha parte 

Na coleta de lixo Sim, fazendo minha parte 

Na coleta de lixo Sim, fazendo minha parte 

Na educação, na segurança pública  
Sim, fazendo projetos para atender jovens 
aprendizes  

Na formaçao de um conselho Sim, fazendo requerimentos e opinando 

Na melhoria das estradas, pois estão péssimas Sim, ficar por dentro dos projetos do município  

No que for preciso 
Sim, formando um conselho para discutir sobre a 
cidade 

No time que esta ganhando ninguém mexe Sim, gerando empregos 

No transito, e lei 
Sim, lançando meu nome a candidatura ao cargo 
de vereador 

Observando Sim, mais segurança, melhorar a saúde etc 

Opinando Sim, Mais trabalho para os jovens e segurança 

Opinando Sim, mas não sei como  

Opinando Sim, meio de reunião  

Opinando Sim, melhorando tudo 

Opinando Sim, melhorar a saúde trazendo mais recursos 

Opinando Sim, mostrando irregularidades  

Opinando Sim, não sei 

Opinando  Sim, não sei 

Opinando  Sim, não sei 

Opinando e apontando pontos negativos  Sim, opinando 
Opinando e dizendo os pontos positivos e 
negativos Sim, opinando 

Opinando no plano diretor do municipio Sim, opinando 

Opinando por melhorias  Sim, opinando 

Opinando, dando mais idéias  Sim, opinando 

Opinar com sugestões e sempre participar Sim, opinando 

Opinião  Sim, opinando 

Opiniões Sim, opinando 

Organização Sim, opinando 
Organização das leis e fiscalizações aos serviços 
públicos Sim, opinando  

Organizar o lixo Sim, opinando  

Organizar o lixo Sim, opinando da melhor forma 

Ouvidoria, o cidadão passa ter voz Sim, opiniando 

Ouvindo palestras e fazendo pesquisas Sim, oportunidade 

Pagamento de impostos Sim, Para melhorar empregos  

Palestras Sim, para melhorar os empregos 

Para um melhor desenvolvimento Sim, participando 

Participando Sim, participando 
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Participando Sim, participando de fórum  

Participando audiências públicas Sim, participando de palestras 

Participando das atividades do bairro Sim, participando de planejamentos como esse 

Participando das políticas públicas  Sim, participando de questionários 

Participando de audiência públicas Sim, participando de reuniões 

Participando de audiências públicas Sim, participando dos planejamentos 

Participando de audiências públicas Sim, participar dos projetos 

Participando de movimentos sociais Sim, podendo dar minha opinião 

Participando de pesquisas  Sim, por meio de reunião  

Participando de projetos  Sim, projeto de lazer para crianças 

Participando de reuniões 

Sim, qualquer projeto que venha a existir, 
principalmente as que tiverem com 
sustentabilidade e afins 

Participando de reuniões comunitárias  
Sim, respondendo quastinarios como este e 
pesquisas. 

Participando do plano diretor Sim, reunião  

Participando e ajudando Sim, reuniões  

Participaria de reuniões  Sim, reuniões como gestores 

Participo no processo de educar Sim, sendo ouvido 

Pela Internet virtual 
Sim, sou desportista amo o esporte , iria fazer 
investimentos  

Pesquisa 
Sim, sugerindo fóruns virtuais e respondendo 
questionários 

Pesquisas Sim, sugestão e orientação 

Plantando árvores  Sim, tentando fazer minha parte 

Plantando árvores e denunciando queimadas Sim, todas possiveis 

Plantando árvores e denunciando queimadas Sim, trabalhando 

Plantando mais árvores  Sim, votando  

Plantando mais árvores  Sim, votando  

Por enquanto não Sim, votando em políticos honestos 

Por meio de redes sociais Sim. 

Por meio de redes sociais Sim. 

Por meios de pesquisas Sim. 

Precisa de trabalho Sim. Acabando com a falta de união, desordem. 

Projetos para as crianças  Sim. Acompanhando pelas redes sociais. 

Quadra Sim. Ajudando com mais diálogo  

Quem sabe um dia 
Sim. Ajudando de um jeito que traga bem estar a 
todos 

Queria, mais não posso Sim. Ajudando e dando opiniões  

Quero o melhor Sim. Ajudando minha cidade 
Reciclagem de plásticos, e por fim um projeto para 
retirar os lixos do mar. 

Sim. Aprendendo a escolher um representante 
que se importe com a população  

Redes sociais Sim. Ativamente. 

Redes sociais 

Sim. Atuando em projetos para a melhoria da 
cidade, e que contribua para melhorar cada vez 
mais 

Redes sociais  Sim. Auxiliando na fiscalização do trânsito.  
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Regular 
Sim. Buscando melhorias para nossa localidade, 
e um representante para casa localidade  

Respondendo entrevistas Sim. Buscando o melhor pra comunidade. 

Respondendo formulários Sim. Calçamento, limpeza, lazer e praça 

Respondendo mais enquetes 
Sim. Colaborando com o que tiver ao meu 
alcance 

Respondendo os questionamentos  Sim. Compartilhando ideias 

Respondendo os questionamentos  Sim. Concientizar as pessoas 

Respondendo pesquisas como essas Sim. Contribuindo  
Respondendo pesquisas e dando opinião para a 
prefeitura Sim. Contribuindo com a limpeza. 

Respondendo questionário  
Sim. Contribuindo com o papel de cidadão, 
seguindo os deveres imposto 

Respondendo questionário  Sim. Contribuindo em geral 

Respondendo questionário  Sim. Cuidando 

Reunião Sim. Dando minha opinião 

Reunião  Sim. Dando opiniões  

Reunião e projetos Sim. Dando opiniões e elas serem ouvidas 

Reuniões nos bairros para ouvir as reinvindicações Sim. Dando sugestões e opiniões 

Saúde Sim. Dar opiniões 

Saúde Sim. De toda as formas 

Segurança Sim. De uma forma participativa  

Sem opinar  Sim. De uma forma participativa  

Sem resposta Sim. Divulgando 

Sempre ajudando no que for preciso Sim. Elegendo outro prefeito. 

Sendo informado Sim. Em tudo  para ajudar as pessoas  

Sendo mais informado Sim. Estudando a cidade 

Sendo mais informado  
Sim. Expondo minha opinião sobre minha 
comunidade. 

Sendo mais informado  
Sim. Expondo minhas opiniões, como a da minha 
comunidade 

Sendo mais informado  Sim. Falta de união, com a desordem. 

Sendo ouvida Sim. Fazendo meu papel de cidadão  

Sendo ouvida Sim. Fazendo minha parte  

Sendo ouvida  Sim. Lutando pela nossa sobrevivência  

Sendo um cidadão responsável Sim. Mandar o prefeito arrumar 

Sendo um cidsdão cuidadoso com o lixo Sim. Melhorando a cidade. 

Sim. Perguntando o que ajudaria as pessoas  Sim. Melhorar de qualquer forma 

Sim. Podendo opinar nas decisões de melhorias. Sim. Melhorias das estradas  

Sim. Podendo opinar, trabalhando empregada.  Sim. No que for preciso 

Sim. Políticos mais honestos. Sim. O que estiver no meu alcance 

Sim. Que nossas opiniões seja ouvidas 
Sim. Opinando algumas melhorias para a nossa 
cidade. 

Sim. Reciclagem de lixo, agilidade nos serviços 
prestados, melhoria no atendimento na saúde 
publica Sim. Opinando e ajudando o próximo. 

Sim. Respondendo sempre pesquisas como essas 
Sim. Opinando e monitorando o trabalho dos 
gestores. 
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Sim. Saúde, Educação, bem estar social, mental, 
espiritual Sim. Opinando e participando das reuniões  
Sim. Se houvesse uma associação comunitaria e 
atuante 

Sim. Opinando sobre ter mais trabalhos para os 
jovens 

Sim. Sempre podendo impor o nosso ponto de 
vista, em relação ao meio social no qual vivemos 

Sim. Oportunidade de criar projetos, algo para 
tirar os jovens dos crimes  

Sim. Sempre respondendo questionarios iguais a 
este. Sim. Organizada 

Sim. Sendo ativo socialmente Sim. Ouvidoria 

Sim. Sendo informado Sim. Palestrando cursos. 

Sim. Sendo mais informado  Sim. Participando 

Sim. Sendo uma boa cidadã  Sim. Participando 

Sim. Ser ouvida e pensamentos executados. Sim. Participando 

Sim. Trabalhando Sim. Participando 
Sim. Trabalhando na administração logistica do 
municipio Sim. Participando  
Sim. Trazendo mais empreendedorismo nos 
hospitais 

Sim. Participando de reuniões e opinar por algo 
melhor para todos 

Sim. Uma forma participativa, mais ampla  Sim. Participo, sendo cidadã ativa. 

Sim. Usufruindo  Trabalhando  

Sim. Usufruindo  Trabalhando  

Sim.. Trabalhando com a comunidade 

Sim.. Trabalhando para a melhoria da vida 

Sugestões para melhorias Trabalhando para a melhoria da vida 

Talvez sim Trabalhar para melhorar de vida. 

Trabalhando  Tudo que está errado deveria ser concertado 

Trabalhando  Um parque para os idosos 

Votando no monopólio político  Votando 

Voto Votando  

Zelando pelos objetos Votando em políticos honestos 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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Gráfico 62 – Qual meio você usa para se informar? - Consulta pública física  

 
Fonte: Alto Uruguai (2021). 
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3.  LEITURA JURÍDICA   

 

3.1 Avaliação dos objetivos, diretrizes e proposições do PDM 

vigente  

 

O Plano Diretor Municipal vigente (Lei n. 373, de 01 de abril de 2008) do 

município de Itarema, no Estado do Ceará, foi desenvolvido pelo Instituto 

Ambiental Brasil Sustentável, no ano de 2008. Este trabalho foi elaborado por 

meio do Convênio nº 401/2004, celebrado entre o Ministério do Turismo e a 

Prefeitura de Itarema, pela Tomada de Preços 001/06.  

O Plano Diretor foi desenvolvido com a utilização da metodologia de referência 

do Estatuto da Cidade (2001), cumprindo as etapas: Plano de Trabalho, Leitura 

da Realidade do Município com participação popular, Proposta de Zoneamento 

e Minuta de Lei.  

O Plano atual apresenta como objetivo o ordenamento e pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade, e o uso socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado do território, de forma a assegurar o bem-estar de 

seus habitantes.  

Dentro das intenções do Plano Diretor, o turismo expõe um papel importante no 

Plano Diretor Vigente, com a intenção de preparação da cidade para assumir um 

papel turístico, induzida pelas políticas estaduais de desenvolvimento urbano. 

Nesta perspectiva, o plano prepara a cidade para futuras expansões de 

ocupação do solo em núcleos urbanos, além da exploração dos atrativos naturais 

da cidade através do turismo. O Plano intenciona promover o desenvolvimento 

socioeconômico de forma sustentável tanto para o meio-ambiente, quanto para 

a população.  

Em relação aos objetivos específicos do Plano atual, é intenção de Itarema 

definir políticas e diretrizes para:  
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 A participação da população e das entidades comunitárias nas decisões 

relacionadas à organização do espaço, a prestação de serviços públicos 

e a qualidade de vida no município;  

 O resgate da autoestima da população com a valorização da cidade e do 

campo, enquanto bens coletivos de valor intrínseco;  

 O pleno desenvolvimento socioeconômico local;  

 O desenvolvimento do setor turístico de forma sustentável;  

 A cooperação entre os agentes públicos e privados no processo de 

promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico do 

município;  

 A conservação, proteção e recuperação do meio ambiente e do 

patrimônio cultural e histórico; a preservação e o incentivo dos valores e 

tradições culturais do município.  

A política urbana do Plano Diretor atual está orientada pelas seguintes diretrizes:  
 

 Orientar o crescimento da cidade para que seja realizado dentro dos 

limites do perímetro urbano, em seus distritos e áreas urbanas isoladas, 

principalmente do distrito sede;  

 Aumentar a eficiência e otimizar os investimentos em infraestrutura 

urbana, através da priorização dos investimentos imobiliários em áreas já 

servidas por infraestrutura básica, desestimulando a ocupação para fins 

urbanos em áreas não atingidas pelas redes de infraestrutura urbana;  

 Estimular a ocupação dos vazios urbanos, e desestimular a formação dos 

mesmos processos de expansão urbana, visando coibir a especulação 

imobiliária;  

 Compatibilizar o adensamento do uso do solo urbano com a capacidade 

de atendimento dos equipamentos sociais e comunitários básicos;  

 Promover a recuperação paisagística e ambiental de áreas públicas 

degradadas;  

 Promover a preservação do patrimônio ambiental, histórico e paisagístico 

do município;  

 Prever a universalização dos equipamentos sociais e urbanos, dando 

prioridade às áreas mais carentes do município;  
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 Impedir a ocupação intensiva de áreas com alta declividade, dunas, 

mangues, solos susceptíveis à erosão ou à inundação e de áreas 

arborizadas.  

O Zoneamento Municipal de Itarema é definido pelo critério de uma área ser a 

mais homogênea possível em relação aos seus atributos condicionantes mais 

relevantes e as suas dinâmicas. O zoneamento urbano vigente da cidade 

apresenta a seguinte setorização de zonas municipais:  

 

Figura 188 – Zoneamento urbano vigente – Lei aprovada em 2008  

 
Fonte: IABS, 2008.  
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 Zona Rural – compreendida enquanto zona rural, todas as zonas que não 

fazem parte do perímetro urbano determinado pelo IBGE. A Zona Rural 

de Itarema é constituída pela maior área territorial do município. O Plano 

Diretor Vigente fomenta o incentivo de povoamento da área rural; 

 Zona Urbana – A zona urbana de Itarema é a área de maior atividade 

social, econômica e financeira. É nesta área que se encontra os 

equipamentos sociais, serviços e o centro administrativo. O Plano Diretor 

Vigente incentiva o desenvolvimento da infraestrutura da área, sobretudo 

por ser relacionado a um dos polos de atendimento da região, na 

perspectiva de fomentar a implementação de mais equipamentos público, 

infraestrutura e serviços; 

 Zona de Assentamento Rural – Estas áreas são conquistadas através de 

lutas pela posse de terras que antes se encontravam em estado 

improdutivo. Em Itarema existem casos de assentamentos garantidos por 

lei, como é o caso dos Assentamentos Lagoa do Mineiro e Lagoa dos 

Negros. Nessas áreas a dinâmica de atividade é singular se comparado 

à zona rural e urbana, e uma qualidade intrínseca é o alto nível de 

organização. O Plano Diretor Vigente fomenta o incentivo da criação de 

projetos para o desenvolvimento da região, sendo estes de cunho 

municipal, estadual ou nacional;  

 Zona de Conflito – Terra Indígena – Áreas que são reconhecidas por 

indígenas como suas são palco de grandes conflitos relacionados à 

posse, podendo chegar à situações extremas. O Plano Diretor Vigente 

ressalta a importância de apresentar medidas de minimização de conflitos 

para, se possível, resolvê-los. Para áreas como essa, o trabalho precisa 

ser exercido com muito diálogo, respeito e parceria entre as partes. O 

Plano ressalta a importância de considerar as questões culturais;  

 Zona de Interesse Turístico – Área que abrange toda a parte litorânea de 

Itarema chegando a alcançar a sede municipal e a sede do distrito de 

Almofala. Esta zona compreende, particularmente, as áreas de beleza 

natural. O Plano Diretor Vigente fomenta o desenvolvimento do turismo 
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promovendo-o de maneira sustentável, ou seja, estabelecendo critérios 

para construções de empreendimentos turísticos;  

 Zona de Especial Interesse Ecológico – Área prioritária para a 

preservação. O Plano Diretor Vigente fomenta atividades turísticas de 

baixo impacto nestas áreas (zona costeira, manguezal e campos de 

dunas). Além disso, apresenta a proposta de equilibrar o desenvolvimento 

econômico e a sustentabilidade ambiental. O Plano recomenda que, para 

qualquer tipo de interesse em construção nessas áreas, seja necessário 

estudos aprofundados de impacto ambiental.  

As Zonas Urbanas de Itarema são divididas em 8 áreas: Zona de Expansão 

Urbana, Linha de Confinamento de Área Urbana, Zona de Comércio, Zona de 

Equipamentos e Serviços, Zona Industrial, Zona Turística, Zona Residencial de 

Alto Padrão e Zona de Especial Interesse Ecológico.  

O zoneamento é apresentado pelo Plano Diretor Vigente como uma ferramenta 

elucidativa dos processos de planejamento territorial, ao qual demarcam setores 

especiais dentro de uma região específica da cidade. A representação do 

zoneamento colabora para a tomada de decisões por parte dos governantes, e 

articula o processo de participação da população no desenvolvimento urbano.  
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Figura 189 – Zoneamento Urbano de Itarema – Plano Diretor Vigente  

 
Fonte: IABS, 2008.  

As zonas urbanas de Itarema estão divididas em:  

 Zona de Expansão Urbana – A Zona de Expansão Urbana proposta foi 

estruturada através das áreas do IBGE e da prefeitura municipal. Nesta 

zona é estipulado as áreas possíveis de expandir a nível urbano, apesar 

de haver restrições em casos específicos;  

 Linha de Confinamento da área urbana – São representadas pelas áreas 

de restrições de expansão urbana;  

 Zona de Comércio – É a área onde encontra-se a região central da cidade, 

ao qual a atividade predominante é o comércio e serviço;  
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 Zona de Equipamentos e Serviços – Área que apresenta uma quantidade 

predominante de equipamentos e serviços urbanos, como o Fórum 

Municipal, a Igreja Matriz, o Museu, uma Brinquedoteca, e a Sede da 

Prefeitura;  

 Zona Industrial – A cidade conta com duas áreas industriais, as quais 

encontram a predominância de indústrias de produtos de pesca e 

indústrias de cera de carnaúba. O Plano Diretor vigente destaca a 

importância no cuidado com a qualidade de vida da população residente 

nas proximidades desta zona, diante das questões de poluição sonora, 

emissões de gases, poluição de recursos hídricos, aumento do tráfego de 

veículos, etc. O Plano recomenda a utilização do instrumento de Estudos 

de Impactos de Vizinhanças para a implantação de empreendimentos 

futuros na zona industrial;  

 Zona Turística – Áreas praianas e de reserva ambiental de potencial 

turístico. O Plano Diretor Vigente definiu essas áreas como corredor, 

passando pelo Lagamar (Área de Proteção Permanente), além de áreas 

de mangues;  

 Zona Residencial de Alto Padrão – O Plano Diretor Vigente destaca a 

importância de uma atenção redobrada dessa zona devido à especulação 

imobiliária. Está região se destaca pelo crescimento imobiliário de 

residências de alto padrão; 

 Zona de Especial Interesse Ecológico – Representado pela presença do 

Lagamar, área de preservação e que deve ter uso restrito. O Plano Diretor 

Vigente ressalta a necessidade de preservação dessa região pelo fator de 

fragilidade natural.  

Diante da característica territorial apresentar seus núcleos urbanos de forma 

dispersa, Itarema conta uma organização territorial chamadas núcleos urbanos 

e, oficialmente, existem três: a sede municipal de Itarema, a sede do distrito de 

Carvoeiro, e a sede do distrito de Almofala.  

 Sede Municipal: 
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A Lei nº. 249/2003, de 02 de outubro de 2003, estabelece a atualização e delimita 

a zona urbana da sede do município de Itarema. A lei apresenta a seguinte 

informação no artigo 02:  

Artigo 2º - A zona urbana da cidade de Itarema, sede do 

Município, tem seu início ao Norte com a beira do Lagamar em 

período de cheia, indo em direção ao Leste até a estrada de 

Porto dos Barcos seguindo por esta estrada em direção ao sul 

em linha reta até a confrontação da estrada da Baixinha, já no 

lado Sul indo também em linha reta na direção Oeste até o limite 

com Município de Acaraú indo na direção Norte até chegar na 

beira do lagamar no ponto Norte onde se encontra o ponto de 

partida. 

Figura 190 – Coordenadas geográficas da Sede Municipal de Itarema  

 

 
Fonte: IABS, 2008. 
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Figura 191 – Perímetro urbano da Sede Municipal de Itarema - CE  

 
Fonte: IABS, 2008. 
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Figura 192 – Delimitação dos bairros da Sede Municipal de Itarema – CE  

 
Fonte: IABS, 2008. 

 

 Sede Distrital - Almofala: 

A sede do distrito de Almofala é instituído pela Lei nº. 248/2003, de 02 de outubro 

de 2003, e apresenta a seguinte informação de delimitação do distrito (artigo 2º): 

Artigo 2º - A zona urbana da sede do Distrito de Almofala no Município 

de Itarema tem seu início ao Norte na beira de praia em período de 

cheia ou na casa da Sra. Lúcia, seguindo em direção ao Leste até o 

Projeto Tamar, deste em direção ao Sul em linha reta para escola 

Isaura Ferreira no bairro Alto Alegre, seguindo na mesma direção até 

a escola João de Almeida no bairro Barro Vermelho, desta na mesma 

direção ao sul até a casa do Sr. João Pereira, deste ponto em direção 

a Oeste passando por uma rua sem denominação oficial onde está 

encravada a residência do Sr. Manoel Ferreira bairro Panã do Feliz, 

deste ponto na mesma direção em linha reta até a escola Raimundo 

José Proziano no bairro Sítio Alegre, deste em direção ao norte numa 

linha reta até o ponto de partida inicial na beira da praia com a casa da 

Sra. Lúcia. 
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Figura 193 – Coordenadas geográficas do distrito de Almofala 

 
Fonte: IABS, 2008. 

Figura 194 – Perímetro urbano do distrito de Almofala  

 
Fonte: IABS, 2008. 
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 Sede Distrital – Carvoeiro: 

A sede do distrito de Carvoeiro é instituída pela Lei nº. 250/2003, de 02 de 

outubro de 2003, e apresenta a seguinte informação de delimitação do distrito 

(artigo 2º): 

Artigo 2º - A zona urbana da sede do Distrito de Carvoeiro no Município 

de Itarema tem seu início ao Norte na escola Manoel Rodrigues desse 

ponto 01 km em linha reta no sentido Leste deste ponto numa linha reta 

no sentido Sul até o limite com o Município de Acaraú daí segue por 

este limite em direção ao Oeste até o Córrego do Carvoeiro no limite 

com o Município de Acaraú indo pelo lado Oeste até o Norte na 

confrontação com a escola Manoel Rodrigues no ponto de partida. 

Figura 195 – Coordenadas geográficas do distrito de Carvoeiro 

 

Fonte: IABS, 2008. 

 Sede Distrital – Córrego da Volta 

A sede do distrito de Córrego da Volta é instituída pela Lei nº 396, de 23 de 

dezembro de 2008, e apresenta a seguinte informação de delimitação do distrito 

(artigo 1º, parágrafo único): 

O Distrito criado nesta Lei, pertence ao Município de Itarema, terá os 

seguintes limites: 

Ao Norte – Inicia na ponte da rodovia CE085 

Itarema/Aracatiara/Barrento que cruza o rio Aracati-Mirim, seguindo 

em linha reta até o ponto de encontro da rodovia Itarema/Nascente 

CE434, na Escola de Ensino Fundamental Antenor Romero, na 

localidade de Mãe Cosma. Deste ponto segue pela estrada Mãe 

Cosma/Lagoa de Santana até a fazenda contendas, ponto de encontro 

com o Município de Acaraú. 
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Ao Oeste – Com o Município de Acaraú, iniciando na fazenda 

Contendas, seguindo os limites com o Município de Acaraú até a 

confluência do córrego da Lagoinha, no Córrego do Arroz. 

Ao Sul – Com o Distrito de Carvoeiro, iniciando na confluência do 

córrego da Lagoinha, no Córrego do Arroz, seguindo por este até a sua 

confluência no rio Aracati-Mirim. 

Ao Leste – Com o Distrito de Almofala, iniciando na confluência do 

Córrego do Arroz no Rio Aracati-Mirim, descendo por este rio até a 

ponte da rodovia CE085 Itarema/Aracatiara/Barrento, que cruza o rio 

Aracati-Mirim.  

 

3.2 Avaliação da atual legislação referente ao parcelamento e ao uso 

e ocupação do solo  

Em relação ao parcelamento do solo urbano, o Plano Diretor (373/2008) trata em 

seu artigo 9,10, 11 e 12.  

Se tratando da urbanização de glebas dentro do perímetro urbano, a lei dita que 

será efetuada mediante seu parcelamento nas modalidades de loteamento e 

desmembramento, de acordo com disposições constantes na Lei Municipal de 

Parcelamento e Uso do Solo.  

O Plano Diretor atual considera loteamento: a subdivisão de gleba em lotes 

destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.  

Para desmembramento: é considerado a subdivisão de gleba em lotes 

destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde 

que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos e no 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.  

A lei pede que os parcelamentos para fins urbanos respeitem os princípios: 

função social da propriedade urbana e da cidade, respeito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à ordem urbanística, e a ocupação prioritária dos 

vazios urbanos. Como também, será vedado o parcelamento do solo urbano em 

casos de: (1)áreas de várzea, sujeitas a inundações periódicas; (2) terrenos 

cujas condições geológicas ou sanitárias representem risco para a segurança ou 
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à saúde da população; (3) terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados; (4) terreno que 

não tenha acesso à logradouro público; (5) áreas onde for técnica ou 

economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, serviços 

públicos de transporte coletivo ou equipamentos comunitários; (6) áreas 

consideradas de interesse ambiental, histórico ou paisagístico pelas autoridades 

competentes; e (7) área fora do perímetro urbano do município.  

 

3.3 Avaliação da legislação urbanística, acentuando sobreposições 

e/ou divergências  

Com relação à legislação urbanística, destaca-se no arcabouço legal de Itarema, 

o Plano Diretor e as definições específicas acerca do parcelamento, uso e 

ocupação do solo - tratados nos tópicos anteriores.  

Pontua-se ainda, no campo urbanístico, outras legislações, tais quais o Código 

de Obras, Código de Posturas, leis que tratam do meio ambiente, de Habitação 

de Interesse Social e saneamento básico.  

A lei nº 14/1987 dispõe sobre as primeiras normas do Código de Obras e 

Posturas do Município de Itarema. Com 30 artigos, a lei: 

“(...) dispõe sobre a execução de obras públicas ou particulares, no 

município de Itarema e sobre as medidas de política administrativa de 

competência do Município, no que diz respeito à ordem pública, 

instalação e funcionamento de equipamentos e atividades”. 

Oito anos após a promulgação da lei 14/1987 foi assinada a lei nº 119/1995, que 

institui o Código de Obras de Itarema, como finalidade: 

“(...) assegurar o pleno exercício do poder de polícia administrativa do 

município no que concerne (...) a fiscalização de localização, segurança, 

higiene, incolumidade, bem como direitos individuais, e coletivos e à 

legislação urbanística que se submete qualquer pessoa física ou 

jurídica que queira realizar no perímetro urbano, obra de 

construção civil”. (Grifo nosso) 
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A referida lei trata de especificações para a aprovação de projetos de construção 

civil, desde os padrões de apresentação gráfica dos projetos até especificações 

a respeito da execução de pisos, fachadas, pé direito, numeração, afastamentos, 

altura, tratamento das águas pluviais, entre outras normas.  

Em 1993 foi instituída a lei nº 84/1993 institui o Código de Posturas do município, 

que tem como objetivo:  

“(...) fixar medidas (...) no que concerne à segurança, à ordem, à higiene, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, às servidões 

públicas, às edificações, a ecologia (...)”.  

O código possui capítulos que tratam sobre servidões públicas, as zonas do 

município, os logradouros público e particulares, os alinhamentos e nivelamento, 

o fechamento e conservação dos terrenos, largura e arborização dos 

logradouros públicos, dentre outros.  

O título II é dedicado às edificações em geral, e dispõe das normas para licença 

para construir, projetos de edificações, entre outros. Já o capítulo I do título III 

trata da política urbana – como diretrizes e normas referentes ao 

desenvolvimento urbano – e o capítulo II trata sobre o meio ambiente. 

Vale destacar que desde a promulgação das leis citadas acima, em 1987 – 

Código de Obras – e em 1993 – Código de Posturas – não houve alterações 

específicas acerca de suas definições, salvo aquelas estabelecidas na legislação 

referente ao zoneamento e parcelamento, como os parâmetros urbanísticos.   

Com relação à Habitação de Interesse Social, o município de Itarema promulgou 

em 2006 a Lei nº 325/2006 que autoriza o poder executivo municipal a 

desenvolver ações para a implementação do programa de subsídio à Habitação 

de Interesse Social – o PSH.  

Esta foi a primeira lei referente ao tema, dando poder à Prefeitura municipal de 

aplicar recursos, bens e serviços no processo de produção de unidades 

habitacionais. Autoriza ainda o poder executivo municipal a disponibilizar e 

alienar áreas pertencentes ao patrimônio público municipal para a construção de 

moradias para a população a ser beneficiada pelo programa.  
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Um ano após a promulgação da lei citada, é assinada a Lei nº 365/2007, que cria 

o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui o 

Conselho Gestor do fundo. Esta lei indica a estruturação da atuação do governo 

municipal na provisão de habitação para a população de baixa renda. 

Esta lei passou por duas alterações, sendo a primeira delas através da Lei nº 

413/2009 que cria o Fundo Local de Habitação de Interesse Social (FLHIS) e 

trata do seu conselho gestor. Esta lei vincula o FLHIS à Secretaria de Obras, 

Administração e Finanças do município e propõe alterações na composição do 

conselho gestor.    

Já a segunda alteração da Lei nº 365/2007 ocorreu em 2010, com a Lei nº 

454/2010 e essencialmente retorna com o nome original – Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (FMHIS), e seu núcleo gestor e determina que o 

fundo é constituído exclusivamente por dotações do Orçamento Geral do 

Município classificado na Função Habitação.  

Em 2017, foi promulgada a Lei nº 683/2017, que cria o Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (FHIS) e institui seu conselho gestor. Novamente 

observa-se a alteração no nome do fundo (FMHIS, FLHIS, FHIS) e algumas 

alterações com relação à sua constituição e origem da verba destinada à 

produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda. Nota-se 

impasses ao longo dos anos para a definição das regras que guiam o fundo e, 

consequentemente, o financiamento de moradia de interesse social no município 

de Itarema.  

Quanto ao saneamento básico do município, foi promulgada em 2006 a lei nº 

330/2006 que dispõe sobre a coleta seletiva de lixo. Em 2008 foi promulgada a 

lei nº 382/2008 que dispõe sobre a criação do Código Municipal de Limpeza 

Urbana, que disciplina as condições em que se dará a coleta, o transporte, o 

tratamento, a destinação final do lixo (orgânico, hospitalar e resíduos sólidos).  

Em 2011 foi promulgada a lei nº 496/2011, que ratifica o protocolo de intenções 

do consórcio municipal para o aterro de resíduos sólidos, na unidade norte do 

Vale do Acaraú, COMARES-UNVA, o qual o município de Itarema integra, como 

ente federado. 
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Nove anos após a assinatura da lei citada, foi assinada a lei nº 773/2020, que 

dispõe sobre a ratificação do protocolo do Consórcio Público de Manejo de 

Resíduos Sólidos do Litoral Norte. Nota-se a alteração na participação do 

município de Itarema como federado aos consórcios citados. Em 2011, o 

município participava do consórcio COMARES-UNVA e depois deixou de ser 

federado. Já em 2020, na data da promulgação da lei nº 773/2020, Itarema já é 

participante de outro consórcio de manejo de resíduos, o Consórcio Público de 

Manejo de Resíduos Sólidos do Litoral Norte – o que altera também a questão 

do manejo dos resíduos sólidos no município.  

O meio ambiente e sua legislação correlata também é fundamental para o 

planejamento urbano. A primeira lei específica acerca do tema no município de 

Itarema é a lei nº 10/1995 que define a área do Lagamar – na porção norte do 

município, próxima à praia da Barra do Ceará - como área de proteção ambiental. 

No mesmo ano foi promulgada a lei nº 118/1995 que também trata sobre a área 

do Lagamar. A lei dispõe sobre a preservação e proteção da área em questão.   

Em 2005 foi criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ratificado 

pela lei nº 300/2005. O conselho tem como objetivo manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo. É constituído por conselheiros 

que formam o colegiado, obedecendo à distribuição paritária entre poder público, 

sociedade civil e organizada, com um mínimo de 10 membros e máximo 20.  

Em 2019 – 14 anos após a instituição do Conselho do Meio Ambiente – foi 

instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ratificado pela lei nº 755/2019. 

O fundo é dotado de autonomia financeira e contábil com o objetivo de 

implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais.  

Após a criação do Fundo do Meio Ambiente e o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente, em 2021 foi instituída a Política Municipal do Meio Ambiente e criado 

o Órgão Licenciador Ambiental, junto à Secretaria de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Rural e Pesca do município de Itarema – através da lei nº 

818/2021. Essa lei revoga algumas definições estabelecidas na lei nº 300/2005 

que trata sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 
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especialmente seu artigo 4º que define a composição e competências do 

Conselho.  

A lei de 2021 detalha os procedimentos para licenciamento ambiental, além de 

estudos, relatórios ambientais e compensação ambiental. Esta lei apresenta 

maior nível de detalhamento que as anteriores, em especial a lei nº 300/2005.  

3.4 Análise e avaliação das diretrizes e propostas de planos 

municipais  

O Plano Diretor de Itarema em vigência propõe políticas setoriais específicas 

para os seguintes temas: Habitação; Circulação, Transporte e Tráfego; 

Patrimônio Histórico e Cultural, Lazer e Esportes; Saúde; Assistência Social; 

Educação; Segurança; Infraestrutura e Serviços Públicos; Turismo; Agrícola e 

Rural; Pesqueira e Aquícola; Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. 

Na lei do Plano Diretor são estabelecidos diretrizes e prioridades de ação para 

cada um dos temas citados. De modo geral, as políticas setoriais expressas no 

Plano Diretor vigente abordam questões sensíveis à realidade do município. 

Alguns temas trazem ações mais detalhadas que outros. A política de Habitação, 

por exemplo, trata da caracterização de “baixa renda” e da “moradia digna”, mas 

não aponta diretrizes e ações específicas. A política de Saneamento Ambiental 

aponta diretrizes e ações prioritárias mais abrangentes – como universalização 

do abastecimento de água e do serviço de esgotamento sanitário e ampliação 

do sistema de drenagem pluvial, mas não aponta as localidades mais críticas e 

prioritárias para atendimento desses serviços. 

Já as políticas setoriais do turismo, da pesca e aquicultura, patrimônio histórico 

e cultural, lazer e esportes e do meio ambiente possuem diretrizes e ações 

prioritárias mais específicas. Nota-se a busca pelo incentivo às atividades 

turísticas nas praias e ao fomento do turismo local a partir do mapeamento e 

criação de rotas turísticas ligadas ao patrimônio histórico e local.  

Com relação às atividades de pesca e aquicultura, as diretrizes e ações apontam 

para o reconhecimento dessas atividades para a economia do município e a 

necessidade de maior regularização e fiscalização para uma prática 
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responsável, seguindo um código de conduta sustentável, inibido práticas 

predatórias (como uso de rede caçoeira, compressor e outros métodos). Indica 

também a criação de alternativas viáveis de trabalho para pequenas 

embarcações e seus tripulantes e a diversificação de pescados (incluindo 

mariscos, lagosta).  

Com relação às políticas de meio ambiente nota-se o reconhecimento das 

condições ambientais específicas do município – e suas fragilidades. O 

município de Itarema possui áreas de mangue, dunas e áreas desmatadas. O 

Plano Diretor em vigência direciona ações para a proteção emergencial e 

fiscalização de atividades e construções nos mangues e dunas, além de práticas 

predatórias de extrativismo vegetal, especialmente a palha de carnaúba. Trata 

ainda de forma especial a necessidade de proteção e elaboração de plano de 

manejo da área do Lagamar – em conformidade com as leis ambientais nº 

10/1995 e nº 118/1995.  

Com relação à política agrícola e rural, o objetivo é apoiar, desenvolver e 

melhorar a qualidade de vida da população rural. São apontadas como 

prioridades o fortalecimento do o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, 

a capacitação das comunidades em novas práticas agrícolas, fomentar a 

agricultura familiar e o artesanato a partir de produtos agrícolas. É indicada 

também a criação de um banco de sementes da agricultura familiar da região, o 

incentivo do desenvolvimento de hortas comunitárias e “farmácias vivas”. Neste 

ponto trata-se também da questão das aldeias indígenas que habitam no 

município. Como ações prioritárias aponta-se o apoio ao beneficiamento nas 

aldeias e fortalecimento da comercialização de artesanato indígena.   

Quanto à política de assistência social, o principal objetivo expresso no Plano 

Diretor vigente é a redução das desigualdades socioespaciais, econômica, 

étnica e racional. A política inclui objetivos específicos quanto ao tratamento com 

idosos, migrante, itinerante, homens e mulheres em situação de rua, e indica que 

o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social deverá atuar em rede com 

as instituições públicas e privadas. 
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As prioridades da política de saúde são: promover redistribuição da infraestrutura 

e recursos humanos através de uma localização mais justa na área urbana e 

rural; otimizar o uso dos equipamentos existentes no Hospital Municipal Natércia 

Rios; buscar meios para reduzir rotatividade de médicos no município; 

disponibilizar política municipal de combate à drogas e alcoolismo; fortalecer 

política nacional de combate à desnutrição infantil; ampliar carros de transporte 

de doentes em emergência aos hospitais; implementar campanhas de 

orientação quanto à hipertensão e diabetes (voltado para idosos).  

Em 2010, portanto 2 anos após o Plano Diretor entrar em vigência, foi assinada 

a lei nº 485/2010 que: 

“Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o governo do 

estado do Ceará, através da secretaria da Saúde do estado e os 

municípios de Acaraú, Morrinhos, Itarema, Belo Cruz, Marco, 

Cruz e Jijoca de Jericoacoara, com a finalidade de constituir o 

consórcio público da microrregional de saúde de Acaraú, nos 

termos da lei federal nº 11.107/2005”. (Grifo nosso). 

O objetivo do consórcio é promover ações de saúde pública assistenciais e 

prestar serviços especializados de média e alto complexidade (como serviços de 

urgência e emergência hospitalar, ambulatórios especializados, entre outros). Os 

termos da lei abordam as carências levantadas à época no município de Itarema 

e vão de encontro às diretrizes e ações prioritárias da política de saúde, 

especialmente no que diz respeito à assistência de saúde de qualidade e 

provisão de serviços especializados e equipamentos.  

A política de educação pontuada no Plano Diretor tem com prioridades: a 

elaboração e promoção de programas de valorização do pescador e da vida no 

mar; a capacitação para o turismo sustentável; busca de parcerias com 

SEBRAE, SENAR, CEFET e outros parceiros para cursos profissionalizantes; 

programas de valorização e resgate das tradições indígenas e cultura afro 

brasileira, dentre outras atividades. Nota-se o direcionamento para a 

necessidade de ações de profissionalização da população, o resgate histórico 

tanto da cultura indígena como dos pescadores (presentes no município de 
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Itarema e abordado em outras políticas setoriais, como já mencionado 

anteriormente).  

Em concordância com as diretrizes e ações prioritárias descritas, foi assinada 

em 2015 (7 anos após a promulgação do Plano Diretor) a lei nº 621/2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação (PME). O plano tem vigência de 10 anos 

e aponta metas, diretrizes e estratégias em consonância com a política 

estabelecida no Plano Diretor.  

Com relação à política de infraestrutura e serviços públicos destaca-se a 

necessidade de implantação de posto do INSS no município, o fomento à 

parcerias de captação e incentivo ao empreendedorismo, ampliação e melhoria 

do sistema de iluminação pública, implantação de sub estação de energia nas 

comunidades necessitadas e parcerias para implantar unidades de 

beneficiamento de caju nas comunidades onde há disponibilidade do produto. 

Todas essas ações buscam trabalhar as potencialidades e sanar carências do 

município (à época da elaboração do Plano Diretor). 

3.5 Avaliação da capacidade da gestão urbana  

A estrutura de gestão do município de Itarema é composta por secretarias 

municipais e conselhos municipais. As secretarias orientam, coordenam e 

executam as políticas urbanas setoriais do município. Os conselhos municipais, 

por sua vez, são espaços compostos por representantes do poder executivo 

municipal e da sociedade civil. É uma ferramenta importante para a garantia da 

participação popular nas decisões acerca das políticas públicas municipais.  

O município de Itarema possui, atualmente, 10 secretarias:  

- Controladoria Geral Do Município; 

- Gabinete do Prefeito 

- Secretaria Municipal da Educação 

- Secretaria Municipal da Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento; 
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- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente; 

- Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura; 

- Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer.  

O município conta com 9 conselhos: 

- Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI). Vinculado À Secretaria 

Municipal de Proteção Social e Cidadania. Criado em 2009; 

- Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Vinculado À Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania. Criado em 

2000; 

- Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Vinculado à Secretaria Municipal 

De Turismo, Cultura, Esporte, Juventude E Lazer. Criado em 2002; 

- Conselho Municipal de Educação (CME). Vinculado à Secretaria Municipal de 

Educação e Desporto. Criado em 1997;  

- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA). Vinculado à 

Secretaria Municipal De Desenvolvimento Rural, Pesca E Meio Ambiente. Criado 

em 2005;  

- Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Vinculado à Secretaria 

Municipal de Proteção Social e Cidadania. Criado em 1997; 

- Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE). Vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação. Criado em 1997; 

- Conselho Municipal De Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS 

FUNDEB). Vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Criado em 2007; 

- Conselho Municipal da Saúde (CMS). Vinculado à Secretaria Municipal da 

Saúde. Criado em 1997.  
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O município é repartido territorialmente na Sede, Distrito de Almofala (na porção 

nordeste) e Distrito de Carvoeiro (na porção sul). As oficinas comunitárias do 

Plano Diretor foram realizadas nas seguintes localidades: Oriente, Cór da Volta, 

Sede, Assentamento, Almofala.  

Segundo o levantamento elaborado à época da elaboração do Plano Diretor de 

2008, no documento denominado Plano Diretor Participativo de Itarema: Produto 

Final Consolidado, havia 32 Associações Comunitárias no município de Itarema. 

Além destas, foram registrados o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o 

Sindicato dos Professores, a Colônia dos Pescadores, a Fundação Cazuza e a 

Pastoral da Criança (Plano Diretor Participativo de Itarema, p. 128). Estes grupos 

representam setores fundamentais da população de Itarema.  

Foram registrados 3 setores no meio rural de Itarema: Assentamento Lagoa do 

Mineiro (no Distrito de Almofala), Assentamento Lagoa dos Negros, e Aldeia 

Indígena Tremembé (no Distrito de Almofala, no baixo curso do rio Aracatimirim).  

No processo de elaboração do Plano Diretor vigente, em 2008, houve uma etapa 

de mobilização da sociedade civil que teve como um dos produtos a 

“Caracterização da Organização da Sociedade Civil e Criação dos Espaços e 

Fóruns de Construção do Plano Diretor Participativo do Município de Itarema” 

Plano Diretor Participativo de Itarema, p. 115). O objetivo desse produto era 

identificar, mapear e caracterizar as organizações da sociedade civil existentes.  

Foram estabelecidos critérios para a seleção das comunidades a serem 

visitadas, resultando nas seguintes localidades: Sede, Distrito de Almofala, 

Distrito de Carvoeiro, Garguê, Riacho, Comunidade dos Índios Tremembé em 

Almofala, Torrões, São Vicente, Santo Antônio, Lagoa dos Negros, Corrente, 

Lagoa do Mineiro, Vila do Coco, Varjota, Patos, Capim Açu, Oriente, Canudos, 

Guajiru, Genipapeiro e Porto dos Barcos.  

Em 2007 foi criado o Conselho Cidadão do Município de Itarema, ratificado pela 

lei nº 346/2007, para acompanhar a elaboração do Plano Diretor à época. O 

conselho é um: 

“órgão colegiado de caráter permanente, consultivo e fiscalizador que 

objetiva acompanhar a implementação e execução do Plano Diretor 
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Participativo de Itarema, sugerindo, quando for necessário, alteração 

nas diretrizes da política municipal de desenvolvimento sustentável”.  

O Conselho Cidadão é um importante instrumento para a promoção da 

participação popular na elaboração do Plano Diretor, com o intuito de torna-lo de 

fato mais participativo, democrático e condizente com a realidade de todo o 

município.  

Composto por representantes de diferentes setores da sociedade civil 

organizada, o Conselho Cidadão formado à época da elaboração do Plano 

Diretor assinado em 2008 contava com representantes dos pescadores e 

aquicultores, das empresas de turismo e serviços, dos assentamentos e 

agricultores, artesãos, igrejas, associações, cooperativas, fundações, e 

Conselhos Municipais.  

A formação do Conselho indica o objetivo de pluralidade de representatividade, 

buscando incluir os mais diferentes setores da sociedade, e seus mais diversos 

interesses. Destaca-se a representação de importantes campos sociais 

existentes em Itarema, como os pescadores, o setor do turismo, dos 

assentamentos rurais – além da abertura às associações comunitárias.  
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4. CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS – SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

 

Este tópico apresenta a síntese de todo o trabalho de diagnóstico elaborado 

neste documento. Esta síntese foi construída a partir da metodologia 

denominada de Condicionantes, Deficiências e Potencialidades (CDPs). 

Basicamente, as (CDP’s) é um método de ordenação criteriosa e operacional 

dos problemas e fatos, resultantes de pesquisas e levantamentos. Tal 

metodologia de apresentação dos resultados proporciona apresentação 

compreensível e facilmente visualizável a respeito da situação atual da cidade. 

Essa metodologia irá permitir a síntese de forma clara e objetiva dos resultados 

da leitura técnica e leitura jurídica, permitindo, inclusive, que tais leituras sejam 

confrontadas entre si. 

Em virtude das suas possibilidades de apresentação gráfica, esta sistemática e 

os resultados de sua aplicação podem ser transmitidos com maior facilidade à 

comunidade e à administração municipal. 

A classificação dos eixos de trabalho segundo as (CDP’s) atribui aos mesmos 

uma função dentro do processo de desenvolvimento da cidade, isto significa que 

as tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior 

facilidade. 

 CONDICIONANTES (C) - figuram como restrições, impedimentos 

e obrigatoriedades. Portanto, devem ser consideradas para o 

planejamento aspectos de preservação, manutenção e conservação, 

dependendo das peculiaridades das diferentes Condicionantes e das 

diferentes exigências locais. 

 DEFICIÊNCIAS (D) – são situações de caráter negativo para o 

desempenho das funções urbanas e que significam estrangulamentos de caráter 

qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento das áreas urbanas e suas 

comunidades e a sua eliminação ou recuperação implica normalmente em 

investimentos elevados. 

 POTENCIALIDADES (P) – são elementos, recursos ou vantagens 

que até então foram aproveitados adequadamente e poderiam ser 



 
 

Página | 430 
 

incorporados positivamente ao sistema urbano sem a necessidade de 

grandes investimentos públicos. 

 

Os dados levantados no diagnóstico foram, portanto, avaliados segundo os 

critérios da metodologia CDP apresentados acima e tabulados através de 

categorias, quais sejam: 

 Ordenamento Territorial; 

 Habitação e Regularização Fundiária; 

 Dados socioeconômicos e Serviços Públicos; 

 Infraestrutura e Mobilidade; 

 Meio Ambiente; 

 Patrimônio e Turismo; 

 Gestão e Administração Municipal. 

Abaixo está o com os resultados da síntese do diagnóstico desta etapa de 

revisão do Plano Diretor de Itarema. 
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ASPECTO C D P LEITURA TÉCNICA E COMUNITÁRIA 

ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 

      Os principais acessos à cidade são as rodovias estaduais CE-085, CE-177 e CE-434. 
      Município majoritariamente rural. Apresenta uma região litorânea de potencial turístico e 

de patrimônio histórico.  
      Sede urbana e os três distritos com distâncias consideráveis entre cada área urbana.  
      Incompatibilidades entre disposições do Plano Diretor e Lei de Parcelamento do Solo 
      Potencial para fomento para áreas turísticas  
      Vazios urbanos indicando a implantação de futuros loteamentos na área urbanizada à 

nordeste da Sede 
      Escassez de espaços públicos de lazer 
      Baixa e média densidade populacional e edilícia na Sede e nos distritos 
      Insuficiência no levantamento / registros das estradas rurais - que representam grande 

parte das vias de ligação do município.  
      Discussão sobre a implantação de loteamentos rurais 
      Implementação de faixas de pedestres a cada 200,00m - passível de revisão.  
      Necessidade de reforço de arborização nas vias 
      Possibilidade de revisão das atividades e usos permitidos em cada zona  

HABITAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

      Regularização Fundiária Precária  
      Necessidade de projetos de casas habitacionais  
      Falta de qualidade na habitação e condições de moradia, como banheiros para famílias.  

DADOS 
SOCIOECONÔMICOS 

E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

      Falta Cooperativa Agrícola  
      Falta de assistência técnica gratuita nas escolas, como por exemplo, informática  
      Pouca oferta de emprego.  
      Faltam cursos de qualificação profissional. 
   Falta contratação de mais profissionais para melhorar o atendimento na saúde  
      Falta de infraestrutura na UBS de Carvoeiro  
   Falta médicos especialistas na cidade  
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   Falta ampliação do Hospital Municipal  
   Necessidade de fomento de áreas para a criação de novas empresas  
   Mais assistência odontológica  
      Falta espaço físico e equipamentos nas unidades de saúde  
   Necessidade de mais escolas públicas  
   Necessidade de material tecnológico para alunos  
   Necessidade de valorização profissional na educação  
      Falta ambulância nas unidades de saúde  

INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE 

      Insuficiência de redes de esgotamento sanitário - na área urbana e nos distritos 
      Insuficiência na rede abastecimento e qualidade da água distribuída - na área urbana 
   Necessidade de infraestrutura no cemitério  
   Falta de iluminação pública nas localidades  
   Necessidade de mais creches  
   Falta de ampliação no cemitério de Vila Progresso e Córrego Alegre  
   Necessidade de construção de uma ponte de declínio do centro de Oriente  
   Necessidade de cemitério em Córrego da Volta  
      Falta de sinalização nas vias públicas  
   Necessidade de melhorias na manutenção das estradas  
      Falta pavimentação nas vias públicas  
   Necessidade de mais estacionamentos da sede urbana  
      Necessidade de levantamento e maior manutenção das estradas rurais 
      Coleta de lixo deficitária  
      Transporte coletivo em dois horários para a sede do município  
   Ausência de transporte intermunicipal  
   Falta de sinalização  
   Necessidade de mais pontos de ônibus  
      Necessidade de maior fiscalização da sinalização viária   
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MEIO AMBIENTE       Projeto TAMAR em Almofada, distrito de Itarema.  
      Necessidade de proteção nas nascentes  
   Necessidade de coleta de lixo adequada em todas as localidades  
   Necessidade de educação ambiental  
      Áreas de preservação regulamentada por lei  

PATRIMÔNIO E 
TURISMO 

      Potencial turístico das praias 
   Potencial turístico da área de patrimônio histórico, na sede urbana e no distrito de 

Almofala.  
   Potencial turístico ambiental com o Projeto TAMAR em Almofala.  
   Necessidade de mais espaços de cultura, esporte e recreação  
   Necessidade de criação de praças com parquinhos e com equipamentos para a terceira 

idade  
   Necessidade de fomento de projetos de atividades esportivas  
   Necessidade de ampliação e conclusão das arenas poliesportivas  

GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

      Necessidade de políticas municipais para a área de segurança  
   Necessidade de melhor assistência à segurança pública após às 22 horas nas localidades  
   Necessidade de maior policiamento ostensivo em todo o município  
   Necessidade de melhor planejamento no custo e distribuição das infraestruturas urbanas  
      Investigar grau de vinculação / articulação entre secretarias e departamentos municipais 
   Elaboração e implementação do Plano de Arborização Urbana  
   Elaboração e implementação do Plano de Habitação  
   Elaboração e implementação do Plano de Turismo  
   Elaboração e implementação do Plano de Mobilidade Urbana  
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5.  REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OFICINAS COMUNITÁRIAS  

 

Figura 196 – Registro fotográfico 01 – Oficina Comunitária  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021.  

Figura 197 – Registro fotográfico 02 – Oficina Comunitária  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 198 – Registro fotográfico 03 – Oficina Comunitária  

 

Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 199 – Registro fotográfico 04 – Oficina Comunitária  

 

Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 200 – Registro fotográfico 05 – Oficina Comunitária  

 

Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

Figura 201 – Registro fotográfico 06 – Oficina Comunitária  

 

Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Figura 202 – Registro fotográfico 07 – Oficina Comunitária  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 

 

Figura 203 – Registro fotográfico 08 – Oficina Comunitária  

 
Fonte: Alto Uruguai, 2021. 
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Elaboração do Plano Diretor Municipal de Itarema - CE 
Etapa 2 - Estruturação, Mobilização e Método 
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