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O presente documento consiste no Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional 

– RDS do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Limoeiro do Norte, elaborado 

no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes Engenharia Ltda. (RMS Engenharia) e a 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – CE, com base no convênio consolidado com a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão federal ligado ao Ministério da Saúde. A 

relação completa dos produtos que compõem o PMSB de Limoeiro do Norte é apresentada a 

seguir:  

 

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores - RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional - RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas - RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais - RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas - ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento - RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações - RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP; 

 

Relatórios Mensais: 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO DO 

NORTE - CE 

 

Aprovada em janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento básico 

(ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água potável e o 

esgotamento sanitário, mas também a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e o 

manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da aprovação da Lei 

11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e contar com novas 

perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado em princípios da 

eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, qualidade e 

regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, de modo a 

desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB.  
 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada por 

desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   
 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração do 

PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de saneamento 

com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de saneamento 

básico (Lei nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, proteger o meio 

ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento sustentável do 

Município.  
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Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento urbano das 

últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais decorrentes, 

dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem centralizando esforços 

com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor em pauta, focalizando os 

diversos problemas resultantes das condições de saneamento existentes no município.  
 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a visão 

de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, comprometidas 

entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no processo, atuando como 

agente transformador no contexto do saneamento básico. Dentro dessa premissa, está sendo 

elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico de Limoeiro do Norte. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

  

O Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS foi elaborado por uma equipe 

multidisciplinar com visão de trabalho interdisciplinar, envolvendo técnicos de diversas 

áreas.  
 

Esse relatório compreende os diagnósticos dos serviços públicos de saneamento 

básico do Município de Limoeiro do Norte, organizados em 05 (cinco) volumes distintos 

denominados de subprodutos, assim discriminados: 
 

• Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental – Volume I;  

• Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água - Volume II; 

• Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário - Volume III; 

• Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 

Volume IV; 

• Diagnóstico dos serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais - Volume 

V. 
 

A metodologia de trabalho envolveu simultaneamente duas vertentes: os diagnósticos 

detalhados de cada setor do saneamento básico no Município de Limoeiro do Norte, a partir 

dos quais se obteve informações indispensáveis aos gestores públicos, auxiliando nas 

tomadas de decisões; bem como uma discussão com vários setores da sociedade, visando 

garantir a integridade das ações a serem empreendidas. 
 

A área de abrangência do trabalho englobou as zonas urbana e rural do Município. 

Vale salientar, que os temas foram tratados sob o ponto de vista dos seus inter-

relacionamentos, o que permite uma visão integrada da área e constituem fontes de 

informações fundamentais para o planejamento territorial. Essa sistemática inclui o 

desenvolvimento do trabalho participativo com a comunidade local em várias etapas e em 

diversos níveis de envolvimento, onde foram discutidas as diretrizes do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB em reunião pública com a participação dos diversos segmentos 
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da sociedade, na busca de uma melhor qualidade de vida para a população, visando a 

otimização dos recursos públicos, em consonância com a política nacional de saneamento 

básico. 
 

 Na verdade, o que define o ritmo do trabalho é a participação popular ao longo de 

todo o processo de elaboração do Plano. Somente após a realização da Conferência no 

Município, é que os diagnósticos foram concluídos devido ser necessário um feedback com 

a comunidade, afim de constar nos relatórios os anseios e expectativas da população quanto 

ao saneamento básico e suas implicações na qualidade de vida local e no meio ambiente. 

Nessa fase do trabalho, já foram realizadas reuniões e constituído o Grupo Executivo, Grupo 

Consultivo, Fórum sobre o desenvolvimento do PMSB, criação do Conselho Popular e 

Eleição dos Delegados. Cada representante tem suas atribuições e responsabilidades dentro 

do processo. Como critério, os delegados eleitos e escolhidos são membros de entidades 

civis organizadas na localidade, tendo como função representar os distritos e bairros da sede 

do Município. Para tanto, esses delegados foram capacitados para realizarem seminários 

individualizados com a comunidade a qual representa. Essa capacitação foi realizada no 

Município com a abordagem temática do saneamento ambiental por meio de exposições de 

técnicos dos diversos setores e questões relativas à mobilização social, com entrega de 

cartilhas e desenvolvimento de dinâmicas de grupo.  
 

Contudo, para a elaboração dos diagnósticos, além da sistemática de participação 

popular inerente ao processo, foram consultados os diversos órgãos da Prefeitura Municipal 

de Limoeiro do Norte, responsáveis pela gestão e gerenciamento de cada setor do 

saneamento básico na localidade. Dessa maneira, foram identificadas as características dos 

sistemas, suas necessidades e problemáticas quanto à regularização, controle e fiscalização 

dos serviços de saneamento básico.  Os diagnósticos foram elaborados com base em 

informações bibliográficas, inspeções de campo, entrevistas com técnicos responsáveis pela 

operação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Como também, em 

dados secundários coletados nos órgãos públicos que atuam na área, por meio de 

questionários desenvolvidos para cada setor (Apêndice). 
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É importante ressaltar, que nos relatórios constam análise crítica da situação dos 

referidos sistemas, levantamento fotográfico georeferenciado e croquis dos sistemas 

visitados. A coleta de dados abrangeu informações geoambientais, caracterização da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando as especificidades 

locais e as relativas a cada setor.  
 

Por fim, foi feita uma análise da situação operacional atual dos diversos sistemas, 

contextualizando o sistema de gerenciamento e o desenvolvimento local sustentável, 

observando a aplicação às normas e a legislação federal, estadual e municipal que 

estabelecem as estratégias, as diretrizes e as políticas para o setor.  
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3. DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO  

 
 
3.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 

 
O Município de Limoeiro do Norte, no que se refere à sua origem, está associada à 

denominada civilização do couro, sendo rota dos comboieiros e tangedores de carros-de-boi 

que transitavam entre Icó e Aracati. Ao contrário das povoações que nasceram a partir da 

clássica capela, o Município era, pois, um entreposto das oficinas de carne. 
 

As primeiras ocupações pelos brancos europeus datam do ano de 1867 – havia quase 

dois séculos do início da ocupação portuguesa no Brasil. Depois de constantes lutas com os 

índios Paiacus, o sargento-mor João de Sousa Vasconcelos se estabeleceu no Sítio São João 

das Vargens, que em breve se tornou um desenvolvido arraial. Imigrantes da Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Pernambuco vieram para criar outros núcleos, como os de Tabuleiro de 

Areia e Limoeiro, este último tendo sua origem a 23 de janeiro de 1708, quando o 

desembargador Cristóvão Soares Reimão demarcou légua e meia de terras do Rio Jaguaribe, 

com meia légua de cada lado, subindo o Rio, a partir do marco do Poço das Aningas, até a 

última légua de propriedade do sargento-mor Pedro da Silva Cardoso, local onde se situa a 

Cidade de Limoeiro do Norte. 
 

Estes foram elevados a povoados, dos quais se destacaram os de Limoeiro e 

Tabuleiro de Areia, que depois viria a ser o atual Tabuleiro do Norte. Limoeiro do Norte já 

foi distrito de Russas, assim como Tabuleiro do Norte. Após a separação Limoeiro-Russas, o 

então distrito de Tabuleiro ficou integrado à comunidade limoeirense, desta desmembrando-

se somente quando da emancipação política tabuleirense. 
 

Um padre chamado Vicente Rodrigues da Silva e seus irmãos, José e Antônio, 

lançaram a idéia da construção de uma capela no povoado, doando faixas de terra para sua 

edificação. Os atos inaugurais da capela de Nossa Senhora da Conceição, em homenagem 

àquela que seria a padroeira da cidade, realizaram-se no dia 9 de dezembro de 1845. A 

antiga capela é hoje a Igreja Matriz do Município. 
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A fazenda, que depois de sediar uma capela deu início ao povoado, foi elevada à 

categoria de vila no dia 22 de dezembro de 1878, com sede em São João do Jaguaribe, 

transferiu-se para Limoeiro, em virtude de Lei nº 1.402, de 22 de junho de 1871, ocorrendo 

sua instalação a 30 de junho de 1873. Sua elevação à categoria de Município provém da Lei 

nº 364, de 30 de agosto de 1897. 
 

Todos os anos, o referido dia é lembrado pelos gestores municipais, com realização 

de alvorada, hasteamento de bandeira, conscientização à memória de luta, homenagens a 

cidadãos de destaque e muitas inaugurações. 
 

Existem controvérsias quanto à toponímia. Parapuã, nome que se quis dar à Cidade, 

é palavra indígena que significa ilha do rio, numa alusão à posição geográfica em que se 

encontra situado o Município. O topônimo Limoeiro do Norte tem várias versões sobre sua 

origem. Contudo, a partir de pesquisas realizadas pelo Prof. Geraldo da Silva Nobre, pode-se 

afirmar dever-se o topônimo Limoeiro do Norte aos oratorianos, congregação religiosa que 

se instalou em Limoeiro de Pernambuco, e que missionou por mais de trinta anos na zona 

jaguaribana. 

 

3.2. EVOLUÇÃO URBANA 

 

A Cidade de Limoeiro do Norte iniciou-se como estrutura urbana ao longo de uma 

via que fazia a ligação de Russas a Tabuleiro do Norte. Teve como núcleo inicial de 

formação a área ao longo da Rua Cônego Bessa (Bela Vista), que fazia ligação da sede da 

fazenda à capela, hoje Igreja Matriz. Existe até hoje na referida rua, como testemunho, uma 

edificação que embora não tenha grande significado arquitetônico, é o mais antigo imóvel 

residencial da sede. O sítio urbano foi assentado em terreno plano, sendo localizado na 

planície aluvial do Rio Jaguaribe. A regularidade topográfica do terreno e a presença do Rio 

determinaram a forma do traçado urbano, que se desenvolveu de modo ortogonal, a partir de 

um eixo principal paralelo ao Rio Jaguaribe.  
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A expansão urbana foi-se fazendo de modo linear, tendo como diretriz a via de 

acesso às cidades de Russas e Tabuleiro do Norte e o próprio Rio.  

Localizada entre dois braços do Rio Jaguaribe, em área constantemente ameaçada pelas 

enchentes, a Cidade se expandiu ocupando áreas passíveis de alagamento, sem respeitar a 

barreira física do Rio, que em períodos de inverno apresenta um volume d'água 

considerável. A constante ameaça de enchente não se caracterizou, contudo, como fator 

inibidor de crescimento. A Cidade de Limoeiro do Norte, desde sua formação, convive com 

as inundações de maneira peculiar, apresentando sempre um processo de expansão urbana e 

reconstrução das áreas atingidas pelas cheias. A topografia plana do local favoreceu o 

desenho da malha urbana, em forma de xadrez.  
 

A estrutura ortogonal retangular da malha viária adotada simplificou o processo de 

desmembramento ou loteamento, permitindo uma expansão mais fácil da Cidade, sem 

provocar a alteração desse sistema viário. O Bairro Cidade Alta, localizado ao longo da CE-

265, é a área que vem apresentando maior adensamento populacional. Localizado em área 

não inundável pelas cheia periódicas, a Cidade Alta foi inicialmente planejada como área de 

ocupação, nos períodos em que a Sede se tornava inacessível. Com o tempo esta ocupação 

foi se tornando costumeira, principalmente pela população de baixa renda.  
 

A área formada pela bifurcação do Rio Jaguaribe com o Rio Banabuiú, denominada 

"Ilha", é a que merece atenção especial. Localiza-se em área das mais vulneráveis às 

inundações periódicas, de sorte que uma parte considerável de seus moradores está 

ocupando área de risco. Ressalte-se, contudo, que existem outras áreas na "Ilha" favoráveis à 

urbanização, como é o caso do sítio onde se encontra a casa em que morou o poeta e 

construtor José Ferreira Sombra, o Mestre Sombra. Com a perenização do Rio Jaguaribe e o 

controle das cheias pelo Açude do Castanhão, a "Ilha" apresenta possibilidades de se 

integrar definitivamente à área urbana de Limoeiro do Norte, com enorme potencial em um 

processo de reestruturação urbana nos aspectos de mobilidade e valorização do patrimônio 

ambiental.  
 

Em seu processo de expansão urbana, Limoeiro do Norte apresenta destacadamente 

três vetores de crescimento: 
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• do Bairro Cidade Alta em direção à Sede;  

• do Bairro Santa Luzia na direção leste e  

• do Bairro de Boa Fé na direção norte. 
 

O espaço crítico na estrutura urbana está compreendido no polígono que tem como 

vértices: a Igreja de Santo Antônio, a Câmara Municipal, o Mercado da Carne, a Praça da 

Assunção e a Igreja Matriz. Essa área, que corresponde ao centro histórico da Cidade, não 

pode ser entendida como mera aglutinadora das funções econômicas e administrativas. Tem 

maior significado o centro, como pólo gerador da cultura e das suas peculiaridades. 
 

A arquitetura, os espaços não edificados, a praça, os elementos naturais 

significativos, a igreja, o mercado, os edifícios de valor histórico, apresentam um conteúdo 

que ultrapassa aos princípios de forma e função. São elementos que geram a própria 

identidade da Cidade. 

 

3.3. SITUAÇÃO ATUAL 

 

A investigação das causas da urbanização acelerada de Limoeiro do Norte revelou 

quatro fatores fundamentais: a existência na Cidade da melhor infra-estrutura educacional do 

Vale do Jaguaribe; as oportunidades de emprego proporcionadas pelos perímetros de 

irrigação; a desocupação populacional provocada pela desapropriação para a implantação do 

Açude Castanhão e as obras de construção dessa barragem. As condições climáticas, de 

solos e de recursos hídricos são amplamente favoráveis ao desenvolvimento agrícola do 

Município, particularmente da agricultura irrigada de grãos e frutas tropicais. 
 

Seu potencial, uma vez desenvolvido, garantirá um suprimento regular de matérias-

primas para a atividade agroindustrial, criando as condições para a consolidação do processo 

atual de industrialização do município. Associados ao desenvolvimento da irrigação, ou 

independentemente, outras atividades, com elevado potencial para contribuir com a geração 

de emprego local, têm boas possibilidades de expansão. Dentre essas, vale destacar a 

pecuária bovina leiteira, a pecuária de pequeno e médio porte e a apicultura.  
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O Município apresenta vantagem competitiva favorecida por suas condições 

climáticas para o desenvolvimento da agricultura irrigada, na medida em que conta com 

elevada insolação, temperatura estável e baixa umidade relativa do ar. Essas condições 

possibilitam a produção de frutas em qualquer época do ano, com maior teor de sacarose, 

menor aplicação de agrotóxico e maior nível de produtividade agrícola. 
 

Os Projetos de Tabuleiros de Russas e Jaguaribe-Apodi são as principais âncoras 

para o desenvolvimento da agroindústria em Limoeiro. Limoeiro do Norte e mais sete outros 

municípios cearenses foram selecionados para integrar o Pólo de Desenvolvimento do Baixo 

Jaguaribe, do Programa de Desenvolvimento do Nordeste. Por constar dessa relação, 

Limoeiro do Norte terá prioridade nos investimentos de infra-estrutura social e econômica a 

cargo dos poderes executivos federal e estadual, no funcionamento de programas de 

capacitação da mão-de-obra, na concessão de incentivos tributários à instalação de 

agroindústrias e no apoio creditício à irrigação e agroindústria, além de outras iniciativas 

públicas.  
 

O comércio poderá beneficiar-se com a maior densidade econômica dessas 

atividades e com a provável consolidação do Município como centro urbano regional do 

Vale do Jaguaribe, para o que também concorrem os serviços de saúde e de educação 

oferecidos pela Sede de Limoeiro do Norte. Nesse particular, é destacada a influência do 

Seminário Diocesano e das instituições de ensino superior e de formação técnica sobre o 

papel da Cidade como centro cultural na região. O potencial de eventos educacionais, 

científicos e culturais proporcionados por essas instituições e organizações similares, 

associado às condições ambientais, incluindo o complexo hídrico do Município, seu 

patrimônio arquitetônico, a habilidade artesanal do limoeirense, as atividades relacionadas à 

tradição agrícola, são forte estímulos ao desenvolvimento do turismo local.  
 

O Município de Limoeiro do Norte representa o principal centro cultural da Região 

do Médio Jaguaribe, com um sistema educacional que abrange desde a alfabetização até o 

ensino superior, além de existirem cursos relativos ao ensino supletivo, ofertados pelo 

Governo do Estado, pela Prefeitura e pela rede particular.  
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Compondo a rede de faculdades da Universidade Estadual do Ceará, a Faculdade de 

Filosofia Dom Aureliano Matos - FAFIDAM, distribuídos entre os Cursos de História, 

Geografia, Ciências, Pedagogia e Letras, é a principal agente de formação da cultura e do 

conhecimento e um dos fatores de que contribuem para o papel do Município como centro 

social e econômico da região. Além destas formações técnicas, a FAFIDAM realiza os 

cursos de irrigação e de drenagem, as duas vocações mais importantes da economia do 

Município e da região, e a UECE mantém curso pré-vestibular, contribuindo para a melhoria 

do ensino e para ampliar as possibilidades dos jovens da região de concorrer, com certa 

margem de sucesso, aos concursos vestibulares de todo o Estado, inclusive da capital 

cearense.  
 

A principal fonte d'água que abastece o Município é o complexo hídrico formado 

pelos açudes públicos: Orós, com capacidade de 2 bilhões de metros cúbicos, e Banabuiú, 

com capacidade de 1,7 milhão de metros cúbicos. Esses açudes localizam-se fora do 

Município, sendo que o Açude de Orós dista 200 km e o de Banabuiú 110 km.  

 

3.4. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O Município de Limoeiro do Norte possui uma área de 751,53 km2. Tem uma 

altitude de 30,22m, latitude de 5º08’44", longitude 38º05’53", está inserido na Mesorregião 

Jaguaribe e Microrregião Baixo Jaguaribe. Sua sede está a 30,22 m de altitude. Sua 

extensão territorial é de 7511,53 km2 e a distância rodoviária a Fortaleza é de 194,10 km, e 

tem como vias de acesso a BR-116 e a Ce-265. 
 

Ao norte o Município se limita com os Municípios de Quixerá e Russas, Beberibe, 

Cascavel e Ocara, ao sul com Tabuleiro do Norte, a leste com Rio Grande do Norte e 

Quixeré e a oeste com Limoeiro do Norte e São João do Jaguaribe (Figuras 3.1 e 3.2). 
 

 

 



                                       

RMS Engenharia - 13 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

 
Fonte: IPECE (2007) 

Figura 3.1 – Mapa de Localização de Limoeiro do Norte no Estado do Ceará 
 

 
Fonte: IPECE (2007) 
Figura 3.2 – Mapa de Limoeiro do Norte, indicando municípios limítrofes 
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3.5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
A taxa geométrica anual de crescimento da população de Limoeiro do Norte, no 

período de 1980/91, foi de 2,2%, enquanto a do Estado situou-se em torno de 1,7%. No 

período de 1991/96, essa taxa continuou sua tendência declinante, atingindo 1,6% a.a. No 

último ano dessa série, em 1996, a taxa de crescimento populacional de Limoeiro do Norte 

ocupou a 46º posição no ranking de todos os municípios do Ceará. 
 

Essa taxa ainda elevada quando comparada às vigentes nas regiões mais desenvolvidas 

do Brasil e do exterior é incompatível com a oferta local de trabalho e com a evolução da 

infra-estrutura básica e social. Essa tendência demográfica resultou de uma taxa de 

fecundidade persistentemente alta, ainda não afetada por mudanças de comportamento da 

população, a exemplo do que ocorreu nas áreas mais ricas do planeta.Um dos efeitos visíveis 

desse fenômeno foi o surgimento da primeira favela na Sede de Limoeiro do Norte, marcando 

o início do processo de favelização do seu tecido urbano. 
 

Sua densidade demográfica em 2000 situou-se em torno de 64,63 hab/km², baseada 

na extensão territorial do Município de 751,53 km2 (Tabela 3.1). 
 

Tabela 3.1 - Densidade demográfica, taxa média geométrica de incremento anual da 
população residente e  taxa de urbanização 

Densidade demográfica 
(hab/Km2) 
 

Taxa média geométrica de 
incremento anual                                                                                           
da população residente                                                                   
1991/2000 (%) 
 

Taxa de urbanização   
(%) 
 

Município 

1991 2000 2006 Total Urbana Rural 1991 2000 

Limoeiro do 
Norte  

73,94 64,63 73,8 2,0 2,1 1,7 56 56,9 

Fonte: IPECE (2008) 
 

 

Conforme observado na Tabela 3.2, a população urbana do Município obteve um 

crescimento entre 1970 e 2000. Como esse comportamento foi mantido em anos recentes, a 

parte mais significativa da população de Limoeiro do Norte vive hoje em sua Sede. Na década 

de 70 a 90, ocorreu um despovoamento do campo, mas em 2000, notamos o crescimento na 
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área rural. Como resultado desse comportamento, a população Limoeiro do Norte era de 

49.620 habitantes, em 2000.  

 
Tabela 3.2 - Distribuição da população de Limoeiro do Norte 

Ano Total Urbana Rural 
1970 25.623 6.378 19.245 
1980 32.757 13.537 19.220 
1991 41.700 23.342 18.358 
1996 45.088 26.308 18.780 
2000 49.620 28.213 21.407 

  Fonte: IBGE - (2000) 
 

Em Limoeiro do Norte, segundo o IPECE (2008), a última contagem populacional 

identificou que a população total do Município estava dividida quase que igualmente entre 

homens e mulheres, com cerca de 27.597 para os homens e 28.033 mulheres (Tabela 3.3).  

 

Tabela 3.3 – Estimativa da população de Limoeiro do Norte 
Ano Total Homem Mulher 

2005 54.582 26.985 27.441 
2006 55.474 27.597 28.033 

 Fonte: IPECE – Informações Básicas Municipais (2008) 
 

Na Tabela 3.4, verificamos um aumento na quantidade de casamentos de 2005 a 

2006, e uma redução nos divórcios. 

 

Tabela 3.4 - Casamentos, separações judiciais e divórcios, registrados no ano 
Casamentos Separações judiciais Divórcios 

Municípios 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Limoeiro do Norte  99 118 8 17 33 31 
Fonte: IPECE (2008) 

 

Esses números indicam ainda que, além da reduzida expansão populacional de 

Limoeiro do Norte, o Município sofreu um processo de esvaziamento do campo em 

intensidade maior do que o dos demais municípios cearenses, com a população rural 

migrando fortemente tanto para a sede municipal como para outras cidades do Estado e para 

fora do Ceará. 
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A taxa de urbanização de Limoeiro do Norte, que era de quase 45,0%, em 1991, 

cresceu para 50% da população total em 1996, de acordo com as projeções realizadas, 

poderá chegar à faixa de 70% no ano de 2020. Na Tabela 3.5 é possível verificar a taxa de 

urbanização no Município de Limoeiro do Norte. 

 

Tabela 3.5 -Distribuição da População de Limoeiro do Norte, por Distrito e Zonas 

Ano Distrito Total(a) Urbano(b) Rural Taxa de urbanização 
b:a (%) 

2000 Sede 48.001 27.730 20.271 57,77 
2000 Bixopá 1.619 483 1.136 29,83 

Fonte: IBGE (2000) 
 

Considerando o número de domicílios na sede do Município tem-se 12.497 imóveis, 

sendo 7.343 na área urbana e 5.154 na área rural, com uma média de 3,81 habitantes por 

domicílio na área urbana e 4,13 moradores por domicílio no meio rural. 
 

Quanto à sua estrutura etária, cerca de 63,11% da população, em 2000, era 

constituída de adultos ativos - pessoas na faixa de 15 - 64 anos, sendo  que as crianças (0 a 

14 anos) e os idosos (mais de 60 anos) correspondiam a 30,29% e 6,60%, respectivamente.  

 

3.6. ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Segundo dados do IBGE (2000), a renda per capita média do Município cresceu 

49,72%, passando de R$ 88,10 em 1991 para R$ 131,90 em 2000. A pobreza (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à 

metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 19,63%, passando de 66,4% 

em 1991 para 53,40% em 2000.No ano de 2004, o PIB per capita referente a Sede do 

Município totalizou o valor de R$ 3.475 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reias), 

sendo o percentual pertinente ao setor agropecuário 11,21%, setor industrial 30,74% e setor 

de serviços 58,05%.(Tabela 3.6) A desigualdade cresceu: o Índice de Gini passou de 0,52 

em 1991 para 0,59 em 2000 (Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, 2000). 
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Tabela 3.6 - Produto Interno Bruto em Limoeiro do Norte (2004) 
Indicadores 

PIB por setor (%) 

Localidades 

PIB total a preço 
de mercado 

PIB per capita 

Agropecuária Indústria Serviços 

Limoeiro do 
Norte (sede) 

186.549 3.475 11,21 30,74 58,05 

Bixopá - - - - - 
Fonte: IPECE (2008)  

 
Por falta de dados sistematizados, as informações referentes à receita e à despesa 

municipal são relativas ao ano de 2004, conforme demonstrado na Tabela 3.7 e Tabela 3.8.  

 

Tabela 3.7 - Receita Municipal do Município de Limoeiro do Norte (2004) 
Indicadores (Discriminação) 

Receita corrente Receita de capital 

Localida
des Receita 

total 
Receita 
tributária 

Receita  
Patrimonial 

Receita 
de 
serviços 

Transferênci
as 
correntes 

Outras 
receitas 
correntes 

Transf. 
capital 

Outras 
Receitas 
capital 

Limoeiro 
do Norte 
(sede) 

24.873.000,
00 

773.000,00 82.000,00 - 20.296.000,00 1.958.000,00 1.762.000,00 - 

Bixopá - - - - - - - - 
Fonte: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte (2008) 
 
Tabela 3.8 - Despesa Municipal do Município de Limoeiro do Norte (2004) 

Indicadores (Discriminação) 

Despesa corrente Despesas de capital 

Localidades 

Total 

Pessoal e 
encargos 
sociais 

Juros e 
encargo
s das 
dividas 

Outras 
despesas 
correntes 

investimento
s 

Inversões 
financeira
s 

Amortização 
da divida 

Limoeiro do 
Norte 

22.756.000,00 12.640.000,00 6.000,00 7.624.000,00 1.739.000,00 - 747.000,00 

Bixopá - - - - - - - 
Fonte: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte (2008) 

 

Os dados referentes à arrecadação estadual e da união, pertinentes ao Município de 

Limoeiro do Norte, constam nas Tabelas 3.9 e 3.10. 
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Tabela 3.9 - Receita Estadual arrecadada (2005) 
Discriminação da Receita Município 

Receita total Receita tributária Receita do ICMS 

Limoeiro do Norte 6.824.000,00 6.646.000,00 5.963.000,00 
Fonte: IPECE (2008) 
 
Tabela 3.10 - Receita da União arrecadada (2005) 

Discriminação da Receita Município 

Receita total Arrecadação IPI 

Limoeiro do Norte 5.159,00 10,00 
 Fonte: IPECE (2008) 

 

Setor Primário 

 

Em 2005, 1.594 imóveis rurais em Limoeiro do Norte eram constituídos de 

minifúndios, totalizando uma área de 15.512 ha, enquanto no Ceará havia um grande número 

de propriedades agropecuárias nessa categoria cobrindo uma área de 1.694.466 ha. 

 

De acordo com o PDDU (2000), em Limoeiro do Norte, nas áreas das várzeas 

irrigadas, o tamanho médio dos imóveis rurais, situa-se entre 3 a 4 ha. Já a área média dos 

imóveis rurais varia de 26,87 ha a 279,93 ha, quando localizados em glebas de sequeiro não 

desapropriadas, na Chapada do Apodi e no Distrito de Bixopá, respectivamente. 
 

A estrutura de produção agrícola de sequeiro predominante em Limoeiro do Norte, 

independentemente de seu tamanho e localização dentro ou fora da várzea, é constituída 

por produtores tradicionais cujas atividades se baseiam no uso extensivo da terra e da mão-

de-obra familiar. 
 

Há uma acentuada heterogeneidade entre as agriculturas irrigada e de sequeiro com 

relação à adocão de tecnologia moderna, nível de organização da produção, acesso ao 

crédito institucional e à terra, dentre outros aspectos. Na verdade, os imóveis rurais 

proporcionaram emprego para pessoas. Na categoria de mão-de-obra assalariada não 

existem grandes diferenças entre as culturas permanente e temporária, no que diz respeito 

ao número de pessoas ocupadas. 
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A adoção de fertilizantes está restrita à agricultura irrigada. O controle da pragas e 

doenças ocorre também com maior intensidade na agricultura irrigada, com o uso excessivo 

de agrotóxicos, em termos de dosagem e de frequência, pondo em risco a saúde do 

trabalhador rural e consumidor e causando a poluição dos rios e água subterrânea. 
 

O desequilíbrio ecológico por força da substituição generalizada da vegetação nativa, 

para implantação das áreas irrigadas e/ou para produção de madeira e carvão vegetal, 

contribuiu para o crescimento e surgimento de novas pragas e doenças na agricultura regional. 
 

O manejo inadequado do binômio água-solo, aliado à deficiência de drenagem nas áreas 

irrigadas têm acelerado o processo de salinidade dos solos cultivados, resultando em 

sucessivas quedas de produtividade agrícola. 
 

A mecanização agrícola em Limoeiro do Norte está igualmente concentrada na 

agricultura irrigada. 
 

Em 2006, o perfil do número dos 2.098 estabelecimentos rurais de Limoeiro do 

Norte, que totalizavam área de 26.195 ha, era composto de lavoura temporária, lavoura 

permanente, pastagem natural, matas e florestas, conforme Tabela 3.11.  
 

Tabela 3.11 - Perfil Agropecuário dos Estabelecimentos Rurais em Limoeiro do Norte  
Tipologia NO Área (Ha) 

Estabelecimentos Agropecuários 
Lavoura Temporária 
Pastagem Natural 
Lavoura Permanente 
Matas e Florestas 

2.098 
1.398 

808 
825 
269 

26.195 
5.112 

15.334 
4.632 
5.789 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) 
 

Além disso, o perfil agropecuário de Limoeiro do Norte apresenta, em termos de área 

ocupada, maior importância das culturas temporárias, relativamente às permanentes, o que 

reflete a importância das atividades agrícolas de subsistência (milho, feijão, e arroz) 

exploradas familiarmente. 

 

Em termos de utilização das terras para fins agropecuário, em 2006, 9.744 ha eram 

ocupados por lavouras, 15.334 ha por pastagens (natural e artificial) e 5.789 ha por matas e 

floresta.  
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Dentre as potencialidades emergentes em Limoeiro do Norte, destaca-se a 

exploração de frutas tropicais para os mercados interno e externo, onde a iniciativa privada 

terá relevante papel na condução de todo o processo de fomento e modernidade da 

agricultura irrigada. Ao poder governamental caberá a implantação e o melhoramento da 

infra-estrutura necessária à produção de frutas para exportação e de processamento 

agroindustrial. Também, a implantação e modernização da infra-estrutura social (saúde, 

educação, cultura e lazer, dentre outras) são investimentos complementares necessários à 

melhoria da qualidade de vida do cidadão e da atratividade do Município para novos 

investidores.  
 

De acordo com o IPECE (2008), o extrativismo vegetal em Limoeiro do Norte 

compõe-se da cera de carnaúba, carvão vegetal, lenha e madeira em tora. Na Tabela 3.12, 

tem-se a relação das lavouras permanentes e temporárias de Limoeiro do Norte. 

 

Tabela 3.12 - Quantidade de produção (t) das lavouras permanentes e temporárias em 
Limoeiro do Norte, nos anos de 2005, 2006 e 2007  

Produto 2005 2006 2007 
Algodão Herbáceo (em caroço) 714 - - 
Arroz  6.000 7.800 7.800 
Abacaxi 28.810 42.840 77.520 
Banana 22.800 27.480 28.167 
Castanha de Caju 330 600 174 
Coco da baia 82 129 133 
Feijão 1.356 1.522 801 
Goiaba 406 689 715 
Laranja 33 32 28 
Limão 11 24 37 
Mamão 1.560 3.354 1.950 
Mamona 14 - 6 
Mandioca 640 1.600 1.200 
Manga 250 595 680 
Maracaujá 52 - - 
Melancia 900 2.400 4.050 
Melão 7.500 4.000 4.250 
Milho 2.939 4.810 7.896 
Soja 630 1.026 - 
Sorgo granífero (em grãos) 400 800 659 
Tomate - 70 105 
Uva 200 - 104 

        Fonte: IPECE, (2008) 
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Segundo o Censo Agropecuário, 2006, a ovinocultura de Limoeiro do Norte possui 

15.000 animais, 5.690 caprinos, 1.050 eqüinos, 19.027 bovinos e 4.838 suínos. Na Tabela 

3.13, tem-se Produção Animal do Município de Limoeiro do Norte. 

 

Tabela 3.13 – Produção Animal do Município de Limoeiro do Norte 
Produtos Quantidade 

Leite produzido (1 000 litros) 7.992 
Ovos de galinha (1 000 dúzias) 94 
Ovos de codorna (1 000 dúzias) - 
Mel de abelha (t) 430.000 
Casulos do bicho-da-seda (t) - 
Lã (t)  - 

Fonte: IBGE, (2007) 

 

Quanto à ovinocaprinocultura, em 2006, Limoeiro do Norte contava com um rebanho 

significativo, sendo 15.000 ovinos e 5.690 caprinos.  
 

A avicultura em Limoeiro do Norte tem pequena expressão econômica no âmbito 

municipal e estadual. O tamanho do plantel do Município, no ano de 2006, era de 17.270 

galinhas. Nesse período, o plantel médio do Estado girou em torno de 7.100.954 galinhas, 

significando dizer que a avicultura desenvolvida em Limoeiro do Norte ou é de pequena 

escala ou está sendo desenvolvida pelas pequenas unidades rurais familiares, com a 

produção destinada ao auto- consumo. 

 

 

Setor Secundário 

 

No período de 1990/97, o número das indústrias de transformação cresceu 

substancialmente, passando de 36 para 115 unidades, com incremento de 172%. Esse 

desempenho favorável foi bastante influenciado pelos géneros de vestuários, calçados e 

artefatos de tecidos, produtos alimentares e minerais alimentares, nesta ordem de importância. 

Segundo dados do IPECE (2006), atualmente o Município de Limoeiro do Norte possui 124 

industrias de transformação ativas. 
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A indústria de transformação de Limoeiro do Norte está concentrada nos gêneros de 

produtos alimentares (43 unidades), Mobiliário (04 unidades), Produtos de minerais não 

metálicos (21 unidades), metalurgia (8 unidades), mecânica (4 unidades), editorial e gráfica 

(5 unidades), madeira (6 unidades), além de vestuário, calçados e artefatos de tecidos (26 

unidades). 
 

Nota-se o crescimento de indústrias de transformação, como é o caso de indústrias de 

calçados, madeira, têxtil, vestuário, alimentares, calçados e artefatos de tecidos e mobiliário, 

no período de 1997 - 2006. Na Tabela 3.14, temos uma comparação de crescimento das 

indústrias de transformação entre os anos de 2005-2006. 

 

Tabela 3.14 – Relação da indústria de transformação do Município de Limoeiro do 
Norte 

Gênero/Atividade 2005 2006 
Couros e Peles - - 
Bebidas - - 
Editorial e Gráfica 4 5 
Madeira 6 6 
Mecânica 3 4 
Metalúrgica  6 8 
Minerais não Metálicos 21 21 
Mobiliário 4 4 
Perfumaria, Sabões e Velas 2 2 
Produtos Alimentares 39 43 
Química 2 2 
Têxtil 1 2 
Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos 24 26 

Outros -         - 

Total 112 123 
Fonte: IPECE (2008) 

 

 

O segmento industrial do Município de Limoeiro do Norte possui as seguintes 

unidades, são elas: Banessa (banana), Del Mont (abacaxi, melão e melancia), Nolen, Fábrica 

de confecção. 

 

 



                                       

RMS Engenharia - 23 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

Setor Terciário 

 

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo, tem como "objetivo 

básico planejar, coordenar, executar, promover, informar, capacitar e integrar as atividades 

pertinentes ao turismo". (Turismo: Uma Política Estratégica para o Desenvolvimento 

Sustentável -SETUR, 1998). 
 

Para a execução da Política do Turismo, a SETUR definiu como estratégia ações nas 

áreas de promoção, marketing, ação territorial, ação institucional e de fomento, com a 

preocupação básica da descentralização c interiorizacão do turismo. 
 

Trabalhando com as unidades geoambientais litoral, serra e sertão e, tendo como 

referencial as macrorregiões administrativas do Estado, a SETUR definiu seis Macrorregiôes 

Turísticas: 

• MRT. I - Fortaleza Metropolitana 

• MRT.2 - Litoral Oeste/Ibiapaba 

• MRT.3 - Litoral Leste/Apodi 

• MRT.4 - Serras Um idas/Baturité 

• MRT.5-Sertão Central 

• MRT.6 - Araripe/Cariri 
 

A MRT Litoral Leste/Apodi, engloba 21 municípios considerados turísticos, sendo 6 

litorâneos e 15 ao longo do Vale do Rio Jaguaribe. Integrante dessa MRT, o Município de 

Limoeiro do Norte, detentor do Selo Turístico passou a ser considerado Município prioritário 

para o desenvolvimento do turismo", em conformidade com a Deliberação Normativa 

EMBRATUR, de número 385/97. 
 

Limoeiro do Norte é um dos municípios integrantes do Perímetro Irrigado do Vale do 

Jaguaribe e os recentes investimentos para a instalação de projetos de irrigação no Tabuleiro de 

Russas têm provocado sensíveis mudanças, não só na base econômica mas também de serviços, 

despertando interesse para investimentos nas áreas de restaurante e hospedagem. 
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Os segmentos turísticos/âncoras do litoral Leste/Apodi definidos pela SETUR, em seu 

plano estratégico para Macrorregião são: Turismo de Lazer, Turismo Cultural, Turismo 

Ecológico, Turismo Rural e Tecnológico,Turismo de Negócios e Turismo Esportivo. 

Especificamente, Limoeiro do Norte está inserido na estruturação do corredor turístico nas 

âncoras de Turismo de Lazer, Turismo Rural e Tecnológico, Turismo Esportivo, Turismo e 

Negócios e Convenções e Ecoturismo, que estão definidas a seguir: 
 

a) Turismo de Lazer e Entretenimento, compreendendo as atividades voltadas à 

organizacão de festas de forrós e vaquejadas, realizadas em finais de semana; 
 

b) Turismo Rural  c Tecnológico,   incorporando as     unidades  rurais nas atividades  

turísticas,  com atendimento familiar, hospedagem e gastronomia. Roteiro das águas do 

Jaguaribe, perímetro irrigado, modo de produção, a organização social, resultados 

agrícolas, estrutura agroindustrial, vestígios históricos do ciclo do gado c da carnaúba do 

Vate do Jaguaribe; 
 

c) Turismo Esportivo, consistindo na prática dos desportos, através das olimpíadas, com 

campeonatos futebolísticos em várias modalidades e as tradicionais vaquejadas; 
 

d) Turismo de Negócios e Convenções,  através de atividades desenvolvidas em  torno 

das feiras agropecuárias e da comercialização de produtos agrícolas e minerais. A 

Faculdade, o Centro Tecnológico e  várias  instituições  regionais  são  promotoras  de  

eventos   institucionais,   culturais,   académicos, tecnológicos e científicos; 
 

e) Ecoturismo, como segmento do turismo que utiliza de forma sustentável o património 

cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. 

 
Em suma, os atrativos turísticos do Município de Limoeiro do Norte, podem ser 

classificados como se segue: 
 

A) NATURAIS 

- Vale do Banabuiú 

- Vale dos Rios Jaguaribe e Quixeré 

- Mirante da Chapada - Cabeça Preta e Pedrinhas; 
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- Irrigação na Chapada do Apodi; 

- Irrigação nas Várzeas; 

- Barra do Banabuiú 
 

B) CULTURAIS 

B. l) no campo da arquitetura 

- Sedes das Fazendas Centenárias; 

- Igrejas da Catedral, de Santo António, do Espinho e do Seminário; 

- Conjunto de Edificações do Mestre Sombra 
 

B.2) no campo do artesanato 

- Tecelagem; 

- Confecção; 

- Madeira; 

- Cerâmica; 

- Croché; 

- Trancado em palha. 
 

B.3) na área do folclore 

- Bumba-Meu-Boi; 

- Teatro de Bonecos; 

- Cantoria e Violeiros; 

- Vaquejadas. 
 

B.4) na área de eventos 

 

 

O Quadro 3.1 apresenta o programa anual de eventos realizados em Limoeiro do 

Norte, que se constituem em oportunidades para atração e fomento turístico: 
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Quadro 3.1 - Programação Anual de Eventos de Limoeiro do Norte 
Janeiro Maio Setembro 

•     Jogos Abertos Limoeirenses 
•    ‘Limofolia - Micareta - Janeiro; 
•    Bloco Buchada da Adélia - 
Janeiro e Fevereiro (5 sábados antes 
do Carnaval). 
 

 •     Lual, na Barragem das 
Pedrinhas; 
•     Campeonato Clube do Racha;  
•     7 de Setembro 

Fevereiro Junho Outubro 
•     Pré-Carnaval;  
•     Chitão do Corujão;  
•     Carnaval  

•     Festival de Quadrilhas;  
•     Garota das Férias; 
•     Festa de São José – 19 de março; 
•     Limoeiro Junino - (Véspera de São 
João). 
 

•     Festa dos Casados 

Março Julho Novembro 
•    Festa de São José - 16 a 19 , em 
Bixopá; 

•     Olimpíadas Comunitárias; 
•     Festival de Sanfoneiros. 

•    Forrólim (4 dias- BNB) 
•     Festa da Padroeira Imaculada 
Conceição -29/1 1 a 08/1 2 
•    Prova Ciclística - Etapas 
Nordeste e Cearense - 09 de 
novembro. 
 

Abril Agosto Dezembro 
•    Paixão de Cristo 
•    Forrós 

•     FENERJ - Feira de Negócios do 
Baixo Jaguaribe; 
•     Semana Cultural;  
•     Festa de Emancipação do 
Município - 30 de agosto. 

•     Dia da Padroeira - 08/ 1 2 
•     Festa de Santa Luzia - 1 0 a 13, 
em Bixopá (Comunidade 
Espinhos); 
•    Festival Internacional de 
Trovadores e Repentistas - 10 a 13 
de dezembro; 
•    Natal da Gente - 24 de 
dezembro; 
•    Reveillon Popular - 31 de 
dezembro. 
 

Fonte: Pesquisa direta (2008)  

 

 

O Quadro 3.2 lista os principais equipamentos turísticos e serviços públicos e 

privados de apoio ao turismo: 
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Quadro 3.2 - Principais Equipamentos Turísticos e Serviços de Apoio 
Equipamentos/Serviços Descrição 

Equipamentos Aeroporto Regional Comandante Pessoa, com pista asfaltada de 1.200 m de 
extensão; 
Rodoviária; 
Linhas de ônibus local, intermunicipal e interestadual; 
Telefonia convencional e celular, 
Agência dos Correios; 
 Agências bancárias ( Banco do Nordeste do Brasil, Caixa Económica Federal e 
Banco do Brasil); 
Auditórios; 
Rede hoteleira, composta de 5 hotéis (Brisa, Central, Classio, Municipal e Roma) 
e 196 leitos; 
Hospital regional de emergência e plantão odontológico; 
Farmácias 24 horas. 

Serviços - Bares e Restaurantes; 
- Clubes Sociais - BNB Clube e AABB; 
- Clube do Folclore; 
- Paraíso; 
- Clube do Fermento; 
- Clube do Povfio; 
- Coqueiro; 
- Clube do Racha; 
- Asa Branca; 
- Clube do Carlito Bandeira; 
- Parque Aquático Chácaras Park; 
- Parque de Vaquejada Raimundo Vidal; 
- Parque de Vaquejada Dois Irmãos; 
- Parque de Vaquejada José Dino; 
- Parque de Vaquejada António Lopes; 
- Parque de Vaquejada Solon Pinheiro; 
- Parque de Exposições. 

Fonte: Pesquisa direta (2008)  

 

O comércio de Limoeiro do Norte, em 1993/97, experimentou um crescimento de 

21,5%,  passando de 689 para 837 estabelecimentos comerciais. Enquanto que, no período 

2005/2006, o comércio em Limoeiro do Norte apresentou uma taxa de crescimento de 

2,10%, passando de 699 para 714 estabelecimentos comerciais (Tabela 3.15). 

 

Tabela 3.15 - Número de Estabelecimentos Comerciais Varejistas e Atacadistas   
Ano de Referência Gênero 

2005 2006 

Atacado 19 19 
Varejo 680 695 
TOTAL 699 714 

Fonte: IPECE (2008) 
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Em Limoeiro do Norte o comércio varejista e atacadista fica situado nas ruas 

centrais, conforme está representado na Figura 3.3. 

 

 
                  Fonte: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte (2008) 

Figura 3.3 – Vista da rua comercial, sede de Limoeiro do Norte. 
Data: 10/07/2008. 

 

No âmbito do Município, os gêneros produtos alimentares, vestuário, artefatos de 

tecidos, calçados e artigos de boutiques, minimercados, mercearias e armazéns varejistas, 

combustível, lubrificantes e gás liquefeito, bebidas, armarinhos e miudezas, material para 

construção e veículos, peças e acessórios figuram como as atividades mais dinâmicas do 

comércio varejista municipal.  

 

3.7. INFRA ESTRUTURA 

 

Com relação aos serviços de saneamento básico, foram elaborados diagnósticos que 

tratam com detalhe cada setor específico, conforme descriminado abaixo:  

• Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água - Volume II; 

• Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário - Volume III; 
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• Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 

Volume IV; 

• Diagnóstico dos serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais - Volume 

V. 
 

Dessa maneira, os diagnósticos que compõem o PMSB retratam a realidade local, 

sendo necessário retratar outros setores que compõem a infra - estrutura básica do Município 

de Limoeiro do Norte. 

 

Energia Elétrica 

 

O complexo elétrico de Limoeiro do Norte faz parte do sistema da Companhia 

Hidroéletrica do São Francisco (CHESF), enquanto a sua distribuição  é realizada pela 

Companhia de Eletrificaçâo do Ceará (COELCE). Basicamente, o Sistema CHESF é 

integrado pela rede geral alimentadora e por duas subestações abaixadoras localizadas 

em Limoeiro do Norte. 
 

a) Rede Geral Alimentadora 
 

A rede geral alimentadora compreende o trecho Russas-Limoeiro do Norte, 

propriedade da COELCE, em alta tensão de 69 KV, derivada de uma rede maior da CHESF, 

com potência de 230 KV, que liga Banabuiú a Mossoró. 
 

b) Subestações Abaixadoras em Limoeiro do Norte 
 

A primeira subestação abaixadora (SE-1), com potência de 11.250 KVA,   

localizada na Cidade de Limoeiro Norte, é responsável pelo abastecimento de todo o 

Município, em ramais de 13,8 KV. 

A segunda subestação (SE-2), com potência de 20.000 KVA, instalada na localidade 

de Pedrinhas, tem como finalidade o suprimento de energia ao Projeto de Irrigação Jaguaribe - 

Apodi. 
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Ressalte-se, por oportuno, que a subestação SE-1 já atingiu seu limite de 

capacidade energética. Entretanto, a COELCE transfere carga dessa subestação para a SE-2, 

em Pedrinhas, que tem rapacidade ociosa de mais de 10.000 KVA. 
 

Segundo o IPECE (2008), em relação aos clientes rurais, em Limoeiro do Norte, 

apresentava um consumo de 55.657 Mwh, enquanto que as indústrias locais e o comércio 

usaram 10.711 Mwh e 12.122 Mwh, respectivamente, (Tabela 3.16). 

 

Tabela 3.16 - Consumo de Energia Elétrica, por Classe de Consumo (2006) 
Classe de Consumo Consumo (Mwh) 

Residencial 
Industrial 
Comercial 
Iluminação Pública 
Rural 
Revenda 
Próprio 

12.122 
10.711 
4.663 
2.719 
55.657 

- 
217 

TOTAL  
Fonte: IPECE (2008) 

 
 

Meios de Comunicação 

 

A infra-estrutura de comunicação de Limoeiro do Norte conta com os seguintes 

equipamentos: 
 

a) Agência de Correios na Sede; 

b) Torre de recepção dos canais de televisão: Rede Globo, TVC Educativa e TV 

Record; 

c) Rádios transmissoras locais: Rádio Educadora (Figura 3.4), Rádio FM Styllus, 

Rádio Vale, FM Jangadeiro; 

d) Sistema de telefonia. 
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                  Fonte: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte (2008) 

Figura 3.4 – Vista da Rádio Educadora, sede de Limoeiro do Norte. 
Data: 10/07/2008.  

 

 

Sistema Viário e Transporte Público 

 

a) Malha Viária Urbana 

 

O traçado viário urbano de Limoeiro do Norte, apesar de contar com vias de 

larguras generosas, com malha ortogonal, não apresenta superfícies e espaços destinados às 

diferentes categorias de tráfego, resultante das diversas funções. 
 

São na sua maioria pavimentadas com pedra tosca e paralelepípedo, excluindo-se 

as avenidas principais de acesso e saída da Sede, que são asfaltadas, uma vez que são um 

prolongamento da CE - 265. 
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A sinalização das ruas é razoável, porém não se percebe uma hierarquia clara da 

malha, o que torna o tráfego um pouco caótico para os visitantes, especialmente na área 

central. 
 

A rua foi concebida, assim como na maioria dos centros urbanos, como uma 

superfície destinada ao tráfego em geral. A circulação sem disciplina, em que o tráfego 

pesado, tráfego de acesso às habitações, bicicletas, caminhos e recintos para pedestres 

dividem o mesmo espaço, é o principal fator do caos do trânsito. 
 

Avenidas são abertas sem planejamento, ficando superdimensionadas, enquanto 

outras não suportam a vazão exigida, criando pontos críticos de acessibilidade. 
 

O fluxo maior ocorre no sentido longitudinal, acompanhando o percurso do Rio, 

ficando as vias transversais, de menor tráfego, com função de coletoras. 
 

Apesar do bom estado de conservação, as vias e os passeios apresentam problemas de 

circulação Constantemente o pedestre é obrigado a caminhar pela rua em virtude da ausência 

ou subdimensionamento do; passeios. Em outros trechos, pela ausência de local para 

estacionamento, as bicicletas tomam as calçadas dificultando o acesso do pedestre. 
 

Os recuos nos passeios não são observados pelas edificações, que constantemente 

invadem a área pública O grande número de bicicletas é a marca registrada e o traço 

predominante da dinâmica da Cidade. Em determinados locais a bicicleta assume importância 

maior do que o automóvel, e dessa forma é considerada pelos motoristas como um problema. 

Existe também um grande número de motos que, da mesma forma, não demonstram 

obediência às regras de trânsito. 
 

Concorrem ainda pelas vias do Município veículos movidos à tracão animal, que 

por causa de suas peculiaridades acabam por tumultuar mais ainda o trânsito. Pelo modo 

de vida e características do Município, esse tipo de veículo se presta bem para o transporte 

de cargas e passageiros, devendo ser integrado de forma harmónica aos demais modos. 

 

b) Malha Rodoviária 
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O Município é servido pela BR-116, CE-265, CE-266 e CE-377, que ligam 

Limoeiro do Norte a Fortaleza e às principais capitais do Nordeste e que são analisadas a 

seguir: 
 

• BR-116 -atravessa o Município em  boas condições de conservação do 

pavimento asfáltico e sinalização, porém apresenta problema na ponte sobre o Rio 

Jaguaribe, no km - 210, que não possui largura suficiente para passagem simultânea de 

dois veículos; 
 

• CE—265 - ramal com pavimentação asfáltica em boas condições, que faz a ligação 

entre a BR 116 e a Sede do Município, ao longo do qual surgiram algumas edificações, 

formando o Bairro Cidade Alta.  
 

• CE-266 -  estrada com pavimentação em cascalho, que liga Limoeiro do Norte a Mossoró, 

no Rio Grande do Norte; 
 

• CE-377 - estrada de piçarra em razoável estado de manutenção e boa largura da caixa, 

fazendo a ligação com Quixeré e Tabuleiro do Norte. 

 

c) Sistema de transporte público urbano e intermunicipal 

 

Limoeiro do Norte possui um terminal rodoviário com boa estrutura e bem 

localizado. Pode-se observar ainda, devido ao fluxo de passageiros, a necessidade de 

implantação de pequenos terminais no triângulo da BR-116, na entrada da Cidade e na 

Chapada do Apodi. 
 

O transporte público na Sede do Município é feito por táxi e mototaxi, não sendo 

necessárias linhas de ônibus, dada a pequena área urbana. É comum o aluguel de 

bicicletas e o deslocamento a pé para pequenas distâncias, existindo também fretamento 

de veículos com tração animal. 
 

O Município conta com o Aeroporto Regional Comandante Pessoa, com pista 

pavimentada de 1.200 m.  
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3.8. EDUCAÇÃO 
 

Em 2006, a população de Limoeiro do Norte, em idade escolar, assim entendida 

aquela na faixa de idade entre 7 a 17 anos, era de 18.271 pessoas. O contingente 

populacional na faixa de 0 a 6 anos, em 2005, de  6.148 crianças. Enquanto que no ano de 

2006, houve um acréscimo nessa mesma faixa para 7.547 crianças. Na faixa de idade de 7 a 

14 anos, já é cerca de 9.253 crianças, segundo SEDUC, 2006. 
 

As Tabelas 3.17, 3.18 e 3.19 resumem a distribuição espacial da demanda pela 

educação infantil, ensino fundamental e médio no Município. 
 

Tabela 3.17 - População de 0 a 6 anos de idade, matricula e taxa de escolarização da 
educação infantil em Limoeiro do Norte 

Fonte: IPECE (2008) 

 

Tabela 3.18 - População de 7 a 14 anos de idade, matricula e taxa de escolarização do 
ensino fundamental em Limoeiro do Norte 

Fonte: IPECE (2008) 

 

Tabela 3.19 - População de 15 a 17 anos de idade, matricula e taxa de escolarização do 
ensino médio em Limoeiro do Norte 

Fonte: IPECE (2008) 

Matricula Inicial de educação Infantil Taxa de escolarização (%) População 
0 a 6 anos de 
idade 

Total 0 a 6 anos de idade Bruta Líquida 
Município 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoeiro 
do Norte 

6.148 7.547 2.382 2.443 2.323 2.402 38,74 32,37 37,78 31,83 

Matricula do ensino fundamental Taxa de escolarização (%) População 
7 a 14 anos de 
idade 

Total 7 a 14 anos de 
idade 

Bruta Líquida 
Município 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoeiro 
do Norte 

8.315 9.253 10.007 9.721 8.055 8.211 120,35 105,06 96,88 88,74 

Matricula do ensino médio Taxa de escolarização (%) População 
15 a 17 anos de 
idade 

Total 15 a 17 anos de idade Bruta Líquida 
Município 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoeiro 
do Norte 

3.689 3.516 2.753 2.651 1.543 1.756 74,6 75,4 41,8 49,9 
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Observando o Quadro 3.3, verifica-se que o índice de aprovação no ensino 

fundamental e no ensino médio é de 84,5% e 70,4% respectivamente. Nota-se também que 

ainda é alta a repetência no ensino médio. Pode-se verificar a taxa de escolarização no 

Município no Quadro 3.4. 
 

Quadro 3.3 – Indicadores Educacionais no Ensino médio e Fundamental 
Indicadores (Quantidade) 

Aprovação Reprovação Abandono Repetência 

Município 

Ens. 
Fund. 
(%) 

Ens. 
Méd. 
(%) 

Ens. 
Fund. 
(%) 

Ens. 
Méd. 
(%) 

Ens. 
Fund. 
(%) 

Ens. 
Méd. 
(%) 

Ens. 
Fund. 
(%) 

Ens. Méd. 
(%) 

Limoeiro do Norte  84,5 70,4 11,2 13,4 4,2 16,2 3,9 12,9 

Fonte: Secretaria de Educação do Município (2006) 
 

Quadro 3.4 – Indicadores Educacionais Gerais do Município de Limoeiro do Norte 
Indicadores (Quantidade) 

Qualificação dos docentes (%) Taxa de Escolarização (%) 
Localidades 

Aluno por sala 
de aula 

Ens. Fund. Ens. Médio Ed. Infantil Ens. Fund. Ens. Médio 
Limoeiro do Norte 39,04 100,00 48,18 100,00 96,88 41,83 

Bixopá * * * * * * 
Fonte: Secretaria de Educação do Município (2006) 
 

O Analfabetismo está muito expressivo, conforme visto na Tabela 3.20. Este fato 

representa uma séria limitação ao processo de desenvolvimento municipal, muito 

dependente da capacidade da população de absorver novas tecnologias.  
 

Tabela 3.20 - Taxas de escolaridade e de analfabetismo em Limoeiro do Norte 
Especificação  Município (%) 

Taxa de Escolaridade (nível fundamental) 96,88 
Taxa de Analfabetismo (15 anos ou mais) 16,6 

Fonte: IBGE (2000) 
 

A rede escolar do Município de Limoeiro do Norte compreende 46 estabelecimentos 

de ensino, segundo dados da Secretaria de Educação do Município do ano de 2006, 

conforme visto no Quadro 3.5. 
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Quadro 3.5 – Escolas com Equipamento no Município de Limoeiro do Norte, ano de 
2006 

Quantidade (unidades) 
Pública Particular 

Município 

Total 
Escolas 

Bibliotecas 
 

Laboratório 
Informática 

Total 
Escolas 

Bibliotecas 
 

Laboratório 
Informática 

Limoeiro do 
Norte  

38 15 2 11 7 4 

Fonte: Secretaria de Educação do Município (2006) 

 

A seguir seguem fotos das comunidades Sítio Pedra Branca, São Raimundo, 

comunidade Arraial, Ingarana, Canto Grande, do grupo escolar do Distrito de Bixopá e de 

escolas localizadas na Sede do Município (Figuras 3.5 a 3.13). 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura 3.5 – Grupo escolar da comunidade Sítio Pedra Branca, Limoeiro do Norte. 

9435657N/0604933E. Data: 12/06/2008. Ponto: 189. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.6– Grupo escolar da comunidade São Raimundo, Limoeiro do Norte. 
9435105N/0601453E. Data: 11/06/2008. Ponto: 203. 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.7 – Grupo escolar da comunidade Arraial, Limoeiro do Norte. 
9436729N/0602629E. Data: 12/06/2008. Ponto: 205. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.8 – Escola de Ensino Fundamental de Ingarana, Limoeiro do Norte 
9434369N/0587189E. Data: 12/06/2008. Ponto: 217. 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.9 – Colégio Canto Grande, Limoeiro do Norte 
9427471N/0588989E. Data: 12/06/2008. Ponto: 222. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.10 – Grupo escolar do distrito de Bixopá, Limoeiro do Norte. 
9448571N/0588417E. Data: 12/06/2008. Ponto: 214. 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.11 – Escola José Hamilton de Oliveira, Limoeiro do Norte 
9432404N/0600196E. Data: 12/06/2008. Ponto: 230. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.12 – Escola Joaquim Gadelha, Limoeiro do Norte 
9429926N/0607868E. Data: 12/06/2008. Ponto: 254 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.13 – Escola do Tomé, Limoeiro do Norte 
9432167N/0615961E. Data: 12/06/2008. Ponto: 260 
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Essas escolas ofertavam, em 2006, cerca de 467 salas de aula, das quais 61 salas são 

do Estado, 136 salas são particulares e 270 são do Município. De conformidade com o 

Quadro 3.6, houve uma redução no número de escolas, tanto públicas como particulares, do 

ano 2005 para o ano 2006. 
 

Quadro 3.6 – Comparativo de quantidade de escolas entre o ano de 2005 - 2006 
Pública Particular Município 
2005 2006 2005 2006 

Limoeiro do Norte  38 37 11 9 
Fonte: Secretaria de Educação do Município (2006); IPECE (2008) 
 

Segundo os dados da Secretaria de Educação do Município, em 2005 foram 

matriculados, 18.271 alunos, do quais 5.091 são de escolas estaduais, 10.051 no Ensino 

Fundamental e 3.129 são de escolas particulares (Quadro 3.7).  
 

Quadro 3.7 – Docentes, matrícula inicial e salas de aula do Município de Limoeiro do 
Norte 

Quantidade (Unidades) 
Docentes Matrícula Inicial Salas de Aula 

Município 

F E M P F E M P F E M P 
Limoeiro do Norte - 138 354 170 - 5.091 10.051 3.129 - 65 260 143 

Legenda: 
F – Federal; E – Estadual; M – Municipal; P – Particular. 
Fonte: Secretaria de Educação do Município (2006) 
 

No que diz respeito à Educação de Adultos, foram matriculados em 2006, 2.357 

alunos no EJA, segundo IPECE (2008). 
 

As Tabelas 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 mostram a formação dos docentes na educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação jovens e adultos do Município de 

Limoeiro do Norte. 
 

Tabela 3.21 -  Funções docentes na Educação Infantil de Limoeiro do Norte  

Fonte: IPECE (2008) 

Funções docentes na Educação Infantil 
Fundamental Médio Superior 

Completo sem 
licenciatura 

Total 
Incomp. Comp. Magistério 

Completa 
Outra 
form. 
completa 

Licenciat. 
completa 

Com 
magistério 

Sem  
magistério 

Munic
ípio 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoei
ro do 
Norte 

120 122 - - - - 95 85 5 7 17 28 3 2 - - 
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Tabela 3.22 - Funções docentes no Ensino Fundamental de Limoeiro do Norte 

 Fonte: IPECE (2008) 
 

Tabela 3.23 - Funções docentes no Ensino Médio de Limoeiro do Norte  

Fonte: IPECE (2008) 
 

Tabela 3.24 - Funções docentes no ensino jovens e adultos de Limoeiro do Norte  

Fonte: IPECE (2008) 
 

Segue abaixo a lista de programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação do 

Município. 

1. Capacitação continuada de professores; 

2. Projeto Amor à Vida; 

3.  Programa Brasil Alfabetizado; 

4.  Projeto Bandinha e Coral Musical; 

Funções docentes no ensino fundamental 
Fundamental Médio Superior 

Completo sem 
licenciatura 

Total 
Incomp. Comp. Magistério 

Completa 
Outra 
form. 
completa 

Licenciat. 
completa 

Com 
magistério 

Sem  
magistério 

Munic
ípio 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoei
ro do 
Norte 

411 420 - - - - 186 184 27 14 185 215 9 5 4 2 

Funções docentes no ensino médio 
Fundamental Médio Superior 

Completo sem 
licenciatura 

Total 
Incomp. Comp. Magistério 

Completa 
Outra 
form. 
completa 

Licenciat. 
completa 

Com 
magistério 

Sem  
magistério 

Munic
ípio 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoei
ro do 
Norte 

103 109 - - - - - 6 - 2 95 101 - - 8 - 

Funções docentes no ensino jovens e adultos 
Fundamental Médio Superior 

Completo sem 
licenciatura 

Total 
Incomp. Comp. Magistério 

Completa 
Outra 
form. 
completa 

Licenciat. 
completa 

Com 
magistério 

Sem  
magistério 

Munic
ípio 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoei
ro do 
Norte 

82 95 - - - - 19 35 8 4 55 56 - - - - 
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5.  Feira de Ciências, Projeto Agrinho; 

6.  Curso de Informática; 

7.  Pós-graduação em Ciências para a Educação Básica; 

8.  Sistema de Monitoria; 

9.  Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

10.  Programa de Alimentação em Creches; 

11.  Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas; 

12.  Educação de Jovens e Adultos; 

13.  Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência; 

14.  Projeto Centro de Inclusão Digital; 

15.  Prêmio Escrevendo o Futuro; 

16.  Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas; 

17. Programa Teatro na Escola; 

18.  Projeto O Idoso na Escola; 

19.  Programa Universidade Aberta do Brasil; 

20. Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente; 

21.  Semana Pedagógica, Implantação da Língua Inglesa no 4º e 5º ano; 

22.  Projeto Núcleo de Ciências, Projeto Grupo de Alunos Flautistas; 

23.  Conpet nas Escolas; 

24.  Projeto Nossas Crianças Querem Mel; 

25.  Projeto Forró Pé de Serra; 

26.  Projeto Literatura de Cordel; 

27. Projeto Plantando Cá; 

28.  Preservamos Lá; 
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29. Projeto Artes Plásticas nas Escolas; 

30.  Projeto Alfabetização na Idade Certa; 

31.  Projeto Educativo-preventivo DST-AIDS; 

32.  Curso de Inglês Instrumental;  

33. Projeto Curso de Astronomia.   

 

3.9.  SAÚDE 

 

No período de 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil de Limoeiro do Norte 

diminuiu 21,20% , passando de 48,10 (por 1.000 nascidas vivas) em 1991 para 26,94 (por 

1.000 nascidos vivos) em 2000. No ano de 2005, essa taxa passou para 8,82% no Município.  
 

A melhoria no sistema de saúde é possível de ser alcançada em curto prazo, mediante 

a ampliação das ações da medicina preventiva, da implantação e melhoria dos sistemas de 

saneamento básico, para as populações da Sede e do Distrito, além do aumento no número 

de agentes de saúde. 
 

Em Limoeiro do Norte, o atendimento médico-hospitalar à população ocorre através 

de três modalidades: pelo SUS, (PSF); pela forma de pagamento particular, e pelos planos 

de saúde. 
 

Assim, o atendimento médico ao Distrito e povoados ocorrem diariamente com a 

participação de agentes de saúde, ligados ao PSF. 
 

O Município realiza campanhas de prevenção à saúde, em parceria com a Secretaria 

de Saúde do Estado, cabendo destacar as de multi - vacinações e vacina anti-rábica canina. 
 

No tocante aos programas de pré-natal, aleitamento materno, prevenção do câncer, 

hipertenção, diabetes, hanseniase e tuberculose e DST/AIDS as equipes (PSF), trabalham 

em sua rotina. 
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A rede de saúde municipal atende à comunidade em praticamente todos os tipos de 

agravos que ocorrem na população local, ofertando os serviços como abaixo discriminados, 

segundo a unidade de saúde responsável pelo tipo de atendimento. Os coeficientes dos 

demais indicadores para o Município são considerados satisfatórios com relação aos do 

Estado e do País, conforme Tabela 3.25. 

 

Tabela 3.25 - Indicadores de cobertura da rede assistencial  
INDICADORES COBERTURAS E OUTROS 

SIAPI 2003 7 / SAI 2003 8 / SIAB 2003 9 / SINASC 2003* 10 

LIMOEIRO 
DO NORTE CEARÁ BRASIL 

Cobertura vacina por DPT/tetravalente em menores de 1 ano 7 101,71 99,83 96,38 

Cobertura vacina contra influenza em idosos 7 74,42 87,97 82,64 

Média de consulta médica habitante ano 8 1,28 1,55 1,63 

Cobertura da primeira consulta odontológica 8 17,82 14,99 13,58 

Prevalência do aleitamento materno 9 68,93 68,17 67,90 

Proporção de partos cesáreos 10 36,69 32,25 39,96 

Proporção de partos domiciliares 10 0,12 1,59 1,48 

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer 10 6,25 7,27 8,21 
Proporção de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de 
pré-natal 10 98,26 86,47 84,70 

COBERTURA POPULACIONAL PACS / PSF (Siab / IBGE - junho/2004) 

PSF 72,90 55,45 38,33 
ESB 66,27 49,59 24,65 

PACS 88,36 70,01 55,65 
REDE ASSISTENCIAL (SCNES - 10/nov/2004) 

Posto de Saúde 0 394 11.451 
Centro de Saúde (inclusive Unidade de Saúde da Família)  10 1.319 24.457 
Policlínica 0 27 1.624 
Número de hospitais 2 247 5.178 
Leitos hospitalares 204 17.185 420.503 
Leitos obstetrícos 27 2.678 58.523 
Leitos pediátricos 53 3.446 64.548 
Leitos clínicos 73 3.942 94.392 
Leitos cirúrgicos 51 7.118 203.003 
Leitos por habitantes 3,86 2,18 2,34 

Fonte: SIAPI (2003); SIA (2003); SIAB (2003); SINASC (2003); Siab / IBGE (2004) 

 

O Município realiza o atendimento de saúde através de dois hospitais, 01 centro de 

saúde, e 11 postos de saúde, os quais cobrem também o Distrito do Município (Tabela 

3.26). 
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Tabela 3.26 - Unidades de Saúde em Limoeiro do Norte 
Unidades de Saúde Quantidade Localização 

Hospital e maternidade 2 Hospital Regional Deoclecio Lima Verde 
Hospital e Maternidade São Camilo 

Casa de parto 0  
Centro de saúde 1 Secretaria de Saúde 
Posto de saúde 11 Bairros/ Comunidades: Populares, Luis Alves, Bom 

Nome/Boa Fé, Cidade Alta, Bixopá, Serra, Córrego de Areia, 
Espinho, Setores 

Total 13 - 
Fonte: Secretaria de Saúde do Município de Limoeiro do Norte (2008). 

 

Além disso, estão em funcionamento vários serviços como consultórios 

odontológicos, psicologia, serviço de raio x, fonoaudiologia e terapia ocupacional (Tabela 

3.27).   
 

Tabela 3.27 - Capacidade Instalada dos equipamentos de saúde em Limoeiro do Norte 
Especificação Quantidade 

Consultório médico 19 
Consultório de enfermagem 15 
Consultório de odontologia 19 
Fisioterapia 3 
Serviço de raio x 1 
Banco de sangue 1 
Fonoaudiologia 1 
Psicologia 3 
Terapia ocupacional 2 
Laboratório 1 

Fonte: Secretaria de Saúde do Município de Limoeiro do Norte (2008). 
 

No total, o Município conta com 160 leitos hospitalares, estando incluso leitos 

municipais e particulares (Tabela 3.28). As Tabelas 3.29 e 3.30 trazem a quantidade e o 

tipo das Unidades de Saúde do Município de Limoeiro do Norte.  
 

Tabela 3.28 - Leitos ligados ao Sistema Único de Saúde - SUS 
Quantidade (Prestador) 

Total Federal Estadual Municipal Particular 
Município 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Limoeiro do Norte 160 160 - - - - 42 42 118 118 
Fonte: IPECE (2008) 
 

Tabela 3.29 - Número de Unidades de Saúde 
Quantidade (Prestador) Município 

Pública Privada 
Limoeiro do Norte 17 2 

Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2008) 
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Tabela 3.30 - Tipos de Unidades de Saúde 
Quantidade (Unidade) Município 

Posto de 
Saúde 

Centro 
de 
Saúde 

Amb. Consultório 
médico/ 
odontológico 

Policlínica Un. 
Mista 

Un. 
Móvel 

Un.  
Vig. 
San. 

Outras Hosp. 

Limoeiro do Norte 11 01 1 38 - 1 1 1 2 2 
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2008) 
 

 

Seguem abaixo algumas fotos do Município relativas aos postos, hospitais, vigilância 

sanitária e secretaria de saúde municipal (Figuras 3.14 a 3.21). 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.14 – Secretaria de Saúde, Limoeiro do Norte. 
9430882N/0599822E. Data: 12/06/2008. Ponto: 240. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.15 – Hospital Municipal Dr. Deoclécio Lima Verde, Limoeiro do Norte. 
9431766N/0600112E. Data: 06/05/2008. Ponto: 246. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura 3.16 – Hospital Maternidade e Clinica Dr. Gaspar LTDA, na Sede de Limoeiro 

do Norte. 9430160N/0599292E. Data: 11/06/2008. Ponto: 186. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.17 – Posto de Saúde, Bairro Cidade Alta, Limoeiro do Norte. 
9430774N/0594889E. Data: 11/06/2008. Ponto: 179. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.18 – Posto de Saúde da Comunidade do Espinho, Limoeiro do Norte. 
9433982N/0595910E. Data: 11/06/2008. Ponto: 185. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.19 – Posto de Saúde da Comunidade de São Raimundo, Limoeiro do Norte. 
9435420N/0601799E. Data: 12/06/2008. Ponto: 198. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.20 – Posto de Saúde do Distrito de Bixopá, Limoeiro do Norte. 
9448580N/0589124E. Data: 12/06/2008. Ponto: 215. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.21 – Unidade Básica de Saúde, Comunidade de Cabeça Preta, Limoeiro do 
Norte. 9429956N/0607829E. Data: 13/06/2008. Ponto: 253. 

 

A rede de saúde municipal atende à população em praticamente todos os tipos de 

agravos que ocorrem nas comunidades locais, ofertando os serviços como abaixo 

discriminados, segundo a unidade de saúde responsável pelo tipo de atendimento. 
 

Alguns serviços são fornecidos pela Rede de Saúde, como: consultas médicas, 

pequenas cirurgias, atendimento odontológico, vacinação, exame de laboratório, assistência 

pré-natal, assistência ao parto, prevenção de câncer, fisioterapia, internações, atendimento ao 

desnutrido, atendimento ao tuberculoso, atendimento ao hanseniano, atendimento ao 

diabético, urgência/emergência, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. 
 

Os impactos na saúde do Município decorrente dos agravos relacionados a um 

saneamento inadequado, estão relacionados as doenças de transmissão feco – oral (diarréias, 

febres entéricas, hepatite A); doenças transmitidas por inseto vetor (dengue, febre amarela, 

leishmaniose tegumentar e visceral, filariose linfática, malária, doença de chagas); doenças 

transmitidas através do contato com a água (esquistossomose, leptospirose); doenças 
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relacionadas com a higiene (doenças dos olhos, tracoma, conjuntivites, doenças de pele, 

micoses superficiais) e gel-helmintos e teníases (helmintáses, teníases).  

 

Em relação aos agravos de notificação obrigatória (Quadro 3.8), pelo seu grau de 

periculosidade e poder de propagação, o Município apresentou dados relativos a doenças 

notificáveis, conforme quadro abaixo. 

 

 Quadro 3.8- Casos de Doenças Notificáveis em Limoeiro do Norte (2007) 
Doenças Número de casos  

Dengue 37 
Hanseniase  2 
Hepatites virais  3 
Sífilis Congênita  4 
Sífilis em gestante  4 
Tuberculose  16 
Atendimento anti-rábico  314 
Aids  35 
Acidentes por animais peçonhentos  37 

Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2008) 

 

Além do atendimento de rotina, a Secretaria de Saúde do Município desenvolve com 

freqüência Programas específicas junto às populações, como a seguir discriminados: 

• Pré-natal; 

•  Planejamento Familiar; 

•  Hipertensão; 

•  Diabetes; 

•  Prevenção de Câncer Ginecológico; 

•  Visita Domiciliar; 

•  Tuberculose; 

•  Hanseníase; 

•  Saúde Bucal; 

•  Atenção à criança; 

•  Atenção ao idoso; 

•  Atenção ao adolescente.  
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Segundo o IPECE (2007), o Município de Limoeiro do Norte dispõe de um número 

expressivo de profissionais na área de saúde, com a presença de 108 médicos, 36 

enfermeiros e 25 dentistas.  
 

Além desses profissionais, encontram-se à disposição dos munícipes uma equipe de 

técnicos e auxiliares, onde desponta a presença de 85 agentes comunitários de saúde e 24 

profissionais de saúde / nível superior.  
 

Na Tabela 3.31, é apresentado à relação da população assistida e famílias 

acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde. 

 

Tabela 3.31 - Programa agente comunitário de saúde, população assistida e famílias 
acompanhadas 

Programa agente comunitário de saúde 
Agentes comunitários 
de saúde 

População assistida Famílias 
acompanhadas 

Município 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoeiro do Norte 85 79 47.448 46.848 12.727 12.812 

Fonte: IPECE (2008) 

 

Seguem nas Tabelas 3.32, 3.33 e 3.34 alguns indicadores do Município de Limoeiro 

do Norte.  
 

Tabela 3.32 - Programa de Saúde da Família 
Indicadores (Descriminação) Município 
Até 4 meses só 
mamando 

0-11 meses com 
vacina em dia 

0-11 meses 
subnutridas 

12-23 meses 
subnutridas 

Peso< 2,5 kg 
ao nascer 

Limoeiro do Norte 67,7 99,0 1,3 4,5 7,9 
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2008) 

 

Tabela 3.33 - Indicadores de Saúde 
Indicadores (Descriminação - Proporção) Município 
Médicos/ 
1000 hab 

Dentistas/ 
1000 hab 

Leitos/ 
1000 hab 

Nascidos 
Vivos 

Óbitos 
 

Unidade
s de 
Saúde/ 
1000 hab 

Peso< 2,5 kg  
Ao nascer 
(%) 

Taxa de 
Mortalidade 
Infantil/1000 
Nascidos 
vivos 

Limoeiro 
do Norte 

1,98 0,46 3,15 794 7 0,35 7,9 8,82 

Fonte: Secretaria de Saúde do Município, 2008 
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Tabela 3.34 - Nascidos vivos, óbitos de menores de 1 ano de idade e taxa de 
mortalidade infantil 

Indicadores (Descriminação) 
Nascidos vivos Óbitos de menores de 1 ano de idade Taxa de mortalidade infantil 

(por mil nascidos vivos) 

Município 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Limoeiro do Norte 794 775 7 13 8,8 16,8 

Fonte: IPECE (2008) 

 

3.10.  ASPECTOS SOCIAIS 

 

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de Limoeiro do Norte cresceu 16,75%, passando de 0,609 em 1991 para 0,711 em 2000. A 

dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi à educação, com 39,2%, seguida 

pela Longevidade, com 38,6% e pela Renda, com 20,2% (Tabela 3.35).  
 

 

Tabela 3.35 - Índice de Desenvolvimento Humano 
Ano Índices 

1991 2000 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,609 0,711 
Educação 0,643 0,763 
Longevidade 0,665 0,783 
Renda 0,520 0,588 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2000) 

 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do 

município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 26,1%. Se 

mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 14,4 anos para alcançar 

São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 5,6 anos 

para alcançar Fortaleza, o município com o melhor IDH-M do Estado (0,786). 
 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Limoeiro do Norte é 

0,711. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 
 

Em relação aos outros municípios do Brasil, Limoeiro do Norte apresenta situação 

intermediária: ocupa a 2787ª posição, sendo que 2786 municípios (50,6%) estão em situação 

melhor e 2720 municípios (49,4%) estão em situação pior ou igual. 
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Em relação aos outros municípios do Estado, Limoeiro do Norte apresenta uma 

situação boa: ocupa a 6ª posição, sendo que 5 municípios (2,7%) estão em situação melhor e 

178 municípios (97,3%) estão em situação pior ou igual. 
 

Pelo Atlas da Exclusão Social, Limoeiro do Norte apresenta o índice de 0,347, 

considerado grave, isto é, IES entre 0,000 e 0,400. O índice de pobreza é 0,320 e o da 

desigualdade chega a 0,053 (Quadro 3.9).  

 

Quadro 3.9 - Índice de Exclusão Social – IES – Município de Limoeiro do Norte 
INDICADORES 2000 

Pobreza 0,320 
Juventude 0,652 
Alfabetização 0,698 
Escolaridade 0,377 
Emprego formal 0,065 
Violência 0,918 
Desigualdade 0,053 
Exclusão social 0,405 

   Fonte: Atlas da Exclusão Social no Brasil (2003) 

 

A participação organizada da comunidade na vida municipal ocorre através de 

entidades de representação popular, reunidas em torno de Conselhos que, mesmo sendo 

instituídos por leis específicas do governo, são constituídos através da escolha pela 

comunidade dos que a devem representar. 
 

Estão funcionando em Limoeiro do Norte, além do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável, Conselhos locais, conforme discriminado no Quadro 3.10. 

 

Quadro 3.10 - Grupos Sociais Organizados em Limoeiro do Norte 
 Denominação Lei   

Acompanhamento e Controle do FUNDEF e de valorização do magistério 911/97 
Conselho de Desenvolvimento Rural 859/97 
Desenvolvimento Sustentável Estatuto 
Conselho da Saúde 892/97 
Conselho do Trabalho 860/97 
Fonte: Plano Municipal de Saúde (1998) 
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A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, com o objetivo de criar 

alternativas de trabalho, emprego e renda desenvolve cursos de inserção produtiva para 

famílias que atendam o perfil de vulnerabilidade social. Os cursos de confecção de redes, 

pintura em tecidos, artesanato em fio cru são exemplos de capacitações que são ministradas 

no Centro de Referência de Ação Social (CRAS) para a população das comunidades de Luiz 

Alves; Sítio Ilha; Bom Nome; Boa Fé; Sta. Luzia; Mons. Otávio;  Populares; João XXIII e 

Brotolândia. Os curso tem duração, geralmente de 1 mês e todo o material produzido é 

adquirido através de recursos federais e municipais e a produção é utilizada em outras ações 

da própria secretaria. Esse programa conta com o co-financiamento do governo federal. 

 

O Município desenvolve outros programas sociais para atender a comunidade local: 
 

• Projeto Primeiro Passo - Voltado para estudantes de escolas públicas de 16 a 

24 anos e com renda familiar per capta de até ¼ do salário mínimo e 

cadastradas no Cadastro Único. O Projeto Primeiro Passo (Antigo Projeto 

Somar) trabalha há três anos na inclusão social de jovens em situação de 

vulnerabilidade social, através do desenvolvimento de competências sociais e 

profissionais. Esse programa conta com o co-financiamento do governo 

estadual; 
 

• Projeto Cuidar.-Todos os beneficiários do Programa Bolsa Família e seus 

dependentes podem participar do Projeto Cuidar, que desenvolve condições 

para o fortalecimento de sua auto-estima e da promoção da vida humana. 

Mensalmente os profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania e outros voluntários desenvolvem ações de cabeleireiro, 

maquiagem, gratuitamente para a comunidade; sem no entanto faltar, a 

atenção psico-social através de palestras. Esse programa conta com o co-

financiamento do governo federal. 
 

• Grupos de Convivência de Idosos - Trabalhando no fortalecimento da 

autonomia, integração e sociabilização dos idosos, o Grupo de Convivência 

beneficia, desde 2005, 595 idosos entre 60 e 92 anos, através de 
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acompanhamento profissional, resgate de auto-estima, projetos de visita às 

escolas, além do encaminhamento dos participantes ao projeto Garagem 

Digital, do Núcleo de Informação Tecnológica. No projeto os idosos são 

capacitados com cursos de informática; 
 

• Curso Básico de Informática. - Jovens e adultos pertencentes às famílias do 

Programa Bolsa Família também recebem mensalmente capacitação de 

informática. A Prefeitura capacita anualmente cerca de 360 pessoas, 

preparando-os para o mercado de trabalho e ajudando na promoção da 

inclusão social desses cidadãos. Esse programa conta com o co-

financiamento do governo federal, através dos recursos do Programa Bolsa 

Família (IGD); 
 

• Peti – Pólo / Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Para combater o 

trabalho infantil e dar apoio às crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte 

desenvolve desde 2005, através dos programas Pólo e Peti, atendimento que 

proporciona crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, atividades culturais, 

educacionais e desportivas. Esse programa conta com o co-financiamento do 

governo federal; 
 

• Projovem Adolescente – Programa Nacional de Inclusão de Jovem – O 

objetivo do programa é o retorno e a permanecia à escola, proteção social 

básica e assistência às famílias. Ação: Serviço sócio-educativos (Ação 

comunitária, esporte, cultura, formação inicial para o trabalho). Duração: 24 

meses. Publico Alvo: Jovens de 15 a 17 anos beneficiários do Bolsa Família 

ou em situação de risco social;  
 

• ASEF – Ações Sócio Educativas de Apoio as Famílias – O objetivo do 

programa é atender as famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade e em 

situação de vulnerabilidade social. Ação: atendimento a gestantes, 

parturientes e desnutridos com ações de confecção de kit bebê, doação de 
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suplemento alimentar para as mães e desnutridos. Realização de cursos de 

geração de emprego e renda como: Confecção de Rede Sol – a – sol, pintura 

em tecido, manicure, pedicure, biscuit, pedraria e práticas esportivas. É feito 

também o acompanhamento da gestante desde os primeiro dias de gestação e 

durante o processo de parte até a concepção do bebê com atendimento por 

Psicólogo do CRAS, uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania com o Hospital e Maternidade São Camilo de Limoeiro do Norte. 

Este profissional realiza acompanhamento com a gestante e a acompanha 

durante o processo de parto, além do acompanhamento ao recém nascido por 

um período de 6 meses. Duração: 15 meses. Público Alvo: Mães gestantes 

beneficiárias do Bolsa Famílias em situação de risco social. 

 
Segue abaixo fotos de praças, associações, igrejas do Município de Limoeiro do 

Norte (Figuras 3.22 a 3.25). 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura 3.22 – Associação Projeto Paz e União, bairro Cidade Alta, Limoeiro do Norte. 

9430758N/0594872E. Data: 11/06/2008. Ponto: 178. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura 3.23 – Associação Unidos para o Progresso, comunidade de Espinho, Limoeiro 

do Norte. 9434071N/0595864E. Data: 11/06/2008. Ponto: 183. 
 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.24 – Clube de Mães na comunidade São Raimundo, Limoeiro do Norte. 
9435160N/0601550E. Data: 12/06/2008. Ponto: 202. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.25 – Sociedade dos moradores de Ingarana, Limoeiro do Norte. 
9434368N/0587160E. Data: 12/06/2008. Ponto: 218. 

 

Esportes 

 

O Município conta com razoável infra-estrutura para a prática do esporte, 

desenvolvendo variada programação de campeonatos esportivos e jogos estudantis. Grande 

parte dos equipamentos e atividades concentra-se na Sede, restando ao distrito contar com as 

iniciativas das escolas locais, muitas vezes não aparelhadas adequadamente. 
 

Dentre os equipamentos mais importantes, destacam-se 8 ginásios cobertos 

(municipal e particular), 36 quadras poliesportivas, 10 campos de futebol e gramado. 
 

O Município não conta mais com o Conselho Municipal de Assistência ao Desporto, 

pois está desativado há 12 anos. 
 

Os eventos esportivos mais importantes do Município são: 

• Jogos intercolegias; 

• Olimpíadas escolares do Ceará;  
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• Jogos aberto do interior; 

• Jogos olímpicos comunitário; 

• Campeonato limoeirense de voleibol; 

• Intermunicipal de voleibol; 

• Campeonato limoeirense de futsal adulto; 

• Campeonato limoeirense de futsal categoria de base; 

• Campeonato limoeirense de futebol (1, 2 e 3 divisão). 

 

Artesanato 

 

As mais importantes manifestações do artesanato local estão descritas no Quadro 

3.11. 

 

Quadro 3.11 - Principais Manifestações do Artesanato em Limoeiro do Norte 
Tipos Descrição 

Crochê varandas de rede, colchas e toalhas 
Cerâmica Potes, jarros e quartinhas 
Confeção Roupões 
Madeiras Móveis, talhas, tamboretes e colher de pau 
Tecelagem Redes de dormir 
Traçado em Palha Chapéus, bolsas e vassouras 

Fonte: Pesquisa direta (2008) 

 

Patrimônio Arquitetônico e Cultural  
 

Um balanço das principais riquezas patrimoniais e culturais de Limoeiro do Norte 

está apresentado no Quadro 3.12. 
 

Quadro 3.12 - Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Cultural de Limoeiro do 
Norte 

Áreas Localização Descrição 
Patrimônio Arquitetônico 
Religioso 
 

Sede 
Bixopá 

Catedral de Nossa Senhora da Conceição 
Igreja de Santo António 
Igreja do Seminário 
Seminário Arquidiocesano 
Palácio Episcopal 
Capela do Patronato 
Igreja de Santa Luzia, em Espinho 
Capela de São José Casa Paroquial 
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Quadro 3.12 Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Cultural de Limoeiro do Norte 
(continuação) 

Áreas Localização Descrição 
Patrimônio Arquitetônico  
Civil 

Sede Mercado Municipal 
Prédio da Câmara Municipal 
Casas do Largo da Catedral 
Casas do Entorno da Igreja de Santo António 
Hotel Central 
Prédio do NIT 
Casa do Mestre Sombra 
Conjunto de Edificações do Mestre Sombra 
Edificações do Centro Comercial 
Faculdade Dom Aureliano Matos 
Casas de Fazenda na Estrada de Flores Sedes de Fazendas Centenárias 
Casas de Farinhas Forno de Caieira da Estrada do Km-60 

Patrimônio Arqueológico   não foi identificado registro de sítio arqueológico em Limoeiro do Norte. 
Fonte: Pesquisa direta (2008) 

 

Seguem fotos de alguns exemplares do patrimônio arquitetônico religioso do 

Município de Limoeiro do Norte (Figuras 3.26 a 3.36) 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.26 – Igreja Católica, Limoeiro do Norte. 
9433998N/0595938E. Data: 11/06/2008. Ponto: 184. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.27 – Igreja na comunidade de Pedra Branca, Limoeiro do Norte. 
9435408N/0604615E. Data: 12/06/2008. Ponto: 187. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.28 – Igreja da comunidade de Sítio Jurema, Limoeiro do Norte. 
9436415N/0606512E. Data: 12/06/2008. Ponto: 192. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.29 – Igreja no sítio Bernaudos, Limoeiro do Norte. 
9437167N/0608773E. Data: 12/06/2008. Ponto: 193. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.30 – Igreja na comunidade de São Raimundo, Limoeiro do Norte. 
9435154N/0601541E. Data: 12/06/2008. Ponto: 201. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.31 – Igreja na comunidade Arraial, Limoeiro do Norte. 
9436748N/0602649E. Data: 12/06/2008. Ponto: 207. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.32 – Igreja no sítio Malhada, Limoeiro do Norte. 
9436384N/0600504E. Data: 12/06/2008. Ponto: 209. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.33 – Igreja no Distrito de Bixopá, Limoeiro do Norte. 
9448468N/0587950E. Data: 12/06/2008. Ponto: 212. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.34 – Igreja da comunidade de Ingarana, Limoeiro do Norte. 
9434337N/0587055E. Data: 12/06/2008. Ponto: 219. 
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                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.35 – Igreja Petencostal no bairro Luis Alves (sede), Limoeiro do Norte. 
9432354N/0600174E. Data: 12/06/2008. Ponto: 231. 

 

 
                    Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura 3.36 – Igreja Matriz no centro (sede), Limoeiro do Norte. 
9431155N/0599861E. Data: 12/06/2008. Ponto: 247. 
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3.11. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 
Atualmente, o Município possui dois distritos político-administrativos que são os 

seguintes, conforme ano de criação e distância da Sede Administrativa: Sede (1.868) e 

Bixopá (1.938). 
 

A estrutura atual foi implantada em 1997, estando, portanto, defasado em relação às 

novas relações organizações existentes. 
 

Os registros do patrimônio público são feitos manualmente, prejudicando o controle 

dos bens da Prefeitura e as atividades de manutenção e conservação. 
 

O controle de material está informatizado, permitindo melhor acompanhamento das 

funções do almoxarifado, tais como o recebimento, a guarda e a distribuição dos produtos. 
 

A Prefeitura conta com um Centro Administrativo, onde funcionam o Gabinete do 

Prefeito e as Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Educação e meio 

ambiente.  
 

Atualmente fazem parte do Quadro Municipal: 
 

Prefeito: João Dilmar da Silva 

Vice prefeito: Elizete Duarte 

Setas, Secretaria de Ação Social: Pedro Luciano Silva 

Semeb (educação): Juliana Soares da Silva Lima 

Gabinete: José Gladir Bandeira 

Secultej (cultura): Francisco Gilmar de Lima Chaves 

Saúde : Esça do Canto Silva 

Seder (desenvolvimento rural ) e meio ambiente:Nilton Aécio de Oliveira Duarte  

Seadfin (finanças) e Secult:Antonio Mancio de Lima  

Siema (infra-estrutura): Jose Guilherme 

Procuradoria:João Batista 

Esporte: Ailton Gadelha 

Recursos Humanos: Losangela Maria Nunes de Sousa 
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Presidente da Câmara: Carlos Marcos de Sousa Nunes 

Demult: Osmar Nogueira de Oliveira  
 

O corpo de leis urbanas do Município é constituído por um Código de Posturas (Lei 

nº 1030 /2000), feito há 24 anos, revisado e aprimorado no ano 2000, quando da elaboração 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei nº 1025 / 2000). O Município 

dispõe de legislações que auxiliam na organização do ordenamento urbano como o Código 

de Obras Lei nº 1029 / 2000) e a Lei e Organização do Solo (Lei nº 1026 / 2000). Limoeiro 

do Norte também dispõe do Plano Plurianual para o período de 2006 / 2009 (Lei nº 1.217 / 

2.005), que dispõe sobre às diretrizes gerais e os programas prioritários para a administração 

pública municipal, com seus respectivos objetivos, ações, metas e custos. As metas físicas 

estabelecidas para o quadriênio constituem os limites a serem observados, em cada ano, 

pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA). 
 

Nos últimos 20 anos, o Município passou por um forte processo de urbanização da 

Sede e do Distrito. De fato, as mudanças ocorridas no Município nos últimos anos, ampliou 

sua base e vocações econômicas e sofreu mudanças culturais e comportamentais importantes. 

Limoeiro do Norte conta ainda com uma Lei Orgânica que atende aos ditames da Constituição 

Federal e, em especial, às disposições do Art. 290, da Carta Estadual, no que diz respeito à 

política urbana. 
 

O Município tem também em vigor um Código Tributário elaborado recentemente, 

que está consubstanciado na Lei n°. 917, de 29 de dezembro de 1997. Referido Código 

encontra-se atualizado face às disposições constitucionais vigentes e incorpora dispositivos 

que precisam ser compatíveis com a nova legislação urbanística a ser elaborada. 
 

Além de ajustar-se à nova realidade urbanística e à complexidade das relações 

econômicas e demográficas do Município, a nova legislação deverá ainda criar as condições 

institucionais para a implementação dos projetos estruturantes associados ao Plano Diretor 

do Município, para a preservação do meio ambiente natural e construído e para a 

continuidade do crescimento dos centros urbanos do Município dentro de padrões modernos 

de convivência e ordenamento. 
 



                                       

RMS Engenharia - 70 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

Quanto a justiça e segurança pública, a legislação pertinente ao assunto estabelece 

atribuições mínimas para o Município, no que se refere às responsabilidades pela execução 

das ações, cabendo à União e aos Estados a aplicação das leis e a prevenção de infrações. 
 

No contexto dos municípios, contudo, todos os problemas decorrentes do aumento da 

criminalidade, notadamente da delinqüência juvenil, do tráfico de drogas e da formação de 

gangues, requerem não só o trabalho de prevenção via promoção social, como também o 

exercício pela municipalidade do papel de um canal de encaminhamento de soluções a 

serem dadas por outros poderes. 
 

Para o atendimento a todos os casos ocorrentes em Limoeiro do Norte, o poder 

público dispõe: Um (01) fórum que funciona com 02 juízes (1º vara e 2º vara), 02 

promotores de justiça e 02 defensores públicos. (Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, 

2008). 
 

Com a finalidade da ordem no âmbito da Polícia Civil, de um delegado, sete 

inspetores de policia e dois escrivões na Delegacia. 
 

Na área da Polícia Militar, existe um destacamento composto de sessenta e seis 

homens, os quais cobrem toda a área do Município. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

A falta de cuidado por parte dos poderes públicos, bem como pela sociedade em 

relação ao meio ambiente, é visível em quase todos os lugares por onde andamos (campo e 

cidades), sendo observada a degradação da vida do homem devido à agressão ao ambiente 

natural. No campo, a degradação vem sendo associada à intensa retirada da cobertura 

vegetal para comercialização ou para introdução de pastagens, cultivos agrícolas a base de 

agro-químicos, além do uso inadequado dos recursos hídricos.  
 

Porém, no meio urbano esses impactos ambientais são mais intensos sendo 

representados pela contaminação dos corpos d’águas, poluição atmosférica, 

impermeabilização do solo, retirada indiscriminada da cobertura vegetal, com conseqüente 

redução dos habitats silvestres, desconforto térmico, voçorocamentos, presença de lixo em 

ruas, lotes vagos, fundo de vales, entre outros.  
 

Muitos destes impactos no meio urbano estão relacionados ao rápido processo de 

urbanização pós-meados do século XX, quando nas cidades cresciam o comércio e a 

indústria, com conseqüente abertura de novos postos de trabalho, que atraiam migrantes 

oriundos do campo. Migração essa que redundou no chamado êxodo rural brasileiro.  
 

A seguir, as condições ambientais do Município de Limoeiro do Norte e das Áreas de 

Preservação Permanentes (APP) foram tratadas buscando elaborar um diagnóstico quanto 

aos tipos e níveis de degradação existentes, bem como, definir as áreas de localização dos 

impactos. 
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4.1 - CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

 

4.1.1.  Clima e condições metereológicas 

 
O clima de Limoeiro do Norte é quente e seco, característico do semi-árido, com 

índices pluviométricos abaixo de 700 mm por ano, e encontra-se cercado por águas (Rios 

Jaguaribe e Banabuiú e afluentes), ocorrendo duas estações bem definidas: um verão 

chuvoso (de janeiro a abril, estendendo-se com chuvas fracas até o mês de junho) com pico 

predominante de precipitações no mês de março e inverno bastante seco (de julho a 

setembro).  

 

 

Pluviometria 
 

Dentre os controladores do clima no Nordeste brasileiro, o sistema de maior 

importância é a Zona de Convergência Intertropical que, de acordo com NIMER (1979:34),  

permitindo a ocorrência de chuvas no período de janeiro a abril e tomando secos os meses 

remanescentes, quando o domínio volta a ser do Centro de Ação do Atlântico representado 

aí pela massa Equatorial Atlântica (mEa). 
 

No sistema de circulação secundária, a atividade da Frente Polar Atlântica (FPA) é 

importante para a ocorrência ou não das chuvas, qu ando o avanço da FPA é fraco, esta 

muitas vezes não chega a ultrapassar o Trópico, alinhado-se na mesma orientação da Serra 

do Mar (SW-NE), sem que consiga ultrapassá-la. Na primeira situação, há precipitação 

pluviométrica e, na segunda, não é registrada a ocorrência de chuvas na Região Nordeste. 
 

As médias anuais giram em torno de 800 mm, sendo que no período de 1974/96 a 

média verificada foi de 787,22 mm, no posto de Limoeiro do Norte. Contudo, a Tabela 4.1. 

apresenta dados da precipitação pluviométrica observada em Limoeiro do Norte no período de 

1998 a 2006. 
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Tabela 4.1 - Precipitação Pluviométrica Observada em Limoeiro do Norte - 1998/2006 
Ano Precipitação (mm) 
1998 313 
1999 645 
2000 1042,5 
2001 411 
2002 841,1 
2003 784,2 
2004 1054,3 
2005 468,5 
2006 683,7 

Fonte: FUNCEME (2007) 
 

Verifica-se na área do Município, uma inadequada distribuição temporal e espacial 

das chuvas que, se não ocorresse, ampliaria consideravelmente o potencial agrícola do 

município. O Município apresenta uma grande irregularidade pluviométrica, com períodos 

de seca alternados a períodos de maior pluviosidade, com inundações que também atingem a 

Sede do Município. 

 

Outras informações climatológicas de utilidade são apresentadas a seguir (Tabela 4.2). 
 
 

Tabela 4.2 - Informações Climatológicas de Limoeiro do Norte 
Tipo de Informação Natureza - Valor 

Insolação 2.945 h/ano 
Temperatura Média Anual 28° C  
Evaporação Anual em Tanque Classe A 2.417 mm 
Umidade Relativa Media Diária do Ar 1942 mm 
Velocidade do Vento 25,0 m/s 
Evapotranspiração Anual 55% (out) - 70% (mar/abr) 

Fonte: FUNCEME (2007),  BNB/SUDENE/VI CPEDI - Informações da Região do Baixo Jaguaribe. 
 

 
Temperatura 

 

A temperatura média do Município situa-se de 26º a 28º Celsius, com registro 

mínimo de 24º (noite) e máximo de 35º (meio-dia). O clima quente e a sensação de calor são 

mais influenciados ainda pela baixa altitude da cidade em relação a municípios vizinhos, 

dificultando a formação de ventos. A Umidade relativa do ar é baixa, com variações entre 

38% e 70%. A velocidade dos ventos que chegam através do vale é de 25,0 m/s.  
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A temperatura apresenta variações mensais, de janeiro a dezembro, de cerca de l º C, 

configurando estabilidade. O clima é atenuado pela penetração da massa de ar úmido, 

conhecida como 'aracati”, que se desloca do mar para o interior ao longo da calha do Rio, 

diminuindo com o afastamento da zona costeira. 
 

A condição climática do Município favorece o desenvolvimento da agricultura 

irrigada, na medida em que conta com elevada insolação, temperatura estável e baixa umidade 

relativa do ar, possibilitando a produção de frutas em qualquer época do ano, com maior teor 

de sacarose, menor aplicação de agrotóxico e maior nível de produtividade agrícola. 

 

4.1.2. Flora 

 
A interação dos diferentes componentes físicos, como diversidade litológica, tipos de 

solos, feições morfológicas, disponibilidade hídrica no solo e subsolo e escoamento superficial, 

permite a constituição de uma soma variada de ambientes que influem diretamente no 

desenvolvimento das unidades vegetacionais. 
 

Dessa interação, decorre a dinâmica ambiental que atua favorecendo ou limitando a 

ocorrência de determinadas espécies biológicas e de suas associações. Há, portanto, uma 

correlação direta entre as condições físicas da área e a distribuição da vegetação original; 

porém, muitas das condições originais já se encontram diferenciadas pelas diversas formas de 

uso e ocupação. 
 

No Município de Limoeiro do Norte, ocorrem as seguintes formações vegetais: 

Vegetação Subcaduci folia de Tabuleiro, Vegetação Subcaducifólia de Várzea, Vegetação 

Caducifólia de Caatinga, Floresta Caducifólia Espinhosa (Caatinga Arbórea). De acordo com a 

Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará –SRH, o Mapa Temático – Vegetação do 

Município de Limoeiro do Norte está assim representado (Figura 4.1):  
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Fonte: Atlas da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2008) - modificado 

Figura 4.1 – Mapa Temático – Vegetação do Município de Limoeiro do Norte 
 

Conforme trabalhos publicados por Fernandes (1990), Goergen et alii (1982), Vicente 

da Silva (1993), Vasconcelos Mendes (1997) e Figueiredo (1998, In Atlas do Ceará), segue a 

seguinte classificação da vegetação local: 
 

a)Vegetação Subcaducifólia de Tabuleiro 
 

Essa unidade vegetacional ocupa a área de domínio da Formação Barreiras, sendo 

constituida por um maior número de espécies arbóreas, havendo hoje um predomínio de 

plantas arbustivas, apresentando um estrato gramíneo-herbáceo que se torna mais denso 

durante e logo após o período chuvoso, diminuindo nos meses secos ou épocas de estiagem. 
 

As espécies vegetais mais comuns são Cajueiro (Anacardium occidentale), Jucá 

(Caesalpinia férrea), Quina quina (Coutarea hexandra), Pau-Darco (Tabebuia impetiginosa), 

Juazeiro (Zizyphus juazeiro), Barbai im ao (Stryphnodendreon coriaceum). É frequente 

também espécies de caatinga sobre o tabuleiro, sendo as mais expressivas a Catingueira 

(Caesalpinea bracteosa), Umburana Vermelha (Commiphora leptophloeos), Camará (Lantana 

camará) e Jurema Preta (Mimosa tenuiflora). 
 

b) Vegetação Subcaduci folia de Várzea 
 

 Caatinga Arbustiva Aberta; 

 Caatinga Arbustiva Densa; 

 Floresta Caducifólia 

Espinhosa (Caatinga Arbórea); 

 Floresta Mista Dicotilo 
Palmaceae (mata ciliar com 
carnaúbas) 

LEGENDA 
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A Vegetação Subcaduci folia de Várzea ocupa as planícies fluviais onde os depósitos 

aluv:ais estendem-se por maiores extensões planas, principalmente ao longo do baixo curso 

dos Rios Banabuiú, Jaguaribe e Quixeré, sendo composta por palmáceas, sendo a carnaubeira 

(Copemicia prunifera] é a melhor representante. Vale destacar  as seguintes espécies: Mulungu 

(Erythrina Velutina), Juazeiro (Zizyphus juazeiro), Oiticica (Licania rígida), Ingá-Brava 

(Lonchocarpus sericeus), além de espécies arbustivas. 

 

c) Vegetação Caducifólia de Caatinga (Caatinga Arbórea) 
 

Esse tipo de vegetação é formado por árvores altas, que podem chegar a 20 m de 

altura, caules retilíneos, apresentando porte florestal por ocasião do período chuvoso. É bem 

caracterizado nesse tipo de vetação a caatinga alta presente na Chapada do Apodi, que posui 

um estrato arbóreo com espécies de 8 a 15 m, como exemplo podemos citar o Angico 

Vermelho (Anadenanthera macrocarpa) e a Arueira (Astronium urundeuva). 
 

A outra espécie que ocorre com mais freqüência é a caatinga baixa, que possui porte 

variando de 2 a5m. Contudo, a Tabela 4.3 apresenta as espécies vegetais de caatinga mais 

representativas da região:  
 

Tabela 4.3 - Espécies vegetais de caatinga mais representativas para a região 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO IMPORTÂNCIA 
ECÔNOMICA 

Angico Piptadenia macrocarpa Madeira,tanino 
Cajueiro Anacardium occidentale Ornamental, frutífera 
Canafístula Senna expectabilis Ornamental, medicinal 
Carnaúba Copernícia sp Madeira, cera, fibras 
Imburana de cheiro Amburana cearensis Madeira,medicinal 
Juazeiro Zizyphus joazeiro Alimento,madeira, medicinal 
Jurema preta Mimosa acustistipula Madeira,medicinal 
mandacaru Cereus jamacaru Alimento 
Marmeleiro Croton sonderianus Madeira,medicinal 
Mata-fome Paullinia elegans Fibras, medicinal 
Mufumbo Cobretum leprosum Madeira 
Oiticica Licania rigida Madeira,alimento, oleifera 
Sabiá Mimosa caesalpinifolia Madeira,alimento 
Velame Croton sp Medicinal 
Xique-xique Cereus gounellei alimento 

Fonte: Fundação Demócrito Rocha - Fauna e Flora da Caatinga 
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A cobertura vegetal presente na área em torno da bacia hidráulica encontra-se 

bastante alterada, constituindo-se de capoeira das espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas 

(jurema preta, imburama de cheiro, marmeleiro, mufumbo, juazeiros, vassourinha, xique 

xique, malva, sabiá, mulungu, etc.), de pequeno e médio porte e de baixa densidade. 

 

4.1.3. Fauna 
 

A fauna é representada pelo conjunto de animais que ocupam um determinado 

espaço geográfico, num dado momento, que interagem entre si e com os demais 

componentes ambientais. 
 

No Município de Limoeiro do Norte, os mamíferos e répteis desse ecossistema são 

na sua maioria terrícolas, com hábitos alimentares variados, dentre os quais se destacam o 

sagüi (Caliitrix jacchus), o preá (Cavia aperea), o tatu-peba (Euphractus sexcintus), o gato-

maracajá (Leopardus wiedii) e o veado (Mazama Americana). Entre os répteis destacam-se 

camaleão (Iguana iguana), teju (Tupinambis tequixin), jiboia (Boa constrictor), cobra-verde 

(Philodryas sp.), cobra-preta (Cleria sp.), cobra-coral (Micrurus ibiboboca) e jararaca 

(Bothrops erythomelas). 
 

Os mamíferos de médio e pequeno porte, por serem mais ágeis para fugir, 

normalmente se adaptam melhor nos ambientes mais secos. Estas espécies são herbívoras 

ao contrário dos felídeos e demais carnívoros de grande porte. 
 

A ornitofauna estuda as aves de uma determinada região. Na Caatinga podem-se 

encontrar diversas aves arborícolas granívoras e/ou insetívoras, espécies como golinha e o 

galo-de-campina (Emberizidae), choró (Formicadae) cã-cão (Corvidae), mané-besta 

(Vireonídeo), bem-te-vi (Tyrannidae), periquito (Psitacidae), rolinhas e a asa-branca 

(Columbidae), pica-pau (Piciformes); gavião (Falconiformes), seriema (Cariamidae), 

corujas (Strigiformes), bacurau (Caprimulgiformes), e nambu (Tinamiformes). 
 

As aves paudicolas compreendem as diversas populações que vivem nos ambientes 

aquáticos, nos quais obtém seu alimento e proteção para nidificarem, o que ocorre logo 

após o período chuvoso, quando encontram facilmente insetos, frutos e sementes. 
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Ao longo de um processo de expansão geográfica, o homem vem transformando a 

paisagem natural, formando pastos e centros urbanos para adequá-la às suas necessidades. 

Isso, às vezes, significa criar um ambiente em que quase todos os elementos são artificiais. 

Alguns representantes da fauna seguem expandindo seus territórios e acompanhando o que 

chamamos de avanço antrópico.  
 

Naturalmente essa atividade humana representa perigo para a variedade das 

espécies existentes. Há pássaros como o pardal (Passer domesticus) que se adapta muito 

bem a estas mudanças, outros exemplos, como o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), a 

rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti), Coereba flaveola (sibite) e o vem-vem 

(Euphonia chlorotica), Tinamidae (nambus); Falconiformes (urubu, gavião, falcão); 

Cracidae (jacú); Cariama cristata (seriema); Columba picazuro (asa branca), Zenaida 

auriculata (avoante), outros Columbidae (rolinha e juriti); Psitacidae (periquito, papagaio) 

Strigniformes (corujas, bacurau); Tyrannidae (bentivis, papa moscas); Corvidae (cã-cão); 

Turtidae (sabiá); Icteridae(corrupião); Thraupidae (sanhaçu); Fringilidae (golinha) etc, que 

podemos encontrar em quase todo ambiente antrópico.  

 

4.1.4. Recursos Hídricos 

 
Os recursos hídricos existentes no Município são constituídos por águas superficiais 

(açudes, rios e lagoas) e subterrâneas (poços e cacimbas). 

 

Aguas Superficiais 
 

O município é abastecido pelo complexo hídrico formado pelos açudes públicos: 

Orós (capacidade de 2 bilhões de metros cúbicos, sendo 200 km do município) e Banabuiú 

(capacidade de 1,7 milhão de metros cúbicos, 110 km do município), que são localizados fora 

do Município. 
 

A água do Município origina-se da perenização dos Rios Jaguaribe e Banabuiú, cursos 

fluviais contribuintes das barragens dos Orós e Banabuiú.  
 



                                       

RMS Engenharia - 79 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

O Rio Jaguaribe atravessa todo o Município passando um canal a oeste (esquerda) e 

o outro a leste (direita), cujo braço é denominado de Rio Quixeré. Devido a sua grande 

extensão é frequente variações em termos litológicos, morfológicos, de tipos de vegetação, de 

solos e rede hidrográfíca. O Jaguaribe apresenta rede de drenagem pouco expressiva na 

margem direita, constituída de pequenos cursos vindos das escarpas da chapada do Apodi. Os 

sistemas flúvio-lacustres ocorrem principalmente no conjunto dos tributários da margem 

esquerda do Rio Jaguaribe. 
 

O Rio Quixeré, já perenizado possui duas funções importrantes: suprimento de água 

que abastece o Projeto de Irrigação do Jaguaribe e abastecimento d'água da Sede Municipal.  
 

O Rio Banabuiú, principal afluente da margem esquerda do Jaguaribe, atravessa todo 

o e desemboca abaixo da Cidade de Limoeiro do Norte. 
 

O Município é ainda beneficiado pelo canal do Projeto Tabuleiro de Russas, que 

cruza as terras do Município, a oeste, na região do Distrito de Bixopá.  Devido ao tipo de 

topografia plana, apresenta um número muito pequeno de açudes, particularmente de médio 

e grande porte.  

 

Águas subterrâneas 

 

Os Rios Jaguaribe e Banabuiú possuem águas subterrâneas em abundância, sendo 

geralmente são captadas em cacimbões revestidos de alvenaria.  

 

Os poços profundos são explorados em terras altas, mas geralemte possuem 

pequena  vazão e água salobra.  
 

Os aquíferos definidos pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH para o 

Município de Limoeiro do Norte são: Aluviões, Barreiras/Faceira, Jandaíra, Açu e 

Embasamento Cristalino. 

 

a) Aquifero Aluviões 
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Esse tipo de aquifero frequentemente ocorre nas planícies fluviais da Bacia do 

Banabuiú, do Jaguaribe e do Quixeré em Limoeiro do Norte. Sua constituição litológica  é 

formada por areias finas e grosseiras e por material síltico-argiloso. As unidades aquíferas 

aluvionais são geralmente não confinadas, e  recebem recarga pluvial  sobre o leito aluvional 

ou  através da drenagem superficial sobre a bacia hidrográfica de captação, possuindo uma taxa 

de renovação elevada. 
 

De acordo com PDDU, 2000, o Município de Limoeiro do Norte,apresenta registro de 6 

poços com a vazão média de 2,95 m3/hora, com profundidade média em torno de 31,60 m. A 

reserva disponível é de 77,526 m³/ano e as reservas exploráveis totalizam 12.228.820 m³/ano e 

com restrições em 11.005.938 m³/ano.  
 

b) Aquífero Barreiras/Faceira 
 

A distribuição de aquifero é ao longo de todo o litoral, onde sua  formação litológica 

é de sedimentos arenosos e areno-argilosos com porosidade e permeabilidade boas. De acordo 

com PDDU, 2000, é um aquífero poroso de média produtividade, com vazões específicas de 

0,5 e 3 m³/ano e vazões variáveis 32 e 25 m3/h para rebaixamentos de nível d'água de 25 m, 

com boa qualidade de águas. As reservas totais do Estado são de 562.124.920 m3/ano, das 

quais 510.749.836 m³/ano com restrição de qualidade. A disponibilidade atual para os 2.000 

poços perfurados é de 9.711.290 m3/ano. 
 

c) Aquíferos Jandaíra e Açu 
 

Esses aquíferos são localizados na Bacia do Apodi, e não há dados sobre as reservas. 

Segundo o PDDU, 2000 ocorre registro apenas de informações sobre as disponibilidades 

atuais, que são: 
 

- Formação Jandaia com 367.044 m³/ano dentre os 24 poços cadastrados, vazão 

média de 3,49 m³/ano e profundidade média de 62,53 m; 
 

- Formação Açu com 174.762 m³/ano com 12 poços cadastrados, vazão média de 

3,32 m3/h com uma profundidade média de 63,96 m. 
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Ainda segundo o (PDDU, 2000),  essas formações fazem parte da Província Costeira, 

Sub-Província Potiguar, sendo sua parte superior representada pelo aquífero carstico-físsural 

livre da Formação Jandaia, os poços nele perfurados possuem vazão específica inferior a 0,13 

m3/h/m e vazão inferior a 3,2 m3/h para rebaixamento do nível d'água de 25 m, com  qualidade 

da água razoáve. A parte inferior é representada pelo aquífero Açu. A produtividade do 

aquífero é considerada de elevada a média, com vazões específicas médias nos poços entre 4 e l 

m3/h/m e vazão entre 100 e 25 m3/h para rebaixamento da ordem de 25 m. 
 

d) Aquífero Embasamento Cristalino 
 

O aquífero denominado Embasamento Cristalino é responsável por 3% do total das 

reservas exploráveis no Estado, sendo de dificil recarga devido às altas taxas de evaporação e 

à baixa permeabilidade das rochas que os constituem. As reservas são distribuídas do seguinte 

modo: reservas exploráveis total de 4 8.618.040 m³/ano, e com restrição de qualidade 

33.118.130 m³/ano e disponibilidade atual de 11,907.926 m3/ano. De acordo com o (PDDU, 

2000), a  produtividade é fraca. As vazões específicas são inferiores a 0,13 m3h/m e vazões 

inferiores 3,2 m3/h para rebaixamento de nível d'água de 25m, sendo a qualidade da água em 

geral salinizada. 

 

Diagnóstico Atual da Explotação 

 

De acordo com o CPRM, 2008, o levantamento realizado no Município de Limoeiro 

do Norte registrou a presença de 128 poços, dos quais 126 do tipo tubular profundo (50 

públicos e 76 privados) e 2 do tipo amazonas (públicos), como mostra a figura 3.1 de forma 

percentual . 
 

Com relação à distribuição desses poços por domínios hidrogeológicos, verificou-se 

que existem 24 poços em rochas cristalinas, 2 poços ao longo de aluviões, 53 poços em 

rochas calcárias e 49 poços nas rochas sedimentares detríticas. A Figura 4.2 mostra essa 

distribuição para os poços tubulares, uma vez que todos os do tipo amazonas encontram-se 

em aluviões. A Figura 4.3 mostra a distribuição dos tipos de poços por domínio 

hidrogeológico.  
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Fonte: http://www.cprm.com.br 

Figura 4.2 – Tipos de Poços 
Poços Tubulares 

Fonte: http://www.cprm.com.br 

Figura 4.3 – Distribuição dos tipos de poços por domínios hidrogeológicos 
 

A situação atual dessas obras, levando em conta, ainda, seu caráter público ou 

privado e o tipo de poço é apresentada no Quadro 4.1, e sob forma percentual, na Figura 

4.4 (a e b) para os poços tubulares, uma vez que todos os do tipo amazonas encontram-se 

em uso. 

Quadro 4.1 - Situação atual dos poços cadastrados 
PÚBLICO 
Tipo de Poço Abandonado Desativado Em Uso Não Instalado 
Poço Amazonas - - 2 - 
Poço Tubular 6 12 29 3 
PRIVADO 
Tipo de Poço Abandonado Desativado Em Uso Não Instalado 
Poço Amazonas - - - - 
Poço Tubular 14 14 34 14 

Fonte: http://www.cprm.com.br 

(a) Poços Públicos 
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Poços Tubulares 

(b) Poços Privados 

Poços Tubulares 

Fonte: http://www.cprm.com.br 

Figura 4.4 - (a e b) – Situação atual dos poços cadastrados 
 

A Figura 4.4 (a e b) mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em uso e 

os passíveis de entrar em funcionamento (não em uso – desativados e não instalados). 
 

Para os poços tubulares privados verifica-se que 46% do total (34 poços) estão em 

uso e 36% (28 poços) são passíveis de entrar em funcionamento (desativados - 14 poços; 

não instalados - 14 poços). Com relação aos poços tubulares públicos, 30% (15 poços) 

encontram-se desativados ou não instalados e, conseqüentemente, podem ser aproveitados, 

enquanto que 58% (29 poços) estão sendo utilizados (Figura 4.5). 
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Poços tubulares 

Fonte: http://www.cprm.com.br 

Figura 4.5 – Relação entre poços em uso e poços não em uso 
 

Para os cálculos da disponibilidade instalada atual e potencial do Município de 

Limoeiro do Norte, foi considerada para o domínio das rochas cristalinas, que abrange 19% 

das captações de água subterrânea, uma vazão média de 1,7 m3/h. Para o domínio 

sedimentar detrítico que abrange 39% das captações de água subterrânea, foi utilizado o 

valor 3,32 m3/h, que corresponde a vazão média para os poços perfurados na Formação Açu, 

e para o domínio cástico (rochas calcárias), que abrange 42% das captações de água 

subterrânea, foi utilizado o valor 3,49 m3/h, que corresponde a vazão média para os poços 

perfurados na Formação Jandaira.  
 

O Quadro 4.2 mostra que, considerando-se 11 poços tubulares em uso no domínio 

das rochas cristalinas, pode-se inferir uma produção atual da ordem de 18,70 m3/h, sendo 

que 6,80 m3/h são devidos a poços públicos e 11,90 m3/h a poços privados.  No domínio das 

rochas calcárias, uma produção da ordem de 90,74 m3/h, sendo que 52,35 m3/h são devidos a 

poços públicos e 38,39 m3/h a poços privados. No domínio das rochas sedimentares temos 

uma produção da ordem de 195,76 m3/h, sendo que 33,20 m3/h são devidos a poços públicos 

e 53,12 m3/h a poços privados Caso seja implantada uma política de recuperação e/ou 

instalação dos poços que atualmente não estão em uso, estima-se que seria possível atingir 

um aumento da ordem de 68% (132,69 m3/h) em relação à atual oferta d´água subterrânea. 

Considerando-se somente os poços de domínio público, o aumento estimado seria de 48% 

(44,51 m3/h). 
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Quadro 4.2 – Estimativa da disponibilidade instalada atual e potencial das rochas 
sedimentares do Município de Limoeiro do Norte 

Estimativa da Disponibilidade 
Instalada Atual 

Estimativa da Disponibilidade Instalada Potencial  
Poços 
Tubulares Em Uso Qe unit. 

(m3/h) 
Qe Total 
(m3/h) 

Desativados/ 
Não Instalados 

Qe unit. 
(m3/h) 

Qe Total 
(m3/h) 

% de Aumento da 
Disponibilidade Atual 

ROCHAS CRISTALINAS 
Público 4 1,70 6,80 4 1,70 6,80 36% 
Privado 7 1,70 11,90 4 1,70 6,80 36% 
Total        11 - 18,70 8  13,60 72% 
ROCHAS CALCÁRIAS 
Público 15 3,49 52,35 7 3,49 24,43 27% 
Privado 11 3,49 38,39 10 3,49 34,90 38% 
Total 26 - 90,74 17  59,33 65% 
ROCHAS SEDIMENTARES 
Público 10 3,32 33,20 4 3,32 13,28 15% 
Privado 16 3,32 53,12 14 3,32 46,48 54% 
Total 26 - 86,32 18 - 59,76 69% 
TOTAL 
GERAL 

62 - 195,76 43 - 132,69 68% 

Qe = Vazão de explotação 
Fonte: http://www.cprm.com.br 
 

Do ponto de vista qualitativo, foram considerados, para classificação, os seguintes 

intervalos de STD (sólidos totais dissolvidos): 

- 0 a 500 mg/L - água doce; 

- 500 a 1500 mg/L - água salobra; 

- > 1500 mg/L - água salgada. 
 

A Figura 4.6 ilustra a classificação das águas do Município de Limoeiro do Norte, 

correspondentes a poços tubulares, considerando as situações: em uso, desativados e não 

instalados. 
 

Os resultados mostraram o seguinte: no conjunto dos poços tubulares em uso, a 

predominância é de água salobra (28 poços), representando cerca de 62% do total das 

amostras neste grupo específico. No conjunto dos poços passíveis de entrarem em 

funcionamento (desativados + não instalados) 50% (6 poços), apresentam água salgada e 

todo o restante são águas do tipo salobra.  
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Poços tubulares 

Fonte: http://www.cprm.com.br 

Figura 4.6 – Qualidade das águas subterrâneas do Município de Limoeiro do Norte. 
 

 

4.1.5.  Recursos Minerais 

 

No Município de Limoeiro do Norte destaca-se a ocorrência dos seguintes minerais:  

1-  Calcário da Formação Jandaíra; 

2- Arenito da Formação Açu que ocupam quase toda extensão da Chapada do Apodi; 

3 - Jazidas de areia e argila cuja exploração é destinada a fabricação de telhas, tijolos e 

filtros domésticos. 
 

No Distrito de Bixopá encontram-se granito e migmatitos, e entre o Rio Quixeré e a 

Chapada do Apodi são encontrados granitos. 

 

4.1.6. Unidades Geoambientais 

 
Para delimitar as Unidades Geoambientais, a análise geomorfológica é elemento de 

importância fundamental. Os limites do relevo e as feições do modelado são mais facilmente 

identificados quando associados ao conhecimento da morfogônese e da morfodinâmica.  

 

A geomorfologia dedica-se ao estudo das formas de relevo. As formas são dinâmicas 

e produtos têmporo-espacial das inter-relações de elementos distintos com dinâmicas 

diferenciadas.  
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No Município de Limoeiro do Norte foram identificadas as seguintes unidades 

geoambientais: 

a) Depressão Periférica Oriental do Ceará; 

b) Planície Fluvial, Lacustres e Fluvio-lacustres; 

c) Chapada do Apodi; 

d) Superfícies Tabulares. 

 

De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará –SRH, o Mapa 

Temático – Unidades Geoambientais do Município de Limoeiro do Norte está assim 

representado (Figura 4.7):  

 

 
Fonte: Atlas da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2008) - modificado 
Figura 4.7. – Mapa Temático – Unidades Geoambientais do Município de Limoeiro do 

Norte 
 

 
 

No Quadro 4.3, as principais características dessas unidades são sintetizadas 

segundo seus elementos naturais predominantes. 

 

 

 

LEGENDA 
 
  Depressão Sertaneja 

 
  Planalto Calcário 



                                       

RMS Engenharia - 88 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

Quadro 4.3 - Correlações entre os Elementos do Quadro Natural de Limoeiro do 
Norte, para a Classificação de Unidades Geoambientais 

Unidades 
Geoambientais 

Unidades Crono-
lito-
estratigráficas 

Condições 
Climáticas 
Dominantes 

Aspectos 
Geomorfológicas 

Unidades 
Vegetacionais 

Classes de 
Solos 
Dominantes 

Planície Fluvial, 
Lacustres e 
Flúvio-Iacustres 

Aluviões, 
Colúvios 

Semi-Áridas Planícies Fluviais Vegetação 
Subcaducifolia 
de Várzea 

Associação de 
solos aluviais 

Superfícies 
Tabulares 

Formação 
Barreiras- 
Formação 
Faceira 

Semi-Áridas Superfície dos 
Tabuleiros 

Vegetação 
Subcaduci folia 
de Tabuleiro 

Podzólicos 
Vermclho- 
Am are lados 

Chapada do 
Apodi 

Grupo Apodi Semi-Áridas Platô e Rebordos e 
Patamares 

Caatinga 
Arbórea 

Associação de 
Cam-bissolos 
eutróficos 
Associação de 
Solos Litólicos 
e afloramentos 
de rocha 

Depressão 
Periférica 
Oriental do Ceará 

Complexo 
Nordestino 

Semi-Áridas Depressão com 
pedi-mentos 
conservados e 
parcialmente  
dissecados 

 Associação de 
planos-solos 
solódicos; 
Podzólicos 
Vermelho-
Amarelados; 
Litólicos e 
afloramentos 
de rochas. 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Limoeiro do Norte - PDDU (2008) 
 

 

4.1.7. Classes e Associações e solos 

 

De acordo com informações contidas no (PDDU, 2000), o Município de Limoeiro 

do Norte possui as seguintes classes de solos: solos aluviais, planossolos solódicos, 

solonetz solodizado, vertissolo, cambissolos, areias quartzosas distróficas, associação de 

podzólicos vermelho-amarelos eutróficos e distróficos, associação de solos litólicos e 

afloramentos de rochas. 
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a)   Solos Aluviais 
 

São solos de horizontes pouco desenvolvidos e/ou camadas estratificadas sem 

relações pedogenéticas, resultantes de deposições fluviais nas áreas das planícies fluviais 

dos Rios Banabuiú, Jaguaribe, Quixeré e das planícies lacustres e flúvio-lacustres. São 

geralmente profundos com variação textural muito acentuada, e com o predomínio de 

componentes argilosos, siltosos e arenosos. A drenagem varia de bem a imperfeitamente 

drenada. Possuem fertilidade natural de média a alta, com grande potencialidade 

agrícola, para as lavouras de subsistência, sendo habitat natural da carnaubeira, e da 

oiticica.  
 

b) Planossolos Solódicos 
 

São solos cuja profundidade varia de rasa a moderada, com predominancia em 

relevos planos das planícies fluviais ou nas áreas de acumulação inundáveis. Em geral, 

ocorre as sequências de horizontes A, Bt e C, onde o horizonte B, textural, tem argilas 

com ativídade alta. Os horizontes subsuperficiais têm aspectos associados com umidade 

em excesso ou drenagem imperfeita, apresentando problemas de encharcamento durante o 

periodo chuvoso e ressecamento durante a estacão seca. A sua permeabilidade é baixa, com 

pH moderadamente de ácido a neutro.  

 

c) Solonetz Solodizados 
 

São solos halomórficos com horizonte B textural solonetzico, ocorrendo em áreas 

planas, com espessuras que variam de rasas a moderadamente profundas e sequência A, 

Bt e C de horizontes. Esse tipo de solo possui uma drenagem imperfeita devido as 

condições de permeabilidade e são susceptíveis à erosão. Quando o horizonte A é mais 

espesso, o solo se presta às culturas da mandioca, milho, feijão e algodão arbóreo. 
 

d) Cambissolos 
 

São solos freqüentes na Chapada do Apodi, onde a vegetação típica é a caatinga de 

porte arbóreo-arbustivo, possuindo as seguintes caracteristicas: moderadamente profundos ou 

rasos, de textura média ou argilosa, drenados, com boa relação de silte e argila, com forte 

presença de fragmentos calcários, constituindo fonte potencial de nutrientes para as plantas. 
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e) Vertissolos 

São solos encontrados nas planícies fluviais dos Rios Banabuiú, Jaguaribe e Quixeré, 

associado aos solos aluviais e aos planossolos solódicos. Apresentam sequência A e C de 

horizontes, com alto teor de fração argilosa do grupo da montmorilonita e presença comum 

de fendilhamentos (gretas de contração). Durante a estação seca, possui caráter eutrófico e 

no período chuvoso possui encharcamento, drenagem imperfeita e é  susceptíveis à erosão. 
 

f) Podzólicos Vermelho-Amarelados 

São solos com horizonte B textural, profundos, apresentando sequência de horizonte A, 

Bt e C. São associados aos podzólicos acinzentados na área dos tabuleiros da Formação 

Barreiras. São fortemente ácidos, moderadamente drenados, com baixa fertilidade natural, o 

que acaba prejudicando as condições de produtividade. São próprios às lavouras de 

subsistência e ao cultivo do cajueiro, com boas possibilidades para a prática da irrigação 
 

g) Areias Quartzosas 
 

São solos profundos, textura arenosa, pouco ferteis, cores claras, sendo 

predominantemente esbranquiçadas, apresentam alta permeabilidade e drenagem, não tendo 

hidromorfismo. As condições de acidez podem variar de elevada e de baixa a muito baixa 

saturação de bases trocáveis. Podem ser classificados como: areias quartzosas distróficas que 

bordejam as lagoas e as areias quartzosas distróficas associadas aos solos podzólicos 

vermelho-amare!os dos tabuleiros pré-litorâneos, oriundos dos depósitos da Formação 

Barreiras. 

h) Solos Litólicos 

São solos rasos, oriundos das rochas do embasamento, têm caráter eutrófíco, não 

hidromórficos, com horizonte A sobreposto à rocha matriz ou a um horizonte C de pequena 

espessura, pouco intemperizado e com muitos minerais primários. É um solo tipico do 

Distrito de Bixopá. É limitado ao uso agrícola devido a pedregosidade e a rochosidade na 

superfície. 

 

O Quadro 4.4 mostra os tipos de solos e de vegetação, a vocação econômica dos 

solos e os impactos e riscos ambientais, de modo a proporcionar orientação para ações de 

preservação ambiental e para o desenvolvimento de atividades econômicas. 
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Quadro 4.4 – Avaliação das potencialidades, limitações, impactos e riscos de ocupação 
do solo em Limoeiro do Norte - 2008 

Unidades 
Geoambientais 

Classes de Solos 
Dominantes 

Unidades 
Vegatacionais 

Potencialidades Limitações Impactos e 
Riscos de 
Ocupação 

Planície Fluvial, 
Lacustre e Flúvio 
- lacustres 

Associação de Solos 
Aluviais. 

Vegetação 
subcaducifólia 
de Várzea. 

Bom potencial 
de recursos 
hídricos; 

Inundações 
freqüentes; 
 

Poluição Hídrica; 
 

Mais agravantes nas 
áreas urbanas; e 
 

Drenagem 
imperfeita. 

Inundações, 
poluição e 
contaminação 
dos recursos 
hídricos. 

Superfícies 
Tabulares 

Podzólicos 
Vermelho-Amarelos 

Vegetação 
subcaducifólia 
de Tabuleiro 

Bom potencial 
para atividades 
agrícolas e águas 
subterrâneas, 
apesar do baixo 
índice 
pluviométrico; 
 

Vocação 
olericultura, 
fruticultura 
irrigada e 
pecuária leiteira, 
além da 
agricultura de 
sequeiro 
(algodão, milho, 
mandioca, feijão, 
cajueiro), ovino 
e bovino 
extensivo. 

Limitado potencial 
d águas superficiais. 

Captação 
controlada dos 
corpos d’água. 

Chapada do 
Apodi (Platô, 
Rebordos e 
Patamares) 

Associação de 
Cambissolos 
eutróficos. 
 

Associação de Solos 
Litólicos e 
Afloramentos de 
rocha. 

Caatinga 
Arbórea 

Extração de 
calcário 

  

Depressão 
Periférica 
Oriental do Ceará 

Associação de 
Planossolos 
Sólódicos; 
Podzólicos 
Vermelho-amarelos, 
Litólicos e 
Afloramentos de 
rochas 

Vegetação 
Caducifólia de 
Caatinga. 

Extração de 
argila, 
bovinocultura 
extensiva e 
preservação 
ambiental. 

Poluição das águas 
superficiais em 
pontos localizados 
(áreas urbanizadas) 
 

Possibilidade de 
salinização nos 
corpos d’água por 
ocasião da estiagem 

Captação 
Controlada dos 
corpos d’água 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Limoeiro do Norte - PDDU (2000) 
 



                                       

RMS Engenharia - 92 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

A agricultura irrigada no Município poder ser concretizada pelo uso dos solos, 

conforme definido a seguir: 
 

• aluvianais, às margens dos rios perenizáveis do Banabuiú, Jaguaribe  e Quixeré; 

• podzólicos  vermelho-amarela dos, localizados nas áreas de tabuleiro;  

•  cambissolos, localizados na Chapada do Apodi. 
 

De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará –SRH, o Mapa 

Temático – Solo do Município de Limoeiro do Norte está assim representado (Figura 4.8):  

 

 

Fonte: Atlas da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2008) - modificado 
Figura 4.8 – Mapa Temático – Solo do Município de Limoeiro do Norte 

 

4.1.8.  Geologia 

 

O Município de Limoeiro do Norte está inserido nos domínios morfoestruturais: 

Embasamento em Estilos Complexos - Subdomínio Embasamento do Nordeste; Bacias 

Costeiras; e Áreas de Sedimentação Recente. Esses domínios correspondem ao Embasamento 

Cristalino, à Bacia do Apodi, e aos depósitos coluviais, Planícies Fluviais e Flúvio-Lacustres. 
 

De acordo com o (PDDU, 2000), encontramos no municpio de Limoeiro do Norte as 

seguintes unidades: 

LEGENDA 
 
 Neossolo 

Quartzarênico Distrófico 
 
 Vertissolo 

 
 Cambissolo 
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• O Pré-Cambriano Inferior, representando pelo Complexo Nordestino; 

• O Mesozóico (Cretáceo), representado pelas Formações Açu e Jandaíra, que compõem o 

Grupo Apodi; 

• O Terciário-Quaternário, representado pela Formação Barreiras-Faceira; e 

• O Quartenário, representado pelos Aluviões e os depósitos Flúvio-Lacustres. 

 

O embasamento cristalino é frequente na área oeste de Limoeiro do Norte, sendo 

formado por rochas gnáissicas e migmatíticas, quartzitos, micaxistos e de corpos 

granitóides. Apresentam elevado grau metamórfico, variando da fácies anfibolito a granulito. 
 

Os sedimentos do Cretáceo são predominates no limite dos estados do Ceará e Rio 

Grande do Norte, e formando a Bacia Potiguar com a sequência estratigráfica do Grupo 

Apodi, tendo na base a Formação Açu e a Formação Jandaírao. 
 

À noroeste da Cidade de Limoeiro do Norte, margeando a planície de inundação do 

Rio Jaguaribe, e em alguns locais no Distrito de Bixopá, aparece os sedimentos Terciário-

Quaternário de Formação Barreiras-Faceiras. Apresentam cores vermelho-amareladas ou 

esbranquiçadas, com estratificação horizontal mal definida, e sequência sedimentar variada. 

Sendo composta por argilas variegadas, arenitos avermelhados e conglomerados 

grosseiros, com matriz arenosa vermelha. 
 

Os depósitos Quartenários são constituídos de material areno-argiloso, recobrem 

planícies fluviais, planícies de inundação, e os terraços fluviais do Rios Banabuiú, 

Jaguaribe e Quixeré, além das áreas de acumulação inundáveis. 

 

O Quadro 4.5  sintetiza os principais aspectos geológicos de Limoeiro do Norte. 
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Quadro 4.5 - Situação Estratigráfica de Limoeiro de Norte 
Era Período Unidades Descrição Litológica 

Cemozóico (C) Quartenário (Q) Aluviões e Coluviões (AC) Cascalhos, Areias e Argilas. 

 
 

Terciário- Formação Faceira (F) Arenitos, Argilitos 

 Quartenário (TQ) Formacfio Barreiras (B) e Conglomerados, 

Mesozóico (M) Mesozóico (M) Grupo Apodi:  

  - Formação Jandaíra Calcários (Calcáreo Jandaira) - Calcário 
Bioclásticos, Calcoarenitos e Calcário 
Dolomíticos. 

  - Formação Açu Arenito ( Arenito Açu) - Arenito Basal, 
Brancos, Cinza-esbranquicados e 
Avermelhados, granulação média 
grosseira a conglomerática, intercalações 
de folhelho, 

Pré-Cambiano Pré-Cambiano 
Inferior 

Complexo Nordestino Complexa associação de rochas 
gnáissicas e migimatíticas, com gnasses 
migimatizados e granitóides, anfibolitos, 
quartizitos, metarcóseos, calcáreos 
cristalinos, xistos, calcossilicatadas e 
rochas clataclásticas. 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Limoeiro do Norte - PDDU (2008) 

 

De acordo com o (PDDU, 2000), na região do Baixo Jaguaribe, a depressão  

Periférica do Ceará está localizada  a oeste da Bacia Mesozóica, sendo oriunda da herança 

de paleoclimas secos e cujas características são mantidas pela semi-aridez atual onde a 

pediplanação é dominante. A superfície topográfica é plana, que convergem através de 

declives suaves para os fundos de vales (pedimentos). No Município, a Depressão Sertaneja 

é mais conservada. 
 

As rochas da Bacia Potiguar, as coberturas terciária-quaternárias da Formação 

Barreiras e os depósitos aluviais quaternários representam as áreas sedimentares no 

Município. 
 

Segundo o (PDDU, 2000), a Chapada do Apodi está localizada na área oeste de 

Limoeiro do Norte, possuindo  superfície bem conservada, capeada por calcários pertencentes à 

Formação Jandaíra que forma pequena cornija responsável pelo desnível com arenito da Formação 

Açu. O topo é levemente rampeado para o Norte, conferindo ao relevo um aspecto cuestiforme.  
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As coberturas  terciárias-quaternárias são  representadas pelos Sedimentos da Formação 

Barreiras, possui caimento topográfico suave (declive inferior a 5%), na direção da linha da 

costa. 
 

Os Sedimentos Aluviais Hologênicos no Município são frequentes nas marginais dos 

cursos d'àgua. As planícies fluviais são feições tipicas de acumulação dos rios.  
 

Os sistemas lacustres e flúvio-lacustres não são frequentes no Município, sendo  

constituídos de material areno-argiloso sujeitos a inundação periódica e vinculados aos 

pequenos cursos d'água e às áreas de acumulação inundáveis.  

 
 
4.2. - IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
De acordo com a Resolução CONAMA no 001/86, art. 1o, o termo impacto ambiental 

é definido como toda alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente afetam a saúde, o bem estar da população e a 

qualidade do meio ambiente. 
 

Portanto, quaisquer interferências resultantes de empreendimentos econômicos, 

turísticos, industriais ou imobiliários podem causar danos e/ou benefícios pela implantação 

dos mesmos. Além dos impactos ao ambiente natural, não há como implantar 

empreendimentos sem promover transformações na vida social e cultural da localidade, 

traduzidas especialmente por novos hábitos de consumo e interferências nas atividades 

produtivas tradicionais. 
 

Segundo o IBGE (2008) e observações in loco, pressupõem-se algumas alterações 

ambientais no Município de Limoeiro do Norte, são elas: contaminação de nascente ou de 

água subterrânea; contaminação de rio, baía, lago, açude, etc.; contaminação do recurso 

solo; desmatamento; aterro de espelho de água, degradação de mata ciliar, escassez de água 

(superficial ou subterrânea); ocorrência de doença endêmica ou epidêmica (cólera, dengue, 

febre amarela, malária, etc.); ocupação irregular e desordenada do território; poluição do ar; 

poluição sonora; poluição do solo, presença de lixão na proximidade de área de ocupação 
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humana; presença de vetor de doença (mosquitos, ratos, barbeiros, caramujos, etc.); presença 

de esgoto a céu aberto; queimadas; redução do estoque pesqueiro. 
 

Dessa maneira, observa-se que visualmente os impactos ambientais provocados pela 

expansão urbana na área afetam a água, o solo, o ar, as plantas, os animais aquáticos e 

terrestres e o ser humano. Alguns problemas ambientais relacionados com a ação antrópica 

na região podem ser elencados: 
 

Águas contaminadas - Praticamente todas as grandes e médias cidades brasileiras têm suas 

águas contaminadas por esgotos, lixo urbano, metais pesados e outras substâncias tóxicas. 

Não sendo diferente, no cenário ambiental de Limoeiro do Norte se relaciona os impactos 

devidos a: 

• Esgotamento sanitário: No município de Limoeiro do Norte há dois tipos de 

sistema de esgotamento sanitário, um acontece de forma Isolada e outro de 

Forma Integrada. No primeiro caso, todo processo de coleta, tratamento e 

disposição ocorrem isoladamente no mesmo local (solução estática), é o que 

acontece nos bairros periféricos e distritos do município. No segundo caso, o 

sistema de coleta se encontra integrado, de forma a permitir o escoamento dos 

esgotos até a Estação de Tratamento de Esgotos – ETE. 
 

O SAAE conta com total de 1.709 imóveis ligados à rede de esgoto, 

representando 10,9% de índice de cobertura do total de consumidores de do 

Município que têm a oferta da rede de distribuição de água (SAAE, 2008). 

Sendo assim, 89,1% que possuem ligação de água utilizam solução estática 

de esgotamento sanitário. 
 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário de Forma Integrada possui dois 

sistemas distintos, um que atende a sede do município e o outro a cidade 

Alta. 
 

O sistema da sede é constituído de rede coletora de aproximadamente 15 km 

de extensão, duas elevatórias (elevatória Bom Nome que recalca esgotos 

proveniente dos bairros Bom Nome e Santa Luzia, e elevatória da sede que 
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recalca esgotos proveniente dos demais bairros mais o da elevatória Bom 

Nome), ETE que possui tratamento preliminar (gradeamento e caixa de área) 

e uma lagoa de estabilização, sendo o corpo receptor o rio Jaguaribe. 
 

Quanto ao sistema da cidade Alta é constituído de rede coletora de apenas 2 

km de extensão, uma elevatória, ETE que possui tratamento preliminar 

(gradeamento e caixa de área) e um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manta de Lodo (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors – UASB), um 

tanque para desinfecção, sendo o corpo receptor o rio Banabuiú. 
 

Atualmente o Município de Limoeiro do Norte está em fase de implantação 

de obras de um projeto do governo federal e do BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento). Com o término das obras, previsto para 2010, a 

cobertura deve aumentar para 86% na área urbana. O projeto inclui a 

construção de duas estações de tratamento de esgoto e deve custar cerca de 

R$ 15 milhões de reais. Tal implantação mudará radicalmente o quadro do 

esgotamento sanitário do município de Limoeiro do Norte a um curto prazo 

de tempo.  
 

• Resíduos Sólidos: De acordo com a Secretaria responsável pelo gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos em Limoeiro do Norte, 100% dos rejeitos coletado 

regularmente na Sede pela prefeitura, têm como destino final o lixão da cidade. 

Sendo assim, a destinação final é desprovida de qualquer dispositivo de engenharia 

para controle e tratamento.  
 

A decomposição do lixo orgânico gera um líquido escuro, turvo e 

malcheiroso altamente poluente denominado de chorume (ele é dez vezes mais 

poluente que o esgoto doméstico). Este líquido dissolve tintas, resinas e outras 

substâncias químicas de alta toxidade e contamina o solo, impedindo o crescimento 

das plantas. No período chuvoso, em que o lixo se mistura com a água de chuva, o 

chorume encontra maior facilidade de infiltração no solo, produzindo assim, graves 

impactos ambientais pois ocasiona a contaminação dos mananciais subterrâneos e 

também dos mananciais de superfície (rios, lagos, córrego), além da proliferação de 
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vetores, maus odores e poluição visual. O chorume pode perdurar por décadas 

mesmo após o encerramento do lixão, exigindo ações corretivas durante vários anos 

com o objetivo de remediar a contaminação.  Além da destinação inadequada do lixo, 

comprometendo o meio ambiente, o Relatório de Diagnóstico Situacional de 

Resíduos Sólidos relata casos em que há existência de pontos de acumulação de lixo 

urbano, rejeitos expostos indevidamente ou espalhados nos espaços públicos (fotos 

anexo). 
 

• Drenagem Urbana: Se considera escoamento superficial um agente impactante de 

origem difusa. Durante um evento chuvoso, o escoamento “lava” as ruas, avenidas, 

telhados, calçadas e estacionamentos, conduzindo os poluentes depositados nestas 

superfícies às águas receptoras. Dentre estes contaminantes, encontram-se: resíduos 

sólidos, sedimentos e materiais flutuantes; substâncias com elevadas DBO e DQO; 

patógenos; derivados de petróleo, metais pesados e substâncias orgânicas sintéticas 

(pesticidas, herbicidas). A magnitude e o tipo de impactos ocasionados pelo 

escoamento superficial são específicos, mas sempre significativos quando 

comparados a outras formas de degradação ambiental, afetando a qualidade da água, 

os habitats e a biota aquáticos, a saúde pública, a aparência e os usos múltiplos da 

água.  
 

Os principais impactos desencadeados nos ambientes receptores pela 

drenagem urbana em Limoeiro do Norte, são: 

- As mudanças de curta duração na qualidade da água durante e após 

precipitações, com o aumento da concentração de alguns poluentes, como toxinas e 

bactérias; 

- Impactos de longa duração provocados pelo efeito cumulativo do 

lançamento de poluentes (principalmente metais pesados e compostos 

organoquímicos) devido a eventos chuvosos repetitivos. 

- Impactos físicos devidos à erosão e deposição de resíduos sólidos em 

eventos chuvosos repetidos, que alteram os habitats aquáticos. 
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Degradação da superfície - O principal fator de poluição do solo, subsolo e águas doces é a 

utilização abusiva de pesticidas e fertilizantes nas lavouras. A médio e longo prazo, esses 

produtos destroem microrganismos, fungos, insetos e contaminam animais maiores. Eles 

também tornam as pragas cada vez mais resistentes, exigindo doses cada vez maiores de 

pesticidas. No homem, causam lesões hepáticas e renais e problemas no sistema nervoso. 

Podem provocar envelhecimento precoce em adultos e diminuição da capacidade intelectual 

em crianças. 
 

De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará –SRH, o Mapa 

Temático – Uso do Solo do Município de Limoeiro do Norte está assim representado (Figura 

4.9):  

 

 
Fonte: Atlas da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2008) - modificado 
Figura 4.9 – Mapa Temático – Uso do Solo do Município de Limoeiro do Norte 

 

Poluição Urbana do Ar – Quando se fala em poluição urbana do ar a referência mais comum 

é às atividades industriais e de transportes. Mas esses dois tipos de poluição são mais 

freqüentemente estudados em regiões já economicamente consolidadas, tanto nos países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, caso do sul e sudeste brasileiro.  
 

Em Limoeiro do Norte, o setor industrial que eventualmente pode poluir os recursos 

hídricos encontra-se restrito a um estabelecimento do ramo matadouros e frigoríficos. Este 

tipo de indústria normalmente apresenta DBO variando de 800 a 32.000 mg/l, de acordo com 

LEGENDA 
 
  Pastagem Natural 

Campo Antrópico, Solo e 
Substrato 
 
  Agricultura (Culturas 

Anuais,Temporárias e 
permanentes) 
 
  Agro-extrativismo 

(Cultura de Vazante e Ext. 
Carnaúba) 
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Matas e Capoeiras 



                                       

RMS Engenharia - 100 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

o grau de reaproveitamento e cuidados na operação, e equivalente populacional da ordem de 

150 a 450/t de animal em pé. Os dejetos são de fácil putrefação, com temperatura elevada e 

teor elevado de sólidos em suspensão (carniças, gorduras e vísceras) e de nitrogênio 

orgânico, além da presença de microorganismos patogênicos caso ocorra abate de animais 

doentes. Como agente de degradação das margens dos rios, cita-se a extração de argila para 

abastecer indústrias de transformação de minerais não metálicos (cerâmicas e olarias). 
 

Desertificação – Desmatamento indiscriminado, queimadas, mineração, uso excessivo dos 

defensivos agrícolas, poluição, manejo inadequado do solo trazem a desertificação.  
 

Espécies ameaçadas - A substituição dos ecossistemas originais por pastagens, o 

extrativismo desordenado e a poluição têm reduzido e até levado à extinção inúmeras 

espécies vegetais nativas.  

Animais em extinção – Parte das espécies ameaçadas consistem em mamíferos, aves, répteis 

e invertebrados.  
 

Rios assoreados – Grande parte das bacias hidrográficas sofrem assoreamento devido à 

erosão provocada por utilização inadequada do solo.  

Deve-se registrar, entretanto, que o uso inadequado de áreas públicas de interesse 

ambiental não se restringe apenas assentamentos, mas ao uso e ocupação do solo. Limoeiro 

do Norte tem exemplos clássicos dessa situação, como é o caso da construção de casas nas 

margens da Lagoa Salina, em Área de Preservação Permanente.  
 

Segundo a Lei Federal 7.803 e Resolução CONAMA N° 303, é considerada área de 

preservação permanente: 

1. Ao redor de nascente ou olho d’ água, ainda que intermitente, com raio 

mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, a bacia hidrográfica 

contribuinte; 

2. Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa de metragem mínima de 

trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas, 

e cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos de 

água com até vinte hectares de superfície, cuja a faixa marginal será de 

cinqüenta metros. 
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Trata-se de uma quantidade de impactos ambientais que necessitam de 

monitoramento e acompanhamento visando à correção de rumos, para isso a mensuração 

sistemática de indicadores ambientais são imprescindíveis. Acredita-se que seguindo essa 

premissa, as conseqüências no futuro mais distante quanto a problemas ambientais serão 

minimizadas, para que isso aconteça, é necessário à participação popular nas tomadas de 

decisões.  
 

Segundo as estratégias de desenvolvimento sustentável nas dimensões urbano sócio 

econômico no PDDU (2000), que trata a qualificação do território do Município, 

objetivando a valorização do patrimônio ambiental (cultural e natural), e promovendo suas 

potencialidades e garantindo sua perpetuação, foram propostas algumas medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias, são elas: 
 

Projetos de Abrangência Local: 
 

1. Parque Ecológico da Ilha; 

2. Unidade de Conservação das Carnaúbas; 

3. Preservação da Encosta da Chapada do Apodi; 

4. Requalificação das Barragens das Pedrinhas; 

5. Plano setorial do Aterro sanitário compartilhado 

 

 

O Quadro 4.6 apresenta os principais recursos hídricos do Município, com suas 

atuais condições de uso e uma avaliação dos danos que esses usos já causaram. 
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Quadro 4.6- Uso Atual e Preservação dos Recursos Naturais de Limoeiro do Norte 
Recursos Hídricos 

Recursos hídricos Condições de Uso Impacto 
RIO JAGUARIBE 

 

Abastecimento doméstico 
Irrigação 
Fornecedor de areia do leito 
Fornecedor de argila da planície de 
inundação 
Receptor de efluentes  
Valor paisagístico edificações em leitos e 
margens Receptor de lixo doméstico  
Via de acesso, com leito seco 

Prejudicado na qualidade da água pela 
presença de coliforme fecal 
Uso de agrotóxicos - lixiviação. 
Retirada da areia e argila de forma 
indiscriminada 
Contaminação. 
Destruição da mata ciliar. 
Construção ilegal em áreas de risco. 
Contaminação. 
Compactação do leito 

RIO QUIXERE 

 

Irrigação 
Abastecimento e atividades domésticas 
Fornecedor de argila 
Lazer - Praia 
Valor paisagístico 
Via de acesso - passagem molhada 

Uso de agrotóxicos - lixiviação. 
Lavagem de roupas. 
Prejudicado pela presença de coliformes 
fecais 
Lavagem de veículos. 
Retirada de argila de forma indiscriminada. 
Efluentes e lixos. 
Desmatamento ciliar 

R1O BANABU1Ú 
Irrigação 
Receptor de efluentes 
Fornecedor de argila 
Valor paisagístico 
Agricultura  de  subsistência,  nos trechos 
secos 

Uso de agrotóxicos - lixiviação. 
Contaminação 
Retirada de argila de forma indiscriminada 
Destruição da mata ciliar 

AÇUDE DO BIXOPÁ 
Água para higiene doméstica 
Retirada de granito 

Alterações da paisagem pela retirada de 
granito. 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Limoeiro do Norte - PDDU (2000) 
 

Por sua vez, o Quadro 4.7 apresenta avaliação sobre o solo do Município. 
 

Quadro 4.7 - Uso Atual e Preservação dos Recursos Naturais de Limoeiro do Norte -
Solos 
Tipos de Solos Condições de Uso Impacto 

ALUVIAIS 
(profundos, argilosos, siltosos, arenosos e 
de alta fertilidade) 

Extrativismo vegetal de camaubeiras e 
oiticicas. 
Perímetro irrigado, com produção de arroz 
e banana. 
Urbanização. 

 

Desmatamento do carnaubal e da mata ciliar 
Assoreamento dos rios. 
Contaminação do solo, da água superficial e 
subterrânea por uso de agrotóxicos. 
Inundações. 
Compactação, salinização e exaustão do solo. 
Lançamentos domésticos. 
de resíduos líquidos e domésticos. 
Lixo despejado a céu aberto, com proliferação de 
insetos e roedores, poluição de água 
subterrânea ou superficial. 
Lodos resultantes do processo de tratamento de 
esgotos com a presença de microrganismos 
patogênicos. 
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Quadro 4.7 - Uso Atual e Preservação dos Recursos Naturais de Limoeiro do Norte –Solos 
(continuação) 

Tipos de Solos Condições de Uso Impacto 
CAMBISSOLOS 
(profundos ou rasos, textura média ou argilosa, 
moderadamente drenados) 

Agricultura irrigada 
(principalmente grãos). 
Extração de calcário. 

Desmatamento da Caatinga. 
Contaminação e dos lençóis 
subterrâneos, por uso de agrotóxicos 
e deposição de embalagens de 
agrotóxicos 

PLANOSSOLO SOLÓDICO 
(profundidade rasa a 
moderada, argiloso, umidade em 
excesso,drenagem imperfeita,baixa 
permeabilidade) 

Extração de argila. 
Agricultura  de   subsistência nos períodos 
chuvosos. 

 

Erosão provocada pela retirada 
indiscriminada de argila 

SOLONETZ SOLODIZADOS 

 

Agricultura de subsistência, das culturas de 
milho, feijão, mandioca e algodão arbóreo. 

Pecuária extensiva, de bovinos e ovinos. 

Erosivo 

VERTISSOLOS 
(elevado teor de argila, eutrófíco, encharcado no 
período chuvoso) 

Exploração de argila. Erosivo. Inundações 

PODZÓLIDO VERMELHO-AMARELO 
(profundos, ácidos, baixa fertilidade) 

Cultivo de cajueiro. Agricultura de subsistência. 
Favorável à irrigação.Pecuária extensiva,  de 
bovinos e ovinos. 

Desmatamento. 

 

AREIAS QUARTZOSAS 

 

Culturas de subsistência às margens das lagoas 
- batata doce e macaxeira. 
Pecuária extensiva - bovinos e caprinos. 

 

SOLOS L1TÓL1COS 
(raso, pedregoso, vegetação de semi-árido) 

Pecuária - bovinos e caprinos para consumo 
doméstico. Desmatamento 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Limoeiro do Norte - PDDU (2000) 
 

Com respeito à preservação de ambos os recursos naturais, um conjunto de 

sugestões é apresentado a seguir: 
 

a) desenvolvimento de ações e medidas visando estimular o cumprimento da 

legislação pertinente, a nível dos três poderes, e das Resoluções do CONAMA; 
 

b) estabelecimento de parcerias com órgãos que possam contribuir para a 

preservação do meio ambiente, de modo a ampliar a eficácia da ação municipal. 

Dentre esses órgãos, encontram-se a SEMACE, SAE-FNS, SRH, DNOCS, SDU, 

SDR, EMATERCE, EMBRAPA, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de 

Educacfio, Delegacia Federal de Agricultura, IBAMA, SECITEC, DNPM,   

CPRM, Universidades e Organismos de financiamento; 

c) criação de um órgão para a gestão ambiental no Município, respeitando o 

Capítulo 18 da AGENDA 21 -"Proteçâo da Qualidade e do Abastecimento dos 

Recursos Hídricos: Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, 

Manejo e Uso dos Recursos Hídricos. 
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5.  DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

LIMOEIRO DO NORTE ATRAVÉS DA MANIFESTAÇÃO POPULAR 

 

Dando continuidade às atividades inerentes a participação popular para elaboração 

do PMSB, após capacitação de delegados (representantes da sociedade civil), foram 

realizados no Município de Limoeiro do Norte – CE, 13 (treze) Seminários Comunitários, 

com o intuito de promover momentos de discussão, reflexão e definição de propostas; entre 

o Conselho Popular de Saneamento e os Delegados – Representantes da Sociedade Civil 

inseridos nos Grupos de Trabalho do PMSB – e, os moradores das comunidades; acerca das 

prioridades, quanto à problemática de cada área e o levantamento das expectativas, sobre as 

possíveis soluções para a melhoria do saneamento básico no Município. 
 

Os seminários foram divididos e realizados de acordo com proposta de ação definida 

pelo Grupo Executivo de Saneamento, onde foram levados em consideração os seguintes 

critérios para o seu planejamento: a quantidade de áreas presentes no município (Sede 

Urbana e Rural, Distritos e Localidades), a extensão territorial de cada área e a quantidade 

populacional, buscando o retorno da sociedade com relação à situação atual do saneamento 

básico no Município, conforme Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade - 

RMPS.  

 

Para a definição da quantidade de seminários, foi determinada a realização de 01 

(um) Seminário Comunitário, para a Sede Urbana e Rural do município, sendo este realizado 

na Sede, podendo contemplar bairros e adjacências, 01 (um) Seminário Comunitário para o 

Distrito de Bixopá e, 11 (onze) Seminários Comunitários para as Localidades – 01 (um) 

seminário para a Localidade Setor NH 4, 01 (um) seminário para a Localidade Canto Grande 

de Baixo, 01 (um) seminário para a Localidade Cidade Alta, 01 (um) seminário para a 

Localidade Espinho, 01 (um) seminário para a Localidade Ingarana, 01 (um) seminário para 

a Localidade Córrego de Areia, 01 (um) seminário para a Localidade Pedra Branca, 01 (um) 

seminário para a Localidade Arraial, 01 (um) seminário para a Localidade km Sessenta, 01 

(um) seminário para a Localidade Cabeça Preta e 01 (um) seminário para a Localidade 

Bonfim.  
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Com relação à situação sócio-econômica e ambiental, foram contextualizadas em 

âmbito geral para todo Município de Limoeiro do Norte, as seguintes realidades: 

 

COMUNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR NH 4, SETOR NH 5, SETOR NH 6, 
SETOR S  

 

- A comunidade do Setor NH4 tem uma escola (educação infantil até o 9º ano) 

- Para todas as comunidades existem 3 escolas, NH 4 e NH 5 funcionam, mas a do Setor S 

não funciona 

- Programa Brasil alfabetizado (Setor 6 e 4 – alfabetização de adultos) 

- Tem um posto de saúde em construção 

- 2 vezes por semana tem atendimento da Saúde da família (PSF) 

- Setor 5 não tem agente de saúde, nos demais tem (visita domiciliar) 

- Excesso de pulverização na agricultura, mau uso do agrotóxico (sem equipamentos), 

embalagens de agrotóxicos são jogadas próximo ao canal de irrigação. 

- Ocupação e renda: Agricultura (Arroz 70% a 80% e feijão), Educação, muitos trabalham 

na Chapada do Apodi, benefícios do governo. 

 

COMUNIDADES LOCALIZADAS NO CANTO GRANDE DE BAIXO, CANTO 
GRANDE DE CIMA E SETOR R  

 

- Ocupação e renda: Serra do Apodi, algumas pessoas trabalham em Limoeiro. 

- Educação: A população do Setor R estuda em Bom Jesus, C.G. de Cima estuda em 

Limoeiro, Canto grande de Baixo tem uma escola para educação infantil, não tem muitos 

alunos, então a prefeitura prefere pagar o transporte p/ Limoeiro. 

- Saúde: No Setor R o médico atende em um prédio escolar (a cada 8 dias) 

C.G. de Baixo atendimento médico acontece a cada 8 dias em uma casa alugada 

(atendimento de péssima qualidade) 

- C.G. de Baixo tem Transporte Coletivo para Limoeiro (paga-se 4 reais), C.G. de Cima tem 

um Pau-de-arara. 
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COMUNIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE ALTA E BOM JESUS  

 

- Tem uma Fábrica de Cerâmica (problema de fumaça das chaminés) 

- Fabrica de doce (mesmo problema) 

- Tem um matadouro contaminando o Rio Jaguaribe (Sangue, água, carcaças) 

- Tem três escolas na cidade alta (Educação infantil até 2º grau) 

- Tem um posto de saúde, mas quase não tem atendimento (atendimento só no posto) 

- O trabalho das agentes de saúde é de boa qualidade (cobre toda a área) 

- Só funciona uma equipe de PSF 

- Ocupação e Renda: muitos aposentados, Chapada do Apodi, funcionários público 

municipal e estadual, comércio, trabalho informal, comércio (retifica, escritório de 

contabilidade, mercadinho, confecção, pizzaria, loja de eletrodomésticos, posto de gasolina, 

caixa do BB no mercado)   

 
DISTRITO DE BIXOPÁ E COMUNIDADE LOCALIZADA NA CABEÇA DA VACA 

 

- Problemas com pocilgas. 

- Tem uma Escola de Educação básica (alfabetização ate o 9º ano), tem dois anexos, 

Tanquinho e Croata de Baixo (fundamental 1). 

- Ensino médio é feito em Limoeiro. 

- Casa de apoio para a saúde (Matadouro) fica a 1 Km de Bixopá ( o atendimento é realizado 

por uma (01) equipe do PSF, mas não é suficiente). 

- Estão construindo um Posto de Saúde (ao lado da escola). 

- Existem 8 agentes de saúde que cobrem toda a área. 

- Existe uma quadra de esportes na sede e um campo de futebol. 

- Posto de Saúde que esta sendo construído (tem boa estrutura) 

- Tem ônibus e pau-de-arara todo dia 

- Ocupação e renda: existe uma pedreira (quebra-pedra), fornecimento de lenha para a 

cerâmica, funcionários públicos municipais, Canal da integração, Chapadão de Russas, 

agricultura de subsistência (feijão, milho e mandioca), não tem emprego, as pessoas vivem 

da aposentadoria das avós. 
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COMUNIDADE LOCALIZADA EM INGARANA, CONGO I e CONGO II 

 

- As 3 comunidades possuem escola (total de 3), mais no momento apenas 2 estão 

funcionando,uma em Ingarana até o ensino fundamental 2 e outra em Congo II, onde 

funciona a 2º e 4º série do ensino fundamental 1 

- A escola de Ingarana atende toda a região (Congo I e II) 

- Saúde: em Ingarana uma equipe de saúde da família atende num galpão, a mesma equipe 

do PSF atende no congo I 

- A equipe de PSF está a 6 meses sem médico 

- O atendimento odontológico está localizado na comunidade de Espinho 

- As 3 regiões são cobertas com agentes de saúde 

- Transporte: não possui um coletivo, utilizam o transporte de linha que vem de Limoeiro do 

Norte, não existe um abrigo para a espera do transporte 

- Congo I: tem um ônibus 

- Ocupação e renda: Agricultura (feijão, milho, mandioca, caju  e castanha), funcionalismo 

público estadual e municipal, tabuleiro de russas e aposentadoria. 

- Lazer: Não tem lazer (não possui quadra, pracinha, campo de futebol) 

 

COMUNIDADE LOCALIZADA EM DE ESPINHO E DANÇAS 

 

- Muitas pocilgas 

- Possui uma cerâmica que está deixando a população com problemas respiratórios 

- Ocupação e renda: Danças - trabalhos com palha de carnaúba, produção de caju e no 

inverno se planta milho e feijão. 

- Ocupação e renda: Espinho - possui um grupo de mulheres (20) que vendem confecções e 

produtos feitos na comunidade numa feira na praça de 15 em 15 dias 

- Educação: Escola no Espinho que atende espinho e danças até o fundamental 2 

- Posto de saúde está sendo construído, uma equipe de PSF sem médico atende numa sala da 

associação (mesma que atende 6 comunidades) -Um dentista atende uma vez por semana 

- Transporte: Há um ônibus coletivo que passa pela região 
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- Lazer: Espinho - 2 campos de futebol, uma quadra que não é coberta e uma pracinha 

- Lazer: Danças - a quadra está destruída. 

- Ocupação e renda: Espinho e Danças – cerâmica, Tabuleiro de Russas, chapada do Apodi, 

aposentadoria, muitas pessoas trabalham em Limoeiro. 

- Solicitação da comunidade de Espinho: quadra coberta 

 

COMUNIDADE LOCALIZADA EM PEDRA BRANCA, TABULEIRO ALTO, 

VÁRZEA DO COBRA, LAGOA DAS CARNAÚBAS, JUREMA 

 

- Em várzea e tabuleiro ainda existe casas de taipa 

- Várzea do Cobra, Tabuleiro e Pedra Branca tem pocilgas, L. das Carnaúbas não tem 

- Educação: tem uma escola até o ensino fundamental 2 em Pedra Branca que atende as 

outras comunidades 

- Tabuleiro tem um anexo onde funciona só escola infantil 

- Várzea tem uma escola com boa estrutura que tem educação de jovens e adultos 

- Existe transporte escolar, mas é precário 

- Saúde: tem um posto de Saúde (mini-hospital) em Várzea do Cobra e atende as demais 

comunidades, tem uma pequeno consultório dentário na escola de Pedra Branca que atende a 

comunidade 2 vezes por semana. 

- Tem uma equipe de PSF que atente a todas as comunidades 

- Ocupação e renda: aposentados, funcionários públicos municipais e estaduais, cerâmica, 

agricultura (limão, banana, macaxeira, melancia, criação de gado, ovelhas, Chapada do 

Apodi, cera de carnaúba) 

 

COMUNIDADE LOCALIZADA EM BONFIM, BONFIM DE CIMA, MORROS, 
PITOMBEIRA, SOCORRO 
 

- Educação: tem uma escola até o ensino fundamental 1 (6ª serie) em Bonfim de Baixo e 

Socorro. As crianças das demais comunidades estudam em Limoeiro. 

- Não há transporte escolar.  

- Saúde: não tem um posto de Saúde, tem um ponto de apoio no Bonfim de Cima. 
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- Tem uma equipe de PSF que atente uma vez por mês no mutirão. 

- Bonfim de Baixo, e Morros a mesma equipe atende uma vez por mês aos diabéticos , 

hipertensos. 

- Todas as comunidades são cobertas por agentes de saúde. 

- Parte da área de Socorro está descoberta de ACS.  

- Ocupação e renda: agricultura (feijão, milho, banana) Chapada do Apodi, vacarias, agentes 

de saúde, municipais e estaduais, aposentados. 

- Em Socorro a maioria das pessoas trabalha no Centro. 

- No Bonfim de cima, as pessoas trabalham com a quebra de milho e corte da carnaúba. 

- Lazer: Barragem das Pedrinhas, barracas, 1 quadra, 1 igreja em Bonfim de cima.   

- Em Socorro solicita-se uma praça. 

- Pitombeira: solicitação de uma quadra poliesportiva.  

- Bonfim de Baixo requer uma melhor estrutura do colégio, sugerem que o antigo seja um 

posto de saúde.  Melhorar a quadra. 

- Morros – melhorar o colégio e ativar pois não funciona mais. Quadra de Esportes. 

- Bonfim de Cima pede um centro para idosos e crianças. 

- Não há transporte coletivo.    

 

COMUNIDADE LOCALIZADA EM KM 60 e SUCUPIRA 
 

- Casas de Taipa – em Sucupira tem aproximadamente 100 casas de taipa. No km 60 cerca 

de 50 apenas.  

- Educação: km 60 tem uma escola até o ensino fundamental II (9ª serie) que atende algumas 

localidades próximas. Sucupira - idem. 

- Saúde: KM 60 existe um posto de Saúde que atende a 6 comunidades da chapada. 

Existem cerca de 70 famílias descobertas sem agentes de saúde. 

- SUCUPIRA: tem um ponto de apoio com uma equipe de PSF completa que atente uma vez 

por semana. 

- Ocupação e renda: agricultura (feijão, milho,) e firmas: Belmont, Banesa, Carbomil corte 

de lenha, pedreira e carvão, agentes de saúde, municipais e estaduais, aposentados, 

professores. 
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- Lazer: Sessenta: 1 parque uma vez por ano, 1 quadra, 1 clube e 1 campo. 

- Em Sucupira: 1 quadra, 1 campo, 1 igreja, 1 pracinha. E muitos bares. 

- As duas comunidades solicitam mais segurança. 

- Transporte coletivo de R$ 8,00 saindo de Sucupira e R$ 10,00 saindo de Sessenta.    

 

COMUNIDADE LOCALIZADA EM CÔRREGO DE AREIA, QUIXABA, 
MILAGRES 
 

- Educação: Quixaba tem 01 (uma) escola, mas não funciona por quantidade insuficiente de 

alunos. Córrego de Areia tem 01 escola pública que atende as demais comunidades vizinhas 

e que contempla do ensino infantil até a 9ª serie, além do EJA. 

− Saúde: Existe um posto de Saúde com 1 equipe de PSF em Córrego de Areia, segundo 

relatos o posto fica mal localizado com uma distância de até 4 km  para algumas 

localidades. 

− A área é coberta por 05 agentes de saúde. 02 no Córrego e um em cada comunidade. 

− Ocupação e renda: Agricultura, artesanato, cerâmicas, coco. 

- Lazer: Possui 1 quadra em construção em Quixaba, 1 em Milagres e 2 em Córrego de 

Areia.  

− As comunidades possuem igrejas evangélicas e terreiros de umbanda, há uma igreja 

católica em construção.  

 

COMUNIDADE LOCALIZADA EM ARRAIAL 
 

- A população denunciou a fumaça das Chaminés das cerâmicas e das padarias. 

- Educação: 1 escola pública feita pela comunidade (ajudou na construção) que contempla 

do ensino infantil até a 7ª serie. 

- Alguns alunos do ensino médio recorrem ao distrito de Flores no município de Russas.  

- O transporte escolar transporta alunos do ensino médio para Limoeiro. 

− Saúde: Existe um posto de Saúde com 1 equipe de PSF em São Raimundo. 

− A comunidade denuncia que o posto funciona de maneira precária, pois é constante a 

falta de água. A equipe médica só atende 4 hs por dia. 
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− A área é coberta por 4 agentes de saúde. 2 no Arraial, 1 em São Raimundo e 1 em 

Canafístula.Em média 250 famílias por ACS. 

− Os moradores solicitam um posto de saúde em Arraial. 

− Ocupação e renda: Criação de gado para produção e comercialização de leite, muitas 

pessoas trabalham nas cerâmicas, fabricam redes em São Raimundo, pintura, bordado, 

tapete, renda, toalhas. 

- Lazer: Possui 1 quadra e 1 praça em São Raimundo, . 

− A população solicita uma ciclovia, iluminação, sinalização, estrada muito estreita. 
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO NORTE - CE  

  DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 
(EDUCAÇÃO) 

ANO DE  REFERÊNCIA 
2007 

 
 

QUESTIONÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO: 

 
 

    Município  UF  

    Órgão  responsável   
  Sigl

a 
  

    Endereço completo do órgão  
   
    Nome do mandatário    
    Cargo do mandatário   
    Nome do 

entrevistado 
  

    Cargo do entrevistado  Tel   
    E-mail:  E-

mail 
  

    Data da entrevista:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a equipe responsável pelo levantamento 
de dados para o PMSA – Coordenador Iran Eduardo Lima Neto, pelos telefones : (085) 
32242715  ou (85) 30864774 ou  por  e-mail: iran@rmsengenharia.com.br 
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Quadro 1 – Docentes, matrícula inicial e salas de aula 
Quantidade (Unidades) 
Docentes Matrícula Inicial Salas de Aula 

Município 

F E M P F E M P F E M P 

Limoeiro do 
Norte 

            

Bixopá             
Legenda: 
F – Federal; E – Estadual; M – Municipal; P – Particular. 
 

Quadro 2 – Escolas com Equipamento 
Quantidade (unidades) 
Pública Particular 

Município 

Total 
Escolas 

Bibliotecas 
 

Laboratório 
Informática 

Total 
Escolas 

Bibliotecas 
 

Laboratório 
Informática 

Limoeiro do 
Norte 

      

Bixopá       
 

Quadro 3 – Indicadores Educacionais no Ensino médio e Fundamental 
Indicadores (Quantidade) 
Aprovação Reprovação Abandono Repetência 

Município 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

Limoeiro do 
Norte 

        

Bixopá         
OBS: essa tabela só falta responder o item repetência. 
 

Quadro 4 – Indicadores Educacionais Gerais 
Indicadores (Quantidade) 

Qualificação dos docentes (%) Taxa de 
Escolarização (%) 

Município 
Aluno por 
sala de aula 
 Ens. 

Fund. 
Ens. 
Médio 

Ed. 
Infantil 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

Limoeiro do 
Norte 

      

Bixopá       
 
Nota: Considerar qualificado na educação infantil, o docente com nível médio ou 
superior, e nos ensinos fundamental e médio com nível superior. 
A taxa de escolarização refere-se a quantidade de alunos (%) que estão na escola, no 
ensino fundamental e no ensino médio. 
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No que diz respeito à Educação de Adultos, quantas pessoas estão matriculados na sede e no 

distrito?  

 

 

1) Quais os programas desenvolvidos pela secretaria de educação do município? 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - População em Idade Escolar em Limoeiro do Norte 
Faixa Etária Local 

5-9 anos 10-14 anos 
Total 

5-14 anos 
Participação 

(%) 

Sede     
Bixopá     

TOTAL     
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO NORTE- - CE  

  DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO (FINANÇAS) 

ANO DE  
REFERÊNCIA 

2007 

 

 

QUESTIONÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a equipe responsável pelo 
levantamento de dados para o PMSA – Coordenador Iran Eduardo Lima Neto, pelos 
telefones : (085) 32242715  ou (85) 30864774 ou  por  e-mail: 
iran@rmsengenharia.com.br 

 
    Município  U

F 
 

    Órgão  responsável   
  Sigl

a 
  

    Endereço completo do órgão  
   
    Nome do mandatário    
    Cargo do mandatário   
    Nome do 

entrevistado 
  

    Cargo do entrevistado  Tel   
    E-mail:  E-

mail 
  

    Data da entrevista:   
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Quadro 1 – Produto interno bruto 
Indicadores (Quantidade) 

PIB por setor 
Município 

PIB total a preço de 
mercado 

PIB per 
capita Agropecuária Indústria Serviços 

Limoeiro do Norte      
Bixopá      

 
Quadro 2 – Receita Municipal 

Indicadores (Discriminação) 
Receita corrente Receita de capital 

Município 
Receita 
total Receita 

tributár
ia 

Receita  
Patrimonia
l 

Receita 
de 
serviços 

Transferências 
correntes 

Outras 
receitas 
corrent
es 

Transf. 
capital 

Outras 
Receitas 
capital 

Limoeiro 
do Norte 

        

Bixopá         
 
Quadro 3 – Despesa Municipal 

Indicadores (Discriminação) 
Receita corrente Despesas de capital 

Município 
Total 

Pessoal 
e 
encargos 
sociais 

Juros e 
encargos 
das 
dividas 

Outras 
despesas 
correntes 

investimentos Inversõ
es 
financei
ras 

Amortizaçã
o da divida 

Limoeiro do 
Norte 

       

Bixopá        
 

Quadro 4 – Receita Estadual arrecadada 
(Discriminação) Municípios 
Receita 
total 

Receita 
tributária 

Receita do ICMS 

Limoeiro do 
Norte 

   

Bixopá    
 

Quadro 5 – Receita da união arrecadada 
 
 

 

 

(Discriminação) Municípios 
Receita total Arrecadação IPI 

Limoeiro do Norte   
Bixopá   
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO NORTE - CE  

            DIAGNÓSTICO DE INFRA ESTRUTURA 

ANO DE  
REFERÊNCIA 

2007 

 
 

QUESTIONÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a equipe responsável pelo 
levantamento de dados para o PMSA – Coordenador Iran Eduardo Lima Neto, pelos 
telefones : (085) 32242715  ou (85) 30864774 ou  por  e-mail: 
iran@rmsengenharia.com.br 

 
 Município  UF   
    Órgão  responsável   
  Sigl

a 
  

    Endereço completo do órgão  
   
    Nome do mandatário    
    Cargo do mandatário   
    Nome do 

entrevistado 
  

    Cargo do entrevistado  Tel   
    E-mail:     
    Data da entrevista:   
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Quadro 1 – Infra-estrutura – Abastecimento de Água 
Especificação (Quantidade) 
Município Estado 

Município 

Ligações 
Reais 

Ligações 
Ativas 

Volume 
Produzido (m3) 

Ligaçõe
s Reais 

Ligações 
Ativas 

Volume 
Produzido (m3) 

Limoeiro do 
Norte 

      

Bixopá       
 
Quadro 2 – Infra-estrutura – Esgotamento sanitário 

Especificação (Quantidade) 
Município Estado 

Município 

Ligações 
Reais 

Ligações 
Ativas 

Ligações 
Reais 

Ligações 
Ativas 

Limoeiro do Norte     
Bixopá     

 
Quadro 3 – Energia Elétrica - Consumo 

Indicadores (Quantidade) 
Residencial Industrial Comercial Rural Público Próprio Revenda 

Município 

Consumo (%) Consumo 
(%) 

Consumo 
(%) 

Consum
o (%) 

Consum
o (%) 

Consum
o (%) 

Consum
o (%) 

Limoeiro 
do Norte 

       

Bixopá        
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO NORTE - CE  

            DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO 
(POPULACIONAL) 

ANO DE  
REFERÊNCIA 

2007 

QUESTIONÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a equipe responsável pelo 
levantamento de dados para o PMSA – Coordenador Iran Eduardo Lima Neto, pelos 
telefones : (085) 32242715  ou (85) 30864774 ou  por  e-mail: 
iran@rmsengenharia.com.br 

 
 Município  UF   
    Órgão responsável   
  Sigl

a 
  

    Endereço completo do órgão  
   
    Nome do mandatário    
    Cargo do mandatário   
    Nome do 

entrevistado 
  

    Cargo do entrevistado  Tel   
    E-mail:     
    Data da entrevista:   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1 – Indicadores Demográficos 
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Tx. de Cresc. 
Anual 

Participação 
em Grupos 
Populacionais 

Município Dens. 
Demográfica 

urbana rural 

Taxa de 
Urbanização 

Razão 
de 
Sexo 

0-
14 

15-
64 

> 
64 

Razão de 
Dependência 

Limoeiro 
do Norte 

         

Bixopá          
 
                     Quadro 2 – População Residente 

Municípios Urbana Rural Homem Mulher 

Limoeiro do Norte     
Bixopá     

 
                                 Quadro 3 – Número de Domicílios 

Número de Domicílios Municípios 
urbana rural 

Limoeiro do Norte   
Bixopá   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       

RMS Engenharia - 124 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO NORTE - CE  

            DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

ANO DE  
REFERÊNCIA 

2007 

QUESTIONÁRIO  

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, contatar a equipe responsável pelo 
levantamento de dados para o PMSA – Coordenador Iran Eduardo Lima Neto, pelos 
telefones : (085) 32242715  ou (85) 30864774 ou  por  e-mail: 
iran@rmsengenharia.com.br 

 
 Município  UF   
    Órgão  responsável   
  Sigl

a 
  

    Endereço completo do órgão  
   
    Nome do mandatário    
    Cargo do mandatário   
    Nome do 

entrevistado 
  

    Cargo do entrevistado  Tel   
    E-mail:     
    Data da entrevista:   
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Quadro 1 – Número de Unidades de Saúde 
Quantidade (Prestador) Municípios 
Pública Privada 

Limoeiro do Norte   
Bixopá   

 
Quadro 2 – Tipo de Unidades de Saúde 

Quantidade (Unidade) Município 
Posto de 
Saúde 

Centro 
de 
Saúde 

Amb
. 

Consult
médico/ 
odontoló
gico 

Policlíni
ca 

Un. 
Mista 

Un. 
Móv
el 

Un.  
Vig. 
San. 

Outras Hosp. 

Limoeiro do 
Norte 

          

Bixopá           
 
Quais as doenças notificáveis no ano de 2007? 
 
 
Qual a taxa de fecundidade da sede e dos distritos? 
 
 
Qual a esperança de vida ao nascer? 
 
 
Qual a taxa de mortalidade materna da sede e dos distritos? 
 
 
Quadro 3 – Profissionais de Saúde 

Discriminação (Quantidade) Município 
médicos dentistas enfermeiros Outros prof. 

Saúde/nível 
sup. 

agentes 
comunitário
s de saúde 

Outros prof. 
Saúde/nível 
médio 

Limoeiro do Norte       
Bixopá       

 
Quadro 4 – Programa de Saúde da Família 

Indicadores (Descriminação) Município 
Até 4 meses só 
mamando 

0-11 meses com 
vacina em dia 

0-11 meses 
subnutridas 

12-23 meses 
subnutridas 

Peso< 2,5 kg ao 
nascer 

Limoeiro do 
Norte 

     

Bixopá      
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Quadro 5 – Indicadores de Saúde 
Indicadores (Descriminação - Proporção) Município 
Médico
s/ 
1000 
hab 

Dentistas/ 
1000 hab 

Leitos/ 
1000 hab 

Nascid
os 
Vivos 

Óbitos 
 

Unidades 
de Saúde/ 
1000 hab 

Peso< 2,5 
kg  
Ao nascer 

Taxa de 
Mortalidade 
Infantil/1000 
Nascidos 
vivos 

Limoeiro 
do Norte 

        

Bixopá         
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VISTORIA TÉCNICA – IMPACTOS AMBIENTAIS OBSERVADOS EM 
LIMOEIRO DO NORTE – CE 

 

 
      Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura A1 – Esgoto a céu aberto no Distrito de Bixopá – Ponto 216, Coordenadas UTM 
0588059 E / 9448640 N  

 
       Fonte: Visita in loco (2008) 

Figura A2 – Esgoto a céu aberto situado na Cidade Alta (Bairro Antônio Holanda na 
Sede do Município de Limoeiro do Norte – Ponto 236, Coordenadas UTM 0595209 E / 

9430755 N 
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      Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura A3 – Lançamento do efluente de esgoto – ETE, Ponto 229, Coordenadas 

0599727 E / 9432929 N 
 

 
       Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura A4 – Lançamento dos resíduos sólidos – Lixão situado na localidade de 

Maria Dias, Ponto 174, Coordenadas 0595342 E / 9428674 N 
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      Fonte: Visita in loco (2008) 
Figura A5 – Queima dos resíduos sólidos – Lixão situado na localidade de Maria 

Dias, Ponto 174, Coordenadas 0595342 E / 9428674 N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


