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Resumo: O crescimento urbano na Região Metropolitana do Cariri (RMC) vem 

ocorrendo de forma desordenada do ponto de vista ambiental e os impactos 

associados estão relacionados principalmente às alterações nos cursos d’água 

a partir de supressão das matas ciliares, lançamento de efluentes sem 

tratamento, ocupações irregulares, originando processos erosivos e 

assoreamento, dentre os mais significativos. Nesse contexto, o objetivo 

principal desse trabalho é caracterizar a relação entre o processo de 

urbanização e os impactos ambientais associados que se dão nos principais 

cursos d’água da RMC. A metodologia utilizada neste trabalho apresenta como 

elemento teórico norteador, a análise ambiental integrada; apoiada por um 

roteiro técnico-científico compartimentado em etapas de gabinete, campo e 

laboratório. Os resultados preliminares mostram que, com o crescimento 

urbano das cidades da RMC, os cursos d’água vem substancialmente sendo 

alterados e ocupados, dentre eles, os leitos dos principais cursos d’água da 

região como: Salamanca (Barbalha), Cariús (Santana do Cariri e Nova Olinda), 

Granjeiro e Batateiras (Crato), Salgadinho (Juazeiro do Norte) e Salgado 

(Missão Velha). Nesse sentido, os estudos devem avançar sobre a temática em 

função do agravamento sofrido a partir da intensificação da urbanização e a 

necessidade de aprofundamento dentro da concepção de sustentabilidade 

ambiental na RMC.  
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