XXI Semana de Iniciação Científica da URCA
05 a 09 de novembro de 2018
Universidade Regional do Cariri

IMPACTOS AMBIENTAIS NO BAIRRO HORTO, NO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE-CE
Maria Janaina da Silva Nascimento1, Audaiz de Sousa Leite2
Resumo: O município de Juazeiro do Norte está localizado no sul do estado do
Ceará e faz parte da Região Metropolitana do Cariri, sendo o mais desenvolvido
economicamente e demograficamente. O crescimento populacional se deu
principalmente pela figura religiosa do Padre Cícero, considerado santo por
muitos e que até hoje atraem romeiros e turistas do Brasil e do mundo, que
visitam o local conhecido como Colina do Horto, localizado no bairro Horto. O
processo de urbanização acelerada nesse bairro, provocou e provoca inúmeros
impactos ambientais, como por exemplo, deslizamentos de terra e erosão,
ocasionados sobretudo pelo uso indevido do solo, a exemplo das queimadas.
Diante do exposto essa pesquisa tem por objetivo analisar os impactos
ambientais presentes no bairro Horto, e buscar possíveis soluções. A
metodologia utilizada constitui-se de análise bibliográfica, trabalho de campo na
área de pesquisa, aplicação de questionário com os moradores do bairro, além
de registro icnográfico dos principais impactos ambientais que ocorrem no local.
A partir dos levantamentos feitos na área de estudo observou-se problemas na
estrutura geoambiental, como o desmatamento para a construção de novas
moradias e a presença de lixo depositado em lugares inadequados, sendo esse
lixo originado do consumo dos próprios moradores da área, e na estrutura
socioambiental observou-se como fator ainda preocupante a falta de
saneamento básico adequado, com existência de esgotamento sanitário a céu
aberto, auxiliando ainda mais a degradação ambiental. Para combater os
problemas ambientais presentes na localidade são necessárias políticas
públicas voltadas à solução desses problemas. Todavia é primordial que os
próprios moradores se conscientizem para enfrentar esses problemas, pois
alguns desses se resolvem com a mudança de hábito da própria população.
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