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 Resumo: As romarias se inserem como umas das particularidades do 

catolicismo, no qual se fundamentam em cultos nas igrejas ou em forma de 

penitências para alguns santos de suas devoções já que são de suma 

importância para os fiéis, visto que eles repassam esses costumes de geração 

para geração. Essa pesquisa tem como objetivo discutir sobre o fluxo de pessoas 

e averiguar a questão da produção de lixo descartados em locais inadequados 

pelos romeiros. Os procedimentos metodológicos desse trabalho se deram a 

partir de levantamento bibliográfico para a melhor compreensão do tema 

proposto, onde serviu de base para elaboração do roteiro de entrevistas o qual 

foi aplicado com romeiros, barraqueiros e moradores no bairro do Horto em 

Juazeiro do Norte. Foram entrevistadas no total 20 pessoas, das quais 48% eram 

homens e 52% eram mulheres, em seguida foi realizada a análise dos dados 

obtidos nas entrevistas, partindo desses dados foram produzidos gráficos e 

mapas do Google Maps demarcando as áreas com maior concentração de lixo. 

Diante dos resultados foi possível observar que as áreas que possuem maior 

concentração de lixo são as áreas com maior fluxo de visitantes, além disso no 

período de romarias a quantidade de lixo é produzida em dobro. Assim é 

necessário destacar a importância de trabalhar a conscientização dos romeiros, 

moradores e barraqueiros, para que possam usufruir do espaço e consigam 

aproveitar as festividades da região, e assim, ajudando a combater a produção 

excessiva de lixo. 
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