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ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA DO LIXO NAS ROMARIAS
 EM JUAZEIRO DO NORTE – CE

Msc. Cieusa Maria C. Pereira
                                                                   PRODEMA UFC

O presente trabalho analisa, em Juazeiro do Norte – Ceará, a problemática do lixo durante os dias
de romarias, enfocando as condições sociais, econômicas e ambientais do Município. A cidade possui
uma população de 214 mil habitantes, a qual é duplicada durante as três festas religiosas que acontecem
as romarias, ocorrendo uma sobrecarga nos serviços públicos, especialmente no manejo adequado do
lixo. Durante a pesquisa, foi usada metodologia dialética, a qual possibilitou inicialmente fazer diagnóstico
da situação atual do lixo, com caracterização e quantificação dos resíduos sólidos nos dias de romarias,
identificando-se os impactos negativos desses resíduos e verificando-se quem são os produtores do lixo,
seu papel e responsabilidade perante a questão ambiental na cidade de Juazeiro do Norte – Ceará. Além
disso, fez-se um levantamento dos depósitos de materiais recicláveis para verificar a demanda e analisou-
se a situação dos catadores desses materiais. Identificaram-se, por meio de pesquisa de campo, os lixões
de Juazeiro do Norte, utilizando-se como referência às gestões municipais de 1980 até 2005. Consideraram-
se também os atores sociais e suas respectivas ações educativas no Município na busca de mitigar o
problema. Com base nesses elementos, analisaram-se as questões estudadas, realçando o fato de que a
Cidade de Juazeiro do Norte necessita integrar ações para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos
no Município, assim como, precisa agir diante da ineficiência das políticas públicas e implementar, com a
participação dos habitantes e visitantes, a Educação Ambiental como elemento fundamental na aprendizagem
do eco-cidadania.
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