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ESTUDO DA EVOLUÇÃO URBANA DO BAIRRO SANTA TEREZA NA CIDADE DE
JUAZEIRO DO NORTE CEARÁ
ELIANE GUILHERME DA SILVA

A referida pesquisa apresenta um estudo do processo de evolução urbana no bairro Santa Tereza em Juazeiro
do Norte. Tendo como objetivo principal, conhecer o processo de evolução urbana no bairro, no passado e no
presente, verificando os benefícios e consequências socioambientais para a comunidade. Para tanto, realizamos
pesquisas bibliográficas e de campo na área de trabalho com a finalidade de obter informações sobre o
histórico como: surgimento do bairro, a origem dos seus primeiros moradores, onde foram construídas as
primeiras residências, através dos dados constatamos que o bairro tinha aspecto de favela era a periferia dos
bairros centrais e suas casas eram feitas de taipa, localizada na Rua São Pedro e foi com a implantação da
indústria calçadista que se intensificou o número de moradores devido à oferta de emprego, o desenvolvimento
do comércio, o proceder da urbanização e transformação da paisagem. Hoje é possível perceber o inicio da
verticalização das moradias. Estas informações foram colhidas através de entrevistas e questionários aplicados
com os moradores representando uma amostragem de 1% do total da população do bairro, com estimativa de
6.926 habitantes do senso de 2010 e comerciantes com a amostra de 5% do total de 92 lojas da Rua São Pedro,
localizadas no bairro. Utilizamos a leitura de mapas, imagens de satélites para a identificação da área, coleta
de informação através de fotografias e análise dos dados. Verificamos com os resultados da pesquisa, que o
bairro sofreu grandes transformações, desde sua ocupação e principalmente na última década, onde se percebe
a intensificação da urbanização resultando em uma constante renovação do espaço urbano. Nesta perspectiva
constatamos que se faz necessário um engajamento entre a comunidade do bairro, os agentes modeladores e
órgãos públicos responsáveis, promover uma conscientização, compromisso na organização da estrutura e
produção do espaço urbano.
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