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Para a realização deste trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas e 
documentais visando ao levantamento de dados compreendidos como fundamentais. A 
cidade de Cajazeiras nasceu às margens do riacho Capoeiras, onde foi construído um 
grande reservatório para abastecer a população ribeirinha e a Casa Grande, onde 
moravam os fundadores da cidade. Deste modo a paisagem da formação urbana da 
cidade de Cajazeiras, no qual se firmou o núcleo social, iniciou-se no entorno do Açude 
Grande, onde até hoje podemos encontrar resquícios da sua fundação. O aumento 
populacional junto ao tempo de seca e estiagem, fez com que em 1915 fosse feita a 
ampliação do referido reservatório, entretanto, não conseguindo acompanhar o 
desenvolvimento urbano, o mesmo deixou de ser o reservatório de abastecimento da 
cidade, como também passou a ser espaço para construções inadequadas àquela área. 
Além disso, a falta de saneamento urbano fez com que os dejetos provenientes das 
residências fossem despejados nas suas águas, desencadeando um processo de 
degradação que inviabilizou a utilização de suas águas para o consumo humano. 
Atualmente existe um projeto de revitalização do Açude Grande de Cajazeiras, com a 
liberação de verbas federais já previstas. É esperado por toda sociedade cajazeirense a 
aplicação adequada dessa verba para revitalização das águas do açude, promovendo a 
retirada dos esgotos e a canalização dos mesmos para a estação de tratamento de esgotos 
da cidade, o planejamento e a execução da melhor estratégia de recuperação das suas 
águas, através da despoluição e a criação de uma área verde e de ações de educação 
ambiental contínuas visando à conservação do local, promovendo assim através do 
saneamento ambiental a qualidade e sustentabilidade do ambiente. 
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