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Horto Florestal Olho d’Água da Bica está localizado no entorno do Centro de Educação 
e Saúde (CES) UFCG, no Município de Cuité-PB, em sua maior parte é composto por mata 
nativa, vegetação típica de Caatinga e com vestígio de Mata Atlântica. Importante no contexto 
social e cultural, assim como para as áreas ensino, pesquisa e extensão. Este importante 
patrimônio vem sofrendo diariamente com agressões antrópicas que vão desde desmatamento, 
caça e até descarte de material biológico de origem animal proveniente do matadouro Público 
Municipal. Este trabalho tem por objetivo buscar soluções a curto e médio prazo para sanar o 
problema do descarte de resíduos de origem animal no Horto Florestal Olho d’Água da Bica, 
que além de ser um problema de vigilância ambiental e epidemiológica, “mancha de sangue” a 
imagem do CES, violando ainda a Constituição Federal. Foram realizadas visitas ao matadouro 
municipal e ao Horto Florestal para reconhecimento e registro fotográfico de ambos, para um 
diagnóstico geral do problema. Este trabalho resultou em um documento que será encaminhado 
à administração do CES e a Prefeitura Municipal de Cuité, o qual relata a situação de 
degradação ambiental e risco à saúde pública e ainda recomenda a remoção do matadouro 
municipal de sua localização atual. 
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