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RESUMO: Considerando as impedâncias naturais existentes no meio físico, é plausível destacar
que os recursos hídricos são de modo natural distribuídos de forma desigual entre as regiões.
Neste sentido, os indivíduos que habitam nas áreas semiáridas possuem uma vulnerabilidade e
uma maior probabilidade de passar por dificuldades no que se refere ao recurso água. Logo,
analisando o supracitado contexto, é viável salientar que as ações antrópicas aliadas as condições
naturais do meio, tende a acelerar o processo de transformação das características físicas do
recurso hídrico comprometendo a sua quantidade e qualidade. Assim sendo, tendo como objetivo
analisar os impactos sociais procedentes da escassez hídrica em Tobias Barreto-SE, a presente
pesquisa buscou compreender as dificuldades da população bem como ponderar as medidas
paliativas que foram designadas para mitigação das dificuldades. É importante avivar que a
mesma transcorreu por meio do método procedimental de Libault, seguindo os níveis compilatório,
correlativo, semântico e normativo respectivamente, acompanhado da análise Ecodinâmica de
Tricart (1977). No mais, conforme análises realizadas, é evidente que apresentando clima
semiárido a população tobiense fica sob um relevante estado de vulnerabilidade quando se trata
das alterações do ciclo hidrológico.
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INTRODUÇÃO

Analisando a dinamicidade do meio ambiente e compreendendo que de modo natural os
recursos hídricos são distribuídos de forma desigual entre as regiões, é plausível salientar que
algumas populações já possuem uma pré-disposição a passar por dificuldades no que se refere
ao quesito água. No entanto, haja vista a grande relevância da água para a sociedade, os
indivíduos tentam driblar a falta desta de diversos modos, sejam através do armazenamento em
casa, da construção de açudes ou até mesmo poços.

Apesar de vital a humanidade, os recursos hídricos têm no decorrer dos anos passado por
processos degradatórios tornando ainda mais incisivos os problemas oriundos da desigual
distribuição. Neste sentido, frente as dificuldades que afetam de modo constante a sociedade, as
discussões acerca dos recursos hídricos tornaram-se frequentes ganhando grandes destaques
nas realizações de pesquisas.

Cabe destacar que o uso exacerbado da água sem levar em consideração os períodos de
alta e baixa precipitação tem se tornado um grande problema na contemporaneidade, haja vista
que a manutenção dos reservatórios que distribuem água para a população depende dos períodos
chuvosos bem como da conservação de seus perímetros para manter-se dentro da normalidade.

Conforme Neves et al (2015), ao longo do tempo a má utilização do meio tem provocado
uma intensa degradação dos recursos naturais sendo que até mesmo os municípios de pequeno
porte passaram a apresentar situações preocupantes no que se refere ao planejamento ambiental.

Em detrimento das ações humanas, a escassez quantitativa e qualitativa da água
compromete o posterior uso da mesma acarretando em sérias consequências para a população
que seria abastecida por esta (VAZ; ORLANDO, 2012). Neste sentido, a questão água perpassa
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por um complexo contexto no qual faz-se necessário realizar um recorte espaço-temporal que
subsidie a pesquisa tornando a mesma mais viável bem como mais próxima possível da realidade
apresentada.

Buscando realizar uma análise acerca dos impactos sociais procedentes da escassez
hídrica, estudando as dificuldades da população e analisando as medidas de mitigação dos
problemas, a presente pesquisa exibe como local de estudo o centro urbano de Tobias Barreto-SE,
o qual tem como principal fonte de abastecimento a barragem do Jabiberi que apresenta
atualmente problemas de distribuição em detrimento da falta de chuvas e medidas de
conservação.

A deficiência de um planejamento adequado que vise manter a barragem em equilíbrio,
aliada as condições naturais do meio, possibilitaram que a mesma diminuísse gradativamente a
sua vazão refletindo de forma negativa sobre a população tobiense, a qual neste momento passa
a sofrer constantemente com a falta d'água deixando explicito seu grau de vulnerabilidade quando
se trata da captação hídrica. Segundo Melo (2016), locais que têm predisposição a passar por
alterações em suas características físicas distinguem-se como áreas de vulnerabilidade
geoambiental que na maioria das vezes atingem núcleos habitacionais de baixa renda.

MATERIAIS E MÉTODO

Considerando a importância da abordagem procedimental que subsidie o desenvolvimento
de uma pesquisa, esta traz como base a técnica de Libault (1971 apud Ross 2012, p.34-35), o qual
diz que uma pesquisa pode ser compartimentada em quatro níveis, sendo estes: Compilatório,
Correlativo, Semântico e Normativo.
 Compilatório - transcorreu por meio de leituras bibliográficas que auxiliaram na compreensão
do cenário, bem como atividades de campo que teve como intuito realizar a coleta de
informações e fazer o registro fotográfico.

 Correlativo - adveio da interpolação das informações obtidas com as leituras prévias
adquiridas. Ambas contribuíram para o desenvolvimento do nível posterior.

 Semântico - ocorreu por meio de análises e interpretação dos dados concludentes dos níveis
antecedentes.

 Normativo - se processou através da compreensão do cenário geoambiental apresentado in
loco, fase na qual o objeto de pesquisa torna-se modelo.
Integrando-se a essas concepções, o método trabalhado diz respeito a abordagem

ecodinâmica proposta por Tricart (1977), o qual classificando a apresentação de três grupos
morfodinâmicos, analisa os níveis de interferências na paisagem conforme as unidades
procedentes:
 Unidades Ecodinâmicas Estáveis: associada as características morfodinâmicas da paisagem
esta apresenta uma noção de estabilidade, no qual o meio evolui de forma lenta sendo
dificilmente perceptível. A paisagem exibe baixa susceptibilidade a modificações, haja vista
que os processos mecânicos agem pouco e sempre lentamente;

 Unidades Ecodinâmicas Intergrades: esta corresponde a área de transição entre os meios
estáveis e instáveis sendo caracterizado por meio da interferência da morfogênese e da
pedogênese que atuam no desenvolvimento e formação de uma nova paisagem onde os
processos mecânicos agem progressivamente;

 Unidades Ecodinâmicas Fortemente Instáveis: nesta a morfogênese se apresenta como um
elemento predominante e fator determinante na dinâmica natural. O meio fortemente instável
apresenta uma alta susceptibilidade que acrescida das ações humanas provocam uma brusca
ativação no processo morfodinâmico contribuído para a degradação e diminuindo sua
capacidade de recuperação.

RESULTADOSE DISCUSSÕES

Tobias Barreto encontra-se no extremo sudoeste do Estado de Sergipe, limitando-se a
norte com o município de Poço Verde, a leste com as municipalidades de Riachão do Dantas e
Simão Dias, a sul com Itabaianinha e Tomar do Geru e a oeste com o Estado da Bahia conforme
mostra a figura 1.
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Figura I: Mapa da localização da área de estudo.
Fonte: MELO, 2017.

A aludida cidade apresenta uma altitude de aproximadamente 180 metros tendo
coordenadas geográficas de 11° 10' 46" de latitude Sul e 38° 00' 00" de longitude Oeste. No mais,
cabe destacar que esta encontra-se inserida no Polígono das Secas, apresentando clima do tipo
megatérmico semiárido com temperatura média anual de 24,2°C e pluviometria média anual de
763mm destacando como chuvoso, o período de março a julho (CPRM, 2002). A população da
referida cidade é de aproximadamente 48.040 habitantes, apresentando uma densidade
demográfica de 47,04 hab./km² conforme o IBGE (2010).

Compreendendo que se tratando de recursos hídricos a cidade não é contemplada de
forma abundante devido a sua localização bem como a presença de clima semiárido, a cidade de
Tobias Barreto-SE tem como principal fonte de abastecimento a barragem do Jabiberi. No entanto,
tendo em vista o pouco quantitativo de chuvas bem como a precariedade na conservação da
mencionada fonte, nos últimos anos, esta vem diminuindo gradativamente o seu potencial hídrico
deixando muitos habitantes da cidade sem o recurso para desenvolver suas atividades diárias.

Tendo em vista que a transformação da paisagem tende a repercutir das mais variadas
formas, conforme Tricart (1977), considerando que as ações humanas são praticadas em natureza
mutante que costuma evoluir conforme suas próprias leis, não se pode limitar as descrições
apenas fisiográfica do meio. Assim, seguindo a supracitada linha, segundo Barbosa (2013), ao
estudar o meio, deve-se considerar além dos ambientes mais percebíveis que o compõem,
compreender a organização social e os elementos da natureza física visando chegar a uma
análise mais próxima da realidade.

Situada no povoado Jabiberi no município de Tobias Barreto, a barragem que também se
chama Jabiberi está centrada em uma região de clima semiárido, fator que aliado as ações
antrópicas contribuem para a diminuição hídrica. A mencionada nascente apresenta em seus
perímetros pouquíssima vegetação sendo ainda por muitas vezes destinada a área de lazer, algo
que consequentemente contribuiu para acelerar a redução de sua vazão refletindo negativamente
sobre a população tobiense.

Na tentativa de buscar medidas mitigadoras que contribuíssem para redução dos
problemas, alguns dos habitantes passaram a suprir a necessidade hídrica por meio de caminhões
pipas, os quais abastecem-se no município de Itapicuru-BA e transportam a água até a cidade de
Tobias Barreto segundo apresenta a imagem "A" do mosaico 01. Devido a carência de água
bem como de sistemas adequados de distribuição da mesma os tão conhecidos carros-pipas
permanecem sendo utilizados em áreas semiáridas como uma medida paliativa na precariedade
hídrica (CGEE, 2012).
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No mais, é importante destacar que além dos caminhões pipas, foram distribuídos em
alguns pontos da cidade, caixas de água com capacidade de armazenamento de 10.000 L
conforme mostram as imagens "B" e "C" do mosaico 01, sendo estas disponibilizadas para que
a população possa adquirir o recurso quando necessitar.

Mosaico 01: Imagem (A), caminhão pipa transportando água da cidade de Itapicuru-BA para Tobias Barreto
-SE. Imagens (B) e (C), caixas d'água disponíveis para população.

Ainda, é imprescindível salientar que, compreendendo o período delicado em que se passa
os habitantes da cidade de Tobias Barreto, o aludido meio urbano passou a receber ajuda do
município de Itapicuru-BA. Através da construção de uma canalização, a cidade passou a adquirir
águas que foram transpostas de alguns poços existentes na municipalidade de Itapicuru.

Para tanto, mesmo buscando diversos meios para minimizar as problemáticas
desencadeadas pela falta d'água, os habitantes da cidade ainda continuam a sofrer com a
carência hídrica. Apesar dos caminhões bem como da distribuição de caixas d'água, devido a falta
de organização na distribuição da mesma, alguns moradores continuam tendo dificuldades para
acessar os recursos disponibilizados e se vêm obrigados a comprar nos carros que diariamente
transcorrem pela cidade comercializando a água.

Nas caixas distribuídas na cidade não existe nenhum vigilante auxiliando os moradores.
Logo, nos momentos em que ocorre a amontoação de gente para recolher água, devido uns em
relação a outros armazenarem uma maior quantidade, existe uma grande possibilidade de que
alguém não consiga adquirir o recurso e isso acabe gerando conflitos entre os próprios moradores.
Portanto, ponderando as problemáticas encontradas in loco, com base nas considerações de
Tricart (1977), é plausível salientar que o objeto de pesquisa se integra ao meio fortemente
instável, haja vista que aliada as características físicas, as ações humanas que desconsideraram a
importância da conservação da barragem do Jabiberi contribuíram para a desestabilidade da
mesma refletindo na população que apresenta-se sobre um relevante estado de vulnerabilidade.

CONCLUSÕES

1. Falta de planejamento adequado que vise o equilíbrio da barragem considerando os
fatores físicos da região;

2. As medidas paliativas com caminhões pipas e a distribuição de caixas d'água não
conseguem suprir a demanda;
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3. Tendo apenas uma fonte como principal meio de abastecimento, a população tobiense
torna-se vulnerável frente as alterações do ciclo hídrico.

4. No que se refere as condições hídricas, a cidade de Tobias Barreto encontra-se em estado
de desequilíbrio.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pelo dom da sabedoria a nós concedida,
posteriormente ao Centro Universitário - AGES pelas contribuições ao nosso desenvolvimento
profissional e pessoal. Em especial agradecemos ao docente Felippe Pessoa de Melo pelo apoio
bem como, a orientadora Anézia Maria Fonseca Barbosa por todo incentivo, sendo estes
indispensáveis na concretização a presente pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Anézia Maria Fonseca. Dinâmicas ambientais e transfo rmações da paisagem no cerrado
piauiense. 2013. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Sergipe, Aracaju.

CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; ANA - Agência Nacional de Águas. A Questão da Água
no Nordeste. Brasília: CGEE, 2012.

CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Projeto Cadastro da infraestrutura hídrica do Nordeste: Estado de
Sergipe. Diagnóstico do Munic ípio de Tobias Barreto Estado de Sergipe. Aracaju: CPRM, 2002.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tobias Barreto-SE - Histórico . Disponível em:
<biblioteca.ibge.gov.br>visualização>dtbs>. Acesso em: out. 2017.

MELO, Felippe Pessoa de. Risco ambiental e ordenamento do ter ritório em Garanhuns-PE. 2016. Tese
(Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Sergipe, Aracaju.

NEVES, Silva Moreira; Barbosa Anézia Maria Fonseca, SOUZA, Rosimeire Melo e. Análise geoambiental do
município de Uruçuí-PI. Revista de Geograf ia, 2015. Disponível em:
<https:periódicos.ufpe.br/revistas/revistageografia/article>. Acesso em: 23 set. 2018.

ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Geomor fologia: ambiente e planejamento. 9. ed. Contexto. São Paulo,
2012.

TRICART, Jean. Ecodinâmica. Superintendência de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Rio de Janeiro,
1977.

VAZ, Let ícia; ORLANDO, Paulo Henrique Kingma. Importância das matas ciliares para manutenção da
qualidade das águas de nascentes: diagnóstico do Ribeirão Vai-vem de Ipameri-GO. Revista LAGEA, 2012.
Disponível em: <www.lagea.ig.ufu.br>. Acesso em: 24 jan. 2019.


