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RESUMO: A degradação hídrica se apresenta como um dos grandes problemas para a sociedade. 

A água é um elemento indispensável para a manutenção do equilíbrio ambiental bem como para a 

própria sobrevivência humana. Entretanto, de forma contraditória, por ser um bem extremamente 

importante, esta passou a ser acometida por várias ações antrópicas que vêm descaracterizando-a 

das suas propriedades naturais. Nesse sentido, ponderando o crescimento e concentração 

populacional nas cidades, a degradação hídrica se expõe ainda mais incisiva no meio urbano, 

especificamente os rios. Logo, o presente trabalho que tem por objetivo analisar a degradação fluvial 

em Tobias Barreto-SE como reflexo da ineficiência do saneamento ambiental, ponderando esta como 

um entrave para a sustentabilidade hídrica, o artigo se desenvolveu a partir de revisões 

bibliográficas e visita a campo. O cenário ambiental presente in loco é a representatividade de 

diversas cidades brasileiras, nas quais a aplicabilidade de ações que visam mitigar os impactos 

negativos nos cursos fluviais ainda são escassos, além é claro, da presença de efluentes in natura e 

resíduos sólidos que são dispostos no rio, expondo-se como reflexo da ineficiência do saneamento 

ambiental presente. 

 

Palavras-Chave – Regime fluvial; saneamento urbano; sustentabilidade ambiental. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O discurso e aplicabilidade do desenvolvimento sustentável apresenta-se de grande relevância 

para a sociedade especificamente no que se refere ao cumprimento da responsabilidade 

socioambiental e manutenção do equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Entretanto, é 

imprescindível destacar que a aludida sustentabilidade perpassa por grandes entraves dentre as quais 

se destacam a ineficiência do saneamento ambiental. 

Em detrimento da expansão econômica a natureza passou a ser descaracterizada e acometida 

por diversas e distintas pressões antrópicas que, transformando-a desencadeia impactos ambientais 

imensuráveis em um curto período temporal. Conexos ao supracitado contexto estão os rios urbanos, 

conforme Freitas et al. (2016), a degradação dos rios se apresenta como um dos grandes problemas 

socioambientais do mundo devido aos reflexos negativos provocados pela sociedade, os quais 

comprometem as condições básicas de qualidade e disponibilidade hídrica. 

No Brasil, são inúmeros os cursos fluviais urbanos que se encontram em estado de degradação 

devido à falta e ineficiência de saneamento promovido pela sociedade em geral. Isso só representa os 

reflexos de negligência e carência de estruturas urbanas ambientalmente planejadas que afetam todo 

o equilíbrio dos rios (BOBADILHO; 2014). Logo, o presente trabalho tem por objetivo analisar a 
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degradação fluvial em Tobias Barreto-SE como reflexo da ineficiência do saneamento ambiental, 

ponderando esta como um entrave para a sustentabilidade natural desse espaço. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente texto foi desenvolvido a partir de uma perspectiva bibliográfica, a qual segundo 

Marconi; Lakatos (2010), consiste em uma abordagem geral sobre importantes trabalhos já 

desenvolvidos na mesma temática de estudo, sendo estes capazes de fornecer informações relevantes 

sobre o tema. Posteriori foi realizado visitação a campo com o intuído de analisar mais de perto a 

degradação hídrica existente no Rio Real, especialmente na zona urbana do município de Tobias 

Barreto-SE. 

Dentro desse contexto, buscou-se a realização de estudo das obras ponderando as similitudes 

destas como o cenário ambiental presente no Rio Real, levando assim, instigar reflexões e fomentar 

discussões acerca da degradação hídrica e a relação desta com a falta e/ou ineficiência do saneamento 

ambiental realizado pela sociedade local, haja vista que, sendo a água um recurso vital para toda a 

humanidade além de manter a dinâmica e equilíbrio natural do ambiente, é imprescindível a 

realização de um saneamento que corresponda as particularidades e potencialidades locais, visando o 

desenvolvimento harmônico entre seres humanos e natureza.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Freitas et al. (2016), a degradação dos rios na sua grande maioria tem origem 

principalmente no lançamento inadequado de esgotos domésticos e industriais, além do descarte 

impróprio de resíduos sólidos que são despejados diretamente nos rios, ou chegam aos mesmos 

através de canais de drenagem. O meio urbano historicamente é uma área de grande concentração 

populacional, este também se destaca como grande produtor de resíduos e efluentes, os quais 

infelizmente quase sempre são destinados de maneira irregular em áreas inadequadas. 

Considerando a grande relevância dos recursos hídricos na manutenção do equilíbrio ambiental 

além da sobrevivência humana, a degradação do aludido recurso passou a ser pauta de discussões no 

que se refere ao desenvolvimento sustentável visando a recuperação e conservação dos corpos d’água. 

Os rios tornaram-se palcos das atividades antrópicas fazendo surgir a necessidade urgente de 

explorações cautelosas que busquem possibilidades para mitigação da degradação destes recursos que 

é tão vital a vida humana (ROCHA, 2013). Entretanto, os centros urbanos expandiram-se 

demograficamente e territorialmente desassistidos do saneamento ambiental mais eficaz, algo que se 

tornara um obstáculo para a prática da sustentabilidade em breve, neste sentido Freitas (2016) destaca 

que,  
 

 

A implementação de intervenções estruturais para prevenir os problemas ambientais, como 

o tratamento de efluentes anterior ao descarte e melhorias nos sistemas coletores, ainda está 

defasada em relação à evolução do conhecimento nesta área. As ações em saneamento 

ambiental dependem basicamente de políticas públicas, que tradicionalmente ignoram sua 

importância, priorizando obras de maior visibilidade [...] (FREITAS et al., 2016, p. 01). 

 

 

Destarte, o cenário hídrico em Tobias Barreto-SE está integrado ao supracitado contexto. O 

município localiza-se no 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 (figura 01). 

 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 3 

 
Figura 01: Mapa da localização de Tobias Barreto-SE. 

Fonte: MELO, 2017. 

 

O referido município está inserido em duas bacias hidrográficas, sendo elas a do Rio Real e a 

do Rio Piauí, constituindo como drenagem principal além do Rio Real, os rios Jabiberi e Buri (CPRM, 

2002). Contudo, analisando que Tobias Barreto se desenvolveu nas margens do Rio Real, cabe aqui 

maior destaque ao mesmo. A expansão da aludida cidade no perímetro do rio (figura 02) desencadeou 

sérias consequências, uma vez que as construções habitacionais contribuíram para a remoção da mata 

ciliar deixando o solo exposto e acelerando consequentemente o assoreamento. 

 

 
Figura 02: Construções habitacionais nas margens do Rio Real. 

Fonte: SILVA, 2019. 

 

Devido à proximidade da área urbana, o Rio Real tornou-se um constante receptor de resíduos 

sólidos e esgotos residenciais sem tratamento, os quais desencadeiam o desequilíbrio ambiental 

através da descaracterização natural do curso fluvial e dos recursos hídricos, uma vez que o aludido 

rio (figura 03) apresenta distintos indicativos de degradação, sendo estes: o assoreamento, água de 

cor escurecida, além do forte odor. 
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Figura 03: Pontos de descarte de efluentes domésticos e resíduos sólidos. 

Fonte: SILVA, 2019. 

 

A qualidade hídrica de um curso fluvial depende muito das atividades que se desenvolvem em 

suas margens. Neste sentido, o depósito de resíduos sólidos, a inexistência e deficiência de sistemas 

de esgotamento sanitário, a remoção das matas ciliares, o uso e ocupação desordenado do solo nas 

áreas urbanas, dentre outros, são uns dos grandes responsáveis pela deterioração dos recursos 

hídricos.  

De acordo com Guerra et al. (2011), a degradação fluvial pode ser ocasionada por fatores 

pontuais ou difusos, estando estes relacionados aos lançamentos diretos de rejeitos residenciais e/ou 

industriais nos corpos d’água sendo facilmente identificáveis, além dos materiais que atingem o corpo 

hídrico conduzidos geralmente pelo escoamento superficial, respectivamente. Nesse sentido, 

conforme exposto a seguir (figura 04), nas proximidades do Rio Real existe a presença de resíduos 

sólidos e tubulação de efluentes domésticos direcionados ao curso fluvial que se encontra entre a 

pouca vegetação indicada pela seta na figura.  

 

 
Figura 04: Fatores difusos de degradação fluvial. 

Fonte: SILVA, 2019. 

 

Os escoamentos de efluentes compõem fatores poluentes que comprometem os cursos fluviais 

alterando as condições naturais da água. E se tratando de áreas urbanas, essa questão torna-se ainda 

mais incisiva, de modo que a expansão urbana não ocorre acompanhada pelo crescimento dos serviços 

de infraestrutura, e em especial de saneamento básico (ROCHA, 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ponderando a importância e necessidade de medidas de mitigação que visem uma melhor 

qualidade ambiental, bem como analisando a grande relevância do comprometimento e 

responsabilidade da gestão para a articulação e planejamento do desenvolvimento urbano, fica claro 

a necessidade de uma gestão governamental que alinhe poder público e sociedade local como 

mediadores na realização cotidiana de hábitos socioambientais mais eficientes e, preocupada que 

busquem minimizar os impactos não apenas hídricos mas no meio ambiente como um todo. 

No caso específico do Rio Real em Tobias Barreto-SE, fica explicito a ineficiência do 

saneamento ambiental mais comprometido com a sustentabilidade do ambiente para as gerações 

futuras. Neste caso, o que mais chamou a atenção foi o destino dado às águas provenientes dos esgotos 

in natura que são destinados ao curso fluvial. Logo, é plausível salientar que considerando o 

crescimento demográfico urbano, caso não haja intervenções in loco, é possível que tal situação seja 

ainda mais grave futuramente. 
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