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RESUMO: A discussão sobre recursos hídricos vem se tornando cada vez mais uma temática 
importante e necessária de ser discutida, com isso esse estudo vai tratar dos rebatimentos sociais 
que envolve os recursos hídricos da bacia do Rio Japaratuba, identificando e caracterizando 
hidroterritórios. A metodologia utilizada nessa pesquisa partiu dos pressupostos teóricos da 
fisiologia da paisagem, além do critério para identificar e classificar hidroterritórios em privados, de 
luta e livres. Além de busca de dados, leituras teóricas, trabalhos de campo e o uso do software 
ArcGis 10.1, licença acadêmica. Foram identificados e caracterizados três hidroterritórios com 
influência de atividades econômicas. São eles o da pesca classificado como livre, o da cana-de-
açúcar como de luta e do petróleo em privado. Essa bacia vem sofrendo com processos de 
degradação avançados, resultado de avanços históricos dessas atividades, configurando-se como 
um dos principais problemas dessa área.  
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INTRODUÇÃO 

 A discussão sobre recursos hídricos vem se tornando cada vez mais uma temática importante 
e necessária de ser discutida, pois, envolve o bem mais importante para sobrevivência da 
humanidade, bem como uma das principais engrenagens para o desenvolvimento do modo de 
produção capitalista: a água. Esta por ser algo essencial e importante para o lucro, é uma grande 
causadora de conflitos, que são gerados através do seu acesso e sua gestão. O presente artigo, da 
ênfase ao estudo da área que abrange a bacia hidrográfica do Rio Japaratuba, situada na região 
Nordeste do Estado de Sergipe (figura 1). Esse estudo vai tratar dos rebatimentos sociais que 
envolve os recursos hídricos desta bacia, além de mostrar a situação que se encontra esses 
recursos, os conflitos pelo o uso destes, e identificar e caracterizar áreas com presença dessas 
características através de alguns sujeitos, como hidroterritórios. 
 

 
Figura 1. Mapa de localização da área pesquisada, 2018. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa partiu dos pressupostos teóricos da fisiologia da 
paisagem para tratar dos aspectos fisiográficos da área, o qual foi proposto por AB-SABER (1969) 
e refinado por CASSETI (1995) e CONTI (2001), no qual ressalta a ação antrópica como 
modificadora do meio, tendo por objetivo compreender a ação e impactos dos processos 
morfodinâmicos atuais, inserindo-se na análise o homem como sujeito modificador.  
 Para um estudo territorial de conflitos devido ao uso e gestão da água aplicou-se o conceito 
de hidroterritório.  Essa metodologia desenvolvida por TORRES (2007) serve de critério para 
identificar e delimitar áreas de conflitos devido ao uso e gestão da água, também influenciado por 
ideologias dos atores sociais, em hidroterritórios, que se classificam em: privados, de luta e livres.  
Além disso, foi feita busca de dados, leituras teóricas, trabalhos de campo e o uso do software 
ArcGis 10.1, licença acadêmica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Segundo a SEMARH a bacia hidrográfica do Rio Japaratuba possui uma área de 1.674,24 

km², equivalente a 7,65% do território estadual e abrange dezoito municípios, onde quatro estão 

totalmente inseridos, como é visto na figura 1. A mesma está totalmente inserida no território 

sergipano, sendo a terceira menor do estado, atrás da Bacia Caueira-abaís e Bacia do Sapucaia.  

Até o presente momento da pesquisa, embasado em visitas técnicas de campo e pela literatura 

levantada (TORRES, 2007), foram identificados e caracterizados três hidroterritórios com influência 

de atividades econômicas. São eles o da pesca, da cana-de-açúcar e do petróleo. 

 O hidroterritório da pesca localiza-se no estuário da bacia hidrográfica do Rio Japaratuba, 

especificamente na cidade de Pirambu. Essa cidade reúne atividades relacionadas a pesca, que é 

a sua principal fonte econômica, e que faz uso direto do rio Japaratuba no seu baixo curso. Pirambu 

se destaca na produção pesqueira em Sergipe, pois essa atividade está ligada a gênese do 

município. O hidroterritório citado tem sido palco para problemas ambientais, que são consequência 

das práticas que agridem o meio a montante, o que resulta em perca de capacidade e competência 

do rio, que por sua vez acaba assoreando a foz, e impedindo o tráfego dos barcos e canoas 

dificultando a pesca. Outro problema é o despejo de efluentes e resíduos originados das pequenas 

indústrias de beneficiamento e de estabelecimentos do porto, sem nenhum tratamento o que 

prejudica a qualidade da água do rio naquela área. 

 

 
Figura 1. Resíduos despejados na margem do Rio Japaratuba. Fonte: Trabalho de campo, 2018. 

 

O hidroterritório da pesca foi classificado como livre, pois, no mesmo para se trabalhar não se 
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paga pela água, além de acontecer a socialização dos pescadores pelo recurso hídrico, barcos, 

equipamentos que é outra característica desta caracterização. Concentra uma atividade cultural da 

cidade, que está desde de sua gênese e que vem passando de geração a geração, fazendo com 

que essa atividade econômica crie uma identidade com essa área. 

Outro hidroterritório caracterizado na bacia, é o que sofre influência do cultivo da cana-de-

açúcar. Essa atividade, que vem sendo realizada no modelo do agronegócio, causando problemas 

socioambientais e interferindo na quantidade e qualidade da água. Além disso, a gestão da água 

está sendo ineficiente, causando conflitos em torno de seu acesso, onde sujeitos que necessitam 

desse acesso vem sendo desfavorecidos graças a lógica do mercado. Com relação aos conflitos 

para o acesso a água existentes neste hidroterritório, estes vem desfavorecendo comunidades que 

necessitam do recurso hídrico para sua subsistência, e favorecendo os latifundiários e as usinas, 

que na maioria dos casos utiliza-se da água dos rios sem a outorga de uso. 

 Um desses conflitos está localizado no Assentamento Treze de Maio, em que a produção de 

alimentos no assentamento tem sofrido dificuldades, pois os camponeses são proibidos de utilizar 

a água do Rio Japaratuba, que passa por o assentamento, pelo fato de não possuírem a outorga 

de uso. A legislação tem sido parcial, e beneficia empresas que vem usando os rios da bacia, 

inclusive o Rio Japaratuba sem a outorga de uso. Isso é afirmado nos estudos de LIMA (2013), 

onde usinas caracterizadas em A, B, C, D, E, apenas a primeira e a última possuem outorga e o 

restante utilizam os recursos hídricos sem a concessão. A água utilizada na usina D provém do 

Riacho Gravatá e do Rio Japaratuba, este último sendo o mesmo em que os camponeses do 

assentamento são proibidos de usar por não ter outorga de uso. Isso deixa claro como empresas e 

latifundiários são favorecidos em relação ao pequeno produtor. 

 

 
Figura 2. Cultivo de cana-de-açúcar nas margens do Rio Japaratuba-Mirim. Fonte: Trabalho de 

campo, 2018. 
 

 Outro conflito ligado a produção da cana-de-açúcar está inserido no Rio Japaratuba-Mirim. 

Foi noticiado em algumas redes sociais e em canais de TV no mês de dezembro um episódio em 

que uma empresa ligada ao cultivo da cana represou alguns trechos do Japaratuba-Mirim para 

bombear água através de motores para a irrigação, enquanto moradores a jusante do rio ficaram 

sem água para subsistência, para dessedentação de animais e pequenas produções agrícolas. O 

hidroterritório da cana-de-açúcar foi classificado como de luta, de acordo com os atores sociais que 

estão inseridos em cada conflito. Nos casos do assentamento que luta pelo acesso a água do Rio 

Japaratuba, para melhorar suas condições de produção, sendo que empresas tem acesso sem 

outorga, e dos pequenos proprietários que sofrem consequências devido ao represamento do Rio 

Japaratuba-Mirim, criando uma luta de classes que de um lado estão os empresários afim de lucrar 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

com o agronegócio e do outro moradores e pequenos produtores sofrendo sem o recurso, devido a 

essas práticas que tem como finalidade o lucro. 

 O último e não menos importante hidroterritório caracterizado até o presente momento é o do 
petróleo. As atividades deste hidroterritório estão concentradas no campo petrolífero de Carmópolis. 
É o maior campo petrolífero terrestre do país, que tem área de aproximadamente 150 km², reunindo 
mais de 1.200 poços de extração e que leva o nome de um dos municípios de que faz parte, além 
de Rosário do Catete, Santo Amaro Das Brotas, Maruim, General Maynard e Japaratuba. Essa área 
além de extrair petróleo, atividade de maior proporção, extrai gás natural, sal gema, sais de potássio 
e magnésio em menor proporção. 
 

 
 

Figura 3. Industria de petróleo vista do Monte Carmelo, Carmópolis – SE. Fonte: Trabalho de 
campo, 2018 

 
 A extração mineral, em especial do petróleo é bastante degradante, e com o avanço histórico 
dessa atividade vem causando problemas na qualidade hídrica da bacia. As águas residuárias que 
são despejadas, causam alterações significativas na biota dos rios, pois, devido ao despejo se tem 
a presença de metal na água e nos sedimentos, além de outras alterações químicas. A extração 
também contribui para o aumento da erosão, pois se tem um maior escoamento superficial, 
aumentando a carga de sedimentos dos rios o que causa o assoreamento. 
 O hidroterritório do petróleo foi classificado como privado. A água é usada por uma das 
maiores estatais brasileira, essa se tornando uma agente que modela as condições socioambientais 
da área. O recurso hídrico não é diretamente tido como mercadoria por essa atividade, porém se 
faz o uso dele para obter lucro, degradando-o, interferindo em condições essenciais para a 
sociedade, e não se tem práticas para a preservação da área, uma vez que os royalties também 
servem para isso. Então, em um contexto geral acontece o efeito mercantilizador nesse 
hidroterritório com o subsídio da água. 
 
CONCLUSÕES 

1. A Bacia Hidrográfica Do Rio Japaratuba é de grande importância para a economia do 
Estado, pois, reúne diversas atividades, entre elas a monocultura de cana-de-açúcar, a 
extração mineral, em especial o petróleo, pesca, entre outras. Devido a isso, essa bacia 
vem sofrendo com processos de degradação avançados, resultado de avanços históricos 
dessas atividades, configurando-se como um dos principais problemas dessa área. 

2.    Em relação aos conflitos, estes vem acontecendo com frequência e sempre 
desfavorecendo pequenas comunidades e favorecendo o lucro de latifundiários e grandes 
empresas. Então, cabe aos órgãos públicos aplicar uma gestão eficiente que acabe com 
esses conflitos baseado nas leis ambientais, punindo quem a descumpra. 
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