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RESUMO: O atual modelo de desenvolvimento tem causado pressão sobre os recursos 

hídricos, e como consequência, intensificou a degradação ambiental, gerando diversos conflitos. 

Levantar os usos da água na bacia hidrográfica é um passo importante para a busca da 

implementação do instrumento de cobrança pelo uso dos recursos hídricos como preconiza a lei 

federal 9.433 e a lei estadual 3.870 ambas de 1997. O processo histórico do uso e ocupação da 

bacia hidrográfica do Rio Japaratuba e seus impactos antrópicos sobre os recursos hídricos 

causaram grandes transformações ambientais na bacia. Uma forma de recuperar os ecossistemas 

fluviais alterados é instituindo a cobrança pelo uso da água, visando recursos para o 

gerenciamento da bacia. Esta pesquisa analisar a concessão de outorgas para os usos da água na 

bacia hidrográfica do rio Japaratuba. em Sergipe de acordo com os dados de emissões de outorga 

fornecido pela Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) no período de 2001 a 2018. Foram 

analisadas as finalidades dos usos da água na bacia, número de outorgas expedidas, volume 

outorgado por uso e outorgas por tipo de manancial, os dados foram expresso em gráficos e 

tabelas.  Constatou-se que o abastecimento industrial é o uso que demandou mais outorgas de 

água. Os mananciais subterrâneos são os mais utilizados em 73% das outorgas.  

 

Palavras-Chave – Outorga. Instrumentos de gestão. Disponibilidade hídrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A água é um recurso natural essencial para o desenvolvimento econômico de qualquer 

país. Seu uso está condicionado a normas e critérios elaborados pelo estado, estas normas que 

compõe o embasamento legal possuem fundamentos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

21 inciso XIX, o qual delega à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso. Em Sergipe os critérios adotados seguem a 

Política Estadual de Recursos Hídricos (3870/97), além do decreto estadual (18.456/1999) que 

regulamenta a Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos e a resolução instituída pelo 

conselho estadual de recursos hídricos 01/2001.  (SEMARH, 2015). Os diversos usos da água é uma 

garantia prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos (9.433/97), enquanto gestor exclusivo 

dos recursos hídricos, o estado tem como prerrogativa outorgar os usuários. Esses diversos usos tem 

causado alterações na paisagem, e consequentemente, nos ecossistema da bacia. 
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Os usos da terra, na bacia hidrográfica do rio Japaratuba, como a exploração mineral, as 

grandes áreas de pastagens e a expansão da cana-de-açúcar desperta preocupação no que se refere 

aos fatores de agressão ao meio ambiente, poucos são as ações incrementadas na bacia voltadas para 

os aspectos de preservação e conservação do ambiente visando nem mesmo a segurança hídrica dos 

empreendimentos na bacia instalados. Esses fatores são dos mais relevantes a ser considerado no 

manejo de bacias hidrográficas, pois, dependendo do tipo de vegetação e das práticas exercidas pelo 

homem, a produção de água pode ser alterada de forma favorável ou prejudicial aos usuários da 

bacia (CICCO e FUJIETA, 1992). Por isso é urgente a implementação dos instrumentos de gestão 

dos recursos hídricos, em especial o instrumento de cobrança pelo uso, como forma do usuário se 

responsabilizar em parte com os custos que impõe a sociedade ao usar o recurso natural (LANNA E 

RIBEIRO,2001).  De acordo com  a Lei estadual 3870/97,em seu artigo 24, a cobrança pelo uso da 

água bruta, objetiva: (i) reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de 

seu real valor; (ii) incentivar a racionalização do uso da água; (iii) obter recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos 

(SERGIPE,1997). Importante mencionar que a cobrança pelo uso da água no estado encontra-se em 

fase de estudo, a ausência desse instrumento fragiliza o desempenho do gerenciamento territorial 

das bacias hidrográficas, pois o mesmo é essencial para assegurar o desenvolvimento e a 

sustentabilidade do sistema, bem como a implantação dos outros instrumentos. No entanto, este 

deve ser um processo minucioso e democrático para que não seja interpretado como um imposto, e 

sim uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir de um pacto entre 

os usuários da água, a sociedade civil e o poder público, no âmbito dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, a quem a legislação estadual estabelece a competência de pactuar e propor ao 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH os mecanismos e valores de cobrança a serem 

adotados de acordo com os usos (SEMARH, 2018). Objetivou-se com este trabalho analisar a 

concessão de outorgas para os usos da água na bacia hidrográfica do rio Japaratuba. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Caracterização da área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Japaratuba localiza-se no estado de Sergipe entre as bacias do rio 

Sergipe e São Francisco, é genuinamente Sergipana e ocupa uma área de 1.687,67 Km². Essa bacia 

é ocupada por diversos empreendimentos como: usinas, plantios de cana-de-açúcar, indústrias 

alimentícias, indústrias de mineração e de petróleo, termelétricas e agroindústrias. 

Coleta de dados e análise das informações 

 Para levantar os usos da água na bacia do Rio Japaratuba, utilizou-se de dados de outorga no 

período de 2001 a 2018 fornecidos pela Superintendência de Recursos Hídricos (SRH). Foram 

analisadas as finalidades dos usos da água na bacia, número de outorgas expedidas, volume 

outorgado por uso e outorgas por tipo de manancial, os dados foram expresso em gráficos e tabelas.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

De acordo com o Plano da bacia (2015) a região do Baixo Japaratuba possui uma maior 

vazão superficial total disponível (1,77 m³.s-
1
), influenciando instalações de indústrias e plantios 

irrigados, como os das agroindústrias Usina Campo Lindo, Destilaria Taquari, Usina Junco Novo, 

que dentre suas atividades utilizam água para abastecimento industrial e irrigação de plantios de 

cana-de-açúcar. Outras indústrias instaladas na região da bacia do rio Japaratuba são: a Petrobras, 

Vale, Sabe alimentos, Incelt indústria de cerâmica e usina termelétrica Iolando Leite.  
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Com base nos dados sobre os usos outorgados na bacia obtidos através da 

Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe no período de 2001 a 2018, as outorgas estão 

divididas em cinco tipos de uso: abastecimento público, aquicultura, irrigação, abastecimento 

industrial e outros usos. Foram contabilizadas 99 outorgas (superficiais e subterrâneas) concedidas 

como mostra a Tabela 1.  

 

 

Tabela 1. Números de usos da água outorgados na Bacia do Rio Japartauba. 

Finalidade de uso 

% de outorgas 

concedidas 

Abastecimento industrial 53 

Irrigação 24 

Abastecimento público 10 

Aquicultura 08 

Outros usos 05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Um dos principais usos da água na bacia é o abastecimento industrial que corresponde a 

mais da metade do número de outorgas (53%) (Tabela 1). As indústrias outorgadas são basicamente 

do setor de mineração, sucrucoalcoleiro, alimentício e bebidas, energético, cerâmico e fertilizantes. 

De acordo com a análise dos dados fornecidos pela SRH, os volumes de água outorgado o setor  

industrial é de 27.178.814,50 m³ano
-1

 captados na bacia do rio Japaratuba, o qual representa 56% 

(Figura 1)  

A irrigação segundo maior usuário de água na bacia (24%) quando utilizada de forma não 

planejada ocasiona prejuízos à natureza, podendo ocorrer o esgotamento dos recursos hídricos se o 

uso for indiscriminado e destruir os ecossistemas ribeirinhos (MELO e FEHR, 2010). A constatação 

dos autores demonstra a importância da outorga de uso da água pelo órgão responsável como 

instrumento de gestão dos recursos hídricos. Um dos impactos sociais decorrentes da expansão 

desses monocultivos tem sido a substituição dos cultivos alimentares tradicionalmente praticados 

por pequenos e médios agricultores pela produção de cana-de açúcar (RAMOS FILHO, 2015). 

 

 

 

Figura 1. Volume de água outorgado em porcentagens na Bacia do Rio Japaratuba no período de 2001 a 2018. 

Fonte: SEMARH/SRH, 2019. (Elaborado pelo autor). 
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Foi identificado que 73% das concessões de outorgas são provenientes, de águas 

subterrâneas (Figura 2). Isso mostra a importância de se conhecer a disponibilidade hídrica para 

atender a demanda dos usos da água na bacia hidrográfica, para a implementação do instrumento de 

cobrança pelo. Desta maneira faz-se necessário o devido monitoramento e realização de estudos 

sobre o potencial hídrico dos aquíferos da bacia hidrográfica e seu estágio de explotação, para 

garantir sua sustentabilidade, bem como das atividades econômicas na região.  

  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 2. Outorgas por tipo de manancial. Fonte: SEMARH/SRH, 2019. 

 Apesar das diversas autorizações de uso consta nos dados analisados no período de 2001 a 

2018 que ainda há vinte e um (21) processos de outorga em análise, desses quatorzes (14) processos 

são solicitações de pessoas jurídicas e sete (07) de pessoas físicas, todos os pedidos encontram-se 

com alguma pendência ou em análise (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Quantidade de outorgas em análise na Bacia do Rio Japaratuba no período de 2001 a 2018. 

Fonte: SEMARH/SRH, 2019. 

 

 Os mananciais da bacia do rio Japaratuba sofrem constantes agressões como o desmatamento 

e poluição, além de serem demandados para os diversos usos econômicos. Essa afirmativa foi 

evidenciada por trabalhos realizados na bacia do rio Japaratuba por Lima (2013) e Rodrigues, 

(2012) onde constataram a presença de degradação como: desmatamento da mata ciliar; disposição 

inadequada de resíduos sólidos; poluição por esgoto doméstico e contaminação pelo uso inadequado 

de agrotóxicos, chorume, abatedouros e cemitérios; e para potencializar os impactos a população 

cresce de forma desordenada da mesma forma que se expande o setor imobiliário.  

Dentre os cinco requerentes com maior número de solicitações de outorga na bacia do Rio 

Japaratuba, a empresa do setor industrial de exploração de petróleo, a Petrobrás se destaca com 26 
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solicitações; o segundo lugar é ocupado pela Companhia de abastecimento - DESO, em terceiro, a 

usina de Cana- de - açúcar Campo Lindo e por último ocupando a mesma posição as empresa de 

exploração mineral VALE e a Usina termelétrica Iolando Leite com cinco (05) pedidos de outorga 

cada.  
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os recursos hídricos subterrâneos da bacia do Rio Japaratuba estão sendo mais utilizados 

que os superficiais de acordo com as outorgas expedidas no período estudado; 

 As indústrias e a irrigação responderem por de 80% do consumo de água da bacia 

hidrográfica do Rio Japaratuba. 
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