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1. 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. Esses conflitos 

envolvem atores sociais, que lutam pelo o acesso ao recurso hídrico, com usos 

distintos. 

O presente relatório da ênfase ao estudo da área que abrange a bacia 

hidrográfica do Rio Japaratuba, situada na região Nordeste do Estado de Sergipe 

(Figura 1), com uma visão maior ao município de Japaratuba (Figura 2), limitando-

se a norte com os municípios de São Francisco, Japoatã e Pacatuba, a sul com 

Carmópolis, a oeste com Muribeca e Capela, e a leste com Pirambu. 

Esse estudo vai tratar dos rebatimentos sociais que envolve os recursos 

hídricos desta bacia e do município específico, 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. 
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Figura 1 – Mapa de localização da área pesquisada, 2018. 

  

Fonte: SEMARH, 2010. 

Figura 2 – Mapa de localização do município pesquisado. 

 

Fonte: SEMARH, 2010. 
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 Hidroterritório é um conceito relativamente novo na ciência geográfica. Ele é 

analisado através da categoria território, o qual alicerçado do elemento chave que 

é o recurso hídrico, vai se formatar esse espaço de acordo com os usos e gestão. 

Características essenciais desse conceito é a disputa pelos estoques de água, e 

luta de classes envolvendo os sujeitos que buscam o acesso a mesma. No geral, 

TORRES, 2007, entende como Hidroterritórios: 

Aqueles territórios demarcados por questões de poder político e/ou 

cultural oriundas da gestão da água, assumindo assim, o papel 

determinante em sua ocupação. A princípio este território é demarcado 

pela disputa dos estoques de água, não se restringindo limites aos 

aquíferos onde estão localizados, podendo inclusive gerar conflito pela 

posse e controle da água, por exemplo, pela implantação de um canal, 

barragem ou açude entre outras obras hídricas. No aspecto de formação 

territorial, o hidroterritório pode assumir dimensões e delimitações 

múltiplas, a origem e trajetória da água é que vai demarcar seu tamanho 

e forma. (p.14-15). 

 

Sobre a realidade hídrica brasileira, de acordo com ASSUNÇÃO, 2000, 

apud OLIVEIRA E WEHRMANN, 2005, “o Brasil possui cerca de 20% de toda a 

água doce do mundo e 12% de toda água existente no planeta, mas isso não quer 

dizer que esse recurso seja infinito”. Devido a isso é de grande importância os 

estudos sobre recursos hídricos no nosso país, pois ele é privilegiado em 

apresentar um grande percentual deste recurso em relação ao restante do mundo 

e, também, tem o propósito fomentar políticas de preservação, que garanta a 

permanência deste bem para várias sociedades com o passar do tempo. 

O Brasil é um grande consumidor de água, sobretudo pelos setores 

primário e secundário. Esses dois setores tem uma extrema importância para a 

economia brasileira, tendo grande participação no PIB (Produto Interno Bruto), 
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além de ser a grande fonte de emprego para a população, porém, geram impactos 

negativos ao meio ambiente e conflitos pelo uso do recurso hídrico. 

A agricultura é uma grande consumidora de água e causadora de conflitos, 

principalmente quando está é praticada de forma irrigada. “De acordo com 

pesquisa realizada pelo ministério do meio ambiente (MMA, 2000, apud OLIVEIRA 

E WEHRMANN, 2005), “a irrigação é o setor que mais consome água, 

provocando, em certas regiões do Brasil, certos conflitos entre usuários”. (p.136).  

É notório na área de estudo problemas dessa natureza, sempre 

favorecendo grandes empresas e desfavorecendo pequenos produtores, gerando 

a disputa pela água e a luta de classes citadas anteriormente como principais 

características do hidroterritório. 

A indústria também faz grande uso da água para sua produção, bem como 

causa impactos negativos e conflitos. Relacionada a essa atividade está a 

urbanização, processo de expansão das cidades, principalmente por pessoas de 

classe baixa que migra para a cidade para ser mão de obra, e que a única opção é 

viver em condições precárias, como visto em RIBEIRO, 2008: 

O consumo aumenta de acordo com a renda e com a urbanização. Daí 

recorre uma das questões centrais que o debate sobre recursos hídricos 

engendra: o acesso desigual à água. Outro aspecto preocupante é a 

urbanização acelerada que vem ocorrendo em países de renda baixa, 

baseada na acumulação capitalista e resultando em paisagens urbanas 

sem infraestrutura de coleta de esgotos e em áreas de risco, deixando a 

água como um vetor de mortes, infelizmente. (p.19) 

 

Este mesmo autor traz a discussão à tona sobre o uso da água dos setores 

citados para se produzir, obter lucro, mostrando que de certa forma é proporcional 

o rendimento com a degradação dos recursos hídricos: 
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O maior uso da água atualmente resulta da produção de mercadorias. 

Aqui está a maior fonte de degradação de água no planeta: seu uso 

intensivo em sistemas produtivos industriais e agrícolas e sua devolução 

ao ambiente sem tratamento. (p.22) 

Para amenizar os impactos ambientais gerados por essas atividades, é 

necessário que o estado faça um planejamento e ordenamento territorial, onde os 

recursos hídricos sejam usados de forma correta sem degradação. Isso está na 

legislação, mais em muitos casos está não é aplicada por mexer com diversos 

atores sociais que usam esse recurso de maneiras distintas, como MORAES, 

2005 traz que “um adequado planejamento ambiental mexe com muitos 

interesses, sendo estruturalmente um potencializador de conflitos”. (p.25) 

Novamente contextualizando com a área pesquisada, isso é visto na pouca 

atuação dos órgãos competentes punindo quem descumpre as leis ambientais. 

Acontece a degradação pelo uso indiscriminado, devido a utilização em 

determinada atividade para gerar um excessivo lucro, porém, a penalização não 

ocorre. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a busca de problemas e soluções, 

principalmente se tratando de conflitos entorno de recursos hídricos, a partir do 

recorte espacial pela ótica de um território, é mais viável. Visto que, além de ser 

uma escala geográfica menor, o que propicia uma análise mais eficaz, esse 

recorte reúne o meio natural de uma sociedade, como é apresentado por 

MORAES, 2005: 

O território é uma materialidade terrestre que abriga o patrimônio natural 

de um país [...] é nele que se alocam as fontes e estoques de recursos 

naturais disponíveis para uma dada sociedade e também os recursos 

ambientais existentes. (p.140). 
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Por isso a necessidade de fazer estudos sobre o meio ambiente nos 

territórios, principalmente quando se tem a relação com a água e o mesmo se 

torna um hidroterritório. Outro aspecto importante nesse recorte é a presença do 

estado, que é o gestor e mediador essencial desta área, o qual faz o planejamento 

e ordenamento territorial, e além de implementar políticas ambientais que são de 

extrema importância para os país: 

A área ambiental pode ser uma alavanca da retomada de um 

planejamento global e articulado no país, com a vantagem de partir de 

antemão com sensibilidade e conhecimento acerca da vulnerabilidade 

dos diferentes lugares do território nacional. (MORAES, 2005, p.24). 

 Portanto, é necessário que o poder público, tanto na esfera federal, 

estadual e municipal, faça com que o planejamento e ordenamento territorial 

aconteça efetivamente, sem que haja usos degradantes favorecidos por razão do 

capital. Pois, só assim os problemas envolvendo a degradação dos recursos 

hídricos e os conflitos em torno do acesso e gestão da água serão mitigados. 
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2. Objetivos 

 

Geral: 

 Identificar e analisar os hidroterritórios no município de Japaratuba/SE a 

partir da apropriação da natureza pelo capital. 

Específicos: 

 Mapear as áreas de conflitos no espaço pela disputa da/na água; 

 Compreender a dinâmica da natureza no município e seus rebatimentos na 

disponibilidade qualitativa e quantitativa das águas; 

 Analisar a dinâmica social e ambiental dos hidroterritórios. 
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3. Metodologia 

A metodologia utilizada nessa pesquisa partiu dos pressupostos teóricos da 

fisiologia da paisagem para tratar dos aspectos fisiográficos da área. Para um 

estudo territorial de conflitos devido ao uso e gestão da água aplicou-se o conceito 

de hidroterritório. Além de busca de dados, leituras teóricas, trabalhos de campo e 

o uso do software ArcGis 10.1, licença acadêmica. 

Aplicou-se o método fisiologia da paisagem, 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.  

A presença humana normalmente tem respondido pela aceleração dos 

processos morfogenéticos, como as formações denominadas de 

tectogênicas, abreviando a atividade evolutiva do modelado. Mesmo a 

ação indireta do homem, ao eliminar a interface representada pela 

cobertura vegetal, altera de forma substancial as relações entre as forças 

de ação (processos morfogenéticos ou morfodinâmicos) e de reação da 

formação superficial, gerando desequilíbrios morfológicos ou impactos 

geoambientais como os movimentos de massa, boçorocamento, 

assoreamento, dentre outros, chegando a resultados catastróficos, a 

exemplo dos deslizamentos em áreas topograficamente movimentadas  

(CASSETI, 2005, p.5). 

Embora a fisiologia da paisagem centre sua atenção no momento histórico 

atual, não deixa de considerar os resultados provenientes do tempo geológico, 

responsáveis pela evolução do relevo. 

 Como critério para identificar e delimitar áreas de conflitos devido ao uso e 

gestão da água, também influenciado por ideologias dos atores sociais, em 

hidroterritórios, foi utilizada a metodologia desenvolvida por TORRES (2007). De 
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acordo com a autora, estes podem ser classificados como hidroterritórios: 

privados, de luta, e livres. 

 Foram realizados trabalhos de campo para a bacia do Rio Japaratuba e 

para o município, com a finalidade de observar a área estudada a fim de obter os 

resultados almejados, sempre relacionando a mesma com a teoria. Desse modo, 

analisou-se as áreas que se identificavam como hidroterritórios, e visualizou-se o 

meio de acordo com fisiologia da paisagem. É de grande importância essa relação 

teoria e prática em um trabalho de campo, para o mesmo não ser algo banalizado, 

pois:  

Fazer trabalho de campo representa, portanto, um momento do processo 

de produção do conhecimento que não pode prescindir da teoria, sob 

pena de tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de contribuir para revelar a 

essência dos fenômenos geográficos. (ALENTEJANO e ROCHA-LEÂO, 

p.57). 

 Durante os trabalhos de campo ocorreram visitas técnicas nas quais foram 

identificados territórios específicos na bacia para serem estudados, aqui 

denominados de hidroterritórios. Com isso, foi analisado a particularidade hídrica 

de cada local, a dinâmica social, visualizando os sujeitos envolvidos e sua disputa 

pela água, além da dinâmica ambiental, verificando a qualidade e quantidade das 

águas. 

 Além disso, foi feito entrevistas e aplicações de questionários com os 

moradores do Assentamento Treze de Maio e da Comunidade Quilombola 

Patioba. As entrevistas e questionários teve a finalidade de conhecer melhor o 

modo de vida de ambas, um pouco da história, o que produzem, com que 

trabalham, qual sua relação com os recursos hídricos e principalmente de que 

forma esses sujeitos estão inseridos em certos conflitos pela/da água. 

 

 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

   

 
Figura 3 – GEASE em visita técnica no Rio Japaratuba Mirim, 2019. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

Foram realizadas reuniões semanais do Grupo de Estudos Água, 

Sociedade e Espaço (GEASE) com a presença de 11 orientandos, buscando 

debater e discutir temáticas pertinentes a essa pesquisa. É de extrema 

importância a participação nesse grupo de estudos, pois, todos os participantes 

estão produzindo trabalhos, sendo assim é um espaço de compartilhamento de 

ideias onde as várias pesquisas se complementam, pois, seguem o mesmo viés. 

Além disso, foram feitas leituras teóricas para se fundamentar acerca do 

assunto, lendo textos, livros, teses, dissertações, e artigos de vários autores que 

tratam de temas que corroboram com a pesquisa como a Hidrogeografia, 

Recursos Hídricos, Climatologia, Geomorfologia, Geografia Agrária e 

Geoprocessamento 

Buscou-se informações secundárias disponibilizadas pela SEMARH 

(Secretaria de Estado do meio ambiente e dos recursos hídricos) a qual 
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disponibilizou aspectos fisiográficos da bacia como geologia, hidrografia, 

geomorfologia, solo, declividade, uso das terras, imagem de satélite e localização, 

os quais serviram para confeccionar produtos cartográficos. 

O mapeamento da área foi feito a partir do software ArcGis 10.1, licença 

acadêmica, com materiais disponibilizados pelo banco de dados do CD de 

recursos hídricos de Sergipe. Todo o procedimento prático no software foi 

realizado com auxílio do departamento de Geografia de Itabaiana (DGEI), 

disponibilizando laboratório. 
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4. Resultados e discussões 

4.1 – Caracterização da área de estudo 

4.1.1 – Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba 

Segundo a SEMARH, 2014 a bacia hidrográfica do Rio Japaratuba possui 

uma área de 1.674,24 km², está totalmente inserida no território sergipano, sendo 

a terceira menor do estado, à frente da Bacia Caueira-abaís e Bacia do Sapucaia. 

Sua área equivale a 7,65% do território estadual e abrange dezoito municípios, 

onde quatro estão totalmente inseridos: Capela, Carmópolis, Cumbe e General 

Maynard, e parcialmente quatorze municípios: Aquidabã (30,8%), Barra dos 

Coqueiros (7,08%), Divina Pastora (20,34%), Feira Nova (19,99%), Graccho 

Cardoso (37,1%), Japaratuba (68,43%), Maruim (17,14%), Malhada dos Bois 

(0,5%), Muribeca (65,62%), Nossa Senhora das Dores (24,4%), Pirambu 

(16,29%), Rosário do Catete (99,72%), Santo Amaro das Brotas (30,52%) e Siriri 

(88,82%), como é visto na figura 1. 

A população absoluta da bacia é de 119.777 habitantes. Destes, 78.549 

habitantes estão na área urbana e 41.228 habitantes na zona rural, e equivale a 

5,79% do total da população absoluta do estado. 

Do ponto de vista social, é encontrado na bacia assentamentos de reforma 

agrária e comunidades quilombolas em alguns municípios. O modo de vida dessas 

pessoas são predominantemente rural, onde um traço cultural é a subsistência 

alimentar. De acordo com a aplicação de questionários constatou-se que esse 

grupo social tem baixa renda familiar e um alto nível de analfabetismo, o que faz 

com que sua força de trabalho seja expropriada por latifundiários da região, 

principalmente do ramo da cana-de-açúcar, e fábricas pelo entorno da cidade. 

Os assentamentos de reforma agrária da bacia são: Ivan Ribeiro e o Treze 

de Maio, ambos localizados no município de Japaratuba. O número de 

comunidades quilombolas são maior, são 11, uma em Japaratuba, Aquidabã, e 
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Cumbe, duas em Barra dos Coqueiros e Pirambu e quatro em Capela: Patioba 

(Japaratuba), Mocambinho (Aquidabã), Pontal da barra, Massombro (Barra dos 

Coqueiros), Povoado Forte (Cumbe), Canta Galo, Fazenda Pirangi, Terra Dura e 

Coqueiral, Cafumba (Capela), Alagamar, Maribondo (Pirambu). (SEMARH, 2014). 

Outro aspecto importante a ser analisado são os aspectos fisiográficos da 

bacia. Serão analisados a geologia, hidrografia, geomorfologia, solo, e uso das 

terras, as quais tem particularidades variáveis e uma riqueza de informações. 

 No que diz respeito a geologia da bacia hidrográfica do Rio Japaratuba, se 

tem a predominância nas porções leste e oeste da bacia de rochas clástica, que é 

um tipo de rocha sedimentar, formada por detritos de rochas antigas, um exemplo 

é o arenito. Já mais ao norte se predomina o metamorfismo regional, e no estuário 

se tem a presença de sedimentos inconsolidados, resultado de processos erosivos 

que a bacia vem sofrendo. (Figura 4) 

 A hidrografia da bacia do Rio Japaratuba é caracterizada por um padrão de 

drenagem dendrítico ou arborescente. Nesse tipo de drenagem, as correntes 

tributárias “se unem formando ângulos agudos de graduações variadas, mas sem 

chegar nunca ao ângulo reto. A presença de ângulos retos no padrão dendrítico 

ou arborescente, constitui anomalia”. (CHRISTOFOLETTI, 1980, P. 105). Os 

principais rios dessa bacia são: o Rio Japaratuba que é o curso d’água principal e 

de acordo com a SEMARH, 2015 tem uma extensão de 113,21 km, nascendo na 

Serra da Boa Vista na divisa entre os municípios de Feira Nova e Graccho 

Cardoso e deságua no Oceano Atlântico, no município de Pirambu. Os dois 

principais afluentes são os rios: Siriri e Japaratuba-Mirim. O primeiro encontra-se 

pela margem direita com o rio principal e o segundo pela esquerda. Ambos 

formam sub-bacias. Outros rios importantes são o Lagartixo, Cancelo, e o Riacho 

do Prata. (Figura 5). 
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Figura 4: Mapa de geologia da BHRJ          Figura 5: Mapa de hidrografia da BHRJ 

 

Fonte: SEMARH, 2010 

 O Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) – a partir da resolução 

357-2005, classifica as águas superficiais como doces e salobras em 

classes:(Água doce) classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. (Água 

salobra) tem a mesmas classes, exceto a classe 4. Quanto maior a hierarquia, 

requer uma melhor qualidade da água para seus usos. O abastecimento para o 

consumo humano pode ser feito pela classe especial, classe 1, classe 2, e 3 

(Água doce), a primeira com desinfecção, classe 1 com tratamento simplificado, 

classe 2 com tratamento convencional, classe 3 com tratamento avançado, e 4 

apenas para navegação e harmonia paisagística. Com água salobra, nenhuma 

das classes tem a finalidade de abastecimento para o consumo humano. 
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 Estudos da SEMARH, 2014, caracterizaram a qualidade de alguns rios da 

bacia de acordo com a resolução do CONAMA, através de coletas em alguns 

pontos dos rios estudados que foram: Rio Japaratuba classificado como de água 

salobra tanto no período chuvoso quanto no seco, Japaratuba-Mirim, Lagartixo e 

Siriri que foram classificados como de água doce em ambos os períodos. Vale 

destacar que apenas um rio é classificado como de classe especial na bacia, que 

é o Rio Prata, o qual abastece a cidade de Japaratuba, e outras comunidades 

como o Assentamento Treze de Maio. 

Figura 6: Nascente do Rio Prata. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 Ainda sobre a hidrografia, é importante salientar o aspecto alongado da 

bacia hidrográfica do rio Japaratuba visto nos mapas, que partindo da análise 

morfométrica que consiste em um estudo fluvial de acordo com parâmetros que 

vão mostrar a suscetibilidade da área a vulnerabilidade ambiental, podendo 

ocorrer a partir de inundações e processos erosivos. Então, esse aspecto 

alongado faz com que essa bacia tenha pouca probabilidade de cheias e 
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inundações, além do baixo potencial hídrico da mesma, rios com pouca vazão, 

que contribui para isso. 

Sobre geomorfologia, a uma grande predominância na área pesquisada de 

relevos dissecados em colinas e interflúvios tabulares, que nessa área se 

apresenta da seguinte forma como afirma FONTES, 2004, “Os vales prevalecem 

largos, de fundo plano contendo, geralmente, planícies aluviais ocupadas com 

pastagens, cana-de açúcar e cultivos de subsistência nas áreas mais elevadas”. 

(p.11). Na porção sul, especificamente no estuário se encontra o terraço marinho, 

que seguindo em direção norte se encontra a planície fluviomarinha que 

acompanha os principais rios da bacia: Japaratuba pelo centro, Siriri pela direita e 

Japaratuba-Mirim pela esquerda. Ainda na parte sul da bacia encontra-se 

pequenas parcelas de terraço fluvial e fluviomarinho. Também se encontra na 

bacia superfície tabular erosiva e pediplanada (Figura 7). 

Na porção norte da bacia prevalece o tipo de solo podzólico vermelho 

amarelo equivalente eutrófico. No centro da bacia encontra-se o podzólico 

vermelho amarelo. Ambas as categoria de solo são propícias para atividades 

agrícolas por terem um bom nível de fertilidade e não serem pedregosos. E ainda 

é encontrado variados tipos de solo nessa bacia como: litólicos, hidromórficos, 

halomórficos, arenoquartzosos, aluviais e entre outros como visto na figura 8. 

Como todas as características físicas inseridas na bacia, o uso das terras 

desta também é bastante diverso. Porém, há uma predominância da pastagem, e 

de cultivos agrícolas/solos expostos. Destaca-se na vegetação a presença de 

floresta estacionária, caatinga arbustiva, e caatinga arbustiva arbórea. Algo 

preocupante é a pouca presença de mata ciliar, que fica claro na figura 9. 
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Figura 7: Mapa de geomorfologia da BHRJ, 2018.     Figura 8: Mapa de solo da BHRJ, 2018. 

 

Fonte: SEMARH, 2010 

Figura 9: Mapa de uso de terras da BHRJ 

 

Fonte: SEMARH, 2010 
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 No contexto ambiental, é importante destacar as unidades de conservação 

inseridas na bacia, que são: Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, localizada 

no município de Capela, APA Litoral Norte localizada nos municípios de Pirambu, 

Japoatã, Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande, e a Reserva Biológica de 

Santa Isabel nos municípios de Pirambu e Pacatuba. Todas as unidades de 

conservação estão no bioma mata atlântica, e na unidade de planejamento baixo 

Japaratuba. 

 O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco tem área de 894,90 ha, e foi 

criado através do Decreto 24.944 de 26 de dezembro de 2007, com o objetivo de 

preservar um fragmento da mata atlântica da ação antrópica. A APA Litoral Norte 

tem área de 2580,77 ha, criada através do Decreto nº 22.995 de 09 de novembro 

de 2004, caracteriza-se por apresentar uma diversidade de ambientes: Dunas, 

Restingas, Ilhas e Manguezais. A Reserva Biológica de Santa Isabel tem área de 

25,98 ha, foi criada através do Decreto nº 96.999, de outubro de 1998 e abriga 

uma das bases do Programa Brasileiro de Conservação das Tartarugas Marinhas 

(Tamar-ICMBio) com o objetivo de proteger o maior sítio reprodutivo da tartaruga 

marinha Lepidochelysolivacea (tartaruga oliva) no Brasil, situado na região 

(SEMARH, 2014). 

4.1.2 - Município de Japaratuba-SE  

 Está localizado no leste sergipano, a 54 km da capital, sendo municípios 

limítrofes, Capela, Muribeca, Japoatã, Carmópolis e Pirambu, e tem uma área de 

364,9 km² a qual 249,36 km² está inserido na bacia. Destes 249,36 km², 0,73 km² 

é área urbana e 248,63 km² é zona rural (Figura 10). O município conta com 20 

comunidades (Povoados, Assentamentos e Comunidades Quilombolas) além da 

sede municipal, que juntos totalizam 16.864 habitantes, dos quais 7.903 residem 

na área urbana e 8.961 na zona rural (ENDAGRO, 2018). 
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 As principais culturas agrícolas exploradas no município são: Amendoim, 

Banana, Coco-da-Baía, Feijão, Mandioca, Milho e a Cana-de-Açúcar numa grande 

escala, sendo produzida aos moldes do agronegócio. As principais criações são 

os Bovinos e os Galináceos, além de produtos de origem animal como o leite de 

vaca, ovos de galinha e o mel de abelha. 

 

Figura 10 – Mapa de satélite da zona urbana e de grande parte da zona rural de Japaratuba-SE 

 

Fonte: SEMARH, 2010 

O munícipio de Japaratuba tem uma receita consideravelmente boa em 

relação a grande maioria dos municípios sergipanos. Em 2017, somando ICMS, 

IPVA, IPI-Exportações, e os Royalties do petróleo chegou a 10.236.639,82 R$ aos 

cofres do poder municipal. 

 Do ponto de vista social é encontrado dois assentamentos de reforma 

agrária: Treze de Maio e Ivan Ribeiro, e a comunidade quilombola Patioba. 
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 Sobre o assentamento Treze de Maio, teve origem em 13 de maio de 2002, 

e atualmente conta com 42 famílias assentadas, que trabalham em lotes coletivos, 

mais cada família tem um lote que varia de 03 a 10 tarefas, além de cada 

residência obter 2 tarefas. A área total do assentamento são 438 tarefas, onde as 

principais culturas agrícolas plantadas são: macaxeira, milho, abacaxi, hortaliças, 

além da apicultura. As principais criações são de bovinos em pequena quantidade, 

galináceos e suínos.  

A infraestrutura do assentamento conta com um centro comunitário, onde 

se encontra um posto de saúde, onde a consultas médicas com frequência. Com 

relação a água, eles recebem a mesma encanada tratada, sendo o órgão 

responsável pelo o abastecimento a DESO. Essa água é proveniente do Rio do 

Prata, e dificilmente tem interrupção no abastecimento. Sobre o uso do rio 

Japaratuba, a água é utilizada para a dessedentação de animais, para pesca e 

irrigação. Essa última praticada de forma simples, apenas com mangueira e 

regadores. 

Com relação a comunidade Patioba, foi certificada como remanescente 

quilombola em maio de 2006. Composta por aproximadamente 800 pessoas, que 

vivem pelo cultivo da agricultura de subsistência e programa sociais do governo 

como o bolsa família. Outra alternativa para alguns trabalhadores é vender sua 

força de trabalho para terceirizadas da Petrobrás, além de artesanato produzido 

pelas mulheres da comunidade como crochê, o bordado e o artesanato feito com a 

fibra do coco (SEMARH, 2014). 

No que diz respeito a infraestrutura da comunidade, a grande maioria das 

casas são feitas de alvenaria, conta com uma escola municipal de ensino 

fundamental, uma unidade do PSF (Programa Saúde da Família) e os serviços 

públicos de abastecimento de água. Com relação ao fornecimento de água, a 

mesma é oriunda de poços artesianos, e distribuída através de tubulação para a 
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população, porém sem tratamento, sendo a mesma utilizada tanto para serviços 

doméstico, como para higiene pessoal e consumo humano (SEMARH, 2014). 

Outro aspecto importante a ser analisado são os aspectos fisiográficos do 

município. Serão analisados a geologia, hidrografia, geomorfologia, solo, 

declividade e uso das terras, as quais tem particularidades variáveis e uma 

riqueza de informações. 

A geologia do município tem predominância, assim como em toda a bacia, 

de rocha clástica, além de alguns recortes de clástica química e sedimentos 

inconsolidados que acompanham a percurso dos dois principais rios: Japaratuba e 

Japaratuba-Mirim. As duas últimas subclasses citadas é onde está situado a 

extração de petróleo, no sudoeste do município (Figura 11). 

No tocante a hidrografia, os dois principais rios são o Japaratuba, que é o 

rio principal da bacia, e o Japaratuba-Mirim que é um de seus principais afluentes 

(Figura 12). Além destes, outros rios merecem destaque como o Rio do Prata, que 

é de grande importância pois abastece grande parte do município por sua água 

ser de excelente qualidade, Rio Betume afluente do São Francisco e o Rio 

Sapucaia que está em outra bacia sergipana, que leva o nome do rio e se 

encontra a leste no município. 
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Figura 11 e 12 – Geologia e Hidrografia do município de Japaratuba-SE 

 

Fonte: SEMARH, 2010. 

 No que diz respeito a geomorfologia se tem o domínio de relevos 

dissecados em colinas e interflúvios tabulares, recortes de superfície tabular 

erosiva que está associada aos interflúvios, principalmente nos recortes a leste 

que são os interflúvios que separam a bacia do Japaratuba da bacia do Sapucaia. 

Além da planície fluviomarinha, que ao sul tem interferência da maré (Figura 13). 

 Sobre o solo, a leste onde há domínio da bacia do Sapucaia domina os 

solos arenoquarzozos profundos (não hidromórficos), a oeste, já na bacia do 

Japaratuba se tem os solos podzólico vermelho-amarelo, e mais a sudoeste 

podzólico vermelho-amarelo equivalente eutrófico. Acompanhando o trajeto dos 

dois rios principais do município se tem os solos aluviais, e na interferência da 

maré solos hidromórficos (Figura 14). 

 Analisando a declividade, o município tem a predominância da superfície 

plana, variando alguns pequenos recortes de suave ondulado a ondulado (Figura 
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15). Essa análise foi feita segundo a classificação da EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a qual classifica de 0 a 3 % como plano, de 

3,1 a 8 % como pouco ondulado, de 8,1 a 20 % como ondulado, 20,1 a 45 % como 

forte ondulado, 45,1 a 75 % montanhoso e > 75 % escarpado.  

 Reflexo da declividade, é visto o uso da terra. Se tem a grande 

predominância de cultivos agrícolas/solos expostos, e pastagem que são usos que 

tem predomínio em áreas planas e pouco onduladas. Além destes, se tem vários 

usos em escala menores. Vale ressaltar uma porção considerável de vegetação 

de restinga no sudeste do munícipio (Figura 16). 

Figura 13 e 14 – Geomorfologia e solos do município de Japaratuba-SE 

 

Fonte: SEMARH, 2010 
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Figura 15 e 16 – Declividade e uso da terra do município de Japaratuba-SE 

 

Fonte: SEMARH, 2010 

 

4.2 – Hidroterritórios e conflitos pela/da água 

Embasado em visitas técnicas de campo e pela literatura levantada 

(TORRES, 2007) que considera fatores ligados a gestão da água, que pode ser 

marcada por algum tipo de ideologia dos atores sociais que protagonizam os 

conflitos, classificando-os em privados, de luta e livres: 

a) Hidroterritórios privados: totalmente mercantilizados, que expressam um valor 

econômico por quantidades de água, distinto do pagamento de serviço de 

tratamento e distribuição; 

b) Hidroterritórios de Luta: resistentes à mercantilização e que não reconhecem a 

água como mercadoria, travando assim uma luta de classe, denotados por 

questões de exploração econômicas e sociais; 

c) Hidroterritórios Livres: situação em que a política aplicada de gestão da água 

deve ser de total socialização, tornando-a inalienável e disponível para as 
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gerações futuras. Esses últimos apresentam raízes profundas da cultura, das 

crenças e costumes, dos que habitam esse território. Ao negar a prática da água 

mercantilizada, os aparelhos ideológicos culturais demonstram a autonomia de 

identidade. 

Através das leituras teóricas e visitas técnicas em trabalhos de campos, 

foram identificados e caracterizados três hidroterritórios com influência de 

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

4.2.1 – Hidroterritório da Pesca 

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 relacionada a sua gênese como 

afirma TAVARES, 2011 apud OLIVEIRA, 2018: 

Se originou de uma colônia de pescadores, tendo, portanto, a pesca 

relacionada com a sua origem, pois já no início do seu povoamento em 

1590 era essa a principal atividade de sua população que pescava às 

margens dos rios, lagoas e a beira do mar (p.11) 

Entre essas atividades que contam com pequenas indústrias estão o 

beneficiamento de peixes, de gelo e de alguns crustáceos o qual se destaca o 

camarão. Toda a produção é comercializada nas diversas feiras do Estado de 

Sergipe, além de ser exportado para algumas capitais do Nordeste. 

Este hidroterritório tem sido palco para problemas ambientais, que estão 

relacionados a todas as práticas que agridem o meio a montante, o que acarreta 

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 
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nenhum tratamento o que prejudica a qualidade da água do rio naquela área. 

(Figura 17 e 18). 

Figura 17 – Resíduos despejados no porto. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. 

 

 

 

Figura 18 – 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 paga pela água, além de acontecer a socialização dos 

pescadores pelo recurso hídrico, barcos, equipamentos que é outra característica 
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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. 

4.2.2 – Hidroterritório da Cana-de-Açúcar 

 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 da aquisição do 

recurso hídrico vem sendo desfavorecidos graças a lógica do mercado. 

 A monocultura da cana-de-açúcar tem uma grande participação na 

economia da bacia. De acordo com o IBGE, 2018 o município com maior área 

plantada em 2017 no Estado foi o de Japaratuba com 10.777 hectares. Em quarto 

lugar está o município de Capela que também está inserido na bacia com 4.500 

hectares plantados, Rosário Do Catete com 2.557 e Maruim com 2.048, 

respectivamente ocupando o sétimo e o oitavo lugar. Além desses municípios, 

aparecem Siriri, Santo Amaro Das Brotas, Nossa Senhora Das Dores, Carmópolis, 

Divina Pastora e Pirambu com plantações consideráveis. 

 Um dos problemas ambientais associado a essa atividade é a queima da 

palha da cana para limpar as folhas e facilitar a colheita, e também em término de 

safra, para preparar o solo mais rápido para a próxima. Essa prática é prejudicial 

ao meio ambiente pois afeta a biodiversidade, altera a dinâmica dos ecossistemas, 

e aumentam o processo de erosão do solo. As queimadas vêm acontecendo 

frequentemente, como mostra as figuras 19 e 20, que são imagens feitas dia 

06/01/2019. Estas queimadas foram registradas na vertente esquerda da margem 

do rio Japaratuba e em cultivos situados tanto no vale, como no leito maior e leito 

menor, indo de encontro a qualquer norma ambiental recomendada. Como 
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consequência disso, impactos como a diminuição do escoamento superficial e 

subterrâneo, o assoreamento do rio, e diminuição da biota vem sendo observados 

com frequência. 

Figura 19 e 20 - Queimadas na lavoura de cana durante o dia e a noite. 

   

Fonte: SILVA, 2019. 

 Esse problema piora no município de Japaratuba e em específico no seu 

perímetro urbano, onde os canaviais se encontram praticamente nos quintais dos 

moradores (Figura 21). Quando acontecem essas queimadas, as casas são 

invadidas por cinzas, além da emissão de gases que podem causar problemas 

respiratórios, prejudicando a qualidade de vida dos japaratubenses. 
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Figura 21- Canaviais nos quintais da cidade de Japaratuba. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. 

 

 Depois de uma ação do Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE), a 

Justiça Federal publicou decisão em 2017, que proíbe a queima da palha da cana-

de-açúcar sem estudos de impactos ambientais no Estado de Sergipe. Em nota no 

seu site, o MPF/SE deixou claro que ao longo da investigação, constatou que a 

atuação da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

acabava permitindo a realização de queimadas irregulares, pois a fiscalização era 

ineficiente e a regulamentação aplicada pela Adema não estava de acordo com a 

legislação ambiental. E como visto acima nas figuras 19 e 20, as queimadas 

continuam acontecendo e mostram que legislação não é eficiente e nem tão pouco 

respeitada. 

 Mais uma contrariedade ligada ao cultivo de cana-de-açúcar está na 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos que essa atividade utiliza. No que se 

refere a quantidade a monocultura da cana na bacia do Rio Japaratuba, seguindo 
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o modelo do agronegócio para obter um maior lucro, utiliza-se do uso de 

irrigações, o que impacta negativamente no volume hídrico dos rios inseridos 

nessa bacia. Já no que diz respeito a qualidade, ela é afetada pelo uso excessivo 

de agrotóxicos, muitos destes dispersados por aviões bimotores, além da vinhaça 

que é gerada na produção do álcool e usada na fertirrigação da lavoura. Esses 

elementos citados degradam os corpos hídricos, que perdem sua qualidade 

interferindo na biota ali existente. Em entrevista, uma assentada deixa claro que: 

“O rio está pedindo socorro diante as inúmeras más práticas dos usineiros” 

(Entrevista concedida, Junho de 2019). 

 Ainda em relação a qualidade da água, a cana é plantada nas planícies 

aluviais, por ser um solo fértil para o plantio. O rio Japaratuba tem sua planície 

aluvial larga, o que favorece esta prática. Outro rio onde acontece essa pratica é o 

Japaratuba-Mirim. (Figura 22). Essa plantação nas margens dos rios, sem 

respeitar a legislação ambiental, resulta na ocorrência de processos de erosão 

assoreando o leito desses rios. 

Figura 22- Cultivo de cana-de-açúcar nas margens do Rio Japaratuba-Mirim. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. 
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 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 no assentamento treze de maio, que está 

localizado no município de Japaratuba. Essa comunidade atualmente conta com 

cerca de 42 famílias assentadas que possuem lotes de terras e lutam pela reforma 

agrária, e por condições para o camponês e sua família se reproduzirem no 

campo. 

 Os assentados produzem alimentos para subsistência e vendem o 

excedente. É muito comum a criação de alguns animais que são utilizados no 

trabalho, como o cavalo, ou o burro para puxar o arado, como também alguns 

outros para o próprio consumo e comercialização. 

 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. Porém, 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 usina B retira água do Riacho Itabaiana 

que deságua no Rio Japaratuba, Já na C a água utilizada na irrigação água 

provém do Rio Lagartixo, e na 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. 

 Fica claro como empresas e latifundiários são favorecidos em relação ao 

pequeno produtor. Enquanto os últimos são proibidos de usar água que passa por 
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suas terras por não ter concessão de uso, empresas que são as principais 

responsáveis pelos problemas ambientais causados nos corpos hídricos utilizam 

sem outorga, uma vez em que a produção dos camponeses não afeta tanto o 

meio, pois são totalmente contrários as ações do agronegócio. 

 Em entrevistas com moradores do assentamento, os mesmos deixaram 

claro que o uso de bombas pelas usinas para irrigação interfere na quantidade 

disponível de água para os assentados, além do intenso uso de agrotóxicos que 

afetam não só a qualidade do rio, mais sim dos moradores próximos. Relataram 

ainda em que períodos de grande uso de agrotóxico várias pessoas ficam 

doentes. 

 Os assentados mostraram ser sujeitos ativos, que lutam por seus direitos   

e resistem as ações do agronegócio. Diante das práticas citadas anteriormente, os 

assentados entraram e entram com várias ações junto ao ministério público e 

órgãos competentes, mas quase sempre sem resultado. Um resultado positivo foi 

que graças as ações deles que desde do ano de 2016 que é proibido a 

pulverização com aviões na área, grande avanço para a melhoria da qualidade do 

rio e da vida dos assentados. 

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

Japaratuba-Mirim. Foi noticiado em algumas redes sociais no mês de dezembro 

de 2018 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.  

 Depois de toda a mobilização de moradores próximos, principalmente do 

Povoado Caieiro, que se uniram e retiraram o barramento, a Superintendência de 

Recursos Hídricos, Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) e o 
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Pelotão Ambiental da Polícia Militar lacraram nove bombas que estavam 

realizando a captação irregular de água. 

 O povoado citado não recebe água encanada tratada. Os moradores se 

abastecem de um poço de responsabilidade deles que capta água do lençol 

freático do rio Japaratuba-Mirim, através de bombas. Antes de consumirem a 

água, eles fazem um pequeno tratamento doméstico utilizando cloro. Não se falta 

água com frequência, através das entrevistas foi relatado que apenas em períodos 

em que o nível do rio está baixo. Por isso a importância do nível do rio está 

sempre alto, algo que não estava acontecendo no período do barramento. 

 Para entender melhor o conflito, foi confeccionado um croqui (Figura 23). O 

barramento irregular pelas usinas aconteceu em um trecho do rio com a finalidade 

de bombear água para irrigar o cultivo de cana-de-açúcar. O barramento fez com 

que a vazão a montante ficasse maior (interesse das usinas) enquanto a vazão a 

jusante (necessidade do povoado) menor, sem praticamente nada de água. 

 Essa pouca vazão do rio não afeta apenas a captação de água pelos 

poços, como também a dessedentação de animais (gado principalmente), 

irrigação, e pesca. A irrigação utilizada por eles é para apenas molhar o capim, e 

pequenos plantios para própria alimentação, então não é utilizado tipos de 

irrigação específica, necessitando apenas de uma mangueira.  

 Com relação a pesca, há um grande problema nessa prática, pois, alguns 

pescadores jogam veneno no rio pra facilitar a pesca, uma vez com que o veneno 

elimina o oxigênio existente e faz com que os peixes boiem para buscar esse gás 

para sobreviver. Essa prática interfere na qualidade da água e na biota ali 

existente. Esse veneno é obtido nas usinas de cana-de-açúcar. Esse tipo de 

pesca acontece frequentemente em todo o município. 

Figura 23 – Croqui mostrando o conflito que afeta o Povoado Caieiro - Japaratuba 
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Fonte: Autor, 2019. 

 

 Nas entrevistas, os moradores deixaram claro que os usineiros não 

respeitam os 30 metros de área de preservação permanente (APP), desmatam a 

mata ciliar e plantam cana-de-açúcar no leito do rio, como reafirmado na figura 22, 

além dos altos índices de agrotóxicos usados que afetam não só a qualidade do 

rio, mais sim dos moradores próximos. 

 Com relação a opinião dos entrevistados sobre a qualidade e quantidade da 

água do rio, os mesmos opinaram que a quantidade é regular, só piora em épocas 

de estiagem, já a qualidade foi avaliada como ruim, dizendo que ninguém usa para 

beber, porém eles bebem da mesma, já que utilizam da água do lençol freático, e 

a água poluída se infiltra para o subsolo. 
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Figura 24, 25, 26 e 27: Água represada para o bombeamento de água para irrigação, enquanto a 

jusante o volume hídrico está em déficit. 

   

 
 

Fonte: Japaratuba em alerta, 2019. 
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Figura 28 – Moradores retirando o barramento 

 

Fonte: G1 Sergipe, 2019. 

 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 com o agronegócio e do outro moradores e pequenos 

produtores sofrendo sem o recurso, devido a essas práticas que tem como 

finalidade o lucro.  

4.2.2 – Hidroterritório do Petróleo 

 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, 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. 
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 É o maior campo petrolífero terrestre do país, que tem área de 

aproximadamente 150 km², reunindo mais de 1.200 poços de extração. Essa 

produção foi iniciada na década de 1960, e tem a Petrobrás (Figura 29) como 

empresa responsável pela operação desse campo, que destina um recurso para 

os municípios em que o petróleo é extraído, denominado de royalties. Essa área 

além de extrair petróleo, atividade de maior proporção, extrai gás natural, sal 

gema, sais de potássio e magnésio em menor proporção. 

Figura 29- Estação coletora da Petrobrás. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. 

 

A extração alimenta a receita dos municípios que realizam essa atividade, 

contribuindo para uma melhor gestão. Os royalties devem ser aplicados 

exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e 

tratamento de águas, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento 

básico. 
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Figura 30– Industria de petróleo vista do Monte Carmelo.  Figura 31 – martelo de extração 

de petróleo. 

  

Fonte: trabalho de campo, 2018.  

 

Segundo a ANP (Agência Nacional Do Petróleo), o município de Japaratuba 

foi o que mais arrecadou em royalties no ano de 2018, mais de 17 milhões, 

superando Aracaju que vem logo atrás com mais de 16 milhões arrecadado. 

Outros municípios que estão inseridos na bacia e extraem petróleo também 

fizeram uma boa arrecadação, como Siriri com mais de 12 milhões, Pirambu mais 

de 11 milhões, Maruim mais de 10 milhões, e Rosário do Catete mais de 7 

milhões. 

 Essa receita considerável devido aos royalties em muitos casos não se 

reflete na administração pública. Um exemplo são as condições ambientais em 

que a bacia se encontra, uma vez que a aplicação exclusiva desse recurso deve 

ser para tratamento de águas e proteção ao meio ambiente. O que acontece é 

totalmente o contrário. Sem fiscalização ativa, as indústrias petrolíferas degradam 

os corpos hídricos e o ambiente biofísico. 

 No tocante ao uso da água da Bacia do Rio Japaratuba por essa atividade, 

se concentra mais no rio principal e em seu afluente Japaratuba-Mirim. SILVA, 

2005 salienta que as indústrias do petróleo, especificamente o campo petrolífero 

de Carmópolis tem todas suas atividades desenvolvidas na planície fluvial do Rio 

Japaratuba-Mirim. Já a EMBRAPA, 2012 afirma que o campo petrolífero faz uso 
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da porção inferior do Rio Japaratuba para despejo das águas residuais do 

processo de exploração. 

 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 residuais 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. 
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5. Conclusões 

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. 

Os usineiros, como são conhecidos pela população do município de 

Japaratuba, são os principais responsáveis pelos impactos e conflitos na área 

estudada. Os mesmos embasados no modelo do agronegócio, estão dispostos a 

obter o lucro ao máximo sem se preocupar com o meio, como foi visto nessa 

pesquisa: violação das leis ambientais, não respeitando as áreas de preservação 

permanente, plantando no leito dos rios, além do uso constante de agrotóxicos, e 

privatização do recurso hídrico afetando pequenas comunidades. 

Para que se tenha uma melhor gestão da bacia tanto dos recursos hídricos, 

como também da questão ambiental, é necesário mais voz para as comunidades. 

Ficou claro a luta destas contra as práticas insustentáveis como também o pouco 

resultado que tem a luta junto aos orgãos competentes. É preciso a fiscalização 

cada vez mais efetiva desses grupos, e que os orgãos municipais e estaduais se 

aliem a esses sujeitos para o bem comum. 

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 orgãos públicos aplicar uma gestão eficiente 

que acabe com esses conflitos baseado nas leis ambientais, punindo quem a 

descumpra. 

Quanto a contribuição para a ciência, é de extrema importancia que a 

geografia física não fique presa a aspectos fisiográficos e os estudos sobre 
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recursos hídricos a coeficientes e análises técnicas. É indispensável que aconteca 

a análise social por traz das discussões dessas áreas. Sendo assim, que a 

metodologia de caracterização de hidroterritórios se expanda, pois tem a análise 

social como ponto chave, além de unir as duas áreas citadas acima para uma 

melhor gestão e funcionamento do recorte espacial pesquisado. 
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6. Perspectivas de futuros trabalhos 

O trabalho permitiu observar diversos outros conflitos, seja de aspectos 

ambientais ou socioeconômicos, e também ver como esse tema é de grande 

relevância e o enorme interesse nos eventos científicos da área. 

 A partir dos resultados, a pesquisa permitiu também chegar à conclusão 

que esses conflitos estão se proliferando, e que pode ser feito no futuro próximo 

uma pesquisa mais aprofundada a nível de mestrado, algo que está sendo 

desenvolvido entre o bolsista e o orientador. 
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8. Outras atividades 

Durante o período de construção desse relatório, ocorreu a participação em 

alguns eventos e minicursos: 

Foi realizado de 13 a 15 de agosto de 2018, na cidade de Itabaiana-SE a 

VIII Semana da Geografia. O evento discutiu sobre “O estado e reformas políticas 

em tempos de crise”, trazendo essa temática para a realidade Brasileira, 

discutindo sobre a atual conjuntura política do nosso país, além de relacionar com 

as reformas no mundo do trabalho devido ao controle do capital, também entrando 

no âmbito educacional discutindo sobre as reformas como a do ensino médio, e 

como resistir a essa ofensiva neoliberal. Ocorreu apresentações em eixos de 

trabalho com temas como: espaço agrário, espaço urbano, ensino de Geografia, 

estado trabalho e políticas públicas, e natureza e sociedade. Neste último o 

bolsista foi autor de um trabalho, o qual o mesmo apresentou intitulado de “Análise 

morfométrica e seus rebatimentos socioambientais na sub-bacia Rio Gararu”.  

Também foi executado de 04 a 09 de dezembro de 2018, na cidade de 

Maceió-AL o II Workshop de geomorfologia e geoarqueologia do Nordeste. O 

evento trouxe temáticas relacionadas às questões do desenvolvimento e evolução 

do relevo do Nordeste e aferição das formas de uso e apropriação da paisagem 

física pelas páleo-populações da região, promovendo o contato direto entre 

especialistas de ambas as áreas de atuação, bem como de estudantes. Além 

disso, o evento estabeleceu um diálogo proativo entre profissionais com atuação 

em áreas científicas que abrangem desde a Geografia Física e Arqueologia à 

Geologia propiciando assim aos participantes acesso a uma visão ampla e 

interdisciplinar dos temas a serem apresentados. Vale salientar que o bolsista 

também foi autor em dois trabalhos neste evento, intitulados de “A influência 

antrópica no curso do Rio Gararu-Sergipe” e “Eventos climáticos extremos e 
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antropogeomorfologia no perímetro irrigado Poção Da Ribeira” o qual apresentou 

o primeiro. 

Durante a V Semac (Semana Acadêmica), o bolsista participou do 

minicurso geoprocessamento aplicado à Geografia, nos dias 08 e 09 de novembro 

de 2918. O mesmo foi de grande relevância por tratar de uma ferramenta ideal 

para o geógrafo que é o geoprocessamento. Durante o minicurso foi mostrado a 

teoria sobre no primeiro dia e no segundo a elaborações de mapas na prática 

usando o software arcgis. Essa atividade contribuiu para a elaboração deste 

relatório, pois, a partir dele se elaborou os mapas deste relatório. 

Ainda na V SEMAC participou dos minicursos: Redação científica e plágio 

acadêmico, e gerenciamento de referências bibliográficas: mendeley. Esses 

contribuíram bastante para o bolsista enquanto pesquisador, pois, tratou de 

práticas do dia-a-dia de quem pesquisa, o primeiro tratando de como é a estrutura 

de uma redação científica bem como enfatizando a ética na pesquisa para não se 

aplicar o plágio, e o segundo mostrando alternativas para gerenciar referências de 

forma melhor e mais prática através do software mendeley. 

Nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2019 foi realizado na Universidade Federal 

de Sergipe, Campus Itabaiana, uma palestra e um minicurso simultaneamente 

intitulados de: Cartografia de Paisagens em tempos de estudos integrados e 

Geoprocessamento aplicado à Cartografia de Paisagens. O evento teve como 

ministrante o Professor Doutor Lucas Cavalcanti da Universidade Federal de 

Pernambuco. No dia 6 de fevereiro aconteceu pela manhã uma palestra 

debatendo sobre essa metodologia de estudo, e nas tardes desse mesmo dia e do 

seguinte aconteceu a parte prática com auxílio do geoprocessamento, aplicando a 

teoria no software ArcGis. 

Foi realizado entre os dias 11 e 15 de junho de 2019 o XVIII Simpósio 

Brasileiro de Geografia Física Aplicada, em Fortaleza-CE. Esse evento teve como 
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tema a Geografia física e as mudanças ambientais. Foram discutidas questões 

referentes vulnerabilidade, incertezas, causas, adaptação e mitigação dos 

problemas ambientais, sociais, culturais e econômicos advindos das mudanças 

globais e às bases dos acordos internacionais. O evento foi divido em eixos 

temáticos que abordaram sobre o ensino da geografia física no ambiente escolar, 

geoarqueologia, geocronologia, geodiversidade, unidades de conservação, 

desertificação, eventos climáticos extremos, degradação dos solos, riscos e 

desastres naturais, territorialidades, entre outros. É importante destacar que neste 

evento, o bolsista apresentou os resultados preliminares desta pesquisa no eixo 

Territorialidades, conflitos e planejamento ambiental, além da iniciação científica 

2017/2018. 

 

 


