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1 aprEsEnTação

o plano Estadual de recursos hídricos do Espírito santo – pErh/Es,  desenvolvido por meio do Contrato 
nº 008/2016, o qual foi celebrado entre o Consórcio das empresas nippon Koei lac do Brasil – nKlac e 
a Companhia Brasileira de projetos e Empreendimentos – CoBrapE com a agência Estadual de recursos 
hídricos do Espírito santo – aGErh, tem como objetivo principal a construção de um acordo social e 
político em bases ambientalmente sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do 
Espírito santo, tendo a água como insumo básico. para atingir esse objetivo, o pErh/Es foi desenvolvido em 
três fases, de acordo com as seguintes etapas de trabalho:

• Fase a: diagnóstico;
• Fase B: prognóstico;
• Fase C: plano de ação.

O presente documento trata do caderno técnico referente à etapa de Diagnóstico, com a síntese dos 
estudos desenvolvidos nesta fase de trabalho. para isso, serão apresentados os principais resultados obtidos, 
sem o detalhe da metodologia e informações básicas utilizadas, para as quais o leitor deve buscar os 
relatórios técnicos específicos desenvolvidos para cada tema. A etapa de Diagnóstico constou dos seguintes 
documentos técnicos:

• Diagnóstico Parcial 1 – Relatório Técnico de Levantamento de Dados: sistematização e consolidação 
da etapa de levantamento de dados sobre recursos hídricos e das informações identificadas como relevantes 
ao Estado e que servem de base para o desenvolvimento dos estudos;

• Diagnóstico Parcial 2 – Relatório Técnico de Análise de Condicionantes: aspectos ambientais, 
econômicos, sociais, políticos, históricos, legais e institucionais do Estado do Espírito santo;

• Diagnóstico Parcial 3 – Relatório Técnico de Prospectiva Estratégica Territorial: análise do Sistema 
integrado de Gerenciamento de recursos hídricos do Espírito santo – siGErh/Es, por meio de variáveis-
chave e dos atores sociais estratégicos que o condicionam;

• Diagnóstico Parcial 4 – Relatório Técnico de Estudo de Eventos Críticos: avaliação de ocorrências 
de inundações e alagamentos, secas e estiagens, erosão e assoreamento de corpos de água e aspectos 
relacionados à gestão costeira;

• Diagnóstico Parcial 5 – Relatório Técnico de Disponibilidade Hídrica: avaliação da disponibilidade 
hídrica de águas superficiais e subterrâneas quanto à qualidade e quantidade;

• Diagnóstico Parcial 6 – Relatório Técnico de Estimativa de Demandas de Recursos Hídricos: usos de 
água, consuntivos e não consuntivos;

• Diagnóstico Parcial 7 – Relatório Técnico de Balanço Hídrico: resultados dos balanços hídricos de 
águas superficiais em relação aos aspectos quantitativo e quali-quantitativo, bem como aquele integrado 
com as águas subterrâneas, com base nos resultados dos estudos já apresentados nos relatórios técnicos 
específicos para estimativas de disponibilidade hídrica e demandas de recursos hídricos;

• Relatório de Mobilização e Comunicação com as informações sobre as Consultas Públicas, reuniões 
setoriais e outras realizadas durante a etapa de diagnóstico;

• Diagnóstico Consolidado: Relatório Técnico de apresentação dos resultados consolidados e completos 
da etapa de diagnóstico, com a organização por bacia hidrográfica e por Unidade de Gestão de Recursos 
hídricos – uGrh.

1.1 diálogos para a discussão do diagnóstico

durante a fase de elaboração do diagnóstico, foi estabelecido um processo de diálogo com a sociedade 
por meio de uma série de reuniões e consultas públicas, com o objetivo de discutir as informações levantadas 
nos estudos, além de outros aspectos relevantes que deveriam constar nos estudos.

no início desse processo foram realizadas reuniões setoriais com entidades do setor agrícola, industrial 
e saneamento, para a obtenção de subsídios desses importantes setores quanto ao uso de água no Estado. 

além das reuniões setoriais, foram realizados os seguintes eventos de discussão com a sociedade capixaba:
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• Vitória, em 12/09/2017: reunião com a Comissão Consultiva e de Apoio à Mobilização Social – C-CAMS;
• Cariacica, em 13/09/2017: Consulta pública da região central do Estado;
• Cachoeiro de Itapemirim, em 14/09/2017: Consulta pública da região sul do Estado;
• Vitória, em 19/09/2017: reunião com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH;
• Colatina, em 19/09/2017: Consulta pública da região hidrográfica do Doce; e 
• São Mateus, em 20/09/2017: Consulta pública da região norte do Estado.

as reuniões tiveram o objetivo de apresentação e discussão dos resultados preliminares do diagnóstico 
desenvolvido até aquele momento e coleta de subsídios para a complementação dos estudos da etapa.

o detalhe da participação e discussão da sociedade nas reuniões em questão é apresentado no relatório 
específico de mobilização e comunicação do PERH/ES, bem como os comentários apresentados pelos 
participantes. de toda forma, é importante ressaltar a relevância das discussões e do momento em que 
foram realizadas, uma vez que elas puderam ser agregadas aos relatórios técnicos de diagnóstico, assim 
como na sua consolidação apresentada neste produto.
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2 ÁrEa dE EsTudo

o Estado do Espírito santo estende-se entre os paralelos 17º e 22º sul e os meridianos 39º e 42º oeste, 
compondo a região sudeste do Brasil juntamente com outras três unidades da Federação, os Estados de 
são paulo, minas Gerais e rio de Janeiro. limita-se a leste com o oceano atlântico, ao norte com o Estado 
da Bahia, a oeste com minas Gerais e ao sul com o rio de Janeiro.

Segundo informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE, o 
território do Espírito santo ocupa uma área de 46.089,39 km², ocupando pouco mais de 0,5% do território 
nacional, e está completamente inserido no Bioma mata atlântica.

o Estado possui 78 municípios, sendo a capital vitória, e soma uma população estimada de 3.973.697 
habitantes (iBGE, 2016), dos quais quase metade (48,7%) reside nos sete municípios que integram a região 
metropolitana da Grande vitória – rmGv. segundo a mesma fonte, os habitantes capixabas possuem um 
rendimento nominal mensal per capita de r$ 1.157,00 (hum mil cento e cinquenta e sete reais).

A Figura 2.1 apresenta a localização do Estado do Espírito Santo no país, bem como a identifi cação das 
rodovias federais e ferrovias existentes, além dos municípios capixabas com maior porte populacional, de 
acordo com os dados ofi ciais do Censo 2010.

Figura 2.1 – localização do Estado do Espírito santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

No que se refere à divisão hidrográfi ca, o Estado é dividido em 8 UGRHs por meio da Resolução do 
Conselho Estadual de recursos hídricos – CErh nº 001/2009.

durante o processo de gerenciamento de recursos hídricos no Estado, algumas uGrhs foram subdivididas, 
resultando na formação de 14 Comitês de Bacias Hidrográfi cas – CBHs, conforme apresentado na Figura 
2.2. nesse sentido, a uGrh doce foi dividida em cinco CBhs: santa maria do doce, pontões e lagoas do 
doce, santa Joana, Guandu e Barra seca e Foz do rio doce. a uGrh litoral Central foi subdividida em 
dois CBhs: santa maria da vitória e Jucu e a uGrh litoral Centro-sul foi subdividida para formar os CBhs 
Benevente e novo.

Figura 2.2 – Unidades de Gestão de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográfi cas no Espírito Santo.

Tratando da divisão dos municípios por uGrh, foi feita sua distribuição considerando seus percentuais 
dentro de cada unidade, bem como suas sedes, sendo apresentados no Quadro 2.1 e podendo ser 
visualizados na Figura 2.3. no quadro em questão, a citação do município foi realizada em função da uGrh 
em que se situa a totalidade ou maior parte de sua sede. dessa forma, apesar de alguns municípios terem 
parte de seu território localizado em mais de uma uGrh foram citados apenas na uGrh em que sua sede 
está localizada
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uGrh município
Área do município 

(km²)

parcela do 
município na 

uGrh

parcela da 
sede urbana 
na uGrh

itaúnas

1. Boa Esperança 428,5 63% 62%

2. montanha 1.099,6 100% 100%

3. mucurici 541,5 100% 100%

4. pedro Canário 433,8 100% 100%

5. pinheiros 973,1 100% 100%

6. ponto Belo 360,7 47% 100%

são mateus

7. Água doce do norte 475,6 100% 100%

8. Barra de são Francisco 938,7 100% 100%

9. Conceição da Barra 1.185,8 31% 82%

10. Ecoporanga 2.287,4 100% 100%

11. mantenópolis 320,4 57% 100%

12. nova venécia 1.442,2 89% 100%

13. são mateus 2.339,4 81% 100%

14. vila pavão 433,3 100% 100%

doce

15. afonso Cláudio 950,9 100% 100%

16. Águia Branca 454,5 99% 100%

17. alto rio novo 228,1 100% 100%

18. Baixo Guandu 915,7 100% 100%

19. Brejetuba 343,5 100% 100%

20. Colatina 1.416,8 100% 100%

21. Governador lindenberg 360,0 100% 100%

22. itaguaçu 525,1 100% 100%

23. itarana 305,1 100% 100%

24. Jaguaré 659,8 96% 100%

25. laranja da Terra 458,6 100% 100%

26. linhares 3.503,4 88% 100%

27. marilândia 309,0 100% 100%

28. pancas 829,8 100% 100%

29. rio Bananal 642,2 100% 100%

30. são domingos do norte 298,6 100% 100%

31. são Gabriel da palha 434,9 100% 100%

32. são roque do Canaã 342,0 100% 100%

33. sooretama 586,7 100% 100%

34. vila valério 470,4 100% 100%

litoral 
Centro-norte

35. aracruz 1.420,3 100% 100%

36. Fundão 286,9 100% 100%

37. ibiraçu 201,3 96% 100%

38. João neiva 284,7 35% 100%

39. santa Teresa 683,2 31% 100%

40. serra 547,7 70% 87%

Quadro 2.1 – distribuição dos municípios do Espírito santo nas uGrhs.
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uGrh município
Área do município 

(km²)

parcela do 
município na 

uGrh

parcela da 
sede urbana 
na uGrh

litoral Central

41. Cariacica 279,7 100% 100%

42. domingos martins 1.229,2 100% 100%

43. marechal Floriano 285,4 99% 100%

44. santa leopoldina 718,1 87% 100%

45. santa maria de Jetibá 735,2 100% 100%

46. viana 312,3 100% 100%

47. vila velha 209,9 70% 100%

48. vitória 84,9 95% 96%

litoral Centro-sul

49. alfredo Chaves 615,8 100% 100%

50. anchieta 406,1 100% 100%

51. Guarapari 592,8 79% 100%

52. iconha 203,5 100% 100%

53. piúma 74,0 100% 100%

54. rio novo do sul 204,5 100% 100%

55. vargem alta 413,6 48% 100%

itapemirim

56. alegre 772,0 100% 100%

57. atílio vivácqua 223,4 100% 100%

58. Cachoeiro de itapemirim 878,2 100% 100%

59. Castelo 664,1 100% 100%

60. Conceição do Castelo 369,2 100% 100%

61. ibatiba 239,0 88% 100%

62. ibitirama 330,4 100% 100%

63. irupi 184,5 100% 100%

64. itapemirim 562,0 80% 100%

65. iúna 459,4 61% 100%

66. Jerônimo monteiro 162,0 100% 100%

67. marataízes 130,2 100% 100%

68. muniz Freire 678,8 100% 100%

69. muqui 327,5 80% 100%

70. venda nova do imigrante 185,9 100% 100%

itabapoana

71. apiacá 194,0 100% 100%

72. Bom Jesus do norte 89,2 100% 100%

73. divino de são lourenço 173,9 100% 100%

74. dores do rio preto 158,1 100% 100%

75. Guaçuí 468,4 100% 100%

76. mimoso do sul 869,3 100% 100%

77. presidente Kennedy 583,3 89% 100%

78. são José do Calçado 273,5 100% 100%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Fonte: aGErh, 2017a; iEma, 2012 adaptado.

Figura 2.3 – Classifi cação dos Municípios do Espírito Santo por UGRH.
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3 anÁlisE dos aspECTos amBiEnTais E soCioEConÔmiCos

o Espírito santo passou nas últimas décadas por grandes mudanças econômicas e sociais, desde uma 
economia baseada predominantemente no setor primário, com a monocultura do café, até a chegada de 
grandes indústrias. Fica evidente que esse cenário dinâmico só foi possibilitado por certos aspectos ambientais 
locais, que podem atuar como facilitadores ou limitadores para o desenvolvimento de atividades econômicas.

3.1 Geologia e Geomorfologia

um dos principais fatores que interfere nas interações socioambientais é a estrutura da crosta terrestre, 
sua origem, estrutura, tipos de rochas e até mesmo seus impactos no relevo. nesse sentido, o Espírito santo 
encontra-se na província mantiqueira, instalada a leste dos crátons são Francisco e rio de la plata/paraná, 
de idade neoproterozóica-cambriana (Cprm, 2014). a geologia do Estado é composta por três grandes 
unidades, sendo pré-Cambriano e unidades Terciárias e Quaternárias.

os aspectos geomorfológicos também são segmentados em três diferentes categorias, sendo estas: 
depósitos sedimentares, faixas de dobramentos remobilizados e maciços plutônicos. a Figura 3.1 apresenta 
um resumo das classificações de morfoestruturas, regiões e unidades do Estado.

Quadro 3.1 – Geomorfologia do Espírito santo.

morfoestruturas regiões Geomorfológicas unidades Geomorfológicas

depósitos sedimentares
planícies Costeiras planícies Costeiras, Estuários e praias

piemontes inumados Tabuleiros Costeiros

Faixas de dobramentos remobilizados

piemontes orientais
Colinas e maciços Costeiros

Chãs pré-litorâneas

planaltos da mantiqueira setentrional
maciços do Caparaó

patamares Escalonados do sul Capixaba

maciços plutônicos
Compartimentos deprimidos depressão marginal

planaltos soerguidos Bloco montanhoso Central

Fonte: iJsn. 2012.

os aspectos geológicos e geomorfológicos podem ser observados mais detalhadamente na Figura 3.1.
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Figura 3.1 – unidades Geológicas e Geomorfológicas do Espírito santo.
Fonte: anTonGiovanni e CoElho, 2005; Cprm, 2014. iJsn, 2012.
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3.2 Clima

o Espírito santo encontra-se na zona Tropical Central, com um clima quente e predominantemente 
úmido, sem uma estação fria defi nida. Segundo a classifi cação de Köppen, a maior parte do Estado possui 
clima tropical úmido (am), com temperaturas médias acima dos 18°C.

Com categorização semelhante, o mapeamento de Clima realizado pelo iBGE (2017a), apresentado 
na Figura 3.2, classifi ca a maior parte do Estado como clima quente e úmido, com 1 a 3 meses secos. Já 
na região serrana predomina clima subquente e mesotérmico brando úmido e superúmido. para o clima 
subquente, as temperaturas médias variam entre 15 e 18°C em pelo menos um mês do ano e para o 
mesotérmico, entre 10 e 15°C.

Essa caracterização climática está diretamente relacionada com os valores de precipitação locais, que 
no caso capixaba, é verifi cada por duas situações opostas de temperatura, sendo: junho a setembro com 
as menores temperaturas e período mais seco e dezembro a março as maiores temperaturas com maior 
índice pluviométrico. Esse cenário determina períodos de um inverno seco e de um verão úmido

Figura 3.2 – Classifi cação Climática do Espírito Santo.
Fonte: iBGE, 2017a.

Figura 3.2 – Classifi cação Climática do Espírito Santo.
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3.3 relevo e pedologia

As classificações do relevo e do tipo de solo, embasadas pelos domínios geomorfológicos locais, ajudam a 
avaliar as áreas com potenciais de expansão agrícola, ocorrência de erosão, entre outros fatores importantes. 
dentre os diversos padrões de relevo existentes no Estado, predomina-se o domínio montanhoso, que ocupa 
uma área de quase 15 mil km² (pouco mais de 30 % da superfície capixaba) majoritariamente ao oeste, e 
apresenta uma amplitude acima de 300 metros.

a segunda tipologia predominante é o domínio de morros e serras Baixas, que ocupa aproximadamente 
19% da superfície do Estado. Essa região é caracterizada pela existência de morros de topos arredondados 
com amplitudes variando de 80 a 200 metros.

a formação de Tabuleiros ocupa uma área de aproximadamente 7.800 km² no Espírito santo, sendo 
caracterizada pela forma suavemente dissecada, superfícies extensas, amplitudes que variam de 20 a 50 metros 
e inclinações entre 0 e 3º.

Esses e os demais padrões de relevo e tipo do solo são apresentados mais detalhadamente na Figura 3.3.
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Figura 3.3 – relevo e pedologia do Espírito santo.
Fonte: Cprm, 2014; GEoBasEs, 2015.
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3.4 hidrogeologia

um dos pontos de maior importância para a dinâmica hídrica do Estado é a hidrogeologia, uma vez que 
trata da origem, distribuição e interação da água subterrânea com o ambiente.

o Espírito santo apresenta dois domínios hidrolitológicos: fraturado (cerca de 70% da área do Estado) 
e poroso (restantes 30%). apesar da menor relevância em superfície, o domínio poroso contempla em 
boa parte de sua área o sistema aquífero do Grupo Barreiras, o qual tem grande importância na esfera 
socioeconômica, uma vez que é largamente utilizado para abastecimento humano e para irrigação das 
regiões agrícolas.

as unidades aquíferas do Estado, bem como seus respectivos domínios hidrogeológicos são apresentados 
na Figura 3.4.

Figura 3.4 – unidades aquíferas no Espírito santo.
Fonte: ana, 2013.
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3.5 Bioma mata atlântica e Áreas de Conservação

O Espírito Santo possui todo seu território localizado no Bioma da Mata Atlântica, onde verificam-se as 
seguintes coberturas vegetais (iBGE, 2012):

• Floresta Ombrófila Densa, ocupando cerca de 70% da área capixaba. É caracterizada por árvores de 
médio a grande porte, ocorrendo em áreas de clima tropical quente e úmido, com chuvas bem distribuídas 
durante o ano, e até 60 dias apenas de umidade escassa, não possuindo período seco;

• Floresta Estacional Semidecidual, abrangendo 24% do Estado. É condicionada pelo clima com duas 
estações climáticas bem demarcadas, sendo um chuvoso seguido de um período seco;

• Floresta Ombrófila Aberta, em pequenas porções ao noroeste e centro do Estado. Esta vegetação é 
constituída por árvores mais espaçadas, ocupando áreas com clima que varia entre dois a quatro meses secos;

• Áreas das Formações Pioneiras ao norte do litoral, as quais consistem em restingas, manguezais, 
campos salinos e áreas aluviais, constituindo os complexos vegetacionais edáficos de primeira ocupação;

• Refúgios Vegetacionais, em uma pequena área ao sudoeste do Estado, no município de Iúna. Esta 
comunidade vegetal difere-se das demais devido às suas particularidades florísticas, fisionômicas e ecológicas.

apesar dessa diversidade de coberturas vegetais, o Espírito santo, assim como as demais regiões do 
país, continua com práticas de desmatamento, contribuindo ainda para a redução do ecossistema local. 
dados mais recentes do atlas da mata atlântica (sosma e inpE, 2016) mostram que, entre 2014 e 2015, 
o município que mais conservou o bioma foi sooretama, no interior do Estado. Em contrapartida, linhares 
teve a maior área desmatada, com 60 hectares de florestas.

de forma a frear o avanço de regiões desmatadas, foram delimitadas 101 unidades de conservação, 
subdivididas em dois grupos: proteção integral e uso sustentável. os 27 espaços categorizados no 
primeiro grupo restringem significativamente o uso dos recursos naturais, enquanto os outros 74 buscam 
compatibilizar a conservação da natureza com um uso sustentável dos recursos. Foram ainda estabelecidas 
Áreas prioritárias para Conservação da Biodiversidade – apCBs, que, apesar de não serem áreas protegidas 
por lei, subsidiam a formulação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades 
voltadas à conservação da biodiversidade.

O compilado geral da cobertura vegetal do Estado, das UCs e APCBs pode ser verificado na Figura 3.5.
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Figura 3.5 – Cobertura vegetal e áreas de conservação no Espírito santo.
Fonte: iBGE, 2010; iBGE, 2012.
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3.6 Socioeconomia e Demografia

o plano de desenvolvimento do Espírito santo 2025 divide a caracterização histórica socioeconômica 
do Estado em dois ciclos de desenvolvimento: o Ciclo do Café e o Ciclo da industrialização. a partir de 
meados do século XiX até a década de 1950, o ciclo econômico tinha uma ligação muito grande com a 
atividade cafeeira, que teve seu início no sul do Estado.

O cultivo de café em propriedades familiares foi um padrão de atividade bem definido no Espírito Santo 
durante muitos anos, levando a ocupação do interior e definindo diretrizes para muitos investimentos de 
infraestrutura com base no escoamento dos grãos. a partir da década de 1960 e até a década de 1980, a 
economia sofreu grandes transformações, saindo de uma produção familiar para unidades industriais de 
grande escala.

Todo esse processo no setor econômico acarretou em mudanças nos padrões sociais e demográficos 
do Estado, aglomerando a população em regiões mais urbanizadas. a Figura 3.6 mostra a distribuição da 
população nas zonas urbanas e rurais no Espírito santo, considerando a situação desde a década de 1970 
até um cenário futuro no horizonte de 2037.

assim como ocorre em todo o país, os municípios do Espírito santo seguem uma tendência de urbanização. 
no entanto, é evidente que o Estado apresenta regiões de concentrações populacionais de diferentes 
intensidades, distribuídas de maneira relativamente heterogênea. Quando é feita uma análise por uGrh, a 
Figura 3.7 mostra as faixas demográficas, bem como as densidades populacionais de cada uma dessas regiões.

Figura 3.6 – distribuição população urbana e rural do Espírito santo.
Fonte: Censo iBGE. populações estimadas para 2017 (iBGE, 2017b).
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Figura 3.7 – distribuição da população por uGrh.
Fonte: Censo iBGE. populações estimadas para 2017 (iBGE, 2017b).
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Fica perceptível que a uGrh litoral Central é a mais populosa e, por ser uma unidade com baixa 
extensão em relação a outras, apresenta também a maior densidade demográfica. Já a UGRH Doce, apesar 
de populosa, não apresenta alta densidade, uma vez que ocupa mais de um terço do território capixaba. 
outra região com alta concentração populacional é a uGrh litoral Centro-norte.

além do conhecimento populacional em termos quantitativos, é extremamente relevante a avaliação de 
indicadores sociais, que tratam de análises estatísticas sobre diversos assuntos relacionados aos aspectos de 
vida de uma população. para esse panorama ser traçado, o Índice de desenvolvimento humano municipal 
– idhm, foi compilado por uGrh e avaliado sob o ponto de vista de educação, longevidade e renda da 
população.

a Figura 3.8 apresenta esses três indicadores calculados, e ainda o idhm geral, para cada uGrh. o 
destaque negativo é a uGrh itaúnas, com idhm de 0,65 (médio) e destaque positivo para a uGrh litoral 
Central, com um idhm de 0,77 (alto). Em todas as uGrhs o padrão do Estado se mantém, com índices 
mais altos para Longevidade, seguidos por Renda e por fim, a Escolaridade, resultando em um IDHM muito 
próximo do indicador de renda, em todos os casos.

3.7 uso e ocupação do solo

O levantamento do uso e ocupação do solo indica a distribuição geográfica das tipologias de uso, 
identificadas por meio de padrões homogêneos da cobertura terrestre. O Quadro 3.2 classifica os distintos 
usos e coberturas do solo, considerando as informações mais recentes e as escalas da base de dados oficiais 
produzidas pelo Estado em levantamento aerofotogramétrico realizado entre os anos de 2012 e 2015. é 
possível notar que o Espírito santo possui 65,6% do seu território composto por áreas antropizadas, sendo 
boa parte desse montante referente a áreas de pastagem e agricultura.
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Figura 3.8 – Composição do idhm subdividido pelas uGrhs.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Especifi cação Área (km²) percentual do total

Áreas naturais

Afl oramento Rochoso 1.333,3 2,9%

Brejo 1.281,5 2,8%

mangue 83,2 0,2%

macega 2.130,9 4,6%

mata nativa 10.160,5 22,1%

Campo rupestre/altitude 83,3 0,2%

restinga 150,2 0,3%

massa d'Água 580,5 1,3%

Áreas antropizadas

Área Edifi cada 442,4 1,0%

agricultura 6.703,0 14,6%

Refl orestamento 3.279,5 7,1%

pastagem 17.855,5 38,8%

Extração mineral e outros usos 1.914,5 4,2%

Total 45.998,2 100,0%

Quadro 3.2 – uso e cobertura do solo em 2012-2015 no Espírito santo.

Fonte: iEma, 2012-2015.

a Figura 3.9 indica a espacialização 
dos mais diversos usos, sendo apontadas 
as regiões onde estão localizados os 
cultivos de café e cana-de-açúcar, assim 
como as áreas de refl orestamento 
de eucalipto, a localização dos pivôs 
de irrigação, além de outros usos e 
coberturas do solo.

Figura 3.9 – distribuição espacial dos usos e coberturas do solo no Espírito santo.
Fonte: iEma, 2012-2015.
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3.8 Economia

uma breve síntese da economia do Estado é apresentada neste item como uma das condicionantes 
para o gerenciamento de recursos hídricos no Espírito santo, visando compreender a dinâmica econômica 
local e, assim, permitir a estimativa das suas demandas hídricas presentes e dar suporte às projeções de 
demandas hídricas futuras.

para essa análise, foram selecionados dois indicadores-base que permitissem o acompanhamento dessa 
representatividade econômica: o produto interno Bruno e o valor adicionado Bruto – vaB. o primeiro 
parâmetro é a soma dos vaBs setoriais e dos impostos e é a principal medida do tamanho total de uma 
economia, enquanto o vaB é o valor que cada setor da economia (agropecuária, indústria, serviços) acresce 
ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. Esses dados, obtidos do IBGE, contemplaram o 
período de 2002 a 2014 e, portanto, não refletem a crise hídrica que ocorreu durante e, de forma mais 
evidente, após este período.

o Espírito santo passou por um período de amplo crescimento econômico, sendo possível observar 
esse fato na evolução dos valores do produto interno Bruto capixaba. no ano de 2002, o piB estadual era 
de 27 bilhões de reais, saltando no ano de 2014 para o valor de 128,8 bilhões de reais. assim, a taxa de 
crescimento médio anual do PIB estadual foi de 4,3%, superior à média nacional (3,5%).

Tomando como referência o ano de 2014, e analisando a participação dos municípios na composição do 
vaB do Espírito santo, a capital vitória é, sozinha, responsável por mais de 18% do vaB estadual, sendo a 
maior economia do Estado e tendo o setor de serviços como principal gerador de renda.

a Figura 3.10 evidencia uma economia em crescimento no agregado do Estado, especialmente em função 
da contribuição da indústria e dos serviços. de uma forma geral, a análise das informações apresentadas 
mostra uma menor contribuição da agropecuária e os maiores valores dos setores industrial e de serviços.

Figura 3.10 – valores adicionados Brutos pela Economia Capixaba.
Fonte: iBGE: produto interno Bruto dos municípios 2002-2014 (iBGE 2017c a f).
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Em termos percentuais, como mostra a Figura 3.10, as contribuições da indústria e dos serviços ficaram 
entre 30 e 50% do vaB total, tendo a administração pública adicionado cerca de 15% e a agropecuária um 
pouco menos de 5%, durante o período. Verificam-se flutuações na participação da indústria e dos serviços, 
e um leve decréscimo na proporção das contribuições da administração pública em relação ao vaB 
total. A agropecuária mantém sua contribuição abaixo de 5% com leve tendência à perda de significância, 
relativamente aos demais agregados.

as evoluções desses agregados, especialmente o da indústria e da agropecuária, são importantes para 
compreender as pressões sobre os recursos hídricos, uma vez que tratam-se de atividades que geralmente 
demandam água em quantidade e em qualidade, especialmente a agropecuária. portanto, o fato deste setor 
representar menos que 5% do VAB total, não deve ser interpretado que o uso de água para esses fins siga 
esta mesma proporção.

na Figura 3.11 e Figura 3.12 são apresentados os vaBs agropecuário e industrial em cada bacia 
hidrográfica do Espírito Santo, uma vez que essas delimitações geográficas permitem uma maior inferência 
entre a dinâmica econômica e hídrica do Estado. Como pode ser visto, existem notáveis diferenças entre 
as economias da bacia do rio Barra seca e Foz do rio doce e as demais bacias da uGrh doce, pois nesta 
ocorre a maior concentração industrial, dando um perfil bastante distinto para a sua economia.

Figura 3.11 – Evolução da Composição dos VABs da Agropecuária por Bacia Hidrográfica.
Fonte: iBGE: produto interno Bruto dos municípios 2002-2014 (iBGE 2017c a f).
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O perfil econômico do Estado indica que a produção industrial se desloca para o sul, e não no entorno 
da capital. isto decorre das contribuições da exploração do pré-sal, no campo de Jubarte, descoberto em 
2007, e cujos reflexos iniciaram em 2009. Retirando-se este efeito, as bacias na Região Metropolitana da 
Grande vitória e a uGrh litoral Centro-norte, teriam o maior vaB industrial, como ocorreu até 2011. 
isso ressalta a relevância da exploração do petróleo para a economia capixaba.

Como resumo dos resultados das análises realizadas, o Espírito santo manteve uma dinâmica econômica 
importante, especialmente na indústria, até 2014, final do período analisado dos registros do VAB. A 
agropecuária, embora tenha pequena participação no vaB total, é atividade relevante na manutenção da 
população rural e por iniciar a cadeia da agroindústria que se refletirá na produção de alimentos, bebidas 
e couros. além disso, é uma atividade dependente de água de chuva, quando cultivada em sequeiro, e 
apresenta importante demanda hídrica, quando cultivada com irrigação.

o vaB industrial é gerado por indústrias pouco hidrointensivas, da cadeia do petróleo e, portanto, sem 
impactos consideráveis no balanço hídrico. parece existir um deslocamento das atividades industriais da 
RMGV para o sul do Estado, no município de Presidente Kennedy e seu entorno, devido à exploração do 
petróleo do pré-sal.

Figura 3.12 – Evolução da Composição dos VABs da Indústria por Bacia Hidrográfica.
Fonte: iBGE: produto interno Bruto dos municípios 2002-2014 (iBGE 2017c a f).
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4 aspECTos lEGais E insTiTuCionais 

4.1 diagnóstico da legislação de recursos hídricos do Estado do Espírito santo

a política Estadual de recursos hídricos do Espírito santo foi instituída por meio da lei Estadual nº 
10.179/2014 que tem como objeto dispor sobre a política Estadual de recursos hídricos, instituir o 
siGErh/Es – sistema integrado de Gerenciamento de recursos hídricos e dar outras providências. a 
análise detalhada dos aspectos legais referentes aos recursos hídricos no Espírito santo foi realizada no 
documento de diagnóstico de Condicionantes (relatório Técnico de análise de Condicionantes do pErh/
Es), sendo apresentada de forma sintetizada neste documento.

os instrumentos para o gerenciamento de recursos hídricos estabelecidos na lei Estadual nº 10.179/2014 
são oito, apresentados na Figura 4.1 a seguir:

Figura 4.1 – instrumentos para Gerenciamento dos recursos hídricos estabelecidos na lei Estadual nº 10.179/2014.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos, destacam-se os instrumentos acrescidos na Política 
Estadual: Compensação em recursos hídricos e Fundo Estadual de recursos hídricos e Florestais – 
FundÁGua, sendo este último instituído inicialmente pela lei n° 8.960/2008, a qual foi posteriormente 
revogada, sendo adiante reformulado pela lei no 9.866/2012, regulamentado pelo decreto-r nº 3.179/2012 
e ainda alterado pelo decreto-r nº 3.316/2013.

Por fim, em 08 de julho de 2016, foi publicada a Lei no 10.557/2016, que reformula o FUNDÁGUA, 
vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA com as seguintes 
finalidades: dar suporte financeiro à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações nela 
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previstas; à implementação de ações, programas e projetos voltados à segurança hídrica; à manutenção, recuperação 
e ampliação da cobertura florestal; e ao aperfeiçoamento de profissionais da área ambiental e correlatas.

A Compensação em Recursos Hídricos foi citada para regulamentação em legislação específica referindo-se 
a mecanismos compensatórios de pagamento pelos serviços ambientais prestados pela conservação e melhoria 
da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos. no entanto, este instrumento ainda não foi regulamentado.

4.1.1 sistema Estadual de informações sobre recursos hídricos – sEirh

O SEIRH está previsto na legislação estadual com a finalidade de coleta, armazenamento, tratamento 
e recuperação de informações. Esse sistema ainda não foi implementado no Espírito santo, sendo, assim, 
uma das lacunas que deve ser indicada nas ações previstas no plano de ações do pErh/Es, considerando o 
relevante protagonismo da aGErh junto ao tema.

O sistema deve dispor das informações técnicas relacionadas à disponibilidade hídrica e monitoramento 
quali-quantitativo das águas, além de apresentar aspectos relacionados à governança, legislação, bem como 
o nível de implementação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos e seus resultados. 
apesar de não considerados de forma expressa, é fundamental o acesso pela sociedade de aspectos 
relacionados ao funcionamento e operação do sEirh e do siGErh/Es. 

da análise realizada, este é um dos instrumentos com maior necessidade de avanço nos próximos 
anos no Estado, pois, embora o Espírito santo disponha de uma série de informações relacionadas ao 
gerenciamento de recursos hídricos, estas não são organizadas em um mesmo sistema e não apresentam 
fácil acesso à sociedade para conhecimento de situação ou mesmo para uso em estudos técnicos na área. 
Tal fato indica a necessidade de avanço e a elaboração de metas e atividades em etapas futuras de trabalho 
no plano de ações do pErh/Es.

4.1.2 Planos de Recursos Hídricos de Bacia ou Região Hidrográfica

os planos de recursos hídricos visam fundamentar e orientar a implementação de programas, projetos 
e ações para cada bacia ou região hidrográfica no Estado.

No Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce, foram 
propostas ações para todas as sub-bacias, divididas em três unidades de análise:  santa maria do doce, a 
qual engloba a área atual deste Comitê e do CBh santa Joana, Guandu, e são José, que abrange a área atual 
dos CBhs pontões e lagoas e Barra seca e Foz do rio doce.

Outros Planos de Recursos Hídricos foram concluídos em 2015 e 2016: os das bacias hidrográficas dos 
rios Benevente, santa maria da vitória e Jucu. ainda estão em elaboração os planos das bacias dos rios 
Itabapoana, Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus. Dessa forma, de acordo com a definição das Unidades 
de Gestão de recursos hídricos – uGrhs do Estado, apenas o plano de recursos hídricos para a uGrh 
litoral Centro-norte ainda não foi iniciado.

o principal problema observado é a implementação e acompanhamento desses planos após as suas 
aprovações, de forma que há a necessidade de avanços importantes, inclusive relacionados ao papel dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs e da AGERH no acompanhamento e discussão relacionados ao 
cumprimento das metas. há também a necessidade de que estes planos sejam avaliados periodicamente, 
inclusive quanto à possibilidade de ajustes de prazos de cumprimento ou inclusão de novas metas, 
aumentando sua efetividade e trazendo resultados positivos para a bacia hidrográfica.

4.1.3 Enquadramento de Corpos de Água em Classes de uso e Conservação

o Enquadramento foi estabelecido, na lei Estadual, com os mesmos objetivos da política nacional: 
assegurar qualidade de água compatível com os usos preponderantes e diminuir custos de controle de 
poluição das águas mediante ações preventivas; ademais, foi acrescentada a função de estabelecer metas de 
qualidade.

Juntamente com os planos de recursos hídricos, foram elaboradas as propostas de Enquadramento 
para as bacias dos rios Benevente, santa maria da vitória e Jucu. os cinco demais planos que estão sendo 
elaborados atualmente pela aGErh também terão propostas de Enquadramento.
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para a bacia do rio doce, a contratação dos estudos para este instrumento está prevista para ser realizada 
junto com a revisão do respectivo plano de Bacia.

a análise realizada da aplicação desse instrumento no Estado mostra, ainda, a necessidade de implementação 
de indicadores de monitoramento dos resultados do Enquadramento, bem como do cumprimento das metas 
e dos objetivos aprovados. assim como diagnosticado para os planos de recursos hídricos, o Enquadramento 
aprovado deve ser monitorado e suas metas e seus resultados discutidos periodicamente pelos CBhs, de 
forma a propor ajustes, quando necessário.

4.1.4 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

a lei Estadual nº 10.179/2014 apresentou em seus artigos 30 a 42 os objetivos e as diretrizes para a 
aplicação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento em fase de implementação nas águas 
de domínio do Estado. de uma forma geral, constata-se que a legislação estadual segue o que é previsto no 
âmbito federal, com a proposta de Cobrança devendo ser encaminhada pelo respectivo Comitê de Bacia 
ou Região Hidrográfica para aprovação pelo CERH e edição final por meio de Resolução Normativa.

pouco mais de um ano após a publicação da referida lei, o CErh estabeleceu diretrizes complementares 
para a implantação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Espírito santo por meio da 
resolução CErh nº 04/2015. 

previamente, o CErh já havia aprovado os valores propostos e mecanismos para a Cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios São José (Resolução CERH nº34/2012) e 
Guandu (resolução CErh nº35/2012) sendo, portanto, válida para estes CBhs e suas respectivas áreas 
de abrangência. Estes CBhs realizaram processos de discussão e aprovaram suas deliberações que foram 
encaminhadas ao CErh para aprovação formal (deliberação nº 02/2011, do CBh são José e deliberação 
nº 02/2011, do CBh Guandu), porém este instrumento ainda não foi efetivado nestas bacias.

Dessa forma, o processo de Cobrança pelo uso dos recursos hídricos encontra-se suficientemente 
conformado pela legislação estadual, havendo intenções governamentais de iniciá-la em breve pelas bacias 
dos afluentes capixabas do rio Doce onde a água já é cobrada nos afluentes mineiros. Já existe a Entidade 
Delegatária das funções de Agência da Bacia do Rio Doce atuando nos territórios dos afluentes mineiros e 
da calha principal, e que poderá vir a exercer as mesmas funções para os afluentes capixabas. Vale ressaltar, 
ainda, que para complementar as informações necessárias ao processo de Cobrança, a aGErh iniciou um 
processo de cadastramento de usuários de água, tanto para fins de regulamentação das Outorgas, quanto 
para dar suporte à Cobrança pelos usos.

Além das bacias afluentes do Doce existem discussões a respeito de Cobrança nas bacias dos rios Benevente, 
santa maria vitória e Jucu, sendo que o Comitê desta última recentemente aprovou os seus mecanismos. no 
que se refere às demais bacias do Estado, a inexistência de Agência de Água não deve ser considerada uma 
restrição maior, pois está em andamento a discussão do melhor modelo de agência a ser implementado.

a Fase de plano de ações deste pErh apresentará uma análise dos mecanismos já efetivos em bacias 
de outros estados e possíveis de serem implementados também nas bacias do Espírito santo. Contudo, a 
priori, entende-se que a harmonização dos mecanismos de Cobrança em todo o Estado seria desejável, 
cabendo, porém, aos CBhs a responsabilidade de aprovar todos os critérios.

4.1.5 outorga de direito de uso dos recursos hídricos

a outorga é o instrumento que visa ao controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. a legislação 
estadual segue o texto que já consta na Lei Federal nº 9.433/1997, em que são sujeitos à Outorga a 
captação de águas superficiais ou subterrâneas, o lançamento de efluentes, os aproveitamentos hidrelétricos 
e quaisquer outros usos que alterem a qualidade, quantidade ou o regime existente nos corpos de água. 
a aGErh é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado responsável pela emissão das outorgas para 
intervenções em águas de domínio do Espírito santo.

os procedimentos e critérios técnicos de outorgas no Espírito santo foram estabelecidos por 
meio de instruções normativas – ins do órgão gestor de recursos hídricos ou resoluções do CErh. 
Considerando que as outorgas eram emitidas pelo iEma até a criação da aGErh, em 2013, parte dos atos 
legais disciplinando o tema foi estabelecida por meio de ins desse instituto.
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No que se refere à vazão de referência para outorgas, o IEMA emitiu a IN nº 013/2009, estabelecendo a Q90% 
(vazão de referência com 90% de permanência, ou que é igualada ou superada em 90% da série disponível de 
vazões) para todos os cursos de água superficiais do Estado, sendo o valor máximo outorgável em uma seção 
de curso de água limitado em 50% dessa vazão. por outro lado, estabeleceu a possibilidade de concessão de 
valores superiores em situações de interesse público e sem prejuízos a direitos de terceiros, barramentos com 
regularização de vazões em situações de conflito ou em que haja o retorno de vazões do próprio usuário; 
nestes últimos casos, desde que mantidos os 50% da vazão Q90% escoando por todo o tempo.

Já os usos considerados insignificantes no Estado e, portanto, passíveis de cadastro, mas não de Outorga, 
foram estabelecidos pela resolução normativa CErh nº 017/2007, sendo as derivações inferiores a 1,5 l/s 
e limitadas ao volume máximo diário de 43,2 mil litros; e reservatórios com volume máximo de 10.000 m³. 
há, entretanto, bacias como as dos rios Jucu, Guandu e pontões e lagoas do doce, cujos CBhs deliberaram 
por valores distintos, de acordo com a realidade local. Nos três CBHs em questão o uso insignificante 
foi estabelecido para derivações e captações em corpos de água superficiais limitadas à vazão de 0,5 
l/s e volume diário de 14,4 m³. para reservatórios, foi mantido o mesmo limite de 10.000 m³ como uso 
insignificante. Especificamente para águas subterrâneas, o CBH Pontões e Lagoas aprovou o valor diário 
máximo de 7,2 m³ como uso insignificante.

a análise dos atos legais existentes no Espírito santo mostra um conjunto grande de instruções 
normativas do iEma e da aGErh, além de resoluções do CErh, que disciplinam critérios e procedimentos 
relacionados à Outorga, havendo diversas revisões, revogações e retificações, o que traz grande dificuldade 
de interpretação e verificação de quais são os critérios aplicáveis. Nesse sentido, e como deverá ser discutido 
mais adiante no plano de ações, é importante que o CErh e a aGErh promovam uma consolidação destas 
normas legais, visto ser fundamental que a norma legal sobre o tema seja mais clara, de fácil entendimento, 
objetiva e não faça referências a outras, sob risco de criar ambiguidades na interpretação.

há, também, a necessidade de desburocratização do sistema de outorgas do Estado. atualmente há um 
número excessivo de processos e a aGErh não tem apresentado resposta nos prazos normativos de 120 
dias para análise. Além disso, o processo de publicação do ato em Diário Oficial do Estado pelo próprio 
usuário gera dificuldade no entendimento, ocasionando a existência de uma série de pedidos deferidos, 
porém sem validade legal. Recentemente o Governo Federal aboliu a publicação do Diário Oficial da União 
em papel, optando pela versão eletrônica. Caso o Estado siga este procedimento, os custos de publicação 
das portarias de outorga deverão ser reduzidos e poderá a responsabilidade ser assumida diretamente pela 
aGErh. Esse aspecto deverá ser considerado nas propostas de diretrizes a serem apresentadas no plano 
de ações para aperfeiçoamento do sistema de outorgas do Estado.

Uma das medidas tomadas pelo Estado para contornar as dificuldades de emissão de outorgas foi o 
Certificado de Sustentabilidade quanto ao Uso de Água, mediante a Portaria Conjunta SEAMA/SEAG Nº 
6-r/2016. Este documento tem como público alvo os produtores rurais e substituiu, provisoriamente, pelo 
período de um ano, a outorga de uso de água para a irrigação. o objetivo desta ferramenta foi sensibilizar 
e estimular os produtores a converterem seus sistemas de irrigação por outros com maiores eficiências 
de uso de água, agilizando assim a emissão das outorgas. Este Certificado também pode ser usado para 
comprovar a sustentabilidade e regularização do uso eficiente da água em processos de certificação que 
visem à exportação do produto agrícola e em casos de fiscalização dos órgãos públicos.

outro ponto a ser ressaltado do diagnóstico das outorgas no Estado refere-se ao baixo nível de 
integração com o sistema de licenciamento ambiental, algo aliás usual nas unidades Federativas e na própria 
união. seria fundamental a integração dos bancos de dados do iEma e da aGErh de forma a possibilitar, 
minimamente, que as mesmas informações sejam consideradas nos processos relacionados a outorgas e 
licenças ambientais, e, ainda, que os empreendimentos para os quais existem demandas de outorga e de 
licenças ambientais sejam devidamente informados.

para a maior efetividade deste instrumento, cabe também propor a elaboração de um manual de outorga 
no qual os procedimentos e critérios, bem como formulários e as formas de análise para cada modalidade 
e tipologia de outorga, sejam apresentados de forma detalhada. a existência de um manual pode ser 
fundamental como documento de referência para a sociedade e para os servidores da área de regulação.

Finalmente, os ajustes nos sistemas de outorga do Estado devem ter como objetivo que esse instrumento 
seja efetivamente um ato que dê segurança ao usuário quanto ao seu suprimento hídrico. dessa forma, o 
plano de ações desenvolvido no pErh/Es deve propor metas e objetivos relacionados ao aperfeiçoamento 
da implementação desse instrumento com vistas ao melhor uso de seu potencial.
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4.1.6 Conclusões

a legislação de recursos hídricos do Espírito santo é completa e abrangente, necessitando de pouca 
complementação. a carência reside na consolidação das normas legais de forma a facilitar o conhecimento, 
entendimento e aplicação. Também existe necessidade de se promover articulações com o sistema de 
licenciamento ambiental. de forma geral, de maior relevância é a efetiva implementação dos instrumentos 
de gerenciamento de recursos hídricos previstos e disponíveis, de forma a promover o uso harmonioso 
dos recursos hídricos.

vale lembrar, entretanto, uma das experiências mais bem-sucedidas no Estado, e com algum ineditismo 
na cena nacional, são os acordos de Cooperação Comunitária – aCCs para o gerenciamento de recursos 
hídricos em situações de escassez. apesar de não serem considerados instrumentos segundo a lei 
Estadual nº 10.179/2014, foram regulamentados pela aGErh por meio das resoluções nos 007/2015 e 
008/2015, que os reconhecem como instrumentos de gestão, pactuação e conciliação de uso dos recursos 
hídricos em momento de escassez. os aCCs reúnem ações e normas relacionadas aos usos da água, com 
prioridade ao abastecimento humano, decididos coletivamente, e que garantirão as condições para o uso 
compartilhado dos recursos hídricos. devem ser validados e coordenados pelo respectivo CBh atuante na 
bacia, executados pelos CBhs, envolvendo os setores poderes públicos, sociedade Civil e usuários de água, 
com homologação por parte da aGErh.

4.2 diagnóstico das instituições do sistema integrado de Gerenciamento de       
recursos hídricos do Estado do Espírito santo - siGErh

a lei Estadual nº 10.179/2014 instituiu o siGErh/Es, composto pelos seguintes entes:

i. Conselho Estadual de recursos hídricos – CErh;
ii. secretaria de meio ambiente e recursos hídricos – sEama;
iii. órgão Gestor de recursos hídricos;
iv. Comitês de Bacias ou Regiões Hidrográfi cas – CBHs;
v. agência de Bacias;
vi. órgãos dos poderes públicos estaduais e municipais cujas competências se relacionem com a Gestão 

de recursos hídricos.

de uma forma geral este sistema reproduz o sistema nacional de Gerenciamento de recursos hídricos 
– SINGREH. Cada um desses entes tem suas atribuições defi nidas e sua estrutura de trabalho para atuação. 
a estrutura de funcionamento do sistema é apresentada na Figura 4.2.
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Fonte: Elaborada pelo Consórcio, 2017.

Figura 4.2 – Estrutura organizacional do siGErh/Es.
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4.2.1 Conselho Estadual de recursos hídricos – CErh

o CErh é composto de forma paritária por representantes do poder público, das organizações Civis de 
recursos hídricos cadastradas na sEama e usuários de recursos hídricos. destacam-se suas competências 
normativas, consultivas e deliberativas relativas à Política Estadual de Recursos Hídricos. A regulamentação 
do CErh foi realizada por meio do decreto nº 1737-r, de 03 de outubro de 2006, estabelecido como 
órgão colegiado central superior, em nível de deliberação do siGErh/Es.

um aspecto relevante de seu regimento interno é que, além dos conselheiros propriamente ditos, são 
estabelecidas duas funções específicas de Coordenador Técnico e Coordenador Jurídico, as quais devem 
comparecer a todas as reuniões do Conselho e em reuniões de Câmaras Técnicas quando demandadas. 
os coordenadores técnico e jurídico devem ser indicados pelo secretário de Estado de meio ambiente e 
recursos hídricos e têm funções de extrema relevância, como de fornecer suporte técnico e jurídico e 
emitir pareceres, sempre que requeridos pelo CErh. o Conselho tem se reunido em função de suas pautas 
deliberativas e vem atuando de forma adequada. de toda forma, cabe maior proatividade na discussão e 
proposição de ações relacionadas à solução dos conflitos de recursos hídricos no Estado.

4.2.2 secretaria Estadual de meio ambiente e recursos hídricos – sEama

a sEama é a secretaria de Estado que representa a administração direta do Espírito santo no processo 
de Gestão ambiental e de recursos hídricos, e foi criada com a denominação inicial apenas relacionada 
ao meio ambiente por meio da lei nº 4.126/1988. a lei Complementar nº 248/2002, que criou o instituto 
Estadual de meio ambiente e recursos hídricos – iEma, incluiu as atribuições relacionadas aos “recursos 
hídricos” e suas funções relacionadas.

algumas atribuições da sEama foram também estabelecidas pela lei nº 10.179/2014, sendo enfatizadas 
a de encaminhar à apreciação do CERH a proposta do PERH/ES e suas modificações e captar recursos 
financeiros para as ações ligadas a este, supervisionando e coordenando a sua aplicação, mostrando assim 
o papel relevante da secretaria na captação de recursos para os programas e ações propostos em etapas 
posteriores do pErh/Es. de uma forma geral, apresenta as funções de assessoria técnica ao sistema e 
secretaria executiva dos Conselhos, dentre eles o de recursos hídricos.

A SEAMA vem dando suporte à AGERH, de acordo com suas possibilidades, mas tem, ainda, potencial de 
melhoria com apoio técnico mais forte de sua equipe, principalmente no que se refere aos processos de 
articulação e disponibilização de informações relevantes aos estudos técnicos.

4.2.3 agência Estadual de recursos hídricos – aGErh

a aGErh foi criada pela lei Estadual nº 10.143/2013 como autarquia integrante da administração 
pública estadual indireta, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 
técnica e financeira, sendo vinculada à SEAMA. Suas finalidades executivas principais são relacionadas à 
implementação e aplicação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos previstos na legislação 
estadual, como outorga, Cobrança, Enquadramento, planos e o sistema de informações; realização do 
processo de arrecadação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos; possibilidade de execução de funções 
de Agências de Águas, mediante delegação dos Comitês; de apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica; e 
execução das funções de regulação de segurança de obras de infraestrutura hídrica, voltadas para aspectos 
de segurança de barragens, conforme previsto na respectiva política nacional de segurança de Barragens, 
no âmbito do Estado do Espírito santo.

De uma forma geral, vem atuando, principalmente, nas atividades relacionadas à elaboração de Planos de 
recursos hídricos e Enquadramento de corpos de água em classes, análise e emissão de outorgas, apoio 
aos comitês de bacias hidrográficas e monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos. Dentre 
essas atividades, tem se destacado a elaboração de Planos de Recursos Hídricos, considerando que, à 
exceção do plano de bacia hidrográfica para a UGRH Litoral Centro-Norte, o restante deve ser concluído 
durante o ano de 2018. Quanto aos outros temas, importante ressaltar que uma série de atribuições 
relacionadas à Cobrança e agências de bacias não tem sido realizada pelo fato do Estado ainda não ter 
efetivado estes instrumentos. ainda quanto aos instrumentos de gestão, há a necessidade de incremento 
das ações relacionadas à implementação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos pois, como 
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já citado anteriormente, o Estado dispõe de uma série de informações, que ainda não são sistematizadas 
e organizadas como previsto. além disso, também quanto ao instrumento outorga há a necessidade 
de aperfeiçoamento da atuação da aGErh, considerando sua importância e a quantidade de processos 
aguardando análise e com longo tempo de resposta ao usuário

4.2.4 Comitês de Bacias ou Regiões Hidrográficas – CBHs

Os CBHs são órgãos colegiados, com funções normativas, deliberativas e consultivas em uma porção definida 
de uma bacia hidrográfica, sub-bacia ou conjunto de bacias de acordo com a definição da UGRH. Conforme 
disposto anteriormente, a definição de circunscrições no Espírito Santo para o estabelecimento de CBHs foi 
realizada inicialmente pela Resolução CERH nº 001/2009 e, posteriormente, foram redefinidas as áreas de 
atuação de CBhs dentro da uGrh doce por meio da resolução CErh nº 36/2012 e decretos relacionados.

as atribuições dos CBhs são previstas na lei Estadual no 10.179/2014 e tratam, de forma geral, da 
discussão e deliberação de temas relacionados à bacia hidrográfica, que são aspectos de grande relevância, com 
responsabilidade direta na aprovação ou proposição de temas relacionados aos instrumentos de gerenciamento 
dos recursos hídricos. Os Comitês de Bacia Hidrográfica têm representação paritária entre os setores do 
poder público, sociedade civil e usuários.

o Estado possui participação ativa, ainda, no CBh do rio doce, e tem implantados cinco Comitês Estaduais 
de afluentes deste: pela margem esquerda Pontões e Lagoas do Rio Doce (antigo São José, o qual teve sua área 
ampliada) e Barra seca e Foz do rio doce. pela margem direita, Guandu, santa Joana e santa maria do rio doce. 
Está em andamento um trabalho voltado à criação de um Comitê de Integração da Margem Direita Capixaba 
do Rio Doce em atendimento à Resolução CERH nº 036/2012, que dispõe sobre a unificação/organização 
institucional da margem direita da porção capixaba do rio doce.

além destes, mais nove CBhs de rios de domínio estadual estão instalados no Estado. a criação do CBh 
itabapoana em junho de 2017 foi o último ato no processo de estabelecimento destes entes nas bacias 
hidrográficas capixabas, totalizando 14 comitês em águas de domínio do Estado e um de domínio de águas da 
União, compartilhado com Minas Gerais. O Quadro 4.1, apresenta os CBHs e os classifica segundo as UGRHs.

Quadro 4.1 – Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos no Estado do Espírito Santo.

abrangência uGrh nome do Comitê Caracterização

Estadual

itaúnas itaúnas uGrh

são mateus são mateus uGrh

doce

pontões e lagoas do rio doce 
(antigo são José)

Região Hidrográfica

Barra seca e Foz do rio doce Região Hidrográfica

Guandu Bacia

santa maria do rio doce Bacia

santa Joana Bacia

litoral Centro-norte litoral Centro-norte uGrh

litoral Central
santa maria da vitória Bacia

Jucu Bacia

litoral Centro-sul
Benevente Bacia

novo Bacia

itapemirim itapemirim uGrh

itabapoana itabapoana uGrh

interfederativa n/a* doce Bacia

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.*n/a: não se aplica.
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4.2.5 Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH

O Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas trata da Instância Colegiada formada pelo 
conjunto dos Comitês de Bacias legalmente instituídos no território do Espirito santo. seu regimento 
interno, aprovado em ato sem número por plenária do FCCBh em reunião realizada em 15 de junho 
de 2011 em vitória, estabeleceu como competência principal formular e articular as políticas públicas de 
recursos hídricos em nível estadual e nacional, visando o fortalecimento dos CBhs legalmente instituídos e 
em processo de instituição como parte do siGErh/Es, de forma descentralizada, integrada e participativa.

de acordo com seu regimento, todos os CBhs legalmente constituídos no Estado e em processo de 
constituição são membros do FCCBh. o órgão gestor de recursos hídricos do Estado tem duas vagas com 
direito a voz, mas sem direito a voto, com a finalidade de apoiar nas suas competências. Suas reuniões ordinárias 
são realizadas a cada 2 meses e seu regimento interno tem bastante semelhança com um típico de CBh.

Em resumo, o FCCBh tem apresentado importante atuação como entidade representativa dos CBhs, 
apesar de não ser formalmente considerado como uma entidade integrante do siGErh/Es de acordo com a 
lei Estadual nº 10.179/2014. a integração que promove dos CBhs é importante para dar força ao processo 
de gestão participativa do Estado, uma vez que os problemas enfrentados por eles são semelhantes em 
vários momentos e podem ter ganhos de escala com a atuação conjunta

4.2.6 Identificação das forças sociais e outros aspectos que constituem as bases para a 
estruturação do processo de mobilização social no Estado

o processo de participação social no gerenciamento de recursos hídricos no Espírito santo envolve a 
participação de diversos entes nos fóruns previstos na política Estadual de recursos hídricos, principalmente 
o CErh, os CBhs e o FCCBh. de modo geral, como apresentado em detalhe no relatório Técnico de 
análise de Condicionantes, há uma série de representações setoriais que ocupam cadeiras como membros 
do CERH, CBHs e Câmaras Técnicas, exercendo influência direta nas discussões, consultas, pactuações e 
deliberações que ocorrem nestes espaços. atualmente, elas ocupam assentos nas três categorias possíveis: 
“poder público”, “sociedade Civil organizada” e “usuários de recursos hídricos” dentro desses fóruns.

a resolução CErh nº 002/2016 estabelece os diferentes setores participantes dos fóruns de gestão de 
recursos hídricos no Estado, sendo ressaltados no Quadro 4.2 aqueles representantes da sociedade civil.

sociedade 
Civil

instituições privadas de 
Ensino e pesquisa

Congrega as instituições privadas que ministram o ensino e/ou que desenvolvem a 
pesquisa científica e tecnológica na área de abrangência da bacia/região hidrográfica.

associações Comunitárias 
e Clubes de serviços 

Comunitários

Congrega as associações civis comunitárias, sem finalidades lucrativas, que reúnem 
cidadãos e moradores das diferentes comunidades da bacia/região hidrográfica, e os 
clubes de serviços comunitários sem finalidade lucrativa que reúnem cidadãos da 

bacia/região hidrográfica, reconhecidos pelo CERH e cadastrados como Organização 
Civil de recursos hídricos.

organizações sociais e 
Entidades ambientalistas 
voltadas à Gestão dos 

recursos hídricos

Congrega as instituições privadas, sem fins lucrativos, que se dedicam ao estudo, 
à compreensão, à formação do conhecimento, à divulgação, à capacitação e à 
intervenção, com o objetivo da sustentabilidade ambiental hídrica na área de 

abrangência da bacia/região hidrográfica, cadastrados como Organização Civil de 
recursos hídricos, e no caso das Entidades ambientalistas cadastradas no cadastro 

estadual de entidades ambientalistas.

Associações de Profissionais
Congrega as entidades associativas ou de classe, de natureza privada, que reúnem 

profissionais dos níveis, médio e superior, das diversas áreas da ciência e da tecnologia 
relacionadas à gestão dos Recursos Hídricos.

organizações sindicais

Congrega as entidades sindicais de trabalhadores assalariados, com abrangências 
estadual, regional ou local, relacionados com os diferentes usos da água, que atuam 

na área de abrangência da bacia/região hidrográfica, reconhecidos pelo CERH e 
cadastrados como organização Civil de recursos hídricos.

Categoria Especial das 
Comunidades Tradicionais

Congrega a representação das comunidades indígenas, quilombolas e outras 
reconhecidas pelo CErh e cadastradas como organização Civil de recursos hídricos

Quadro 4.2 – representantes da sociedade Civil nos Fóruns de recursos hídricos do Espírito santo.

Fonte: resolução CErh nº 002/2016.
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há uma série de outras entidades da sociedade civil que vêm participando de forma ativa dos CBhs e 
cuja relação pode ser verificada entre os conselheiros desses entes. Apesar de participação atuante nesses 
fóruns, com o aporte de termas relevantes para as respectivas bacias hidrográficas, é importante ressaltar 
que podem ser desenvolvidos processos para aperfeiçoamento da estruturação de sua participação.

4.2.7 agências de Bacias ou de Águas

As Agências de Bacia são entidades executivas, administrativas, financeiras e técnicas com finalidade 
principal de apoio aos respectivos comitês em suas ações relacionadas ao processo de gestão na bacia 
hidrográfica de origem. Sua criação se dá por meio de autorização do CERH, mediante solicitação do 
respectivo CBH e depende de dois requisitos: existência do CBH e sustentabilidade financeira da estrutura 
administrativa assegurada por recursos da Cobrança pelo uso da água.

a única entidade com atuação no Espírito santo que conta com a delegação das atribuições de uma 
Agência de Bacia ou de Água é o Instituto BioAtlântica – IBIO, com atuação na bacia hidrográfica do rio 
doce. Ela foi aprovada pelo CBh do rio doce e pelo Conselho nacional de recursos hídricos – Cnrh, 
sendo estabelecida por meio da resolução Cnrh nº 130/2011. posteriormente, foi editada a resolução 
Cnrh nº 168/2015, prorrogando, até 31 de dezembro de 2020, a delegação de suas competências.

o uso de águas de domínio da união na bacia do rio doce, bem como das de domínio do Estado de 
minas Gerais já vem sendo cobrado e os recursos são geridos pelo iBio aGB (agência de Bacia) doce.

o processo de instituição de agência de Bacia ou de Água no Espírito santo ainda requer discussão, 
principalmente no que se refere às outras bacias e à própria possibilidade de formalização do IBIO AGB 
Doce para as bacias dos rios estaduais afluentes ao rio Doce. Para os demais comitês e suas bacias, 
a AGERH está conduzindo estudo para verificar o melhor modelo de agência para o Espírito Santo. A 
questão fundamental trata de quais bacias teriam capacidade de arrecadação mediante a Cobrança pelo uso 
de água para sustentar financeiramente uma Agência, sabendo que legalmente se pode destinar não mais 
que 7,5% do que for arrecadado, tema abordado por este pErh/Es em sua Fase C – do plano de ações.

4.2.8 Conclusões

além do CErh, da sEama e da aGErh, o Estado do Espírito santo dispõe de 14 CBhs, criados de 
acordo com as divisões hidrográficas estabelecidas para esse fim, com vazios institucionais ainda existentes 
na região hidrográfica do rio Guarapari e em afluentes do rio Doce no município de Iúna, região do 
Caparaó. No entanto, ao avaliar as deliberações e atos advindos destes comitês, verifica-se que ainda há 
de aperfeiçoar as discussões desses fóruns, considerando o seu papel ainda bastante reativo. as discussões 
em geral são voltadas a problemas já instalados e não para a prevenção quanto a potenciais situações, ou 
mesmo ações efetivas para a solução definitiva ou recuperação de cursos de água das bacias hidrográficas 
em condição de maior comprometimento ou impacto. dessa forma, vislumbra-se a necessidade de uma 
série de ações de fortalecimento e capacitação desses fóruns, que são discutidas e propostas na Etapa do 
plano de ações.

a participação social na elaboração do pErh/Es e sua posterior implantação é fundamental. nesse 
sentido, citam-se alguns dos pontos relevantes e necessários para a melhor estruturação desse processo 
de participação e mobilização social e que devem ser considerados em programas a serem desenvolvidos:

• Estabelecimento de metas e objetivos para o cumprimento por esses entes, a partir da existência de 
ações e programas com responsabilidades claras de participação, exigindo uma atuação com resultados 
mais positivos para as respectivas bacias hidrográficas ou para o Estado;

• Capacitação desses entes para o cumprimento das ações de suas responsabilidades para que possam 
desempenhar suas funções de forma adequada;

• Estabelecimento de sistemas de monitoramento eficientes para os planos de bacias hidrográficas, com 
base em indicadores claros e metodologias adequadas a cada situação, bem como para o pErh/Es, permitindo 
à sociedade da bacia hidrográfica e do Estado desenvolver ações importantes de acompanhamento das 
metas e objetivos de cada plano e apoio à sua execução no contexto de mobilização, disponibilização de 
informações e avaliação e discussão dos resultados efetivos para a sua área de abrangência.
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Portanto, as instituições previstas no SIGERH/ES estão definidas e implantadas, com exceção das Agências 
de Bacia, cuja lacuna é um desafio existente, de forma a completar a estruturação do SIGERH/ES, tema que 
fará parte da Fase C deste pErh/Es.

no que se refere aos diálogos previstos na elaboração do plano foram realizadas várias discussões com 
a sociedade capixaba, desde a fase de seu lançamento, e posteriormente durante a discussão dos resultados 
do diagnóstico, como reuniões setoriais com representantes da agricultura, saneamento e indústria, 
consultas públicas com a sociedade, reunião com o CErh e com a C-Cams, sendo que esta última possui 
18 membros entre representantes da sociedade civil, usuários e poder público. destes, os 6 representantes 
do poder público foram indicados pelo governo do Estado, e o CErh e o FCCBh indicaram, cada um, 3 
representantes de usuários e da sociedade civil.

dessas reuniões, pôde-se perceber que, apesar de terem apresentado contribuições bastante relevantes 
para o diagnóstico desenvolvido, há a necessidade de aperfeiçoamento dos processos de mobilização e 
articulação visando a participação da sociedade. Essas alternativas são discutidas mais a fundo na Fase C 
deste plano, mas alguns aspectos e possibilidades podem ser apontados:

• Há a necessidade de maior envolvimento do CERH na elaboração do PERH/ES, com discussões 
mais frequentes dos estudos em curso com contribuições e proposições relacionadas às próximas etapas, 
inclusive relacionadas à sua implementação;

• A participação da C-CAMS na discussão do diagnóstico do PERH/ES se mostrou aquém das 
expectativas. O número de representantes presentes às reuniões foi pequeno e, consequentemente, não 
houve o desempenho esperado nas funções de multiplicação das discussões nos setores representados. 
Considerando que a C-Cams possui representantes dos setores sociedade civil, poder público e usuários, 
devem ser avaliadas alternativas de se tornar uma Câmara Técnica do CERH, específica com as finalidades 
relacionadas ao acompanhamento do processo de elaboração do pErh/Es e de sua implementação 
posterior.

Este formato já é utilizado no âmbito nacional com a Câmara Técnica do plano nacional de recursos 
hídricos – CTpnrh do Cnrh, que acompanhou a elaboração do plano nacional de recursos hídricos e 
vem discutindo uma série de ações relacionadas à sua implementação e seu monitoramento.

A constituição de uma Câmara Técnica do CERH com a finalidade de incorporação das funções da 
C-Cams e com os objetivos de acompanhar a elaboração e a futura implementação do pErh/Es pode 
potencializar o monitoramento de suas ações e resultados. pode, ainda, atribuir uma maior legitimidade ao 
processo uma vez que levará à participação mais frequente do CERH e dará suporte formal no processo 
de aprovação do pErh/Es.

4.3 análise interna do siGErh/Es: prospectiva Estratégica Territorial

para análise do siGErh/Es foi utilizada a prospectiva Estratégica Territorial – pET. Trata-se de uma 
abordagem sistêmica para o planejamento do desenvolvimento territorial, que na fase diagnóstica avalia as 
principais variáveis que condicionam o sistema, e as correlações entre os atores sociais que dele participam.

Ao avaliar as variáveis, o objetivo é identificar aquelas sobre as quais devem ser dirigidas maior atenção, 
devido às suas influências ou dependências sobre as demais, enquanto que ao considerar as correlações 
entre os atores sociais ficam pontuadas as convergências e divergências, e as possibilidades de alianças 
na busca de seus objetivos. Neste caso, também, olhando sob a ótica do órgão gestor do sistema, ficam 
evidenciados os possíveis aliados para o cumprimento de suas atribuições e, também, os atores sociais que 
aportam as maiores divergências com relação à sua atuação. Dessa forma, a PET oferece uma contribuição 
importante para o diagnóstico em termos de avaliação da conjuntura na qual atua o siGErh/Es.

Durante a fase de diagnóstico, foram realizadas várias oficinas com a participação de membros da 
Comissão Técnica de acompanhamento, avaliação dos produtos e apropriação – C-TEC, e outros atores 
chave do processo de gestão de recursos hídricos no Estado, com o objetivo de identificar as principais 
variáveis e atores sociais atuantes no siGErh/Es.

O resultado principal dessas oficinas pode ser verificado por meio da matriz lógica com as variáveis 
relacionadas aos atores e processos relacionados, as quais foram qualificadas por meio dos seguintes critérios:
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• nível de controle/gerenciamento pela aGErh;
• potencial impacto no comprometimento hídrico (balanço hídrico);
• potencial interferência de curto, médio e longo prazos;
• potencial interferência na antecipação de riscos;
• potencial impacto na construção de pactuações e atração de investimentos.

A partir desses critérios, foram estabelecidas quatro categorias de variáveis qualificadas como no Quadro 
4.3, e cujo resultado da análise é apresentado no Quadro 4.4.

Quadro 4.3 – Qualificação das Variáveis-chave em um Sistema Cromático.

1. variável controlável pela aGErh e com potencial interferência na antecipação 
de riscos, na construção de pactuações e no comprometimento hídrico.

2. variável não controlável pela aGErh e com potencial interferência de longo 
prazo no comprometimento hídrico.

3. variável não controlável pela aGErh, mas com potencial interferência de médio 
prazo na redução do comprometimento hídrico e na atração de investimentos.

4. variável não controlável pela aGErh e com baixa interferência no 
comprometimento ou na pactuação de usos da água.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

4.3.1 análise das variáveis

As variáveis qualificadas nas categorias 1 a 3 são as mais relevantes para o SIGERH/ES, e foram detalhadas 
quanto à sua situação no processo de gerenciamento de recursos hídricos no Espírito Santo, seguindo-se a 
sequência de perguntas elencadas a seguir para cada uma delas:

1. O que significa?
2. Como acontece atualmente no Espírito Santo?
3. Quem atua e o que faz?
4. Qual a importância para o SIGERH/ES?
5. Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?

Com base nas análises realizadas e nas abordagens próprias da pET, com participação dos integrantes 
da C-TEC, nove das 25 variáveis foram selecionadas, conforme Quadro 4.5. Foi entendido que poderão 
cumprir a missão de associar processos vinculados aos prováveis focos de interesse dos atores e ao 
objetivo geral do PERH/ES, a partir dos seguintes objetivos específicos:

• Buscar a sustentabilidade do uso da água como foco para a consolidação da política;
• Considerar a água como infraestrutura básica como foco para o Fortalecimento da gestão;
• proporcionar melhoria no comprometimento hídrico e desenvolvimento do Estado por meio da 

pactuação dos usos.
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aTorEs E FunçÕEs
Efetividade dos 

processosusuários reguladores
Formuladores/ 
pesquisadores

implementadores/ 
Gestores

sociedade

proCEssos 
E EsCalas

Governança 
institucional

1. apoio 
político 

ao sistema

2. Bancos 
de dados

3. princípios 
e diretrizes

4.
indicadores 
utilizados

5.
Comunicação

31.
Efetividade da 

pactuação do uso 
múltiplo

organização 
territorial

6.
organizações 

territoriais 
de usuários

7.
instrumentos da 

política Estadual de 
recursos hídricos

8.
informações

9.
pactos 
sociais 

10. uso e 
ocupação 
do solo

32.
sustentabilidade 
de uso dos bens 
comuns ou de 
acesso livre

sistemas 
produtivos

11. valor 
econômico 

12.
representações 

setoriais 

13. Tecnologias 
para uso e 

gestão

14.
Gerenciamento 

de recursos 
hídricos

15.
reconhecimento 
de boas práticas

33.
Efetividade do 

uso de processos

atração de 
investimentos

16.
mobilização de 
investimentos 

privados

17.
mobilização de 

recursos públicos

18.
horizonte 
temporal

19. Capacidade 
de influência 

do órgão gestor

20. riscos 
socioambientais

34.
portfólio de 

investimentos

adesão de 
pessoas

21.
percepção 

de benefícios

22. incentivos e 
estímulos à atração 

ao sistema de gestão

23.
debates 
de ideias

24.
manuais 
técnicos

25.
iniciativas

35.
solidariedade

Eficiência dos atores
26.

Eficiência do 
uso de água

27. Eficiência 
institucional

28.
Capacidade 
de inovação

29.
Eficiência 
da gestão

30. adesão da 
opinião pública

36.
disponibilidade 

de água em 
quantidade 
e qualidade 

adequadas aos 
usos pretendidos

Quadro 4.4 – Qualificação das Variáveis-chave do PERH/ES.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Quadro 4.5 – variáveis-chave Gerenciáveis pela aGErh

variÁvEis-ChavE

Curto prazo médio prazo

FoCos dE 
inTErEssE

consolidação da 
política

3. princípios 
e diretrizes

4. indicadores utilizados
20. riscos 

socioambientais

Fortalecimento da 
gestão

7. instrumentos 
da política

8. informações
10. uso e 
ocupação 
do solo

pactuação dos usos 17. mobilização de 
recursos públicos

14. Gerenciamento 
de recursos hídricos

12. 
representações setoriais
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a análise dessas variáveis-chave com base em abordagens da pET foi apresentada em detalhes no produto 
específico do diagnóstico, referente à PET e é aqui resumida em suas principais conclusões.

Com uso do ferramental analítico – programa micmac da matriz Estrutural – mostrou-se que 7. 
instrumentos e 14. gerenciamento aparecem como muito influentes sobre as demais, posição natural 
numa perspectiva de siGErh/Es avaliada por seus próprios integrantes. Elas também se apresentaram 
muito dependentes das demais variáveis, o que as tornam estratégicas sob a ótica dos preceitos da pET.

as variáveis 3. princípios, 8. informações e 20. riscos tendem a constituir uma pauta prioritária para 
o gerenciamento no curto prazo.  a variável 10. ocupação (uso e ocupação do solo) vem em seguida, com 
influência a curto prazo, devido a sua complexidade decorrente da interface com diversas políticas.

as outras três variáveis – 4. indicadores, 12. representações e 17. recursos – merecem ser mais 
bem avaliadas na perspectiva de curto prazo por não exercerem tanta influência no SIGERH/ES quanto 
pareceria a priori. A restrita influência das variáveis 12. representações e 17. recursos decorre de seus 
reduzidos números de interfaces (influência/dependência) com as demais. A 17. recursos influencia as 
variáveis 7. instrumentos, 8. informações e 14. gerenciamento. a variável 12. representações é 
influenciada de maneira mais específica pela variável 20. riscos.

Finalmente, a variável 7. instrumentos é aquela que mais integra o sistema. sua evolução será 
fortemente influenciada pelas variáveis 8. informações, 10. ocupação e, indiretamente, pela 20. riscos. 
Esta leitura das análises realizadas mostrou que o maior potencial para redução da dependência da aGErh 
(variável 14. gerenciamento) está na sua capacidade de fazer evoluir a implementação e eficiência dos 7. 
instrumentos de gestão de recursos hídricos.

4.3.2 análise dos atores

a análise do comportamento dos atores do siGErh/Es, que fazem parte dos grupos de usuários, 
reguladores, implementadores e Gestores, Formuladores e pesquisadores, e sociedade, foi apresentada 
em detalhe no relatório de diagnóstico específico referente à PET, se valendo da abordagem desta contida 
no programa mactor, que utiliza a mesma lógica computacional da matriz Estrutural do micmac, porém 
aplicada à influência entre os atores. Os resultados permitiram classificar os atores em três grupos, de 
acordo com suas influências de dependências sobre os demais:

• Os atores influentes, sem interesse predominante no sistema: Estado e União, Sindicatos (de 
trabalhadores) e Organizações (profissionais);

• os atores de interface, neste caso divididos em dois grupos: o primeiro com baixo envolvimento 
operacional no sistema: Colegiados, (organizações) Comunitárias e ambientalistas, e Estudo e pesquisa; 
o segundo mais diretamente envolvido: indústria, produção rural,  abastecimento, municípios e a 
própria aGErh;

• Os atores dependentes, com baixa influência: essencialmente a categoria Pesca e Navegação (transporte 
fluvial e turismo).

os resultados da análise realizada mostraram que a maior convergência de interesse dos atores ocorreu 
em três variáveis, nessa ordem: 20. riscos, 8. informações e 4. indicadores.  as três estão claramente 
relacionadas, inclusive em termos de sequência: caracterizar os riscos, produzir as informações qualificando 
o processo e os riscos, e elaborar os indicadores que permitem gerenciar o processo e os riscos. as 
maiores divergências ocorrem no caso de uma variável da consolidação da política, 3. princípios, e em 
duas variáveis que se referem ao fortalecimento da gestão: 10. ocupação (do solo) e 7. instrumentos.

do ponto de vista do comportamento dos atores nas negociações as seguintes tendências de formação 
de alianças foram observadas:

• aliança 1: produtores rurais e indústria;
• aliança 2: Colegiados, Estado e união, Estudo e pesquisa, abastecimento, organizações Comunitárias 

e ambientalistas, e aGErh;
• sem aliança: munícipios, e sindicatos e organizações se apresentaram em posições isoladas, sem 

formarem alianças evidentes.
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Finalmente, o grau de convergência entre atores evidenciou as maiores interações e suas respectivas intensidades:

• Convergências mais fortes entre: Estado, aGErh e Colegiados;
• Convergências de intensidade semelhante entre aGErh e abastecimento, aGErh e Estudos e 

pesquisa, e abastecimento e Colegiados.

Esta segunda observação é muito relevante para qualificar a busca de um foco de atuação pela AGERH.
a avaliação do grau de divergência entre atores complementou a análise previamente realizada e 

confirmou a proximidade dos Produtores Rurais e da Indústria, e o isolamento dos Municípios. Relativizam, 
ainda, a baixa convergência dos Sindicatos (de trabalhadores) e Organizações (profissionais), e apontam 
para riscos de divergência nas relações com os Colegiados.

Finalmente, na avaliação das interrelações entre os atores, constata-se o maior distanciamento entre a 
aGErh e os produtores rurais do que entre a aGErh e a indústria. observou-se, também, a divergência 
dos Colegiados com os produtores rurais e com a indústria e, igualmente, entre indústria e o abastecimento.

4.3.3 Consolidação dos resultados da pET

os diversos resultados apresentados foram consolidados em termos de distâncias entre objetivos, 
entre atores e em termos de ambivalência dos atores. de maneira geral, as principais observações e 
interpretações verificadas quanto às variáveis-chave avaliadas foram:

• Consistência de um possível foco de atuação da aGErh em três variáveis: 20. riscos, 8. informações, 
4. indicadores.

• potencial de associação, dois a dois: 7. instrumentos com 10. (uso e) ocupação (do solo) de um 
lado e 3. princípios com 14. gerenciamento de outro lado.

• Baixa sinergia das variáveis 12. representações e 17. (mobilização de) recursos (públicos).

a análise consolidada das interações entre atores mostra uma dinâmica de afastamento entre a aGErh 
e os Colegiados, que merece atuação importante no plano de ações para o horizonte temporal do pErh/
Es. Esta tendência tem uma interpretação que mostra crescente liderança no siGErh/Es das categorias 
Indústria e Abastecimento, e a perda de influência dos Colegiados.

os elementos de resposta a esta situação residem, provavelmente, na ambivalência dos atores com 
destaque para três categorias: nas duas primeiras, produtores rurais e indústria aparecendo com forte 
convergência entre si, e fortes divergências com a aGErh; e os municípios muito isolados. Essas três 
categorias de atores, pela diversidade de seus interesses na questão dos recursos hídricos, são aquelas que 
apresentam maior potencial de mobilização por parte da aGErh visando angariar apoio para as propostas 
de seu interesse.
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5 disponiBilidadE hÍdriCa

5.1 Disponibilidades hídricas quantitativas superfi ciais

a determinação da disponibilidade hídrica da bacia é um dos aspectos fundamentais na elaboração de 
um plano de recursos hídricos, pois trata da estimativa do volume de água disponível para atendimento 
aos usos múltiplos. Com isso, se mostra uma análise essencial, entre outras razões, para o balanço hídrico 
entre disponibilidades e demandas para a discussão das potenciais intervenções para sua compatibilização.

nesse sentido, o estudo desenvolvido inicialmente realizou uma caracterização e avaliação da rede 
de monitoramento, tanto fl uviométrico, quanto pluviométrico e, em seguida, apresentou uma análise da 
crise hídrica que ocorreu entre 2014 e 2016 no Estado. posteriormente foram avaliadas e apresentadas as 
estimativas para todos os componentes do ciclo hidrológico.

5.1.1 precipitação

no que se refere aos índices de precipitação, a Figura 5.1 representa a distribuição espacial total anual 
média do Estado.

observa-se que a distribuição espacial das chuvas no Estado mostra que os valores médios de precipitação 
total anual variam de aproximadamente 900 mm a aproximadamente 1.700 mm, sendo possível identifi car uma 
zona úmida próxima à região costeira 
sul do Estado, com valores médios 
anuais acima de 1.300 mm e 
que decresce em direção ao 
norte, onde se localiza uma 
zona seca na parte interior, 
com valores médios anuais 
abaixo de 1.200 mm.

os períodos secos 
e úmidos no Espírito 
santo caracterizam-
se bem distintos ao 
longo do ano, variando 
ligeiramente ao longo 
do Estado. o período 
seco ocorre nos meses 
de abril a setembro, 
enquanto o período 
úmido começa em 
outubro e vai até março.

o Quadro 5.1 mostra a análise da 
precipitação média anual por uGrh. 
Confome a análise estadual apresentada, 
os menores índices pluviométricos 
podem ser observados nas uGrhs mais 
ao norte do Estado, em torno de 1.100 
mm ao ano. a uGrh que apresenta 
maiores valores é a litoral Centro-sul, 
com mais de 1.400 mm por ano de 
precipitação total média anual.

Figura 5.1 – Índices médios de precipitação Total média anual no Espírito santo.
Fonte: adaptado de iEma, 2009.
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Quadro 5.1 – precipitação média anual por uGrh no Espírito santo

uGrh Área de drenagem (km2) precipitação Total média anual (mm)

itaúnas 4.425,5 1.100,4

são mateus 8.289,5 1.114,0

doce 14.926,6 1.125,5

litoral Centro-norte 3.227,7 1.291,0

litoral Central 4.048,3 1.375,1

litoral Centro-sul 2.380,8 1.434,9

itapemirim 5.926,8 1.313,0

itabapoana 2.837,0 1.253,6

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

5.1.2 vazões médias de longo período

as vazões médias de longo período foram avaliadas por uGrh para o Espírito santo, as quais são 
apresentadas na Figura 5.2 e no Quadro 5.2.

Figura 5.2 – Vazão Específi ca Média de Longo Período nas UGRHs no Espírito Santo.
Fonte: adaptado de iEma, 2009.
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Observa-se no mapa que as bacias ao sul do Estado apresentam descarga específica média na ordem de 
12 a 16 l/s.km2. Já as bacias localizadas ao norte do Estado possuem descargas específicas médias inferiores, 
na ordem de 6 a 10 l/s.km2, como mostra o Quadro 5.2.

uGrh Área de drenagem (km2)
vazão média de longo período 

(m3/s)
Vazão específica média de longo 

período (l/s.km²)

itaúnas 4.425,5 37,39 8,45

são mateus 8.289,5 65,1 7,85

doce 14.926,6 132,46 8,87

litoral Centro-norte 3.227,7 37,36 11,57

litoral Central 4.048,3 53,54 13,23

litoral Centro-sul 2.380,8 33,36 14,01

itapemirim 5.926,8 92,77 15,65

itabapoana 2.837,0 64,53 22,75

Quadro 5.2 – vazão média de longo período.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Fonte: adaptado de iEma, 2009.

5.1.3 vazões de permanência no tempo

de acordo com a instrução normativa do iEma nº 013, de 2009, a aGErh adota como vazão de 
referência a vazão de permanência de 90% (Q90), ou seja, vazão igualada ou superada em 90% do tempo no 
histórico de vazões. desse modo, este valor foi utilizado para a caracterização da disponibilidade hídrica do 
Estado, mostrada por uGrh no Quadro 5.3 e espacialmente na Figura 5.3.

a partir da média dos valores de vazão Q90 de toda área de estudo, foi verificado que o valor da vazão 
de estiagem referência para o Espírito santo é aproximadamente 4,14 l/s.km2.

Ao analisar as UGRHs, percebe-se um menor rendimento específico para as vazões escoadas nas 
unidades mais ao norte, o que está relacionado com os menores índices pluviométricos dessas regiões. de 
uma forma geral, ao se observar as vazões de períodos de estiagem, nota-se que as uGrhs itapemirim e 
Doce apresentam os maiores valores, porém nesta última tal distinção não é refletida nas vazões específicas 
devido a sua grande área de drenagem.

Quadro 5.3 – vazões com permanência 80%, 90% e 95% para o 
Espírito Santo e suas Respectivas Vazões Médias Específicas.

uGrh
Área de 

drenagem 
(km2)

Q80% 
(m³/s)

Q90% 
(m³/s)

Q95% 
(m³/s)

Vazão Específica 
Q80%

(l/s.km²)

Vazão Específica 
Q90%

(l/s.km²)

Vazão Específica 
Q95%

(l/s.km²)

itaúnas 4.425,50 10,1 7,1 5,61 2,75 2,07 1,69

são mateus 8.289,50 17,58 12,37 9,77 6,67 5,4 4,45

doce 14.926,60 43 32,4 26,47 6,54 5,28 4,36

litoral Centro-norte 3.227,70 12,68 9,69 7,91 2,06 1,45 1,15

litoral Central 4.048,30 27,39 22,84 19,89 6,64 5,54 4,82

litoral Centro-sul 2.380,80 17,54 14,67 12,87 3,98 3,04 2,48

itapemirim 5.926,80 38,3 30,88 25,53 7,48 6,26 5,49

itabapoana 2.837,00 27,1 21,94 18,07 1,81 1,27 1
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Figura 5.3 – Disponibilidade Hídrica Superfi cial nas UGRHs no Espírito Santo.
Fonte: iEma, 2009.

5.1.4  vazões mínimas de 7 dias de duração e 10 anos de recorrência

o conhecimento das vazões mínimas das bacias é básico em estudos de disponibilidade hídrica 
e preservação ambiental, pois estão naturalmente vinculadas a períodos críticos de oferta de água que 
condicionam a demanda (PAIVA e PAIVA, 2001). Normalmente, para quantifi cação de vazões de estiagem 
é adotada a vazão mínima média de estiagem de 7 dias de duração e 10 anos de recorrência (Q7,10), que 
corresponde à vazão média dos 7 dias consecutivos com menores vazões em um ano, com a probabilidade 
de ocorrência expressa em termos do tempo de recorrência igual a 10 anos.

no levantamento realizado para este plano, obteve-se os dados diretamente a partir das séries de vazões 
diárias onde são defi nidos os valores de vazões mínimas de 7 dias consecutivos de estiagem para cada ano 
do histórico. Analisando os resultados, foi observado que o valor de rendimento específi co mínimo é inferior 
a 10 l/s.km2 em todas as estações, sendo o menor verifi cado na estação Cachoeira do Oito, localizada na 
uGrh doce; e o maior ao sul do Estado na estação matilde, na uGrh litoral Centro-sul. o Quadro 5.4 
apresenta os resultados das vazões Q7,10 para as estações fl uviométricas avaliadas, incluindo nome da estação, 
nome do município e área de drenagem.
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Código nome município Área (km²) Q7,10 (m³/s)
Q7,10 Específica 

(l/s.km²)
57580000 usina paineiras itapemirim 5.170 12,900 2,50
57930000 santa Cruz mimoso do sul 3.620 12,800 3,54
57560000 Cachoeiro do itapemirim Cachoeiro do itapemirim 4.890 8,630 1,76
57460000 pacotuba Cachoeiro do itapemirim 2.720 8,490 3,12
57555000 Coutinho Cachoeiro do itapemirim 4.510 8,190 1,82
57450000 rive alegre 2.180 7,860 3,61
57230000 Fazenda Jucuruaba viana 1.690 7,490 4,43
57550000 usina são miguel Cachoeiro do itapemirim 1.420 4,440 3,13
57830000 ponte do itabapoana mimoso do sul 2.720 4,320 1,59
57170000 Córrego do Galo domingos martins 980 4,280 4,37
55960000 Boca da vala são mateus 12.000 3,750 0,31
56991500 laranja da Terra laranja da Terra 1.330 3,650 2,74
57400000 itaici muniz Freire 1.010 3,620 3,58
57370000 Terra Corrida montante muniz Freire 566 2,680 4,73
57740000 Guaçuí Guaçuí 408 2,440 5,98
57190000 marechal Floriano domingos martins 321 2,260 7,04
55970000 Fazenda piaunas são mateus 12.100 2,190 0,18
57490000 Castelo Castelo 972 2,160 2,22
57880000 mimoso do sul mimoso do sul 365 2,000 5,48
57250000 matilde alfredo Chaves 206 1,960 9,51
55920000 Córrego da Boa Esperança nova venécia 4.190 1,920 0,46
56992000 Baixo Guandu Baixo Guandu 2.130 1,520 0,71
57360000 iúna iúna 412 1,520 3,69
57420000 ibitirama alegre 337 1,490 4,42
57130000 santa leopoldina santa leopoldina 929 1,470 1,58
56991000 afonso Cláudio afonso Cláudio 491 1,290 2,63
55850000 são João da Cachoeira Grande são mateus 6.930 1,120 0,16
56993600 santa Joana Colatina 897 1,070 1,19
57476500 Fazenda lajinha Conceição do Castelo 410 0,882 2,15
55895000 Barra do rio preto Barra de são Francisco 2.500 0,774 0,31
57320000 iconha montante iconha 152 0,766 5,04
57720000 dores do rio preto dores do rio preto 222 0,690 3,11
56993000 itaguaçu itaguaçu 480 0,651 1,36
56990990 afonso Claúdio montante afonso Cláudio 435 0,647 1,49
56998400 Barra de são Gabriel são Gabriel da palha 1.070 0,637 0,60
57300000 pau d'alho rio novo do sul 304 0,633 2,08
55800005 Fazenda são mateus Ecoporanga 4.170 0,626 0,15
56992500 Barra do mutum Baixo Guandu 215 0,520 2,42
56995500 ponte do pancas Colatina 920 0,443 0,48
57630000 atilio vivacqua atílio vivacqua 286 0,428 1,50
57350000 usina Fortaleza muniz Freire 205 0,406 1,98
57040005 valgusana velha santa Teresa 94 0,371 3,95
57040000 santa Teresa santa Teresa 43 0,326 7,58
57650000 Fazenda Cacheta presidente Kennedy 478 0,319 0,67
56993551 Jusante Córrego da piaba Colatina 893 0,280 0,31
57770000 são José do Calçado são José do Calçado 153 0,269 1,76
57040008 valsugana velha montante santa Teresa 88 0,264 3,00
57120000 Cachoeira suica santa leopoldina 832 0,251 0,30
56994000 santa maria Colatina 872 0,233 0,27
55900000 Barra de são Francisco Barra de são Francisco 214 0,174 0,81
56993002 itaguaçu - Jusante itaguaçu 481 0,166 0,35
56995000 Cachoeira do oito Colatina 1.160 0,026 0,02

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Quadro 5.4 – vazões Q7,10 nas Estações Fluviométricas.



49

PERH/ES

5.1.5 vazões de Cheias

o cálculo das vazões de cheias foi desenvolvido por meio de análise dos dados históricos das estações 
com monitoramento fluviométrico no Estado e foram avaliadas algumas distribuições estatísticas para a 
análise de frequência, verificando-se melhor ajuste para a distribuição de Gumbel. Nesse sentido, os valores 
calculados para o Estado estão apresentados no Quadro 5.5, que apresenta as vazões de cheias para 
diferentes tempos de retorno de acordo com a distribuição estatística utilizada, sendo importantes para o 
dimensionamento de estruturas hidráulicas. a descrição detalhada da metodologia empregada nesta análise 
pode ser verificada no Relatório Técnico de Disponibilidade Hídrica. Os maiores valores de rendimento 
específico máximo foram verificados para a estação de Iconha-Montante (município de Iconha), enquanto 
os menores valores foram estimados na estação de Boca da vala (município de são mateus).

Quadro 5.5 – análise de vazões máximas.

Código 
da 

Estação
nome da Estação

Área de 
drenagem 

(km²)

média das 
máximas 
(m³/s)

Gumbel (m3/s) Gumbel específica (L/s.km²)

T=10 T=50 T=1000 T=10 T=50 T=1000

55800005 Fazenda são mateus 4.170 197,00 320,21 441,83 663,14 76,79 105,96 159,03
55850000 são João da Cachoeira Grande 6.930 362,00 561,52 758,47 1.116,84 81,03 109,45 161,16
55895000 Barra do rio preto 2.500 179,00 285,74 391,10 582,81 114,30 156,44 233,12
55900000 Barra de são Francisco 214 21,20 33,03 44,70 65,95 154,34 208,90 308,18
55920000 Córrego da Boa Esperança 4.190 335,00 536,62 735,63 1.097,77 128,07 175,57 262,00
55960000 Boca da vala 12.000 408,00 602,45 794,39 1.143,65 50,20 66,20 95,30
56990990 afonso Claúdio - montante 435 70,30 114,03 157,19 235,74 262,14 361,37 541,93
56991500 laranja da Terra 1.330 144,00 255,23 365,02 564,80 191,90 274,45 424,66
56992000 Baixo Guandu 2.130 165,00 251,33 336,55 491,61 118,00 158,00 230,80
56993002 itaguaçu - Jusante 481 103,00 224,50 344,43 562,66 466,74 716,07 1.169,77
56993551 Jusante Córrego da piaba 893 94,10 140,77 186,84 270,67 157,64 209,23 303,11
56995500 ponte do pancas 920 89,10 134,04 178,40 259,12 145,70 193,91 281,65
56998400 Barra de são Gabriel 1.070 107,00 159,21 210,74 304,51 148,79 196,95 284,59
57040008 valsugana velha - montante 88 15,10 23,09 30,97 45,31 262,33 351,90 514,89
57130000 santa leopoldina 929 142,00 267,58 391,54 617,10 288,03 421,46 664,26
57170000 Córrego do Galo 980 70,70 106,90 142,64 207,67 109,09 145,55 211,90
57230000 Fazenda Jucuruaba 1.690 126,00 174,32 222,02 308,82 103,15 131,37 182,73
57250000 matilde 206 24,20 36,69 49,01 71,44 178,10 237,93 346,81
57300000 pau d'alho 304 43,40 61,69 79,75 112,60 202,93 262,33 370,40
57320000 iconha - montante 152 54,30 101,88 148,85 234,31 670,27 979,26 1.541,50
57350000 usina Fortaleza 205 41,80 64,74 87,39 128,60 315,83 426,30 627,33
57360000 iúna 412 48,20 77,86 107,13 160,40 188,97 260,03 389,32
57370000 Terra Corrida - montante 566 81,20 130,04 178,26 265,99 229,76 314,94 469,94
57400000 itaici 1.010 152,00 237,93 322,76 477,10 235,58 319,56 472,38
57420000 ibitirama 337 131,00 195,83 259,82 376,26 581,09 770,97 1.116,48
57450000 rive 2.180 338,00 509,91 679,60 988,37 233,90 311,74 453,38
57460000 pacotuba 2.720 422,00 642,16 859,47 1.254,91 236,09 315,98 461,36
57476500 Fazenda lajinha 410 73,60 102,23 130,49 181,91 249,34 318,26 443,68
57490000 Castelo 972 131,00 191,08 250,37 358,28 196,58 257,59 368,60
57550000 usina são miguel 1.420 169,00 247,10 324,19 464,46 174,01 228,30 327,08
57580000 usina paineiras 5.170 469,00 628,85 786,64 1.073,75 121,63 152,15 207,69
57650000 Fazenda Cacheta 478 52,90 87,09 120,84 182,26 182,20 252,81 381,29
57720000 dores do rio preto 222 29,70 45,82 61,73 90,68 206,39 278,05 408,45
57740000 Guaçuí 408 66,40 109,11 151,28 228,00 267,44 370,78 558,82
57770000 são José do Calçado 153 20,10 29,20 38,18 54,52 190,85 249,55 356,37
57830000 ponte do itabapoana 2.720 304,00 489,45 672,50 1.005,59 179,94 247,24 369,70
57880000 mimoso do sul 365 58,40 90,56 122,30 180,06 248,10 335,07 493,31
57930000 santa Cruz 3.620 264,00 361,10 456,94 631,34 99,75 126,23 174,40
56994500 Colatina 76.400 4.309,00 6.139,77 7.946,85 11.235,14 80,36 104,02 147,06
56998000 linhares 82.100 4.417,00 6.607,81 8.770,28 12.705,27 80,48 106,82 154,75
57190000 marechal Floriano 321 28,70 46,08 63,23 94,44 143,54 196,97 294,20
57555000 Coutinho 4.510 539,00 806,98 1.071,49 1.552,82 178,93 237,58 344,31

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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5.1.6 Evapotranspiração

a evapotranspiração trata da soma da perda de água do solo por evaporação e das plantas por meio da 
transpiração e sua avaliação é necessária para a realização do balanço hídrico de uma bacia hidrográfi ca.

Os resultados mostrados na Figura 5.4 apresentam que os menores índices verifi cados constam das 
uGrhs localizadas ao norte do Estado (itaúnas, são mateus e doce), com valores próximos de 1.100 mm, 
enquanto que na região centro-sul, são verifi cados os maiores índices de evapotranspiração, com valores 
acima de 1.300 mm.

Figura 5.4 – Evapotranspiração média anual das uGrhs no Espírito santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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5.2 disponibilidades hídricas quantitativas subterrâneas

no contexto dos estudos desenvolvidos, foi realizada uma estimativa das reservas explotáveis, ou seja, das 
disponibilidades hídricas dos sistemas aquíferos do Espirito santo. as disponibilidades hídricas subterrâneas 
compreendem parte das reservas ativas e parte das reservas permanentes dos aquíferos, e constitui-se a 
quantidade máxima de água que poderia ser extraída de um aquífero de forma sustentável. no cálculo das 
reservas hídricas subterrâneas distinguiu-se os tipos de armazenamento: em sistema aquífero Granular e 
em sistema aquífero Fissural.

Os aquíferos fraturados ou fi ssurais são representados pelas rochas ígneas e metamórfi cas do embasamento 
cristalino, nos quais a circulação e o armazenamento de água ocorre principalmente em fraturas, falhas e/
ou outras descontinuidades estruturais da rocha. o domínio granular ou poroso é composto por rochas 
sedimentares, nas quais a circulação e o armazenamento de água se dá nos poros da rocha. a recarga dos 
aquíferos ocorre principalmente através da infi ltração direta das chuvas e as descargas na hidrografi a da 
região constituem o escoamento base dos rios.

os sistemas aquíferos fraturados foram subdivididos naqueles com 1) fraturamento: moderado a intenso, 
2) fraturamento pouco a moderado e 3) fraturamento pouco a intenso. as áreas de ocorrência de água 
neste sistema aquífero correspondem ao manto de alteração e às áreas de fraturamento mais intenso. Já os 
aquíferos granulares foram subdivididos em 1) granular quaternário e 2) granular terciário, variando com a 
consolidação e a idade das rochas. A Figura 5.5 identifi ca a localização destas classes nas UGRHs, com todas 
as subdivisões.

As áreas afl orantes dos sistemas 
aquíferos por uGrh são apresentadas 
no Quadro 5.6, com destaque para 
o percentual de área total para o 
aquífero fraturado, com cerca de 70% 
em relação ao total do Estado. Quanto 
ao aquífero granular, está mais presente 
proporcionalmente nas uGrhs itaúnas 
e litoral Centro-norte, ocupando, 
respectivamente, 83% e 61% de suas 
superfícies.

Figura 5.5 – mapa de sistemas aquíferos e uGrhs do Estado do Espírito santo.
Fonte: iEma, 2009.
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o Quadro 5.7 apresenta os dados de disponibilidade de águas subterrâneas calculados para os sistemas 
aquíferos do Estado do Espírito santo por uGrh. a uGrh doce apresentou a maior disponibilidade hídrica 
total, em torno de 1,6 bilhões de m³/ano, enquanto a uGrh itaúnas apresentou a menor, com 316 milhões de 
m³/ano, o que reafirma as informações de produtividade baixa encontrada nos poços tubulares desta região.

Ressalta-se a reduzida disponibilidade de informações e a dificuldade para a sua obtenção, sendo então que 
à medida que o conhecimento hidrogeológico avançar nas UGRHs será possível obter valores mais precisos 
e específicos de disponibilidade hídrica subterrânea, especialmente na região litorânea, além de informações 
relacionadas à salinidade nesta região, como foi observado nos dados de qualidade de água subterrânea.

uGrh Área Total (km²) sistema aquífero Fraturado (km²) sistema aquífero Granular (km²)

itaúnas 4.425,5 755,8 3.669,7

são mateus 8.289,5 6.135,6 2.153,9

doce 14.926,6 10.248,8 4.677,8

litoral Centro-norte 3.227,7 1.264,1 1.963,6

litoral Central 4.048,3 3.670,6 377,7

litoral Centro-sul 2.380,8 2056,3 324,5

itapemirim 5.926,8 5722,0 204,8

itabapoana 2.837,0 2407,0 430,0

Quadro 5.6 – Áreas Aflorantes dos Sistemas Aquíferos por UGRHs no Estado do Espírito Santo.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

uGrh sistema aquífero
reserva ativa 

(m³/ano)
reserva permanente 

(m³)

disponibilidade 
hídrica subterrânea 

(m³/ano)

disponibilidade 
hídrica Total (milhões 

de m³/ano)

itaúnas
Fissural 108.031.350 2.660.625 54.020.996

316,39
Granular 524.499.409 61.392.318 262.372.489

são mateus
Fissural 660.826.604 12.936.631 330.439.175

446,47
Granular 231.977.186 19.179.148 116.026.951

doce
Fissural 2.228.327.008 36.236.727 1.114.235.977

1.622,94
Granular 1.017.071.711 82.697.355 508.701.250

litoral 
Centro-norte

Fissural 360.456.480 3.774.757 180.235.789
460,27

Granular 559.953.216 30.724.982 280.038.057

litoral Central
Fissural 672.597.382 12.291.142 336.323.273

370,94
Granular 69.203.344 6.086.160 34.613.844

litoral 
Centro-sul

Fissural 760.649.555 8.788.269 380.342.354
440,37

Granular 120.030.772 6.534.000 60.028.454

itapemirim
Fissural 1.442.594.013 15.027.557 721.327.062

747,15
Granular 51.630.318 5.828.250 25.826.815

itabapoana
Fissural 591.863.640 7.759.165 295.947.338

348,90
Granular 105.742.211 40.176.630 52.951.459

Quadro 5.7 – disponibilidade hídrica de Águas subterrâneas 
por uGrh no Estado do Espírito santo.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio
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5.3 Disponibilidades hídricas qualitativas superfi ciais

No que se refere à disponibilidade hídrica qualitativa, foram analisados vários parâmetros com informações 
disponíveis de monitoramentos ao longo da série histórica, sendo os resultados comparados com a classe de 
enquadramento do corpo de água, nas bacias em que este instrumento já foi aprovado pelo CBh. o relatório 
Técnico de Disponibilidade Hídrica apresenta os resultados detalhados por parâmetro avaliado, classifi cando-
os por uGrh.

um resumo dos resultados das análises das informações do sistema nacional de informações sobre 
recursos hídricos – snirh foi apresentado no relatório Técnico supracitado, incluindo os indicadores de 
qualidade da água, representados pelos parâmetros oxigênio dissolvido, fósforo total, turbidez e demanda 
bioquímica de oxigênio, medidos entre 2001 e 2014 pelas entidades que operam redes de monitoramento nos 
estados. além das médias para esses parâmetros, a série apresenta ainda valores para o Índice de Qualidade 
das Águas – iQa.

a Figura 5.6 apresenta a média por ponto monitorado para oxigênio dissolvido (od). de uma forma geral, 
pode ser percebido que a maior parte das estações apresenta valores compatíveis com a Classe 1 da resolução do 
Conselho nacional de meio ambiente – Conama nº 357/2005, tratando-se de concentração não inferior a 6 
mg/L. Esse fato indica uma ótima condição de qualidade da água para esse parâmetro que é essencial à vida aquática 
e bastante sensível à poluição orgânica. Os valores mais baixos de OD, inferiores a 2 mg/L, que caracterizam 
a situação de pior qualidade das águas, ocorreram apenas na UGRH Litoral Central, mais especifi camente nas 
áreas urbanas de vila velha 
e Cariacica. Essa unidade, 
juntamente com a litoral 
Centro-norte e a itaúnas 
são as que apresentaram 
pontos de monitoramento 
com valores de od 
compatíveis com a Classe 4, 
entre 2 e 4 mg/l.

Fonte: snirh, 2001 a 2014.

Figura 5.6 – média de oxigênio dissolvido – série histórica do snirh (2001 a 2014) para o Espírito santo.
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a Figura 5.7 apresenta os resultados médios para o parâmetro demanda Bioquímica de oxigênio (dBo5,20). 
Conforme esperado, seus resultados são semelhantes aos de od, com as maiores concentrações ocorrendo 
próximo às áreas urbanas, principalmente em Cariacica, Vila Velha e Serra, com compatibilidade variando entre 
as Classes 3 e 4. Essas são as classes com pior qualidade da água segundo a resolução Conama nº 357/2005, 
sendo que a Classe 3 compreende as águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
à pesca amadora; à recreação de contato secundário; e à dessedentação de animais; enquanto que a Classe 4 
se restringe apenas à navegação e à harmonia paisagística. Considerando que essas estações estão localizadas 
próximas das áreas urbanas, ou seja, de concentração de muitas pessoas e seus diversos usos do recurso 
hídrico, essas regiões demandam atenção no decorrer do plano e nas proposições de ações de planejamento.

além desses, outros pontos que possuem características de Classe 3 são localizados em santa Teresa a 
jusante da área urbana, e no rio itapemirim próximo a uma vila rural, sendo que ambos os casos também 
podem ser em decorrência de lançamento de efl uentes domésticos.

na uGrh são mateus ocorrem três pontos compatíveis com a Classe 2, sendo um deles a jusante da área 
urbana de nova venécia, no rio Cricaré, e dois na área urbana de são mateus. na uGrh doce, ocorrem cinco 
pontos compatíveis com essa classe, todos próximos a áreas urbanas: Águia Branca, são Gabriel da palha, linhares e 
Colatina. na uGrh litoral Centro-norte ocorre apenas um ponto com concentração de dBo compatível com 
a Classe 2, a jusante da área urbana de João neiva, e é interessante notar ainda que há um ponto a montante dessa 
mesma área urbana apresentando características de Classe 1. na uGrh itabapoana ocorre apenas um ponto 
compatível com Classe 2, 
localizado na divisa com o 
rio de Janeiro a jusante do 
rio muqui do sul.

Figura 5.7 – média de dBo5,20  – série histórica do snirh (2001 a 2014) para o Espírito santo.
Fonte: snirh, 2001 a 2014.
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o Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados unidos, pela National Sanitation 
Foundation e, a partir de 1975, começou a ser utilizado pela Companhia ambiental do Estado de são paulo 
– CETEsB (ana, 2012), difundindo a utilização do mesmo para a avaliação da qualidade das águas no Brasil. 
a característica principal do iQa é retratar através de um único índice 
a qualidade das águas, facilitando a interpretação dos resultados de 
monitoramento. ressalta-se, conforme bem pontuado por von sperling 
(2007), que o iQa não é um instrumento de avaliação de atendimento 
à legislação ambiental, mas sim de comunicação para o público das 
condições ambientais dos corpos d’água.

para o cálculo do iQa, de acordo com a metodologia desenvolvida 
pela CETEsB (2009), são utilizados nove parâmetros de qualidade das 
águas: coliformes termotolerantes, ph, dBo5,20, nitrogênio total, fósforo 
total, temperatura, turbidez, sólidos totais e oxigênio dissolvido. para 
cada parâmetro existe um peso, determinado de acordo com uma 
importância relativa na avaliação global da qualidade da água, e curvas 
médias de avaliação da qualidade das águas em função da concentração. 
A classifi cação da qualidade da água segundo o IQA no Espírito Santo é 
feita de acordo com o Quadro 5.8.

os resultados do iQa médio da série 
histórica, apresentados na Figura 5.8, 
mostram a maioria das estações com 
valores na categoria “Boa”. novamente 
a uGrh litoral Central destaca-se 
com os piores valores de qualidade de 
água, com a única estação no Estado 
com qualidade “péssima”, localizada na 
área urbana de vila velha, além das cinco 
também únicas estações com qualidade 
“ruim” na região de Cariacica.

Com média classifi cada como regular 
foram verifi cadas oito estações: na UGRH 
Doce, ocorreu um ponto próximo à área 
urbana de Baixo Guandu; três pontos na 
uGrh litoral Centro-norte também 
próximos a áreas urbanas (santa Teresa e 
João neiva) e quatro pontos nos arredores 
da conurbação da rmGv. dessa forma, 
assim como a maioria dos parâmetros 
analisados isoladamente, os resultados 
do iQa indicam piores condições de 
qualidade da água em trechos localizados 
próximos às áreas urbanas.

Figura 5.8 - média de iQa – série histórica do snirh (2001 a 2014) para o Espírito santo.

Quadro 5.8 - Classifi cação da 
qualidade de acordo com o iQa

Categoria ponderação

ótima 79 < IQA ≤ 100

Boa 51 < IQA ≤ 79

regular 36 < IQA ≤ 51

ruim 19 < IQA ≤ 36

péssima IQA ≤ 19

Fonte: CETEsB, 2009.

Fonte: snirh, 2001 a 2014.
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5.4 disponibilidades hídricas qualitativas subterrâneas

Para a análise qualitativa das águas subterrâneas foram buscadas informações de literatura e fichas técnicas 
de poços identificados em trabalhos técnicos, considerando a inexistência de poços de monitoramento 
de uma rede hidrometeorológica pública. Em função dos dados obtidos, não foi possível realizar uma 
caracterização hidroquímica completa visto a necessidade de distribuição espacial e representativa dos 
aquíferos existentes para caracterizar cada um.

A partir das informações avaliadas verificou-se que os poços perfurados no Estado que captam nos 
aquíferos porosos apresentam águas ácidas com ph médio de 5, variando em um intervalo de 3,1 a 10,9, 
como pode ser visto no Quadro 5.9. Os aquíferos fissurais mostram águas ligeiramente ácidas a neutras, 
com ph médio de 6,6, variando entre 4,0 e 8,5 e uma densidade amostral no intervalo de 6 a 7. Já os poços 
de captação mista exibem valores médios de 6,3, e uma variação de 4,8 a 7,9.

Quadro 5.9 – valores típicos de ph encontrados por 
tipo de aquífero no Espírito santo.

Tipo poroso Fissural misto

média 5,3 6,5 6,3

máximo 10,9 8,5 7,9

mínimo 3,1 4,0 4,8

mediana 5,0 6,6 6,3

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

as águas subterrâneas do Espírito santo apresentam temperaturas médias de 26,8°C, com oscilações de 
19,2ºC a 33,1ºC. 

mourão et al. (2002) verificaram, nos poços tubulares da porção norte do Estado, que valores elevados 
de ferro, cor e turbidez eram bastante frequentes e relacionavam-se, em parte, a problemas construtivos e 
de manutenção dos poços.
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6 dEmandas dE rECursos hÍdriCos

Este capítulo apresenta os resultados das estimativas das demandas hídricas no Espírito santo por setor 
usuário. o diagnóstico das demandas reúne inúmeras informações, compatibilizadas com o uso e ocupação 
do solo, provenientes de três principais fontes governamentais federais: a agência nacional de Águas – 
ANA, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – iBGE. Também foram usadas fontes estaduais de informação: o instituto Estadual de meio 
ambiente e recursos hídricos do Espírito santo – iEma e a Companhia Espírito santense de saneamento 
– CEsan, além de informações de sistemas de saneamento disponibilizadas por algumas prefeituras e 
empresas autônomas, conforme disposto no relatório Técnico de levantamento de dados.

para melhor organização, os usos foram separados em consuntivos e não-consuntivos. o primeiro se 
refere àqueles que captam certo volume de água dos corpos hídricos e posteriormente devolvem apenas 
uma parcela deste montante e, portanto, levam ao consumo de determinado volume de água ao longo de 
seus processos. os setores considerados nesta esfera foram o abastecimento público, industrial, agrícola, 
pecuário, mineração e aquicultura.

Já os usos não-consuntivos se referem àqueles que captam certo volume de água, porém este é devolvido 
integralmente aos corpos hídricos posteriormente, ou que utilizam os recursos hídricos para algum fim que 
não indique consumo propriamente dito de água. nestes usos foram considerados a geração de energia, o 
transporte hidroviário, turismo e lazer, e proteção ambiental.

Com relação aos aspectos metodológicos, foram utilizadas metodologias distintas para cada um dos usos 
citados anteriormente, sejam eles consuntivos ou não consuntivos:

• Para a demanda de abastecimento público urbano foi realizado um comparativo entre os dados 
contidos no Cadastro de outorgas da aGErh com uma estimativa baseada em um valor per capita de 
consumo. Já para a população rural foi adotado um valor per capita de acordo com referências para o setor;

• Para a demanda dos setores industrial, mineração e aquicultura, foram considerados apenas os dados 
contidos no Cadastro de outorgas da aGErh;

• Para o setor pecuário, a demanda foi determinada a partir dos índices de consumo de água por animal 
de acordo com a publicação Águas doces no Brasil (2006);

• A demanda para irrigação foi determinada com base em um comparativo entre o Cadastro de 
outorgas da aGErh e lâminas de irrigação para diferentes culturas do Estado;

• A base de dados de geração de energia foi disponibilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
anEEl, e assim foram determinados os totais gerados por município e por tipologia de geração;

• No setor de turismo e lazer foram consultados órgãos oficiais, em especial o Ministério do Turismo – 
mTur e a secretaria de Estado de Turismo do Espírito santo, que possibilitou a obtenção dos locais de atração 
turística do Estado, bem como a categorização dos municípios segundo a metodologia adotada pelo mTur.

é importante destacar que os cálculos efetuados das demandas hídricas foram espacializados na área 
de cada município e também por uGrhs. o detalhamento das análises por setor usuário é apresentado 
no relatório Técnico de Estimativa de demandas de recursos hídricos, sendo apresentadas de forma 
sintetizada neste Caderno.

6.1 usos Consuntivos

a síntese das demandas hídricas levou em consideração a soma de todas as captações para os setores 
de abastecimento público, indústria, pecuária, agricultura, mineração e aquicultura.

a predominância do setor agrícola no Espírito santo implica na maior demanda de água por este. Como 
pode ser observado no Quadro 6.1, dos mais de 113 mil L/s captados, quase 90 mil L/s têm finalidade 
de irrigação de culturas. por outro lado, o setor industrial apresenta baixa demanda no Estado, com um 
montante próximo de 5% do total.
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Quadro 6.1 – demandas Captadas Totais por setor usuário no Espírito santo.

setor usuário
demandas totais (l/s)

% do total captado % do total de consumo
Captação Consumo

abastecimento público 16.015,82 3.483,43 14,1% 4,5%

indústria 6.164,55 1.232,91 5,4% 1,6%

pecuária 1.509,55 1.207,64 1,3% 1,6%

agricultura 89.277,79 71.422,23 78,4% 92,3%

mineração 12,52 1,25 0,0% 0,0%

aquicultura 877,85 0,00 0,8% 0,0%

ToTal 113.858,08 77.347,47 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

No que se refere à distribuição por UGRH, o Quadro 6.2 mostra a unidade do Doce com a maior demanda 
no Espírito santo, com total de captado correspondendo a mais de 50 mil l/s, equivalente a quase 45% da 
soma estadual. as uGrhs litoral Central e são mateus apresentam demandas captadas correspondendo a 
18% e 12% do total do Estado, respectivamente. na situação inversa, a uGrh itabapoana apresenta cerca 
de 1% do total de demandas do Espírito santo.  a Figura 6.1 mostra as demandas captadas totais para usos 
consuntivos por uGrh no Estado.

Tais demandas foram então resumidas 
por UGRH e por fi nalidade, conforme 
apresentado no Quadro 6.2 e na 
Figura 6.2 de forma percentual. dessa 
forma, verifi ca-se que as unidades 
mais ao norte (itaúnas, são mateus 
e doce) apresentam o uso da água 
para irrigação correspondendo a mais 
de 80% da demanda total. por outro 
lado, nas uGrhs mais ao sul (litoral 
Central, litoral Centro-sul, itapemirim 
e itabapoana) apresentam o uso para 
irrigação correspondendo a percentuais 
inferiores a 50% do total de demandas. 
vale ressaltar a uGrh litoral Central, 
onde se localiza a rmGv, em que cerca de 
50% da demanda total estimada foi para a 
fi nalidade de abastecimento público.

Figura 6.1 – demandas Captadas Totais por uGrh no Espírito santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio.*Ca - Captada **Co - Consumida

Quadro 6.2 – síntese das demandas Consuntivas de Água por setor usuário e por uGrh.

uGrh

demandas por setor usuário (l/s)

abastecimento 
público

 indústria pecuária agricultura mineração aquicultura Total

Ca Co Ca Co Ca Co Ca Co Ca Co Ca Co Ca* Co**
itaúnas 458,0 102,0 1.035,4 207,1 202,7 162,1 10.040,6 8.032,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11.736,7 8.503,7

são 
mateus

386,4 110,6 86,0 17,2 335,7 268,6 12.519,1 10.015,3 0,0 0,0 7,4 0,0 13.334,7 10.411,7

doce 1.450,9 383,4 469,4 93,9 345,5 276,4 48.641,9 38.913,5 5,9 0,6 371,3 0,0 51.284,8 39.667,7
litoral 

Centro-
norte

919,5 196,4 283,1 56,6 69,6 55,7 4.188,1 3.350,5 0,0 0,0 12,0 0,0 5.472,4 3.659,2

litoral 
Central

9.802,2 2.000,1 1.202,4 240,5 146,8 117,4 9.610,1 7.688,0 6,7 0,7 44,4 0,0 20.812,6 10.046,7

litoral 
Centro-sul

1.186,4 256,7 1.274,6 254,9 71,0 56,8 1.527,8 1.222,3 0,0 0,0 25,3 0,0 4.085,1 1.790,6

itapemirim 1.559,0 365,2 1.809,2 361,8 218,5 174,8 2.417,5 1.934,0 0,0 0,0 251,5 0,0 6.255,7 2.835,9
itabapoana 253,4 69,1 4,5 0,9 119,8 95,8 332,6 266,1 0,0 0,0 165,9 0,0 876,1 431,9

Total 16.015,8 3.483,4 6.164,5 1.232,9 1.509,6 1.207,6 89.277,8 71.422,2 12,5 1,3 877,9 0,0 113.858,1 77.347,5

Figura 6.2 – síntese das demandas Consuntivas de Água por setor usuário e por uGrh (%).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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6.2 usos não Consuntivos

6.2.1 Geração de Energia

atualmente, os empreendimentos para aproveitamento hidrelétrico em funcionamento no Espírito santo 
totalizam uma capacidade de 889.728 kW de geração, conforme mostra o Quadro 6.3. o destaque cabe 
às Usinas Hidrelétricas – UHEs, que correspondem a mais de 70% da potência total gerada no Estado e às 
pequenas Centrais hidrelétricas – pChs, que correspondem a quase 60% do número de empreendimentos 
atualmente em operação.

Quadro 6.3 – Empreendimentos em operação no Espírito santo e sua potência outorgada.

Tipo
número de 

Empreendimentos em 
operação

% de 
empreendimentos

potência outorgada 
(kW)

% da potência 
outorgada

CGh 6 22,22 1.867,5 0,21

pCh 16 59,26 245.960 27,64

uhE 5 18,52 641.900 72,15

Total 27 100% 889.728 100%

Fonte: Banco de informações de Geração – anEEl, 2017.

Figura 6.3 – localização dos Empreendimentos em operação de Geração de Energia hidrelétrica no Espírito santo.
Fonte: Banco de informações de Geração de anEEl, 2017.

na Figura 6.3 é possível visualizar 
a localização dos empreendimentos 
operantes na geração de energia elétrica 
de acordo com os dados da anEEl 
(2017), possibilitando verifi car que a 
maior concentração de aproveitamentos 
hidrelétricos no Espírito santo encontra-
se nas uGrhs mais ao sul, notadamente, 
itabapoana, itapemirim, litoral Centro-
sul e litoral Central.
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6.2.2 Turismo e lazer

A utilização de recursos hídricos para fi ns de turismo e lazer tem apresentado crescente importância 
socioeconômica. no âmbito social, o interesse pelo desenvolvimento de atividades de lazer ligadas ao 
contato direto com o meio natural vem, principalmente, como uma forma de contrapor o modo de vida 
urbanizado contemporâneo. Já na esfera econômica, o turismo é uma atividade de importância fundamental 
na estrutura do setor terciário do país, impactando diretamente no aumento de empreendedorismo e 
consequentemente de empregos, além de contribuir com uma parcela do produto interno Bruto – piB local.

o crescimento da atividade turística no Brasil incentivou o ministério de Turismo a desenvolver 
instrumentos que auxiliem os governos municipais. a criação de uma nova metodologia categorizadora de 
municípios veio para orientar a gestão pública, otimizando a distribuição de recursos federais e orientando 
a elaboração de políticas específi cas. Os municípios brasileiros foram classifi cados conforme o seu 
desempenho e potencial turístico, respeitando as peculiaridades e especifi cidades de cada região brasileira. 

segundo a secretaria de Estado de Turismo do Espírito santo, um dos segmentos singulares do Estado é 
o ecoturismo, que possui atividades que partem da premissa de que é necessária uma relação sustentável 
do ser humano com a natureza, baseada no comprometimento com a conservação e a educação ambiental. 
Corroborando com essa visão, o Estado possui uma ampla gama de atrativos, que variam de paisagens 
litorâneas a uma faixa montanhosa, de manguezais a lagoas cristalinas. Esse cenário forma uma dinâmica 
ecossistêmica muito rica e complexa.

Figura 6.4 – localização das regiões Turísticas do Espírito santo.
Fonte: ministério do Turismo, 2016.

Figura 6.4 – localização das regiões Turísticas do Espírito santo.
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o outro grupo contempla o setor histórico, cultural e religioso do Estado. o Espírito santo foi, durante 
todo o processo colonial, palco de imigração de diferentes etnias europeias, africanas e árabes. Essa 
diversidade enriquecedora culminou em um acervo de igrejas e catedrais, museus de diferentes âmbitos, 
ritos e ritmos, além de uma gastronomia eclética e variada (sETur/Es, 2017).

Por fim, outra informação fornecida pelo Governo do Estado se refere ao fato de atingir regularmente um 
dos maiores índices de crescimento econômico do país, ensejando o turismo de negócios. seu destaque em 
escala nacional é oriundo majoritariamente dos setores moveleiro, agropecuário (principalmente cafeeiro e 
fruticultura), de celulose e petroleiro. Como essas variáveis analisadas para classificação estão relacionadas 
a parâmetros atuais e futuros, este processo torna-se dinâmico e sujeito a atualizações.

a Figura 6.4 apresenta as dez regiões turísticas do Estado do Espírito santo, com distribuição dos 
municípios conforme a classificação do MTur.

6.3 silvicultura

A cadeia produtiva do setor de base florestal está diretamente ligada aos segmentos: energético (lenha 
e carvão); madeira e móveis; de painéis reconstituídos (mdF, mdp e Chapa dura); e de celulose e papel.

a silvicultura no Espírito santo ocupa aproximadamente 6% da área total do Estado. para a estimativa 
da área destinada à atividade, foram utilizadas as informações disponíveis no Banco de Dados do IBGE, que 
dispõe da área total existente de silvicultura por espécie florestal para o ano de 2015.

a área total da atividade, pelos dados analisados, resultou em 280.106 hectares, sendo que a espécie 
predominante é o eucalipto, conforme mostra o Quadro 6.4, no qual os valores municipais são apresentados 
agregados por uGrh.

Quadro 6.4 – Área de silvicultura por uGrh no Espírito santo.

uGrh Eucalipto (ha) outras Espécies (ha) Total (ha)

itaúnas 24.260 0 24.260

são mateus 91.511 0 91.511

doce 59.570 5 59.575

litoral Centro-norte 62.682 0 62.682

litoral Central 19.546 0 19.546

litoral Centro-sul 5.707 10 5.717

itapemirim 10.038 1.602 11.640

itabapoana 5.130 45 5.175

ToTal 280.106

Fonte: iBGE, 2015.

a Figura 6.5 mostra a área total de silvicultura espacializada por municípios no Estado, sendo possível 
averiguar que as áreas com maior destaque para produção de eucalipto estão na região nordeste, 
principalmente nas uGrhs doce, litoral Centro-norte e são mateus. vale ressaltar que na unidade litoral 
Centro-norte está localizada uma das maiores fábricas de celulose do mundo, com grande representatividade 
econômica para o Estado na fabricação do produto.

Existem diversas considerações com relação à demanda de água necessária para o cultivo de eucalipto. 
por ser uma espécie de rápido crescimento, ela apresenta consumo de água expressivo em seus primeiros 
anos, em relação a espécies que já atingiram seu porte final, como as da Mata Atlântica. Além disso, a maior 
quantidade de água utilizada pela indústria de celulose ocorre no processo de tratamento da matéria prima 
para sua produção.
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Figura 6.5 – Área Total de silvicultura no Espírito santo.
Fonte: iBGE, 2015.

6.4 demanda por águas subterrâneas

O cadastro estadual de água subterrânea, feito pela AGERH, é dividido em usuários pertencentes à pessoa 
física ou jurídica, sendo verifi cados 265 e 369, respectivamente, usos de água subterrânea.

Do total, foram verifi cados 540 pontos (mais de 85% do total) de uso da água com informações de 
fi nalidade e vazão captada, conforme será apresentado nas análises a seguir. A maior concentração de 
poços está localizada nas UGRHs Itapemirim, Doce e Litoral Central, neste último caso próximo à Região 
metropolitana da Grande vitória.

No que se refere às vazões, apresentadas no Quadro 6.5, a UGRH Doce é a que apresenta maior demanda 
de águas subterrâneas, com quase 60% da demanda total cadastrada. Em situação oposta, a uGrh itabapoana 
apresenta cerca de 0,4% do somatório estadual. Quanto à fi nalidade, o abastecimento industrial e a irrigação 
se destacam, com 21% e 22,6% do montante de vazão referente aos poços cadastrados, respectivamente.
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Finalidade 
de uso/ 
uGrh

vazões totais (m³/h)

indústria
abastecimento 

múltiplo

abastecimento 
doméstico/

animal

abastecimento 
doméstico

abastecimento 
doméstico/
irrigação

abastecimento 
doméstico/

irrigação/animal
irrigação pecuária outros Total

itaúnas 1 0 0 52,4 0 0 41,2 0 0 94,6

são 
mateus

1,5 32,8 48 75,6 5 0 7 0 4,7 174,6

doce 493 115,7 74 143,3 601,2 14,7 764,7 0 173,5 2.380,10

litoral 
Centro-
norte

23,9 40 0 103,8 16,5 73,4 29,8 0 64,1 351,5

litoral 
Central

238,9 2,2 9 161,5 19 4,5 12 72,7 75,9 595,7

litoral 
Centro-sul

6,5 43 9,7 24,1 0 0 0 0 7,2 90,5

itapemirim 85,4 43,6 22 66,5 0 7,9 60,7 11,7 49,3 347,1

itabapoana 2,4 2 5,4 2,6 0 0 0 5,4 0 17,8

Total 852,6 279,3 168,1 629,8 641,7 100,5 915,4 89,8 374,7 4.051,90

Quadro 6.5 – vazões totais por usos de água subterrânea nas uGrhs do Espírito santo, cadastrados pela aGErh.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Apesar da quantificação realizada, estima-se que o número de poços cadastrados é bastante reduzido se 
comparado ao total existente no Estado. Esse cenário reforça a necessidade de maior atuação nessa área 
para a obtenção de uma quantidade mais significativa de informações sobre os usos de água subterrânea.

6.5 Cargas poluidoras

por meio do processamento das informações disponíveis, a análise das cargas poluidoras foi realizada para 
três tipologias de diferentes origens: doméstica, agrícola e difusa. além disso, adicionou-se uma categoria 
intitulada de “outros usos”, para contemplar os usuários com outorga de lançamento de efluentes emitidas 
pela aGErh. Embora se acredite que a maioria desses usuários seja do setor industrial, uma vez que o 
cadastro não associa a razão social a um setor usuário, optou-se por deixar a categoria mais genérica, pois 
pode incluir usuários da mineração, comércio e serviço, entre outros.

A quantificação das cargas poluidoras foi realizada exclusivamente para o parâmetro DBO5,20, uma vez 
que esse é o parâmetro mais comumente usado para a análise de outorgas no Espírito santo. a carga total 
de dBo remanescente, ou seja, a que chega aos corpos hídricos, estimada para o Espírito santo foi igual a 
110.711 kg/dia, como indica o Quadro 6.6.

Ressalta-se que nove Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs foram identificadas com lançamento no 
mar, sendo, portanto, desconsideradas do somatório por UGRH e contabilizadas à parte.

Quadro 6.6 – Cargas remanescentes de dBo estimadas (kg/dia) nas uGrhs do Espírito santo.

uGrh Carga doméstica Carga difusa Carga de outros usos Total

itaúnas 3.064,05 268,5 1,35 3.333,89

são mateus 8.302,84 275,36 490,54 9.068,74

doce 14.777,31 960,36 3.135,75 18.873,43

litoral Centro-norte 10.029,22 156,42 3.658,99 13.844,63

litoral Central 31.114,80 269,32 2.392,74 33.776,86

litoral Centro-sul 4.684,50 117,67 319,97 5.122,13

itapemirim 9.588,14 329,85 5.942,63 15.860,63

itabapoana 3.266,80 120,59 556,23 3.943,61

lançado no mar 6.887,96 - - 6.887,96

Total 91.715,62 2.498,07 16.498,20 110.711,88

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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nota-se que a uGrh com maior carga remanescente é a litoral Central e que a maior fonte dessas 
cargas é o setor doméstico, visto que essa é a unidade que possui a maior população, com 41% do total 
do Estado. Tal fato, aliado a baixos índices de coleta e tratamento em alguns municípios, justificam esse 
resultado. a uGrh doce é a segunda com maior carga remanescente, seguida ainda pelas uGrhs litoral 
Centro-norte, itapemirim e são mateus.

De forma geral, verifica-se que em todas as UGRHs, os maiores valores de cargas remanescentes são 
as do setor doméstico, o que juntamente com os dados analisados no diagnóstico da Qualidade das 
Águas Superficiais leva a crer que, para a melhoria da qualidade das águas superficiais estaduais é preciso, 
prioritariamente, investir em saneamento básico dos municípios. Já as cargas difusas correspondem à 
parcela que menos contribui para o aporte de cargas nos corpos hídricos superficiais no Estado, segundo 
as estimativas.
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7 Balanço hÍdriCo

O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica trata do cotejo entre suas disponibilidades e demandas de uso 
da água. Seus resultados são importantes para verificar as regiões que apresentam maior comprometimento 
da disponibilidade e, com isso, indicar os locais onde há necessidade mais premente de ações de gestão ou 
de engenharia para que sejam atendidos os usos múltiplos existentes ou potenciais.

7.1 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais

Esta análise trata da comparação entre uma vazão de referência hidrológica e as demandas hídricas em 
uma determinada bacia hidrográfica. A European Environment Agency – EEA utiliza o índice definido como 
water exploitation index – índice de explotação de água, que é igual ao quociente entre a retirada total anual 
e a vazão média de longo período. a agência nacional de Águas – ana adaptou a análise por da adoção 
de uma vazão de estiagem como referência de disponibilidade hídrica ao invés da vazão média, aplicando 
nas análises apresentadas nos relatórios e informes de conjuntura desenvolvidos anualmente para todo 
território nacional.

A experiência nacional adotou uma classificação que estabelece 5 faixas, conforme apresentado no 
Quadro 7.1: as 4 primeiras situações, com resultados abaixo de 100% de comprometimento, retratam que 
ainda há disponibilidade, mas deve se ter atenção principalmente na última delas, cujo comprometimento 
hídrico já atinge valores próximos à vazão de referência adotada; enquanto na quinta classe o balanço 
hídrico encontra-se negativo, ou seja, apresenta disponibilidade hídrica inferior à demanda e, com isso, há a 
necessidade mais urgente de execução de ações de gestão e com maior impacto na redução das demandas 
ou incremento da oferta hídrica. 

no pErh/Es foi adotada a vazão de estiagem Q90, vazão que é igualada ou superada em 90% do tempo, 
considerando que a mesma é utilizada como referência nos critérios de outorga do Espírito santo, 
estabelecida por meio da instrução normativa do iEma nº 13/2009. sendo assim, o balanço hídrico é 
obtido a partir da demanda captada, em m³/s, dividida pela Q90, também em m³/s, de forma que o resultado 
do balanço é adimensional, já que se trata de uma razão entre dois valores (demandas e disponibilidades 
hídricas) de mesma unidade, apresentado na Figura 7.1.

Verifica-se que os resultados mais críticos estão nas unidades mais ao norte do Estado, onde já foi 
constatado que a oferta hídrica é menor. por outro lado, nas uGrhs mais ao sul, casos de itabapoana e 
itapemirim, a situação se mostra ainda com boa condição de disponibilidade hídrica média. Tais aspectos 
mostram necessidade urgente de implementação de ações de gestão a serem desenvolvidas no Estado, 

< 25%
Boa condição de disponibilidade; pouca atividade de gerenciamento é necessária, 
e a água é considerada um bem livre, que pode ser captada por qualquer 
empreendimento sem maiores consequências;

25 a 50% situação potencialmente preocupante, devendo ser desenvolvidas ações 
de gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento;

50 a 75% situação preocupante; a atividade de gerenciamento é indispensável, 
exigindo a realização de investimentos médios;

75% a 100% situação crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes investimentos;

> 100% situação muito crítica, em que atividades de gerenciamento e de investimentos 
e realocação de demandas são necessárias de forma urgente.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Quadro 7.1 – Classificação Quanto aos Níveis de Comprometimento Hídrico.
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nessas unidades de Gestão com maior comprometimento hídrico, as quais serão objeto de propostas na 
etapa referente ao plano de ações do pErh/Es.

para a uGrh doce, há algumas considerações importantes a serem realizadas:

• não foram consideradas as disponibilidades da calha principal do rio doce e das lagoas que existem 
em ambas as margens na parte baixa da bacia, com destaque para a lagoa Juparanã, que armazena 
grande volume de água;

• a consideração das disponibilidades de água nas lagoas deverá ser oportunamente realizada, quando 
estiverem disponíveis dados sobre a batimetria, mesmo que aproximada, destas lagoas. isto é 
necessário para se estimar um uso seguro de água, que seria aquele limitado ambientalmente por um 
rebaixamento máximo a ser defi nido do nível de água das lagoas.

as informações de disponibilidade hídrica e demanda, juntamente com suas metodologias de cálculo para 
obtenção de cada valor calculado são apresentados em detalhe nos Relatórios Técnicos específi cos sobre 
os temas em questão (relatório Técnico de disponibilidade hídrica e relatório Técnico de Estimativa de 
demandas de recursos hídricos).

Cabe ressaltar que este balanço hídrico é aproximado, pois é realizado com simplifi cações referentes ao 
fato de se adotar valores médios espaciais de disponibilidade e de demanda hídrica, sendo considerados 
para a totalidade da uGrh. Tal generalização pode não mostrar situações mais críticas ou confortáveis 
em nível local, para as quais é necessária 
uma análise por microbacia, e que será 
apresentada mais adiante neste relatório.

Em nível local, que pode ser 
demonstrada apenas em nível de 
microbacia, os quais serão apresentados 
mais adiante neste relatório.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 7.1 – Balanço Hídrico Superfi cial.
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7.2 Balanço hídrico Quali-Quantitativo

Complementarmente ao balanço hídrico quantitativo, foi realizada uma nova análise, considerando de 
forma conjunta os aspectos qualitativos. para agregar as demandas de qualidade de água foram introduzidas 
no balanço as vazões de diluição, somadas às vazões de captação. As vazões de diluição necessárias para 
cada uGrh foram apresentadas em detalhe, assim como sua metodologia de cálculo, no relatório Técnico 
de Estimativa de Demandas de Recursos Hídricos. Tal metodologia considera que a diluição dos efl uentes 
domésticos, industriais e de cargas difusas requer determinada vazão disponível nos cursos de água.

Sendo assim, o novo balanço hídrico soma as demandas para usos consuntivos às demandas para diluição 
de efl uentes e faz a comparação com as vazões disponíveis segundo a referência Q90.

os resultados apresentados na Figura 7.2 mostram situações muito críticas em praticamente todo o 
Estado, uma vez que o comprometimento hídrico para a diluição de efl uentes e para demandas de usos 
consuntivos é superior à disponibilidade hídrica considerada. Apenas nas UGRHs Itabapoana e Litoral 
Centro-Sul as demandas estimadas, tanto para diluição de efl uentes como para usos consuntivos, podem 
ser supridas pela oferta hídrica, sendo que a litoral Centro-sul já encontra-se em situação crítica.

Dessa forma, para atender às demandas hídricas em quantidade e em qualidade, há necessidade de 
urgência de ações de gestão e também de engenharia para praticamente todas as uGrhs. Entre estas ações, 
a mais óbvia é o tratamento dos esgotos domésticos, principal fonte das cargas orgânicas consideradas para 
estimativa das vazões de diluição.

as ações para melhoria no 
indicador em questão serão discutidas 
e apresentadas na etapa do pErh/Es 
referente ao plano de ações.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 7.2 – Balanço hídrico Quali-Quantitativo.
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7.3 Balanço hídrico em Âmbito local

neste item, o balanço hídrico quantitativo entre as disponibilidades e as demandas hídricas foi detalhado 
em cada ottobacia considerando a oferta da vazão de referência Q90 e as demandas espacializadas de 
forma localizada em cada UGRH. Ottobacias são áreas de contribuição dos trechos da rede hidrográfi ca 
codifi cadas segundo o método de Otto Pfafstetter para classifi cação de bacias. De uma forma geral, são 
bacias obtidas por um método hierárquico que tem como base a topografi a do terreno, permitindo um 
detalhamento do sistema hídrico com uma economia signifi cativa de dígitos. A Figura 7.3 apresenta os 
resultados desta análise, identifi cando os locais em que as demandas superam a oferta hídrica, os quais 
são passíveis de confl itos pelo uso da água, mostrando um maior detalhe dos principais pontos de balanço 
hídrico negativo.

Os principais trechos com problemas são verifi cados nas UGRHs Doce, São Mateus e Itaúnas, porém há, 
ainda, trechos isolados nas uGrhs litoral Centro-sul, litoral Centro-norte, litoral Central e itapemirim 
com alto índice de comprometimento hídrico

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 7.3 – Balanço hídrico por ottobacia no Espírito santo.
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7.4 Balanço hídrico Quali-Quantitativo em Âmbito local

assim como realizado para o balanço hídrico quantitativo, foi desenvolvido o detalhamento por ottobacia 
para o balanço quali-quantitativo, de forma a verifi car os locais com maior potencial de confl ito e com 
necessidade premente para o desenvolvimento de ações de gestão ou de engenharia.

A Figura 7.4 apresenta os resultados espacializados desse balanço hídrico. É possível verifi car situação 
crítica, com alto índice de comprometimento hídrico na quase totalidade do Estado, com pequenos trechos 
de bacias em que são verifi cadas situações de disponibilidade ainda não preocupante. 

Conforme inclusive já comentado nos itens anteriores referentes às aos outros balanços hídricos, há 
necessidade de ações urgentes de gestão de recursos hídricos e de engenharia, neste caso com destaque 
para interferências para aumento da disponibilidade hídrica como a construção de reservatórios de 
acumulação para usos múltiplos ou a melhoria em sistemas de coleta e o tratamento de esgotos, que levam 
à redução na demanda de água para a diluição de efl uentes. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 7.4 – Balanço hídrico Quali-Quantitativo por ottobacia no Espírito santo.
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7.5 Balanço Hídrico Quantitativo Integrando Disponibilidades Superfi ciais e Subterrâneas

Em seguida, também foi realizado um balanço hídrico quantitativo considerando o uso conjunto das 
disponibilidades hídricas superfi ciais e subterrâneas. Para tanto, foi acrescentada a disponibilidade de águas 
subterrâneas da reserva ativa ou renovável à disponibilidade hídrica superfi cial e esta soma foi comparada 
com a demanda hídrica por uGrh. o valor adotado da disponibilidade hídrica de águas subterrâneas 
correspondeu a 20% da reserva renovável, considerando fatores diversos principalmente relacionados ao 
acesso às águas subterrâneas.

os resultados dessa análise são apresentados na Figura 7.5 de forma espacializada por uGrh, os quais 
mostram situação mais confortável do balanço hídrico, que ocorre em função do aumento de disponibilidade 
relacionado às águas subterrâneas. Porém, cabe ponderar uma série de restrições a estes resultados, pois boa 
parte do Estado se encontra sobre aquíferos fi ssurais, onde a água subterrânea se encontra nas fraturas que 
nem sempre são acessíveis por perfurações de poços. de uma forma geral, como já evidenciado na análise 
de disponibilidade hídrica subterrânea, apenas na parte litorânea e nas partes baixas das uGrhs itaúnas, 
são mateus, doce e litoral Centro-norte, ocorrem os aquíferos granulares com maiores produtividades; 
entretanto, nestes, há problemas de intrusão salina que limitam a captação das águas subterrâneas.

Também deve ser considerado que os volumes das reservas ativas de água podem ser altos, mas a 
produtividade em termos de vazão extraída por hora e por metro linear de poço, pode ser insufi ciente 
para atender a demandas hídricas maiores.

as águas subterrâneas normalmente 
são consideradas reservas estratégicas 
para atender aos usos mais exigentes 
quanto aos aspectos de qualidade, 
principalmente pelo fato de usualmente 
demandarem tratamentos mais 
simplifi cados para estarem aptas 
para o consumo de acordo com 
as diversas fi nalidades.

dessa forma, não 
se mostra adequado 
considerar o suprimento 
hídrico na totalidade de 
uma região por meio 
de águas subterrâneas, o que muitas 
vezes pode levar a problemas futuros de 
escassez hídrica com o comprometimento 
da disponibilidade de água de boa 
qualidade sendo utilizada para usos 
menos exigentes. Com isso, este balanço 
hídrico considerando o uso conjunto de 
águas superfi ciais e subterrâneas serve 
apenas como referencial, devendo ser 
avaliado levando-se em consideração as 
restrições em questão.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 7.5 – Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superfi ciais e 
subterrâneas.

de águas subterrâneas, o que muitas 
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8 EvEnTos CrÍTiCos

a análise detalhada de inundações, secas 
e processos erosivos foi apresentada no 
relatório Técnico de Estudo de Eventos 
Críticos. neste capítulo, apresenta-se 
uma síntese da análise integrada realizada, 
considerando as diferentes tipologias de 
eventos verifi cadas. No Espírito Santo, 
os principais eventos que representam 
potenciais impactos socioeconômicos e 
ambientais, portanto denominados como 
críticos, são inundações e alagamentos, 
secas e estiagens, e erosão e assoreamento. 
Esses eventos apresentam diferentes tipos 
de relação entre si, podendo ser sinérgicas 
ou anérgicas, gerando graus de risco 
variáveis que podem afetar populações 
vulneráveis. Em alguns casos, uma 

determinada região pode ser afetada por 
eventos antagônicos em curtos espaços 
de tempo, como por exemplo, regiões de 
seca que porventura recebam uma alta 
precipitação e acabem gerando pontos 
de alagamento na área urbana.

a análise das informações disponíveis 
sobre tais eventos estabelece a primeira 
e mais evidente relação de antagonismo 
no Estado, conforme pode ser visualizado 
na Figura 8.1, na qual é possível verifi car 
padrões de concentração geográfi ca 
opostos no Estado, que pode ser dividido 
por uma linha imaginária. a porção 
norte agrega o centro-oeste capixaba, e 
a parcela sul incorpora a faixa leste.

Figura 8.1 – Concentrações geográfi cas de eventos relacionados a inundações 
(esquerda) e secas (direita).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Obviamente não se pode afirmar que os municípios inseridos na parte norte ou sul são atingidos 
estritamente por secas e estiagens ou inundações e alagamentos, respectivamente, uma vez que esta linha 
não separa o Estado em dois extremos, mas tem intenção de demonstrar que essas regiões apresentam 
maior incidência, probabilidade, ou ainda, potencial para algum tipo de evento.

Também há de se esperar que haja uma faixa de transição gradual, que abrange os municípios localizados 
nas proximidades da linha imaginária, que por sua vez apresentam um perfil mais equilibrado na relação dos 
períodos secos e chuvosos, e por consequência entre os dois tipos de eventos críticos.

Feitas as ressalvas necessárias, a comparação entre as análises realizadas evidencia o fato de existirem 
regiões opostas no que tange ao potencial de risco de secas e estiagens, e inundações e alagamentos, 
contrapostas nas regiões norte e sul do Estado. Geralmente esses eventos não se sobrepõem, conforme 
pode ser observado no gráfico da Figura 8.2, que mostra que em anos de maior pluviosidade o número de 
registros de secas e estiagens é menor, assim como o contrário também é verdadeiro.

Figura 8.2 – número de registros de secas, estiagens, inundações e alagamentos.
Fonte: uFsC, 2013.

Contudo, em algumas áreas, os dois tipos de evento podem ocorrer em um único ano, como nos casos de 
ibiraçu e João neiva (1995), pancas (1998), alegre (que registrou duas inundações e duas secas) e mimoso do 
sul (2001), Barra de são Francisco e Colatina (2003), itapemirim (2007), Baixo Guandu e itapemirim (2008), 
Brejetuba e itapemirim (2010), Conceição da Barra e nova venécia (2013), além de aracruz, Guarapari e são 
Mateus (2016). Nesse caso, verificam-se municípios em praticamente todas as regiões do Estado. No caso 
daqueles localizados acima da linha imaginária da Figura 8.1, entende que há um prolongamento do período 
seco, cujas precipitações, quando ocorrem, têm capacidade de causar inundações e alagamentos em áreas 
urbanas devido à falta de estrutura e drenagem adequada. Entretanto, para os municípios situados abaixo 
da linha, onde estão localizadas as maiores concentrações de precipitações anuais, não é comum esperar 
que sejam registradas secas ou estiagens. Contudo, esta análise precisaria ser aprofundada no que tange à 
concentração de precipitações ao longo do ano, bem como os registros, suas causas e metodologias aplicadas.

Com isso, as políticas e ações governamentais podem ser mais bem direcionadas às gestões municipais 
e aos agentes decisórios, que certamente já compartilham desta percepção, mas carecem de estudos mais 
aprofundados. 

A segunda relação que pode ser destacada correlaciona as inundações a um tipo específico de erosão - a 
fluvial, que é caracterizada pelo desgaste das margens e planícies fluviais. Este tipo de erosão depende da 
fragilidade natural do solo, declividade, uso do solo, entre outros fatores que conferem diferenciados graus de 
degradação nas zonas de várzea, cujos eventos de cheias, enchentes, enxurradas ou inundações geram grande 
sinergia no sentido de potencializar esse processo.

partindo deste ponto de vista, o potencial de inundações e alagamentos foi sobreposto ao mapeamento 
de perda de solo realizado pelo atlas das Áreas com potencial de riscos do Estado do Espírito santo – arEs, 
cujo resultado indicou a existência de duas regiões no Estado onde a erosão fluvial pode ser catalisada por 
processos de inundações, uma mais extensa ao sul, e outra menor ao norte, conforme demonstra a Figura 8.3.
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o limite destacado na região sul abrange 
uma área considerável do Estado, e nele 
está inserido o mais alto potencial de 
ocorrência de inundações e alagamentos, 
que por sua vez está sobreposto a 
polígonos de média e alta perda de solo. a 
associação desses fatores indica que esta 
região em destaque pode apresentar altos 
graus de erosão fl uvial e assoreamento, 
principalmente em momentos de 
inundações e alagamentos.

Já o polígono ao norte representa um 
potencial de erosão fl uvial similar, contudo, 
com ordem inversa de importância dos 
elementos relacionados. neste caso, o 
processo erosivo tende a ocorrer muito 
mais pela fragilidade natural do solo do 
que pelo alto potencial de inundações.

Figura 8.3 – Concentrações geográfi cas de eventos que possam relacionar inundações (esquerda) e perdas de solo (direita).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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independentemente da acurácia e 
precisão de dados, modelos matemáticos, 
séries históricas, etc., os diagnósticos 
realizados buscam identifi car de maneira 
generalista (embasadas nas informações 
disponíveis) as regiões capixabas de 
maior fragilidade, visando apresentar uma 
percepção que direcione os gestores 
estaduais quanto à elaboração de 
estudos refi nados, bem como ações e 
políticas voltadas ao combate à erosão e 
assoreamento no Estado.

uma das iniciativas do Governo do 
Estado do Espírito santo é o programa 
Refl orestar. O projeto é uma iniciativa 
que tem como objetivo promover a 
restauração do ciclo hidrológico por 
meio da conservação e recuperação da 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 8.4 – Concentrações geográfi cas de eventos que possam relacionar secas e estiagens (esquerda) à perda de solo (direita).
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cobertura florestal, com geração de oportunidades de renda para o produtor rural, estimulando a adoção 
de práticas de uso sustentável dos solos. a meta do programa é a recuperação de 80 mil hectares até 2018 
por meio de ações de restauração e conservação da vegetação nativa, desmatamento evitado e arranjos 
florestais de uso sustentáveis, conforme previsto pelo Governo do Estado no Planejamento Estratégico 
2015/2018.

Por fim, outra relação que pode ser estabelecida se dá pela interação entre os eventos de secas e 
estiagens com a potencial perda de solo. Como visto anteriormente, o noroeste capixaba possui uma alta 
taxa de perda de solo segundo a Equação universal de perdas de solos (Eups), aplicada pelo arEs, e que 
considera as variáveis de erosividade, erodibilidade, declividade, uso do solo e práticas conservacionistas. 
Contudo, uma variável que certamente pode potencializar a referida perda e também carece de estudos 
mais aprofundados sobre seus efeitos é o potencial de secas e estiagens por região, conforme pode ser 
comparado na Figura 8.4.

é notória a capacidade que secas e estiagens possuem de fragilizar o solo, seja pelo empobrecimento em 
termos de água ou de ciclagem de nutrientes, tornando a terra imprópria para cultivo, o que exigirá custos 
elevados para uma eventual utilização. Como exemplo disso pode ser citado o sertão nordestino, que por 
suas características áridas não tem capacidade de suportar biomas ricos em biodiversidade, tampouco de 
permitir naturalmente práticas agrícolas extensivas ou intensivas, fator limitante para o desenvolvimento 
da sociedade.

na área delimitada na Figura 8.4 está a maior concentração de municípios capixabas em processo 
de desertificação segundo o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da seca – pan-Brasil, evento este agravado pelas atividades antrópicas e má gestão do território. a 
falta de maciços de vegetação natural significativos conectados também contribui para que os efeitos das 
secas gerem ainda mais malefícios, uma vez que poderiam reter sedimentos, nutrientes no solo, reduzir a 
velocidade de escoamento superficial, entre outros, atenuando assim o potencial erosivo e de assoreamento.

O alto potencial de erosão na região aliado às secas e estiagens pode acarretar em altos graus de 
assoreamento dos corpos hídricos ali presentes, e demanda ações voltadas ao combate deste processo 
para uma efetiva melhora das condições ambientais e capacidade de gerar suprimento à sociedade local.
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9 GEsTão CosTEira

O tema referente à gestão costeira é extremamente amplo, envolve uma complexidade muito alta, 
com os mais variados atores e interesses, ecossistemas sensíveis e uma baixa capacidade governamental 
para articular todas essas variáveis de maneira satisfatória. sua análise em maior detalhe é apresentada no 
relatório Técnico de Estudo de Eventos Críticos, sendo aqui apresentada uma síntese com os resultados 
da análise integrada realizada, de forma a possibilitar uma noção da dimensão da problemática com os 
aspectos abordados. para a avaliação proposta, o macrodiagnóstico da Zona Costeira e marinha do Brasil 
apresentou resultados satisfatórios para a escala de trabalho do pErh/Es, subsidiando uma base de dados 
ampla sobre o tema. a sobreposição dos dados levantados através deste trabalho, e que demonstram a 
complexidade do litoral capixaba é apresentada na Figura 9.1.

de todo o litoral do Espírito santo, ressaltam-se ao menos quatro regiões importantes na ótica da 
complexidade envolvida para um gerenciamento adequado da costa: são mateus, aracruz, a região 
metropolitana da Grande vitória e o litoral entre Guarapari e anchieta.

a região de são mateus possui algumas atividades econômicas geralmente contrastantes, como a 
exploração onshore de petróleo sobre áreas de turismo, além de blocos petrolíferos de potencial exploração 
sobre locais de pesca, aquicultura e manguezais, que por sua vez foram classificados com o maior nível de 
sensibilidade ao óleo.

para o município de aracruz o alerta se refere ao futuro, tendo em vista o crescimento econômico e 
populacional ali observado nas últimas décadas. a pressão antrópica tende a aumentar sobre os sistemas 
naturais da costa à medida que as atividades humanas se desenvolvem, como a agropecuária de interior e 
o complexo portuário em expansão. Essas preocupações estão relacionadas à capacidade do município em 
organizar e articular o crescimento econômico à demanda ambiental. Inclusive, exceto na região do grande 
manguezal ao sul, os maiores índices de sensibilidade do litoral ao óleo estão alocados na região do porto. 
Também são encontrados vários recifes ao longo do litoral, naturalmente sensíveis às atividades humanas, 
inclusive contaminantes provenientes das atividades no interior do limite municipal.

Já a rmGv apresenta a maior problemática do Estado, especialmente no que tange ao avanço da 
urbanização: uma vez que é capital, investimentos e oportunidades estão ali concentrados. a região litorânea 
apresenta grande concentração de instalações navais, movimentação que perturba os ecossistemas 
marinhos presentes, bem como carrega o potencial de contaminação por óleos e combustíveis. ademais, a 
grande extensão do mangue na porção interior está constantemente pressionada não apenas pela ocupação 
humana, mas por efluentes oriundos dela, conferindo grande desafio a Vitória e municípios vizinhos para 
o gerenciamento dessa questão. ressalta-se que esta capacidade está comprometida na capital, segundo o 
índice de criticidade, que aponta o nível 6 (mais alto) para vitória.

vale destacar a maior vulnerabilidade desta área, incluindo vila velha, em relação aos prejuízos causados 
por inundações. por ser a região com a maior densidade populacional do Estado e estar situada sobre 
planícies costeiras e estuarinas, sérios problemas ocorrem por fatores de ordem natural, mas que são 
agravados pela forma de uso e cobertura da terra. além disso, a rede de macrodrenagem do município é 
complexa e sofre alterações pela ação humana.

Por fim, uma das regiões costeiras mais ricas em termos ambientais de todo o litoral capixaba, o 
trecho entre Guarapari e Anchieta abriga arquipélagos, pontos de alimentação, nidificação e berçários 
naturais, espécies endêmicas, além de grandes extensões de mangues. Em contrapartida, o turismo e a 
rede hoteleira tem se expandido nesse litoral, carregando consigo a expansão da área urbana na costa. 
ao mesmo tempo, existem diversos pontos de pesca e aquicultura, além de várias instalações navais, que 
pressionam os ecossistemas locais. Em anchieta também se localiza um terminal de petróleo, fato que 
potencializa a probabilidade de derramamento de óleo no litoral e outros impactos ambientais decorrentes 
da movimentação em prol da atividade.

Os desafios da gestão costeira em toda a extensão do litoral do Estado são imensos, e a superação destes 
obstáculos passa por grande capacidade institucional de articulação e organização. através das análises 
realizadas, o processo de elaboração do pErh/Es procurou abordar a complexidade imposta nessa faixa do 
território, a fim de proporcionar, em suas etapas posteriores, diretrizes que possam auxiliar neste processo.



78

plano Estadual de recursos Hídricos do Espírito Santo

Figura 9.1 – análise integrada das informações sobre gestão costeira.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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10 ConsidEraçÕEs Finais

a crise hídrica pela qual passou o Espírito santo recentemente decorre de uma visão obsoleta de 
abundância de água que os fatos mostraram ser equivocada. Possivelmente, devido à ocorrência histórica 
de grandes enchentes, ficou a impressão na população, nos usuários de água e nos administradores públicos 
de que o problema do Estado eram os excessos e não os déficits hídricos. Contudo, os acontecimentos 
recentes mostraram que ambas as preocupações devem ser consideradas. a decisão de elaborar este 
PERH/ES mostra que as lições foram aprendidas e que o eficiente gerenciamento dos recursos hídricos, 
conjugado com investimentos para controle dos déficits e excessos hídricos e da degradação da qualidade 
das águas, pautará as futuras análises e propostas deste pErh/Es.

As avaliações mostraram que o Estado apresenta uma economia diversificada, em que os setores de 
serviço e industrial dominam o piB. o setor primário, da agropecuária, apesar de uma presença mais 
modesta em termos de geração direta de valor, faz parte de grande parte das cadeias produtivas que geram 
produtos industriais e serviços. Além disto, é fator essencial para a fixação da população rural, dando-lhes 
condições de emprego e renda, além de melhor qualidade de vida do que nos centros urbanos.

o efeito multiplicador da agropecuária, de forma progressiva, ou seja, gerando insumos para a atividade 
secundária, está presente nos bens gerados pela indústria de transformação em várias categorias do 
Cadastro nacional de atividade Econômicas – CnaE. Tal efeito de forma regressiva, ou seja, que absorve 
insumos gerados pela atividade industrial, esteve presente na maior parte das demais categorias do CnaE.

a presença de solos aptos, de clima adequado, de mão de obra especializada e, é claro, de água, tornou 
a agricultura do Estado uma atividade relevante e que sofreu grandes restrições com a crise hídrica. no 
Espírito santo, como em todo Brasil, que também sofreu com crise análoga, os investimentos em irrigação 
deverão ser promovidos como forma de reduzir a vulnerabilidade hídrica da agricultura de sequeiro. aliás, 
é algo que se percebe nas terras altas do Estado, próximo à fronteira com Minas Gerais, onde é notada 
grande movimentação no sentido de irrigar o café arábica, cultura adaptada à região, que produz alguns 
dos melhores cafés do país. isto deverá agravar os problemas de suprimento hídrico, mesmo quando a 
meteorologia for mais propícia, e as chuvas restabelecerem suas quantidades históricas.

importante lembrar que os problemas de escassez hídrica não afetam apenas a agricultura. Embora 
com maior prioridade de suprimento, a população capixaba sofreu e ainda sofre racionamentos como 
consequência da redução das vazões de seus rios, e à competição com outros usos, especialmente na região 
norte, nas UGRHs Doce, São Mateus e Itaúnas. A cidade de São Mateus, devido à estiagem prolongada, 
sofreu inclusive com a salinização dos seus mananciais, decorrente da intrusão salina. Também a região 
metropolitana da Grande vitória se mostrou vulnerável ao suprimento hídrico. a indústria hidrointensiva 
sofreu restrições e buscou fontes alternativas para suprimento, quando disponíveis.

além desses problemas quantitativos, que se agravam na medida em que se dirige para o norte do 
Estado, os problemas de qualidade de água ocorrem em todas as bacias, decorrentes, especialmente, das 
carências dos sistemas municipais de saneamento básico. é relevante considerar que uma das atividades 
terciárias de peso na economia do Estado é o turismo de natureza e de recreação de contato primário, que 
demanda águas de excelente qualidade.

Entre os problemas de qualidade de água, são verificados assoreamentos nos rios que fluem das partes 
altas, onde se cultiva o café arábica. a fragilidade dos solos, conjugada com as altas declividades, e diante de 
práticas inadequadas de manejo agrícola, contribuem para promover a erosão e posterior assoreamento 
dos rios.

a insegurança hídrica também se manifesta nas cidades encontradas na margem do rio doce, devido 
ao acidente de mariana/mG e que trouxe grandes complicações aos que se abastecem com as suas águas, 
como ocorre parcialmente com a cidade de Colatina. isto também afetou o balneário turístico de regência, 
na foz do rio doce, com redução da sua principal fonte de renda.

a insegurança diante das probabilidades de enchentes também permanece em várias partes do Estado. 
Devido ao relevo íngreme e aos vales encaixados, onde muitas cidades se desenvolveram à beira-rio, chuvas 
mais intensas trazem o risco de novos eventos.

a solução destes problemas permitirá lastrear um desenvolvimento sustentável do Estado, baseado nos 
seus recursos hídricos, de solo, clima, posição geográfica estratégica, rede de portos marítimos e presença 
de minérios com relevância econômica, entre os quais se destaca o petróleo do pré-sal.
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Esta solução passa por duas vertentes que são detalhadas na Fase C deste pErh/Es, onde são propostas 
as ações: a vertente gerencial e da infraestrutura hidráulica.

a primeira, mediante a qual deverão ser aprimoradas as instituições, a legislação e a prática de 
gerenciamento de recursos hídricos, envolve a implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gerenciamento de recursos hídricos, especialmente a outorga de direitos de uso de água, a cobrança pelo 
uso e o processo de planejamento de recursos hídricos. para isso, maior quantidade de informação sobre 
recursos hídricos é demandada, bem como sistemas de informação que as divulguem no meio técnico e 
na sociedade. Tudo isso sem perder de vista o fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica com a 
provisão de agência de Bacia para a realização do apoio técnico e administrativo.

há, também, a necessidade de capacitação no meio rural, promovendo práticas conservacionistas e 
eficientes de uso de água e solo, sendo este último não só uma alternativa para evitar sua degradação, mas 
também para adequar a ocupação em zonas com alto risco de enchentes. adicionalmente, buscar promover, 
aprofundar e divulgar práticas participativas de gerenciamento de recursos hídricos, como os acordos de 
Cooperação Comunitária, que exercitam o princípio de subsidiariedade no gerenciamento de recursos 
hídricos, levando a instâncias locais a solução dos problemas hídricos.

Já quanto à segunda vertente, de infraestrutura hidráulica, verifica-se que o Espírito Santo é um Estado 
ainda despreparado nesta matéria. as poucas reservas hídricas foram construídas para geração de energia 
por entidades do setor elétrico, públicas e privadas. apenas recentemente, com a crise hídrica, se percebeu 
a necessidade de construção de reservatórios de regularização de vazões em rios ou de se usar os 
reservatórios das hidrelétricas para abastecimento emergencial de cidades. Embora os rios capixabas não 
sejam muito caudalosos, com a exceção do rio doce, é possível que reservatórios de grande a médio 
portes neles construídos possam disponibilizar água durantes as estações secas e garantir o suprimento 
em momentos de escassez hídrica. os rios itaúnas, são mateus, Guandu, santa maria do doce, santa maria 
da vitória, Jucu, entre outros, devem ser considerados com este objetivo. Também, reservatórios de usos 
múltiplos, que além de promoverem o suprimento hídrico, permitam o controle de cheias, devem fazer 
parte da pauta de opções.

Finalmente, articulações com o setor de saneamento devem ser promovidas, buscando a melhoria dos 
serviços de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, visando a proteção dos recursos hídricos, 
um dos problemas críticos presente em praticamente todas as uGrhs.
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