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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.
A primeira etapa de trabalho tratou do Diagnóstico, constando de análises de condicionantes ambientais,
econômicas, sociais, políticas, históricas, legais e institucionais do Estado, além dos eventos críticos,
disponibilidade, demandas e balanço hídrico para todas as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos –
UGRH. O Diagnóstico forma o pano de fundo e o suporte para as fases seguintes de Prognóstico e Plano
de Ações. Dadas as condições correntes - e as Fortalezas e Oportunidades que se apresentam disponíveis,
identificadas no Diagnóstico - um Plano de Ações coerentemente elaborado deve estabelecer a estratégia
para superar as Fraquezas e Ameaças, que também foram identificadas na Fase A, levando em consideração
suas ocorrências em futuros alternativos de curto, médio e longo prazos, concebidos na fase de Prognóstico.
Este documento trata do caderno técnico referente à etapa de Prognóstico, com a síntese dos estudos
desenvolvidos nesta fase. Para isso, serão apresentados os principais resultados obtidos, sem aprofundar na
metodologia empregue e informações básicas utilizadas, para as quais o leitor deverá buscar o Relatório
Técnico de Prognóstico. O Prognóstico buscou elaborar cenários alternativos, que apresentam uma visão
de futuro das condições que afetarão os recursos hídricos no Espírito Santo. Tais condições resultaram nas
necessidades de intervenções, elaboradas mediante estratégias, e que formam o Plano de Ações, onde são
propostas diretrizes, programas e projetos para a Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo.
Este caderno possui seis capítulos, incluindo este de apresentação. No capítulo 2, apresenta-se uma síntese
da abordagem metodológica adotada para a elaboração de cenários alternativos futuros, esclarecendo
as ligações desta com os conhecimentos obtidos no Diagnóstico, assim como informações da Análise
Retrospectiva relacionada ao uso, controle e proteção dos recursos hídricos e os estudos de cenários que
foram avaliados para subsidiar os cenários desenvolvidos no PERH/ES, seja em termos mundiais, nacionais e,
também, no âmbito da estratégia de desenvolvimento do Estado. Com base neles, e em atendimento ao que
dispõe o Termo de Referência - TDR, foram propostos e são apresentados os três cenários para orientação
das estratégias de ações do PERH/ES, com breve descrição de suas lógicas.
O terceiro capítulo apresenta as projeções de demandas hídricas e dos lançamentos de cargas orgânicas
no meio hídrico, em cada cenário. Estas projeções são usadas no capítulo seguinte, que apresenta os
balanços hídricos em cada UGRH do Espírito Santo, evidenciando os desafios que o Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado deverá enfrentar, por meio do Plano de Ações.
O capítulo 5 apresenta as conclusões e recomendações para a Fase C, de Plano de Ações, e o último
capítulo apresenta as referências da literatura utilizadas.

1.1 Diálogos para a Discussão do Prognóstico
Para a consolidação do Prognóstico houve inicialmente a discussão das bases metodológicas da
cenarização em reuniões com a Comissão Técnica de Acompanhamento, Avaliação dos Produtos e
Apropriação – C-TEC, além de uma apresentação sobre o tema para a Comissão Consultiva e de Apoio à
Mobilização Social – C-CAMS, em reunião promovida em 19/12/2017.
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Uma versão preliminar do relatório foi apresentada em 28/12/2017, por escrito, à C-TEC.Após discussões
durante o período seguinte, foram acordados os aspectos técnicos e foi sendo aprimorado o documento
com a versão revisada em 10/02/2018.
No dia 23/02/2018, realizou-se reunião de apresentação detalhada do Prognóstico para a C-CAMS,
que emitiu suas considerações. Após isto, no período de 27/02 a 02/03/2018, foram realizadas Consultas
Públicas nas cidades de Marechal Floriano (região central), Alegre (região sul), Colatina (UGRH Doce)
e São Mateus (região norte). Nelas, houve a apresentação dos pontos mais importantes do relatório e
promovido o esclarecimento e discussão com os presentes sobre vários aspectos relacionados ao produto.
Com base nestes subsídios, o relatório foi complementado gerando a versão final do Relatório Técnico de
Prognóstico, cuja síntese dos principais resultados é aqui apresentada.

7

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo

2 O PLANEJAMENTO POR CENÁRIOS
Este relatório apresenta uma síntese da proposição de Cenários Prospectivos considerados na fase
de Prognóstico do PERH/ES. Embora as decisões devam ser tomadas no presente, a construção de um
futuro desejado – a Bacia que podemos – deve motivá-las e justificá-las. O dilema de ser necessário
planejar com horizontes de longo prazo no qual as previsões das incertezas críticas não são precisas, é
resolvido pelo planejamento por cenários prospectivos. Nesta abordagem o futuro não é previsto¹ , mas se
manifesta por meio de cenários alternativos que visam mapear as possibilidades com que podem ocorrer.
O planejador, portanto, não coloca suas apostas na realização de um único futuro projetado por previsões,
e que certamente não ocorrerá – aliás, uma das poucas certezas que se tem. Ele estabelece estratégias,
as quais são materializadas em um Plano de Ações (Fase C do PERH/ES), que são testadas quanto às suas
adequações a futuros alternativos plausíveis, buscando assegurar que, seja qual for este futuro, poderá ser
alcançada uma inserção adequada para o sistema objeto de planejamento. Nesta situação, poderão existir
estratégias específicas para cada cenário, mas o maior interesse é identificar as mais robustas, que são
aquelas que se adequarão a qualquer cenário futuro. Estas devem ser implementadas sem dúvidas.
O planejamento por cenários prospectivos é também uma abordagem que visa ao desenvolvimento
do pensamento estratégico na organização encarregada do planejamento, seja um Comitê de Bacia
Hidrográfica, uma Agência de Bacia, ou um Órgão Gestor de Recursos Hídricos. Pressupondo que existe
dificuldade de adaptação da organização a futuros que não tenham sido previamente concebidos e
explorados teoricamente, inclui-se a participação no processo de planejamento por cenários, mediante
uma divisão de trabalho para que cada ator da organização possa contribuir de acordo com sua capacidade
de compreensão da dinâmica referente ao sistema objeto de planejamento.
Dessa forma, permite-se a sua adaptação aos processos participativos de elaboração de políticas públicas,
como é o caso das Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, entre as quais se encontra o
Planejamento, envolvendo a atuação de diferentes colegiados: Conselho Nacional ou Estadual de Recursos
Hídricos e Comitês de Bacia Hidrográfica.
Ainda nesse contexto, pode-se constatar que o planejamento baseado em Cenários Prospectivos não
elimina a possibilidade de que, em alguns aspectos, nos quais as decisões devem ser tomadas visando a
futuros de curto prazo, seja adotada a abordagem clássica de planejamento baseado em previsões do
futuro. Um exemplo disto ocorre no sistema elétrico brasileiro: os planos de longo prazo (Plano Nacional
de Energia – 30 anos) e de médio prazo (Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica – 10 anos) adotam
o planejamento baseado na prospecção de cenários alternativos, enquanto que o planejamento anual da
operação é baseado em previsões das vazões afluentes aos reservatórios.
Na área de recursos hídricos, o planejamento baseado em cenários prospectivos é uma prática já
consolidada desde, pelo menos, o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco (2004-2013), o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal e o
Plano Nacional de Recursos Hídricos, apresentados antes de 2006.
Este último foi provavelmente o primeiro plano de recursos hídricos no país a desenvolver uma fase
específica para elaboração de cenários, envolvendo ampla participação no processo. Isto pautou os planos
de recursos hídricos que foram elaborados em paralelo, como o do Distrito Federal, ou os que o seguiram
como o do estado do Paraná, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Tocantins, entre outros.
Um aspecto relevante da elaboração dos cenários e das estratégias para enfrentá-los refere-se às
variáveis que serão selecionadas para conformá-los. Existem dois tipos de variáveis a serem consideradas:
as controláveis e as não-controláveis pelo sistema de gerenciamento, no caso o de recursos hídricos.
São não-controláveis – em parte – as variáveis que estabelecerão a evolução da população, da atividade
econômica, do uso dos solos e dos recursos hídricos. Tal ressalva que a expressão “em parte” estabelece é
que as variáveis controláveis, que são as ações e os instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos,
podem – e quase sempre devem – estabelecer orientações e restrições para a apropriação destes recursos.
Desta forma, acabam também por conformar, em parte, o ordenamento do uso do solo e, assim, a distribuição
da população e das atividades econômicas, variáveis que são classificadas como não-controláveis.
Totalmente não-controláveis são certamente as mudanças e variabilidade climáticas, os eventos extremos
meteorológicos como estiagens e enchentes, as sinalizações do mercado mundial, nacional e regional,
1

“Todos os que pretendem predizer ou prever o futuro são impostores, pois o futuro não está escrito em parte alguma, está por fazer”. GODET (1993).
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relacionadas às demandas de bens e serviços que possam ser providos com uso de água como insumo,
entre outras tantas.
De todo modo, o Gerenciamento de Recursos Hídricos se depara com:
1.	Variáveis parcialmente não-controláveis, sob as quais os instrumentos de gerenciamento devem
estabelecer orientações, estímulos e restrições que podem parcialmente afetá-las, mas não totalmente
dado seu caráter não-controlável, mesmo que em parte; ou
2.	Variáveis totalmente não-controláveis, sob as quais nada há o que se fazer a não ser aproveitar as
oportunidades que estabeleçam e se proteger das ameaças que trazem.
Um exemplo simples é dado por um cenário no qual ocorre o aumento do uso do etanol na frota de
veículos nacionais – variável não-controlável por parte do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Espírito Santo – SIGERH/ES. Esta variável é influenciada por políticas governamentais ou pelo
aumento do preço internacional do petróleo, que são variáveis igualmente não-controláveis. Espera-se, neste
cenário, o aumento da produção de cana-de-açúcar, o qual poderá ser obtido com a adoção da irrigação,
com ou sem expansão significativa da área cultivada. Isto aumentará o uso de água e o agravamento de
conflitos de uso na bacia, que devem ser equacionados pelos instrumentos de gerenciamento de recursos
hídricos (variável controlável), incluindo a restrição de outorgas para esses fins em determinadas subbacias com balanços hídricos potencialmente críticos. Esta é uma estratégia para enfrentamento do cenário
descrito, que poderá restringir nessas bacias a irrigação da cana que, portanto, é implantada por uma
variável que pode ser controlada pelo sistema de gerenciamento de recursos hídricos: as outorgas.
Nos estudos desenvolvidos para o Prognóstico, foram apresentados cenários, sendo um o tendencial,
que é o resultado do confronto entre as disponibilidades e as tendências de evolução das demandas
hídricas ao longo do tempo, considerando-se o horizonte de planejamento em 2038, e admitindo-se que
as políticas públicas e o quadro socioeconômico cultural não irão diferir radicalmente das atuais. Isso
possibilita estabelecer o balanço entre a disponibilidade e a demanda hídrica atual e analisar as tendências
de evolução da demanda, no espaço e no tempo, sem considerar qualquer intervenção.
O primeiro passo para delinear o cenário tendencial é estimar as demandas futuras, considerando:
• As taxas geométricas ou projeções de crescimento demográfico para os municípios do Estado;
• As taxas de crescimento econômico para os diversos setores usuários considerados na etapa de
Diagnóstico; e
• Definição dos critérios e parâmetros macroeconômicos para a cenarização.
Dessa forma percorre-se caminho semelhante ao trilhado no diagnóstico, porém com foco no futuro,
nos horizontes de planejamento fixados e com uma regra de projeção das demandas, obtendo-se para cada
demanda atual diagnosticada, um conjunto de demandas tendenciais para os horizontes de curto, médio e
longo prazo.
Construído o cenário tendencial, são desenvolvidos cenários alternativos de demandas hídricas que
permitam expandir o leque de possibilidades futuras e orientar o processo de planejamento dos recursos
hídricos. Para elaboração destes foram consultados estudos de cenarização já elaborados que tenham
repercussão no Espírito Santo, tendo sido selecionados três deles:
1. No âmbito mundial recorreu-se ao estudo de Tendências Globais para 2030 do Nacional Intelligence
Council (2012), que realiza prospecções até a cena de médio prazo do PERH/ES: 2030;
2. No âmbito nacional foi identificado o estudo “Brasil 2035: Cenários para o desenvolvimento” do IPEA
(2017), cujas prospecções ficam próximas da cena de longo prazo do PERH/ES: 2038;
3. No âmbito do Estado, foi consultado um estudo mais antigo elaborado pela consultora MACROPLAN
(2006), denominado “Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025: cenário exploratório para Horizonte
2006 – 2025”, cujas prospecções têm horizonte temporal entre as cenas de curto (2022) e médio (2030)
prazos do PERH/ES; e que foram atualizadas no estudo “Plano de Desenvolvimento – Espírito Santo 2030”,
elaborado em 2013, com horizonte igual ao médio prazo do PERH/ES, e que será considerado.
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Para estruturação dos cenários alternativos, com o subsídio dos estudos mencionados, foram investigadas
as trajetórias mais prováveis de aceleração ou redução de crescimento econômico, resultantes de conjunturas
macroeconômicas, instabilidades político-econômicas, estabelecimento de incentivos fiscais regionais ou
setoriais, e de variações de taxas de crescimento demográfico ou mesmo decorrentes da instalação de
restrições (em maior ou menor grau) de ordem ambiental, tendo sempre presente as incertezas envolvidas
em prognósticos dessa natureza.
Para o desenvolvimento das estimativas de projeções de demandas, duas classes de variáveis foram
analisadas, de maneira espacializada: a demografia e a economia, especialmente em termos dos segmentos
usuários de água de dois setores econômicos: no primário, a agricultura e a pecuária; e no secundário, a
indústria de transformação.
A análise detalhada é apresentada no Relatório Técnico de Prognóstico e, considerando a evolução
histórica das variáveis consideradas que se correlacionam com as demandas hídricas consuntivas (população
urbana e rural,Valor Adicionado Bruto – VAB pela indústria, área irrigada e demanda hídrica animal estimada)
foi possível avaliar as suas tendências, que são resumidas no Quadro 2.1.
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Quadro 2.1 – Comparação das variáveis econômicas de usuários consuntivos de água nas Bacias Hidrográficas do Espírito Santo.
USOS SETORIAIS DE ÁGUA
Variável

População População
urbana
rural
População recenseada
ou estimada

Indústria

Irrigação

Pecuária

VAB industrial

Área irrigada estimada

Demanda hídrica estimada

Itaúnas

Leve crescimento.

Aumento constante de
1995 a 2005, estável
até 2010, e aumento
pronunciado até 2015/16.

Estabilidade

São Mateus

Crescimento mais
acentuado que na Bacia do
Itaúnas

Aumento acelerado entre
1995 e 2015/16.

Crescimento significativo
até 2006, mais atenuado até
2013, com leve decréscimo
até 2014

Pontões e
Lagoas do Rio
Doce

Crescimento similar ao da
Bacia do São Mateus

Indicador
adotado

Forte crescimento, mas
com grandes flutuações,
no período 2008-2009 e
2012-2014.
Crescimento acelerado a
partir de 2009

Barra Seca e
Foz do Rio
Doce
Guandu

Santa Joana

Crescente, mas com taxas
mais modestas que na Bacia
do Guandu.

Santa Maria
do Rio Doce

Crescimento destacável em
todo período, entre 2002
e 2014.

Litoral Centro
Norte

Leve e
constante
aumento

Leve e
constante
redução

Crescimento acelerado,
mas com flutuações nos
períodos 2008-2009, e
2011-2014.

Santa Maria da
Vitória

Crescimento intermediário,
com flutuação entre
2001-2014.

Jucu

Crescimento leve e
constante.

Aumento acelerado entre
1995 e 2005, mantendo
estável posteriormente.

Estabilidade da demanda a
partir de 2008.
Leve tendência ao
decréscimo

Aumento constante entre
1985 e 2015/16.
Leve e constante aumento
até 2005 e tendência a
estabilizar a partir deste
ano.
Aumento constante
de 1985 até 2010, com
estabilidade a partir desta
data.
Leve aumento até 2005,
estabilizando a partir desta
data.
Aumento constante
até 1995, com certa
estabilidade a partir de
então.
Modesto e constante
aumento no histórico
existente até 2015/16.

Estabilidade

Forte crescimento no
período 2009-2012, forte
decréscimo entre 20122013, com posterior
recuperação até 2014
Forte crescimento entre
2008-2014, com pequeno
decréscimo no período
2012-2013

Estabilidade.

Itapemirim

Intenso crescimento entre
2009-2014

Aumento constante
de 1985 até 2010,
estabilizando a partir desta
data.

Crescimento moderado
desde 2008.

Itabapoana

Intenso crescimento entre
2009-2014, com pequeno
decréscimo no período
2012-2013

Estabilidade.

Estabilidade a partir de
2008

Benevente

Novo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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2.1 Avaliação da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Espírito Santo
Esta avaliação da conjuntura foi realizada agregando e resumindo as conclusões apresentadas no Relatório
Técnico Consolidado do Diagnóstico e avaliando algumas perspectivas futuras que se apresentam.

2.1.1 Legislação
A legislação do Espírito Santo em relação aos recursos hídricos é completa e abrangente, necessitando
pouca complementação. A carência reside na consolidação das normas legais de forma a facilitar o
conhecimento, entendimento e aplicação, além da necessidade de se promover articulações com o
sistema de licenciamento ambiental. Finalmente, e de maior relevância, há que se aperfeiçoar a aplicação
dos instrumentos de gestão de recursos hídricos previstos e disponíveis, de forma a promover o uso
harmonioso das águas.

2.1.2 Instituições
Embora o Estado já tenha os seus Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs criados de acordo com as
divisões hidrográficas, com um pequeno remanescente de áreas de vazios institucionais (região hidrográfica
do rio Guarapari e porção afluente ao rio Manhuaçu, no município de Iúna), verificou-se nas análises das
deliberações e atos destes colegiados que as discussões abordadas tratam principalmente de problemas já
instalados e não de ações preventivas quanto a potenciais situações, sendo algo ainda a ser aperfeiçoado e,
portanto, um dos pontos abordados no Plano de Ações deste PERH/ES.
Já o principal desafio que se verifica quanto às instituições previstas no SIGERH/ES é de preencher a
lacuna das Agências de Bacia, visto que as demais estão definidas e implantadas.
O processo de participação social também é alvo de melhorias, como, por exemplo, por meio do
provimento de capacitação dos entes participantes para que possam desempenhar suas funções de forma
adequada; além do estabelecimento de metas e objetivos para o cumprimento por estes, esclarecendo as
responsabilidades de cada um; e também pelo desenvolvimento de um monitoramento eficiente com base
em indicadores claros, a partir dos quais seja possível discernir ações importantes de acompanhamento das
metas e objetivos de cada plano.
No diálogo estabelecido durante a elaboração do PERH/ES com a sociedade e os setores usuários
de recursos hídricos, pôde-se perceber que havia 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; além da formação
de uma Câmara Técnica do CERH, específica para o acompanhamento do processo de elaboração do
PERH/ES e de sua implementação posterior, podendo 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.

2.1.3 Integração com outros Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos e com o Sistema
Estadual de Meio Ambiente
No que se refere à articulação entre os Sistemas Estaduais e Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, o exemplo de integração efetivada por meio da CTI-Doce (Câmara Técnica de Integração da
Bacia do Rio Doce) permite maior descentralização e aplica o princípio de subsidiariedade que inspira a
Política Nacional de Recursos Hídricos, pela qual as questões devem ser tratadas mais localmente possível.
Ao criar a CTI para estabelecer as articulações com os CBHs da bacia do Rio Doce, são potencializados
os processos de discussão e deliberação no âmbito da bacia hidrográfica, algo a ser valorizado e, portanto,
parece ser uma solução adequada tanto para o gerenciamento compartilhado de águas superficiais quanto
subterrâneas. Esses aperfeiçoamentos foram objetos propostos na Fase C de Plano de Ações do PERH/ES
para serem adotados em todo o Estado.
Com relação às interfaces entre o SIGERH/ES e o Sistema Estadual de Meio Ambiente ainda existem
desafios a vencer, iniciando pela integração dos atos autorizativos: Outorga de direitos de uso de água e
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Licenciamento ambiental, já que é de extrema importância que pelo menos as mesmas informações sejam
consideradas nestes processos, o que seria resolvido com a integração dos bancos de dados de ambos os
órgãos.

2.1.4 Economia
Quanto ao aspecto econômico estadual estudado, verificou-se que a agropecuária, embora tenha pequena
participação no VAB total do Estado, possui elevada importância por iniciar a cadeia da agroindústria que
se refletirá em atividades industriais importantes, como na produção de alimentos, bebidas e couros. Além
disto, esta atividade é dependente de água de chuva quando cultivada em sequeiro, e apresenta intenso uso
de água quando cultivada com irrigação.
Outro aspecto verificado foi que, ao analisar a população, percebe-se que a parcela urbana é crescente
enquanto a rural está estabilizada, atestando a contribuição do setor na fixação da população no meio rural.
Já o montante do VAB correspondente a indústrias não produz impactos consideráveis no balanço hídrico,
visto que é composto especialmente de empreendimentos da cadeia do petróleo, extração de minerais
metálicos, da metalurgia e de rochas ornamentais, que não se caracterizam pelo consumo intensivo de
água, embora estejam presentes também no Estado, porém em menor número, a indústria de celulose e de
alimentos, que possuem considerável consumo.
A recessão econômica brasileira iniciada em 2014, agregada à crise hídrica a partir de então, impactou
consideravelmente o Estado, que experimentou taxas negativas de crescimento do PIB até recentemente,
algo do que, o Estado vem se recuperando.

2.2 Proposta de Cenários para o PERH/ES
Para a elaboração dos cenários para o PERH/ES, os seguintes estudos prospectivos foram tidos como base:
1. Tendências globais 2030: U. S. National Intelligence Council (2012), cenários mundiais para 2030;
2.	Megatendências globais, elaborado por um painel de especialistas reunidos pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas – IPEA, em 2015;
3. Cenários Brasil 2035: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2017), cenários brasileiros para
2035;
4. Tendências para a economia brasileira no período 2015-2024, elaborado pela Empresa de Pesquisas
Energéticas (2015);
5. Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo, 2030: cenários para o Espírito Santo para 2030; e
6.	Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura 2015-2030, também elaborado pelo Estado.
O aprofundamento dos estudos e sua contextualização para a proposição dos cenários do PERH/ES é
apresentado no Relatório Técnico de Prognóstico. Para este Plano Estadual foram propostos três cenários em
convergência com os previamente apresentados, ilustrados na Figura 2.1.
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Figura 2.1 – Cenários propostos para o PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018.

Estes cenários estão alinhados com os cenários ES 2030 e, embora não tenham considerado explicitamente
os cenários globais e nacionais, as convergências descritas a seguir incluem sua lógica.
Desta forma, os cenários para o PERH/ES reportam-se aos cenários ES 2030, mas com a lógica
especificamente elaborada para fins de construção das suas estratégias, podendo ser considerada como
uma projeção das condições a serem enfrentadas pelo SIGERH/ES sobre os cenários ES 2030.

2.2.1 Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”
Corresponde ao Cenário Tendencial, considerando os aspectos econômicos, o qual é resultado da
convergência do cenário do Relatório ES 2030 “Reproduzir com crescimento” com os cenários do Brasil
2035 “Crescer é o Lema” e “Vai levando”, e, ainda, inserido em uma situação mundial descrita pelo Cenário
Global “Gini saiu da garrafa”.
A lógica reflete a constatação de que a economia capixaba se destaca da economia nacional devido ao
seu grau de organização, especialmente das contas públicas. Isto a torna mais influenciável pelos cenários
mundiais, já que o Estado é grande exportador de commodities, do que pelos cenários nacionais. Nesse
sentido, o Estado estaria “blindado” aos problemas de governabilidade do setor público nacional, face ao
nível de organização que alcançou no seu setor público estadual.
Sendo assim, independente de um cenário como o “Vai Levando”, caracterizado pela falta de governabilidade
no âmbito nacional, ou de um como o “Crescer é o Lema”, que reproduz o cenário mundial vigente do
“Gini saiu da Garrafa”, a economia do Espírito Santo estará em uma situação relativamente similar ao
que ocorreu no passado, definida pelo “Reproduzir com Crescimento”, levando a um contexto no qual as
demandas hídricas são mais facilmente previsíveis por extrapolação de tendências, e que exigem do SIGERH/
ES aperfeiçoamentos igualmente conhecidos. Esta conjugação de cenários parece ser a mais provável de
ocorrer.

2.2.2 Cenário “Navegando em Águas Revoltas”
Este resulta da convergência do cenário “Avançar com Inovação” do Relatório ES 2030, em presença dos
cenários “Construção” ou “Novo Pacto Social” Brasil 2035, e ocorrendo juntamente o cenário Global “Fusão”.
Trata-se de uma perspectiva Otimista dentro da ótica do crescimento econômico, com inovação, já que
combina as melhores alternativas de futuro nos âmbitos estadual, nacional e mundial.
Neste, o Espírito Santo estabelece um crescimento virtuoso de sua economia graças a um processo
de capacitação e de inovação que reduz sua dependência à exportação de commodities de forma que
produtos com valor agregado assumem gradualmente relevância nas receitas estaduais, seja no segmento

14

PERH/ES

de alimentação, com café e azeite de oliva gourmets, por exemplo; seja na indústria extrativa, com pedras
decorativas; ou na indústria de transformação, como a de celulose e de combustíveis fósseis. O setor
de serviços também ganha grande impulso, com o turismo de negócios, de praias ou de natureza; e nos
serviços de logística de transporte, facilitados pelos portos marítimos de grande calado e pelas rodovias,
ferrovias e minerodutos que os integram à economia nacional.
O desafio ao SIGERH/ES é consideravelmente aumentado devido à dinâmica econômica gerar questões
ambientais típicas do Cenário Brasil 2035 “Novo Pacto Social”, exigindo o suprimento das demandas hídricas
sem degradação da qualidade das águas e, certamente, com recuperação do passivo ambiental hídrico que
ocorre na situação presente. É, portanto, um cenário que requer mais do SIGERH/ES, uma vez que este deverá
não apenas superar os problemas atuais, como também estar capacitado para enfrentar demandas hídricas
crescentes em termos quantitativos e qualitativos. A imagem das águas revoltas decorre desta situação, em
que necessita a grande capacidade de implementação de um gerenciamento de recursos hídricos eficaz
(que faça o que deve ser feito), efetivo (que alcance as metas propostas) e eficiente (otimizando o uso de
recursos).

2.2.3 Cenário “Remando Contra a Corrente”
Este caracteriza o cenário Pessimista quanto ao crescimento econômico, sendo obtido na conjugação do
cenário “Retroceder com Desigualdade” do Relatório ES 2030, do “Vai levando” do Brasil 2035, e juntamente
ainda com os cenários Globais “Motores Desligados” ou “Mundo não governamental”.
Em contrapartida, ele oferece uma situação de menor pressão sobre o SIGERH/ES devido ao crescimento
mais modesto das demandas hídricas que nos demais cenários, além de exigências ambientais menos
restritivas. Se estas condições desafiariam menos o gerenciamento dos recursos hídricos, por um lado,
neste cenário o SIGERH/ES teria as maiores dificuldades de promover os aperfeiçoamentos atualmente
demandados, devido ao quadro econômico menos favorável, pelo outro lado. É, portanto, um cenário que
exige do SIGERH/ES fazer mais do que faz no presente e com menos recursos, de forma que por esta razão
a imagem de remar contra a corrente.
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3 PROJEÇÃO DAS DEMANDAS HÍDRICAS CONSUNTIVAS E DAS CARGAS
ORGÂNICAS NOS CENÁRIOS DO PERH/ES
As demandas hídricas consuntivas, bem como as cargas de poluentes orgânicos com lançamentos em rios
foram estimadas para cada cenário e apresentadas de forma detalhada no Relatório Técnico de Prognóstico,
assim como a lógica que orientou a elaboração de hipóteses que resultarão em taxas de crescimento de
variáveis correlacionadas com as demandas ou com as cargas poluentes, sendo a síntese desta apresentada
a seguir. Ao final deste capítulo são apresentados os resultados dos cenários desenvolvidos e que foram
utilizados no processo de prospecção dos balanços hídricos, como será apresentado no capítulo seguinte.

3.1 Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” (Tendencial)
Em um mundo caracterizado pelo cenário “Gini saiu da garrafa”, com o Produto Interno Bruto – PIB
de diversos países crescendo porém sem distribuição da renda, o cenário brasileiro pode estar inserido
em duas alternativas: a do cenário “Vai levando”, em que políticas de curto prazo sem visões estratégicas
e sem um projeto nacional se sucedem em função de diversas crises de naturezas política, institucional,
econômica e fiscal; ou a do cenário “Crescer é o lema”, em que se estabelece um projeto nacional voltado ao
crescimento do PIB e sem preocupações distributivas, similar ao que ocorre no âmbito global.
Estas posturas externas levam ao cenário capixaba “Reproduzir com crescimento”, no qual o futuro
repete o passado sem significativas alterações do perfil produtivo e da distribuição demográfica, a não
ser aquelas ditadas pelas forças previamente atuantes. Nesta situação, a evolução das principais demandas
hídricas decorre de simples extrapolações do que ocorreu em passado recente, como será comentado em
sequência. A racionalidade deste cenário é esquematizada na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Convergências ao Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” para o PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Neste cenário a economia cresce com sua introdução no mercado mundial de commodities, mas carece
de inovações que permitam uma transição para exportações de produtos com maior valor agregado, por
conta dos cenários nacionais que impedem o Governo Federal de financiar incentivos para uma mudança
estrutural da economia. Com isso, o Estado permanecerá como grande exportador de commodities: açúcar,
etanol, café, minério de ferro e petróleo, principalmente.
Superados os problemas ambientais ocasionados pelo acidente de Mariana, a bacia do Rio Doce alcança
maior segurança hídrica, graças tanto a investimentos propiciados pela aplicação dos recursos que são
gerados pelas multas ambientais, quanto por aportes compensatórios do Governo Federal. Os efeitos da
crise hídrica que ocorreu entre 2014 e 2017 também estimulam os investimentos em segurança hídrica.
Entretanto, a economia da bacia do Rio Doce, bem como a das demais bacias do Estado, não apresentam
alterações significantes em relação à cena atual.A exceção acontece nas bacias ao sul do Estado, especialmente
na bacia do Benevente, com a retomada das operações da Samarco Mineração, e na do Itabapoana, devido
aos investimentos no Pré-Sal, concentrados no município de Presidente Kennedy. As bacias no entorno dos
rios Benevente e Itabapoana podem também apresentar algum crescimento econômico para elas estendido.
As demandas ambientais e relacionadas à qualidade das águas, embora existam por pressões da sociedade
e dos países que importam produtos do Estado, não são levadas tão em conta como os objetivos de
crescimento econômico, que são considerados como prioridade. Por isso não se pode esperar maiores
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avanços nos processos de despoluição das águas e no controle dos impactos ambientais das atividades
produtivas, mesmo que a AGERH se prepare para atuar neste sentido.
Portanto, em termos de capacidade gerencial da AGERH, este cenário oferece condições razoáveis mas
não são ideais, pois mesmo que estejam vinculadas às demandas de crescimento econômico, ainda haverá
necessidade de uma ação mais incisiva quanto à proteção ambiental e dos recursos hídricos.

3.2 Cenário “Navegando em Águas Revoltas” (Otimista)
Um mundo estável e em crescimento devido ao alinhamento dos interesses entre as grandes potências
econômicas – Estados Unidos, China e Comunidade Econômica Europeia –, as demandas por commodities
e por produtos alimentícios estabelecem no Brasil os cenários “Construção” ou “Novo pacto social”, na
dependência do projeto nacional que seja firmado. Estes criarão condições para que o cenário “Avançar
com inovação” ocorra no Espírito Santo, no qual as cadeias produtivas atualmente desenvolvidas serão
intensificadas em termos quantitativos e de inovações tecnológicas. Tais convergências descritas são
ilustradas na Figura 3.2.

Figura 3.2 – Convergências ao Cenário “Navegando em Águas Revoltas” (Otimista) para o PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Neste cenário mais positivo, um grande acordo social estabelece um processo de desenvolvimento
sustentável no país e no Estado, no qual o crescimento econômico é conciliado com o alcance da equidade
social, o que envolve a proteção ambiental. Espera-se, por questões de sustentabilidade e de inovação
tecnológica, um significativo aumento de eficiência hídrica nas atividades produtivas, o que será refletido
em todos os setores econômicos usuários de água, especialmente o agropecuário e o industrial e deverá
resultar em menores impactos sobre os recursos hídricos.
A população urbana crescerá com taxas superiores às verificadas nos demais cenários, especialmente
nas bacias mais industrializadas. As concessionárias de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
são privilegiadas por aumentos de eficiência operacional que decorrem, dentre outros fatores, de uma
nova estrutura tarifária que permite arrecadar uma quantia razoável de recursos sem sobrecarregar os
segmentos sociais mais carentes. Com isto, realizam investimentos na redução das perdas físicas na rede de
distribuição e na cobertura dos serviços de esgotamento sanitário.
A indústria recuperará gradualmente no país sua contribuição na formação do PIB, com adoção de
tecnologias e inovação, especialmente nos cenários nacionais, tanto no “Construção”, com expressiva geração
de empregos diretos e indiretos, como no cenário “Novo pacto social”, em que programas extensivos e
intensivos de capacitação permitirão a qualificação dos empregos que serão gerados.
O setor agropecuário se destacará na aplicação de tecnologias produtivas fazendo com que na mesma
área atualmente desenvolvida se produza mais, mas com controle de impactos ambientais. Pequenas e médias
propriedades coexistirão, estabelecendo sinergias que aumentarão a produtividade e darão oportunidades
de trabalho e geração de renda na área rural.
As oportunidades turísticas baseadas na natureza e em águas com qualidade serão mantidas e ampliadas
em todo Estado, tanto nas regiões litorâneas marítimas e fluviais, quanto nas serranas.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica instalados terão grandes contribuições a este cenário, na busca de
consensos e na solução ou redução de conflitos, sendo reconhecidos como colegiados privilegiados para
tratar as questões hídricas.
Se por um lado este cenário desafia a qualificação do gerenciamento de recursos hídricos do SIGERH/
ES, é também aquele que mais condições oferece para que alcance a excelência demandada.
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As projeções das variáveis que se correlacionam com usos consuntivos de água foram realizadas tendo
por referência as projeções do Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.

3.3 Cenário “Remando Contra A Corrente” (Pessimista)
Neste cenário as convergências passam pelos piores futuros das demais prospecções, dentro da lógica
que este ocorrerá no momento em que o Estado, o país e o mundo podem passar por crises de todas as
formas.
Globalmente o cenário é de “Motores desligados”, no qual o comércio internacional se encontra
estagnado. Alternativamente, é encontrado o cenário global “Mundo não governamental”, em que a situação
da economia é melhor, mas onde a pulverização dos poderes entre atores públicos e privados leva a
maiores instabilidades. Desta forma, inexistem condições para o Brasil promover seu desenvolvimento
autônomo, baseado em um projeto nacional, já que as forças externas paralisantes ou contraditórias levam
o Estado Brasileiro a atuar episodicamente e sem estratégias de longo prazo, na tentativa de se inserir de
forma menos traumática no contexto global. Isto é caracterizado pela ocorrência do cenário nacional “Vai
levando”.
No Espírito Santo instala-se o cenário “Retroceder com desigualdade”, resultante da sua dependência do
cenário internacional, gerando para os recursos hídricos o cenário como esquematiza a Figura 3.3.

Figura 3.3 – Convergências ao Cenário “Remando contra a Corrente” (Pessimista) para o PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Neste cenário, a conjuntura nacional e mundial é adversa, com o país em crise prolongada e o Espírito
Santo, com sua economia demasiadamente dependente do mercado internacional de commodities e com
preços reduzidos de diversos produtos de exportação diante de uma demanda global reprimida, não
consegue apoio e recursos para promover inovações que agreguem eficiência e valor à sua produção.
O setor agropecuário é descapitalizado pelos preços internacionais dos produtos ofertados, reduzindo
suas possibilidades de investimento em eficiência no uso de água. O setor industrial se mantém relevante
no PIB Estadual, mas com o atual perfil extrativo e baixa incorporação de tecnologia e valor, sem geração
substancial de empregos que atraia a mão-de-obra excedente no meio rural, na busca de empregos diretos
e indiretos.
As políticas distributivas e de proteção ao meio ambiente são fortemente impactadas pela crise. A
população do Estado cresce a taxas mais modestas em relação aos demais cenários e o avanço das taxas
de urbanização é contido, pois os moradores da zona rural não encontram empregos e renda nas cidades,
seja no setor secundário, seja no terciário.
As concessionárias de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário têm dificuldades
de recompor suas políticas tarifárias e não conseguem operar de forma mais eficiente, impossibilitando a
redução de perdas na distribuição e de lançamento de poluentes no meio hídrico. O processo de poluição
das águas é mantido, gerado especialmente pelos esgotos não coletados e não tratados do meio urbano,
prejudicando a utilização do potencial turístico do Estado nas regiões com atrativos cênicos e de recreação
de contato direto e prolongado com a água.
Exige-se do SIGERH/ES fazer mais com menos: estabelecer maior controle em condições adversas,
especialmente dos impactos ambientais, já que a demanda hídrica não se mantém crescente devido à baixa
dinâmica econômica. O desafio é mantê-lo funcional, através da manutenção da capacidade operacional da
AGERH e da capacidade de articulação e negociação dos Comitês de Bacia Hidrográfica.
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3.4 análise dos resultados
Os resultados das estimativas de projeções de demandas podem ser analisados por meio de gráficos,
de forma a se comparar o comportamento em cada cenário para os diferentes usuários de água. a Figura
3.4 mostra a variação das demandas hídricas totais que, de forma coerente, são maiores nos cenários
com maior dinâmica econômica. Isto ocorre em todos os usos de água, com exceção das demandas da
população rural e criação animal, ilustradas na Figura 3.6 e na Figura 3.8, devido à permanência da população
no meio rural por falta de oportunidades na indústria nos cenários de menor dinâmica econômica. Já a
evolução para as demandas para abastecimento público urbano está apresentada na Figura 3.5.
Verifica-se que o Cenário “Navegando em Águas Revoltas” é o que estabelece, em termos absolutos, maior
incremento das demandas comparado ao que o Cenário “Remando contra a Corrente” apresenta em termos
de redução. isto se alinha com a hipótese, de certa forma otimista, de que o Cenário “Flutuando em Águas
Conhecidas” pode melhorar mais do que piorar.
as demandas hídricas de abastecimento da população rural (Figura 3.6) e de criação animal (Figura 3.8)
são os usos de água que menos contraste apresentam nos diferentes cenários, isto em decorrência das
taxas geométricas reduzidas de crescimento anual que apresentam historicamente, o que é uma tendência
de peso. o crescimento das demandas para irrigação, consumo industrial e mineração são apresentadas na
Figura 3.7, Figura 3.9 e Figura 3.10, respectivamente, enquanto a Figura 3.11 mostra as projeções dos usos
para piscicultura.

Figura 3.4 – projeções das demandas hídricas Totais nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.5 – projeções das demandas de abastecimento da população urbana nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.6 – projeções das demandas de abastecimento da população rural nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.7 – projeções das demandas hídricas para irrigação nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.8 – projeções das demandas hídricas de criação animal nos diferentes cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.9 – projeções das demandas hídricas para abastecimento industrial nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.10 – projeções das demanda hídrica para mineração nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.11 – projeções das demandas hídricas para pesca e aquicultura nos diferentes
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Já a Figura 3.12 compara as demandas dos três cenários, mostrando a grande extrapolação do Cenário
“Navegando em Águas Revoltas” e também evidenciando a relevância de cada uso de água, com a irrigação
dominando amplamente, seguida pelo abastecimento à população urbana e pelo uso industrial.

Figura 3.12a – projeções das demandas hídricas em cada Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.12b – Projeções das Demandas Hídricas em cada Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.12c – Projeções das Demandas Hídricas em cada Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

As cargas de poluição orgânica, medidas pela Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, são apresentadas
na Figura 3.13 até a Figura 3.17. Desconsiderando as cargas difusas do meio rural que variam pouco, e de
áreas florestais que se supõe não variar com os cenários e com o tempo, as vazões de diluição se deslocam
mais no cenário “Navegando em Águas Revoltas” do que no Cenário “Remando contra a Corrente”, em relação
ao Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, como mostra a Figura 3.18. A Figura 3.18 mostra as vazões de
diluição estimadas como necessárias para diluir as cargas orgânicas totais referentes à somatória do que
foi apresentado nas figuras anteriores, considerando a necessidade de atendimento ao padrão de qualidade
referente à classe 2 de enquadramento.
A Figura 3.19 resume o lançamento de cargas orgânicas em cada cenário, na qual é possível verificar que
as mais representativas são as de esgotos domésticos urbanos e de efluentes industriais.
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Figura 3.13 – Projeções das Cargas Poluentes Orgânicas da População Urbana nos diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.14 – Projeções das Cargas Orgânicas Difusas do Meio Urbano.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.15 – Projeções das Cargas Orgânicas Difusas do Meio Rural.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.16 – Projeções das Cargas Orgânicas Difusas das Áreas Florestais.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.17 – Projeções das Cargas Orgânicas Industriais.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.18 – projeções das vazões de diluição para Classe 2 da resolução Conama
– Conselho nacional de meio ambiente nº 357/2005.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.19a – Projeções dos Lançamento de Cargas Orgânicas por Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.19b – Projeções dos Lançamento de Cargas Orgânicas por Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.19c – Projeções dos Lançamento de Cargas Orgânicas por Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4 BALANÇO HÍDRICO EM CADA CENÁRIO
Com base nos resultados das estimativas de projeções de demandas apresentadas no item anterior, os
balanços hídricos foram elaborados para a cena atual, 2018, e para as cenas de curto (2022), médio (2030) e
longo prazos (2038) nos cenários prospectados. Nesse contexto, considerou-se que as variáveis de interesse
do SIGERH/ES permanecem como se encontram no presente e que devem ser negociadas com os usuários
de água, ou que fazem parte de programas de incentivos visando ao aumento de eficiência.
Não foram também considerados os efeitos de intervenções estruturais no aumento das disponibilidades
hídricas, como reservatórios de regularização, transposição de vazões entre bacias e etc., considerando que
são devidas a ações futuras a serem desenvolvidas no Estado no contexto do Plano de Ações.
Para cada cenário, e em cada cena, são apresentados três balanços hídricos:
1. Balanço hídrico quantitativo com águas superficiais, supondo ocorrência de vazões com permanência
90% (Q90%), no qual se entende que as demandas hídricas serão supridas unicamente com águas superficiais;
2. Balanço hídrico quantitativo com águas superficiais e subterrâneas, supondo ocorrência de vazões com
permanência 90% e o uso seguro de águas subterrâneas igual a 20% das reservas renováveis, no qual se
entende que as demandas hídricas serão supridas com águas superficiais e subterrâneas;
3. Balanço hídrico quali-quantitativo com águas superficiais, supondo ocorrência de vazões com permanência
de 90%, no qual se entende que as demandas hídricas de captação e para a diluição de efluentes serão supridas
unicamente com águas superficiais, supondo neste caso que os corpos hídricos estejam todos enquadrados
na Classe 2 da Resolução CONAMA nº 357/2005.
A ilustração dos resultados dos balanços hídricos adotou um esquema de cores que é apresentado no
Quadro 4.1, de acordo com um Índice de Criticidade Hídrica (ICH) calculado pela equação apresentada.
Quadro 4.1 – Legenda dos Resultados dos Balanços Hídricos.
Cor

Relação ICH =

(Demanda Hídrica)
(Disponibilidade Hídrica)

Inferior a 25%: muito confortável;
Entre 25% e 50%: confortável
Entre 50% e 75%: atenção;
Entre 75% e 100%: crítica;
Superior a 100%: colapso.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

4.1 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais
Para avaliar os resultados deste balanço hídrico são apresentados três conjuntos de mapas que ilustram
os Índices de Criticidade Hídrica alcançados no Cenário “Remando contra a Corrente”, com menor dinâmica
econômica (Figura 4.1); no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, com dinâmica econômica intermediária
(Figura 4.2); e no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, com dinâmica econômica intensa (Figura 4.3).
Nas figuras é sempre apresentado o balanço hídrico na cena atual, 2018, para fins de comparação da
evolução dos ICHs.
Os balanços hídricos mostram situações com as demandas superando as disponibilidades hídricas em
grande parte do norte do Estado, na bacia do Rio Doce, no Litoral Centro-Norte e também no entorno
da Região Metropolitana da Grande Vitória. Este quadro de colapso, como não poderia deixar de ser,
aumenta com o tempo e com a evolução da apropriação de água, sendo mais grave quanto mais dinâmica
for a economia do cenário, o que ocorre no “Navegando em Águas Revoltas”, em que as situações de
colapso abundam em todas as bacias hidrográficas do Estado.
O que os resultados sugerem à primeira vista é a necessidade tanto de implementação de medidas
gerenciais vinculadas ao aumento dos índices de eficiências hídricas, como também a alteração da operação
de estruturas de reservação existentes, bem como a implantação de novas estruturas.
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Figura 4.1 – Evolução do Balanço hídrico Quantitativo com disponibilidades
Superficiais no Cenário “Remando contra a Corrente”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

31

plano Estadual de recursos Hídricos do Espírito Santo

Figura 4.2 – Evolução do Balanço hídrico Quantitativo com disponibilidades
Superficiais no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.3 – Evolução do Balanço hídrico Quantitativo com disponibilidades
Superficiais no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4.2 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais e Subterrâneas
Ao serem consideradas as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas no balanço hídrico
quantitativo houve necessidade de realizar a ilustração por UGRH e não por cursos de água, devido à
natureza da localização das reservas subterrâneas e à imprecisão destas informações, conforme exposto
no Relatório Técnico de Prognóstico.
Os resultados vêm ao encontro do balanço hídrico feito apenas com disponibilidades superficiais: na
cena atual, 2018, a bacia do Itaúnas, ao norte do Estado, já apresenta situação de colapso, enquanto na bacia
do São Mateus e nas bacias no entorno da Região Metropolitana da Grande Vitória verifica-se situação de
alerta existente. A bacia do Rio Doce se encontra em situação crítica, e as bacias ao sul se encontram em
situação confortável.
Na medida em que se avança no tempo, da cena atual para a de longo prazo, e de cenários com menores
para maiores dinâmicas econômicas, a condição de colapso se espalha pelo Estado. No Cenário “Navegando
em Águas Revoltas” na cena 2038 as UGRHs Itaúnas, Doce, Litoral Centro-Norte e Litoral Central se
encontram em colapso; a unidade São Mateus atinge condição crítica de balanço hídrico; a UGRH Litoral
Centro Sul e a Itabapoana estão em estado de alerta; apenas a UGRH Itapemirim se encontra em situação
confortável.
Os resultados obtidos são ilustrados nos mapas apresentados para cada cenário: “Remando contra a
Corrente” (Figura 4.4), “Flutuando em Águas Conhecidas” (Figura 4.5) e “Navegando em Águas Revoltas” (Figura
4.6).
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2038

Figura 4.4 – Evolução do Balanço hídrico Quantitativo com disponibilidades
Superficiais e Subterrâneas no Cenário “Remando contra a Corrente”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

35

plano Estadual de recursos Hídricos do Espírito Santo

Figura 4.5 – Evolução do Balanço hídrico Quantitativo com disponibilidades
Superficiais e Subterrâneas no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.6 – Evolução do Balanço hídrico Quantitativo com disponibilidades
Superficiais e Subterrâneas no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

37

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo

4.3 Balanço Hídrico Quali-Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais
Os resultados destes balanços hídricos quali-quantitativos são apresentados para os diferentes cenários
pelos mapas da Figura 4.7, para o cenário “Remando contra a Corrente”, Figura 4.8, para o “Flutuando em Águas
Conhecidas” e da Figura 4.9, para o cenário “Navegando em Águas Revoltas”. Novamente ficam destacados os
problemas de qualidade de água do Estado em praticamente todas as UGRHs, sendo menores na parte sul
e piores na UGRH Doce e no entorno da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Além de piorar com o tempo, a situação de qualidade de água piora com o aumento da dinâmica
econômica do cenário. Na cena 2038 do cenário “Navegando em Águas Revoltas” a maior parte dos cursos de
água se apresenta comprometida, em relação ao alcance da Classe 2 de qualidade da Resolução CONAMA
nº 357/2005 e em condições hidrológicas de estiagem com a vazão de permanência 90%.
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Figura 4.7 – Evolução do Balanço hídrico Quali-quantitativo com disponibilidades
Superficiais no Cenário “Remando contra a Corrente”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.8 – Evolução do balanço hídrico quali-quantitativo com disponibilidades
superficiais no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.9 – Evolução do Balanço hídrico Quali-quantitativo com disponibilidades
Superficiais no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4.4 Balanços Hídricos comparando situações entre Cenários, para cada cena de
curto, médio e longo prazo
Neste item, apresenta-se um último conjunto de mapas, os quais já foram apresentados nos itens 4.1 a
4.3; porém, desta vez, considera-se para cada cena de curto (2022), médio (2030) e longo (2038) prazos, os
balanços para cada cenário. O objetivo é comparar em cada cena como estaria a condição hídrica do Estado
caso ocorra cada um dos cenários.
Então, os mesmos mapas com os ICH são reapresentados, apenas com uma nova ordenação: da Figura
4.10 à Figura 4.12 são apresentados os balanços hídricos quantitativos com disponibilidades superficiais; da
Figura 4.13 à Figura 4.15 estão os balanços hídricos quantitativos com disponibilidades hídricas superficiais
e subterrâneas; e finalmente, da Figura 4.16 até a Figura 4.18 estão os balanços hídricos quali-quantitativos,
com disponibilidades superficiais.
Trata-se, portanto, de outra forma de visualizar os resultados apresentados previamente, enfatizando a
piora dos ICHs com o tempo e com os cenários com maiores dinâmicas econômicas.

42

pErH/ES

CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.10 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais
na Cena de Curto prazo, 2022, para os Cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.11 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais
na Cena de médio prazo, 2030, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.12 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais
na Cena de longo prazo, 2038, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.13 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais e
Subterrâneas, na Cena de Curto Prazo, 2022, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.14 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais e
Subterrâneas, na Cena de Médio Prazo, 2030, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.15 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais e
Subterrâneas, na Cena de Longo Prazo, 2038, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.16 – Evolução do Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais,
na Cena de Curto prazo, 2022, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.17 – Evolução do Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais,
na Cena de médio prazo, 2030, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.18 – Evolução do Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais,
na Cena de longo prazo, 2038, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A prospecção de cenários e as correspondentes projeções de usos de água, em termos de captações
para diversos usos consuntivos e de diluição de cargas poluentes, conjugadas com os balanços hídricos
em quantidade e qualidade levaram a cenários que permitem agregar, à visão de presente, visões de futuro
para os recursos hídricos do Espírito Santo. Essas visões darão suporte à formulação de estratégias para
provisão de água em qualidade e quantidade para as demandas humanas e ambientais do Estado.
Verificou-se que problemas, tanto de quantidade quanto de qualidade, coexistem no Estado, demandando
intervenções gerenciais e também baseadas no incremento da infraestrutura hídrica.
A recente Crise Hídrica pela qual passou o Estado, a partir de 2014, mostrou que não havia preparo
adequado para enfrentamento destes problemas que tantos impactos sociais e econômicos geraram. Os
resultados das análises não só confirmaram estes problemas decorrentes da vulnerabilidade do Estado a
estiagens, como mostraram que esta vulnerabilidade deverá aumentar com o crescimento econômico que
as políticas públicas buscam implementar. Obviamente, sem uma política consistente de uso, controle e
proteção dos recursos hídricos, o Espírito Santo estará condenado a sofrer outros eventos decorrentes da
escassez hídrica, comprometendo seu desenvolvimento.
Neste prognóstico, ficou evidente que medidas não-estruturais, vinculadas aos instrumentos de
gerenciamento de recursos hídricos e de meio ambiente, devem ser aperfeiçoadas para organizar
a apropriação dos recursos hídricos, e para promover o seu uso eficiente. Da mesma forma, mostrou
que o grau de comprometimento dos recursos hídricos, em quantidade e em qualidade, demandará a
implementação de medidas estruturais, na forma de obras hidráulicas de regularização de vazões em rios,
e talvez de transposição entre bacias com maior disponibilidade para as que tenham menor. Para a solução
ou mitigação dos problemas também serão necessárias obras de controle da qualidade de água aos setores
usuários que lancem cargas poluentes dos recursos hídricos, conforme é discutido na Fase C deste PERH/
ES. Isto tanto para atender às demandas humanas, quanto às ambientais.
Portanto, a oportunidade de ter um Plano Estadual de Recursos Hídricos que oriente as ações públicas,
privadas e comunitárias é evidente. O Diagnóstico realizado na Fase A e que foi complementado por este
Prognóstico na Fase B, gerou as análises e os subsídios para uma elaboração consistente e bem embasada
das estratégias de ação, que fazem parte do Plano de Ações, Fase C do PERH/ES.

52

PERH/ES

6 REFERÊNCIAS
EMPRESA DE PESQUISAS ENERGÉTICAS. Caracterização do cenário econômico para os próximos 10
anos (2015-2024). Série Estudos Econômicos, Nota Técnica DEA 12/15. Empresa de Pesquisas Energéticas.
Agosto de 2015, 21 p
ESPÍRITO SANTO. Plano de Desenvolvimento: Espírito Santo 2030. Vitória: dezembro de 2013. Acesso
via http://www.es-acao.org.br/_midias/pdf/es2030-1778-52cd4ffd3a564.pdf, em dezembro de 2017.
ESPÍRITO SANTO. Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba 2015-2030 – PEDEAG
3. Vitória: 2015. Acesso via https://seag.es.gov.br/Media/seag/Documentos/PEDEAG_Completo_sem%20
ficha%20t%C3%A9cnica%20(1).pdf, em dezembro de 2017.
GODET, Michel. Manual de prospectiva estratégica: da antecipação a acção. Lisboa: Publicações Dom
Quixote, 1993.
IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Megatendências mundiais 2030: o que
entidades e personalidades internacionais pensam sobre o futuro do mundo? Contribuição para um debate
de longo prazo para o Brasil / organizadora: Elaine C. Marcial. – Brasília: Ipea, 2015. Obtido em http://ppgtic.
ufsc.br/files/2015/11/151013_megatendencias_mundiais_2030.pdf com acesso de dezembro de 2017.
IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil 2035: cenários para o
desenvolvimento / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Associação Nacional dos Servidores da
Carreira de Planejamento e Orçamento. – Brasília: Ipea : Assecor, 2017. Acesso via http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170606_brasil_2035_cenarios_para_desenvolvimento.pdf em
dezembro de 2017.
MACROPLAN. Plano de desenvolvimento Espírito Santo 2025: cenário exploratório para Horizonte
2006 - 2025. - Espírito Santo: Macroplan, 2006. v.5 : il., color. ; 30cm.
NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL. Global Trends 2030: Alternative worlds. 2012.Acesso via www.
dni.gov/nic/globaltrends em dezembro de 2017.

53

