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1

APRESENTAÇÃO

Este documento trata do relatório referente ao Produto 2: Relatório Técnico sobre
Balanço Hídrico, o qual pertence à Etapa 2 do Diagnóstico do Plano Estadual de
Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES, conforme Contrato nº 008/2016,
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.
O relatório visa apresentar os resultados dos balanços hídricos de águas superficiais e
integrado com as águas subterrâneas com base nos resultados dos estudos já
apresentados nos relatórios específicos para estimativas de disponibilidade hídrica e
demandas de recursos hídricos. O texto é dividido em quatro capítulos, incluindo este
de apresentação.
O Capítulo 2 apresenta o balanço hídrico desenvolvido com aspectos de qualidade e
quantidade de águas superficiais e integrado com as águas subterrâneas. No terceiro
capítulo é apresentado o balanço localizado por ottobacia, com a identificação de
bacias de conflito em macro escala.
No quarto capítulo realiza-se um balanço hídrico quantitativo considerando
conjuntamente as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas. Para este
relatório as divisões entre as UGRHs sofreram pequeno ajuste, notadamente entre as
UGRHs São Mateus e Doce, em função de alterações realizadas pela AGERH.
Finalmente, no último capítulo são apresentadas as considerações finais sobre esta
etapa de estudos desenvolvidos.
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2 BALANÇO HÍDRICO
O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica trata do cotejo entre suas disponibilidades
e as suas 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.
2.1

Oferta Hídrica per capita

A primeira análise realizada foi o cotejo entre a vazão média de longo período das
bacias e a população existente. Esse valor indica a disponibilidade de recursos
hídricos média por habitante e é expressa pelo quociente entre a vazão média e a
população (m³/hab.ano), conforme equação apresentada a seguir.
IP = Qmlt / Pop.
Em que:


IP = Índice de oferta hídrica média per capita (em m³/hab/ano);



Qmlt = vazão média de longo termo (em m³/ano);



Pop. = População (em habitantes).

Por um lado, o valor do IP não reflete a real disponibilidade hídrica, ou seja, a efetiva
quantidade de água disponível para uso, uma vez que a vazão média não está
disponível em todas as circunstâncias. Por outro lado, trata-se de um índice importante
pois é utilizado pela Organização das Nações Unidas para um comparativo de
situação mundial.
De uma forma geral, foi adotada a seguinte escala para este indicador:


IP < 500 m³/hab/ano: baixa disponibilidade hídrica;



IP entre 500 e 1.700 m³/hab/ ano: moderada disponibilidade hídrica;



IP > 1.700 m³/hab/ano: alta disponibilidade hídrica.

O Quadro 2.1 apresenta os resultados por UGRH – Unidade de Gestão de Recursos
Hídricos. De uma forma geral, as UGRHs Itaúnas e Itabapoana apresentam os
maiores valores para esse índice, considerando que ele tem relação direta com o total
de população localizado na área e essas são as duas UGRHs com menor população
total. O inverso ocorre na UGRH Litoral Central em função de estar concentrada a
maior parte da população do Estado, na Região Metropolitana de Vitória. Vale
ressaltar que esse índice considera a situação apenas como se a disponibilidade
hídrica fosse alocada para abastecimento humano, não refletindo a situação de bacias
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hidrográficas em que o principal uso é para outras finalidades. Em seguida, os
resultados são espacializados e mostrados na Figura 2.1. Os resultados apresentados
nessa Figura corroboram com o já apresentado e explicado no Quadro 2.1, em que a
UGRH Litoral Central apresenta o menor índice em função de concentrar a maior parte
da população do Estado.
Quadro 2.1 – Indicador de Vazão Média por Habitante por UGRH.
UGRH
IP (m³/hab.ano)
Itaúnas

11.543,3

São Mateus

7.943,6

Doce

7.238,6

Litoral Centro-Norte

3.263,8

Litoral Central

1.170,6

Litoral Centro-Sul

5.067,2

Itapemirim

6.517,8

Itabapoana

17.334,4

Média Estado

4.634,2
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Figura 2.1 – Índice de Oferta Hídrica Média per Capita por UGRH.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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De uma forma geral, os resultados desse índice mostram boa oferta hídrica para todo
Estado. Apenas na UGRH Litoral Central, em função da maior população,
principalmente referente à Região Metropolitana de Vitória, o índice passa a ser de
moderada oferta.
Cabe ressaltar a finalidade principal desse indicador, de refletir possibilidades
relacionadas ao planejamento de recursos hídricos, indicando possíveis necessidades
de incremento de disponibilidade por meio de implementação de reservatórios de
acumulação de água do período chuvoso para uso no período seco. Entretanto,
apesar de ser utilizado globalmente para balanço hídrico e ser importante para
demonstrar disponibilidade média de água para os usos da população, principalmente
para seu uso humano, apresenta algumas fragilidades:


Não considera a sazonalidade de vazões ao longo do ano. Dessa forma, por
considerar apenas as vazões médias, sua resposta pode refletir uma situação
positiva que não reflete a totalidade do ano. As vazões de estiagem podem
indicar situação diferente em termos de criticidade;



Não reflete anos mais secos, que podem levar a problemas específicos em
nível de detalhe;



Por estar vinculado exclusivamente ao uso humano da água, não captura o uso
por parte de atividades econômicas, muitas das quais refletem a vocação
econômica regional. Por exemplo, a UGRH Itaúnas apresenta o segundo maior
valor

deste índice,

embora

seja uma região conhecida pela

baixa

disponibilidade hídrica, em consequência de o uso econômico principal ser a
irrigação, que utiliza grandes volumes de água.
2.2

Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais

A segunda análise de balanço hídrico realizada tratou do cotejo entre uma vazão de
referência hidrológica e as demandas hídricas em uma determinada bacia hidrográfica.
A European Environment Agency – EEA utiliza esse 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 este índice utilizando como referência de disponibilidade hídrica uma
vazão de estiagem, e não a vazão média.
Por exemplo, no Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, este índice foi
utilizado considerando a vazão de estiagem com 95% de garantia no tempo. Também
é utilizado nos relatórios e informes de conjuntura desenvolvidos anualmente pela
ANA, para todo território nacional.
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A experiência nacional adotou uma classificação que estabelece 5 faixas, conforme
apresentado no Quadro 2.2. A classificação apresentada no Quadro em questão
mostra 4 situações abaixo de 100% de comprometimento, em que ainda há
disponibilidade, mas deve se ter atenção, principalmente na última delas. Considerase, ainda, uma quinta classe que considera a situação em que o balanço hídrico é
negativo, ou seja, apresenta disponibilidade hídrica inferior à demanda e, com isso, há
a necessidade premente de execução de ações de gestão.
Quadro 2.2 – Classificação Quanto aos Níveis de Comprometimento Hídrico.
< 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, 2017.

No PERH/ES foi adotada a vazão de estiagem Q90 – vazão igualada ou superada em
90% do tempo, considerando ser aquela adotada como referência nos critérios de
outorga do Espírito Santo, estabelecida por meio da Instrução Normativa do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA nº 13/2009. O Quadro 2.3
apresenta os resultados desse balanço hídrico para as UGRHs do Espírito Santo. As
informações de disponibilidade hídrica e demanda foram calculadas e são
apresentadas em detalhe nos relatórios específicos sobre os temas em questão,
juntamente com suas metodologias de cálculo para obtenção de cada valor. A análise
das informações do Quadro 2.3 mostra que a situação de balanço hídrico por UGRH é
mais crítica nas Unidades mais ao norte do Estado, onde 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.
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Quadro 2.3 – Balanço Hídrico entre Demandas Hídricas e Vazão de Referência Q90.
UGRH

Balanço Hídrico (Demanda/Q90)

Itaúnas

165%

São Mateus

108%

Doce

158%

Litoral Centro-Norte

56%

Litoral Central

91%

Litoral Centro-Sul

28%

Itapemirim

20%

Itabapoana

4%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A Figura 2.2 apresenta, de forma espacializada por UGRH, os resultados dessa
análise segundo as cores do Quadro 2.3.
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Figura 2.2 – Balanço Hídrico Superficial.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017
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Conforme mencionado anteriormente, o balanço hídrico apresentado na Figura 2.2
utiliza informações de disponibilidades hídricas e demandas apresentadas em detalhe
e com suas metodologias de cálculo nos respectivos relatórios. Dessa forma, o cálculo
do balanço hídrico apresentado na Figura 2.2 é realizado por meio da relação entre a
demanda captada e a vazão disponível, considerando a vazão de referência Q90, que
é aquela utilizada como parâmetro de outorga pela AGERH, de acordo com a
Instrução Normativa IEMA nº 13/2009. Sendo assim, o balanço hídrico = demanda
captada (m³/s) / Q90 (m³/s). Considerando que as demandas e a vazão de referência
Q90 são utilizadas na mesma unidade em m³/s, o resultado do balanço é adimensional,
sendo apresentado na Figura 2.2, da mesma forma como já apresentado no Quadro
2.3 em percentual.
Com base nos resultados mostrados na Figura 2.2, é possível constatar que a
situação em termos de balanço hídrico encontra-se muito crítica na região norte do
Estado, nas UGRHs Doce, São Mateus e Itaúnas. Os resultados mostram que essas
Unidades de Gestão apresentam índices de balanço hídrico superior a 100%, o que
significa um comprometimento total das demandas hídricas consuntivas superior à
disponibilidade hídrica total obtida pela vazão Q90. Mesmo para outras UGRHs como
Litoral Central e Litoral Centro-Norte, os valores obtidos para o balanço hídrico
também mostram situação de grande preocupação, em que o comprometimento
hídrico atinge valores superiores a 50% da vazão de permanência de 90% do tempo.
Esses aspectos mostram necessidade urgente de implementação de ações de gestão
a serem desenvolvidas no Estado, principalmente nessas Unidades de Gestão com
maior comprometimento hídrico. Essas ações deverão ser propostas em etapa futura
do PERH/ES, referente ao plano de ações.
Cabe comentar que este balanço é aproximado, pois é realizado com simplificações
referentes ao fato de se adotar valores médios espaciais de disponibilidade hídrica e
de demanda. Nesse sentido, os valores de disponibilidade e demanda são
considerados para a totalidade da UGRH, para cálculo de seu balanço hídrico como
apresentado na situação do Quadro 2.3 e Figura 2.2. Com isso, esse balanço por
UGRH pode não mostrar situações mais críticas ou confortáveis em nível local, que
pode ser demonstrada apenas em nível de microbacia. O balanço hídrico em nível de
microbacia é verificado apenas com o cálculo sendo realizado por meio de ottobacia,
que tratam das menores áreas em que é possível especializar as demandas e
disponibilidade. Esses cálculos serão apresentados mais adiante neste relatório.
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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 definido do nível de água das lagoas.

2.3

Balanço Hídrico Quali-Quantitativo

Complementarmente ao balanço hídrico cujos resultados foram apresentados no item
anterior, 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 de demandas. Elas foram consideradas
naquele relatório pelo fato de demandarem determinada vazão disponível nos cursos
de água para a diluição dos efluentes domésticos, industriais e de cargas difusas.
Como foi esclarecido no relatório de demandas, as vazões de diluição são aquelas
necessárias para diluir a carga orgânica de forma que sua concentração atenda aos
limites da classe 2 da Resolução CONAMA n° 357/2005.
Sendo assim, o novo balanço hídrico soma as demandas para usos consuntivos às
demandas para diluição de efluentes e faz o seu cotejo com as vazões disponíveis
segundo a referência Q90, que é a vazão utilizada para efeito de outorga no Espírito
Santo. O cálculo é utilizado da seguinte forma: balanço hídrico = [demanda captada
(m³/s) + demanda para diluição de efluentes (m³/s)] / Q90 (m³/s).
O Quadro 2.4 e a Figura 2.3 apresentam os resultados desse balanço hídrico qualiquantitativo, considerando uma disponibilidade hídrica de estiagem, com 90% de
permanência – Q90. Os resultados apresentados no Quadro 2.4 e na Figura 2.3
mostram situações bastante críticas em praticamente todo o Estado, em que apenas
para as UGRHs Itabapoana e Litoral Centro-Sul as demandas para diluição de
efluentes, acrescidas das demandas para usos consuntivos podem ser supridas pela
oferta hídrica considerada pela vazão de referência Q90, sendo que no Litoral CentroSul em situação crítica. No restante do Estado, a situação se mostra preocupante,
uma vez que em todas as outras UGRHs o comprometimento hídrico para a diluição
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de efluentes e para demandas de usos consuntivos é superior à disponibilidade hídrica
considerada nos critérios de outorga do Estado, no caso a vazão de referência Q 90.
Esse fato mostra a necessidade de ações urgentes de gestão para melhoria no
indicador em questão, que deverão ser discutidas e apresentadas na etapa do
PERH/ES referente ao plano de ações.
Quadro 2.4 – Balanço Hídrico Quali-Quantitativo.
Balanço Hídrico (Demanda + Vazão
UGRH
de Diluição)/Q90
Itaúnas
228%
São Mateus
254%
Doce
257%
Litoral Centro-Norte
369%
Litoral Central
386%
Litoral Centro-Sul
93%
Itapemirim
128%
Itabapoana
44%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Figura 2.3 – Balanço Hídrico Quali-Quantitativo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017

16

Os resultados apresentados mostram uma situação muito crítica na maior parte do
Estado, sendo potencialmente preocupante na UGRH Itabapoana. Ou seja, 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.
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3 IDENTIFICAÇÃO DE BACIAS DE CONFLITO EM MACRO ESCALA
Conforme apresentado nos relatórios específicos de disponibilidade hídrica e
demandas, as informações de vazões de estiagem e captações foram espacializadas
para todo o Estado por ottobacias. Foi possível desenvolver os balanços hídricos em
nível local e identificar os principais focos de problemas e com necessidade de
urgência nas ações de gestão de recursos hídricos. Os balanços hídricos em âmbito
local foram realizados, com foco na identificação das principais bacias de conflito em
macro escala.
3.1

Balanço Hídrico em Âmbito Local

O balanço hídrico entre as disponibilidades e as demandas hídricas foi detalhado em
cada ottobacia considerando a oferta da vazão de referência Q90 e as demandas que
foram espacializadas de forma localizada. A Figura 3.1 apresenta os resultados,
identificando os locais em que as demandas superam a oferta hídrica, os quais são
passíveis de conflitos pelo uso da água. Os resultados apresentados por ottobacia na
Figura 3.1 mostram um maior detalhe dos principais pontos de balanço hídrico
negativo, em que o comprometimento hídrico é superior à disponibilidade considerada
por meio da vazão de referência Q90, utilizada para análise de pedidos de outorga no
Espírito Santo.
Os principais trechos de problemas são verificados nas UGRHs Doce, São Mateus e
Itaúnas. Há, ainda, trechos isolados nas UGRHs Litoral Centro-Sul, Litoral CentroNorte, Litoral Central e Itapemirim com alto índice de comprometimento hídrico.
De uma forma geral, esses pontos em que o balanço hídrico já se mostra
comprometido na situação atual devem ser utilizados como foco de ações de gestão
ou engenharia a serem propostas e discutidas no Plano de Ações.
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Figura 3.1 – Balanço Hídrico por Ottobacia no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

19

3.2

Balanço Hídrico Quali-Quantitativo

Assim como realizado para o balanço hídrico quantitativo, foi desenvolvido o
detalhamento por ottobacia para o balanço quali-quantitativo, de forma a verificar os
trechos de bacias com maior potencial de conflito e com necessidade premente para o
desenvolvimento de ações de gestão ou de engenharia.
A Figura 3.2 apresenta os resultados espacializados desse balanço hídrico. É possível
verificar situação crítica, com alto índice de comprometimento hídrico na quase
totalidade do Estado, com pequenos trechos de bacias em que são verificadas
situações de disponibilidade ainda não preocupante. Há necessidade de ações
urgentes de gestão de recursos hídricos e de engenharia, 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 efluentes. Este último tema foi tratado em maior detalhe no relatório de demandas,
em que foi apresentada análise das cargas poluidoras no Estado.
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Figura 3.2 – Balanço Hídrico Quali-Quantitativo por Ottobacia no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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4

BALANÇO

HÍDRICO

QUANTITATIVO

INTEGRADO

COM

DISPONIBILIDADES SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Um novo balanço hídrico quantitativo foi realizado considerando o uso conjunto das
disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas. Para tanto, foi acrescentada a
disponibilidade de águas subterrâneas da reserva ativa ou renovável à disponibilidade
hídrica superficial 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 no Quadro 4.1 e na Figura 4.1 de
forma espacializada por UGRH.
Quadro 4.1 – Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais e
Subterrâneas.
Balanço Integrado Disponibilidade
UGRH
Superficial e Subterrânea
129%
Itaúnas
71%
São Mateus
91%
Doce
48%
Litoral Centro-Norte
74%
Litoral Central
18%
Litoral Centro-Sul
6%
Itapemirim
4%
Itabapoana
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Os resultados apresentados no Quadro 4.1 e na Figura 4.1 mostram situação mais
confortável do balanço hídrico, que ocorre em função do grande aumento de
disponibilidade relacionado às águas subterrâneas. Porém, cabe ponderar uma série
de restrições a estes resultados. Uma das mais fortes é que boa parte do Estado se
encontra sobre aquíferos fissurais, onde a água subterrânea se encontra nas fraturas
que nem sempre são acessíveis por perfurações de poços. A Figura 4.2, que foi
apresentada também no relatório sobre disponibilidades, evidencia que apenas na
parte litorânea, onde existem problemas de intrusão salina que limitam a captação das
águas subterrâneas, e nas partes baixas das UGRHs Itaúnas, São Mateus, Doce e
Litoral Centro-Norte, ocorrem os aquíferos granulares, com maiores produtividades.
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 insuficiente para atender a demandas hídricas maiores.
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Figura 4.1 – Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais e
Subterrâneas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Figura 4.2 – Mapa de Sistemas Aquíferos do Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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As águas subterrâneas normalmente são consideradas reservas estratégicas para
atender aos usos mais exigentes quanto aspectos de qualidade, principalmente pelo
fato de usualmente demandarem tratamentos mais simplificados para estarem aptas
para o consumo de acordo com as diversas finalidades.
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.
Desta forma, este balanço hídrico considerando o uso conjunto de águas superficiais e
subterrâneas serve como referencial, devendo ser avaliado levando em consideração
as restrições em questão.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal desse relatório é de apresentar as análises e resultados de
balanço hídrico para o Estado do Espírito Santo considerando a situação atual em
termos de demandas e disponibilidade. Para isso, foram utilizadas informações de
disponibilidade hídrica e demandas advindas dos relatórios específicos sobre esses
temas, que detalharam a metodologia e os seus resultados obtidos.
A primeira análise desenvolvida tratou da demanda per capita no Estado e avaliou a
relação entre a oferta hídrica e a relação direta com o número de habitantes em cada
UGRH. Os resultados dessa avaliação mostraram uma situação mais positiva nas
UGRHs Itaúnas e Itabapoana, com maiores valores para esse índice, por se tratarem
das duas UGRHs com menor população total. Dessa forma, mesmo que tenham
baixos índices de oferta hídrica, sua relação com a população leva a situações
positivas. Por outro lado, a pior situação foi verificada na UGRH Litoral Central em
função de estar concentrada a maior parte da população, na Região Metropolitana da
Grande Vitória.
Em seguida, foi realizada a análise quantitativa, com a relação direta entre a oferta
hídrica considerada pela vazão de referência Q90 (vazão utilizada para análise de
outorgas) e a demanda total para cada UGRH. Os resultados mostraram uma situação
mais crítica para as UGRHs mais ao norte do Estado onde a oferta hídrica é menor e
apresenta altos índices de demanda, principalmente para o setor agrícola. 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, considerando menor
demanda para os usos do setor agropecuário. Ainda nesse balanço, vale ressaltar a
situação da UGRH Doce que mostra uma situação bastante preocupante,
principalmente pelo fato de ter o rio de mesmo nome escoando com bastante oferta,
mas que ainda é perceptível a grande preocupação das comunidades e cidades que
são abastecidas com suas águas devido ao acidente da barragem de rejeito de
Mariana (MG), que comprometeu a qualidade de suas águas. Algumas cidades, como
Baixo Guandu, de forma emergencial passaram a captar suas águas do rio Guandu.
O balanço hídrico quali-quantitativo mostrou situação bastante preocupante no estado
como um todo. Esse balanço considerou, além da demanda para usos consuntivos,
aquela relacionada à diluição de efluentes e, com isso, os valores de demandas de
água totais em cada UGRH foram aumentados. Com isso, os resultados mostraram

26

situação em que boa parte das UGRHs apresentou comprometimento hídrico superior
à oferta relacionada à vazão de referência de outorgas Q90%.
Para localização dos problemas principais em suas respectivas microbacias, foi
realizado o balanço hídrico por ottobacia, considerando a situação apenas das
demandas consuntivas acrescidas das demandas para diluição de efluentes. Os
resultados mostraram que mesmo para as UGRHs São Mateus, Itaúnas e Doce em
que há problemas sérios de comprometimento hídrico, ainda há trechos em que a
situação é mais confortável.
O último balanço hídrico realizado foi de forma compartilhada entre as águas
superficiais e subterrâneas com um acréscimo da oferta hídrica, considerando a
possibilidade de atendimento de parte das demandas com base na disponibilidade dos
aquíferos do Estado. Nesse sentido, os resultados mostraram uma situação mais
confortável em termos de comprometimento hídrico, considerando o importante
aumento da oferta hídrica. No entanto, foram feitas algumas ressalvas, sendo a
principal relacionada ao fato da disponibilidade de águas subterrâneas estar bastante
localizada em aquíferos fissurais e, com isso, ter a dependência de se encontrar as
fraturas durante a perfuração de poços.
Por fim, considera-se que os resultados foram bastante relevantes para esta etapa de
trabalho, uma vez que mostraram as principais UGRHs com problemas em termos de
balanço hídrico e alguns pontos localizados, o que dará suporte à discussão e
proposta do plano de ações em etapa futura do trabalho.
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