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1

APRESENTAÇÃO

Este documento trata do relatório referente ao Produto 2: Diagnóstico, Etapa 2 Relatório Técnico sobre as Condicionantes 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.
Seu propósito é apresentar uma análise das Condicionantes Ambientais, Econômicas,
Sociais, Políticas, Históricas, Legais e Institucionais do Estado do Espírito Santo. Tudo
isso com o intuito de subsidiar o Diagnóstico sobre os Recursos Hídricos do Estado
para contrapor, em um dos produtos futuros, estas condicionantes com o macro
balanço hídrico de cada uma das Unidades de Gestão dos Recursos Hídricos do
Estado. Desta forma, pretende-se avaliar como estas condicionantes afetam os
balanços hídricos, já abrindo espaço às análises de futuro, a serem realizadas na fase
de prognóstico.
O Capítulo 2 do relatório faz uma breve apresentação do Estado, contextualizando sua
localização geográfica, principais características e as divisões das Unidades de
Gestão dos Recursos Hídricos que serão abordadas no PERH|ES.
O terceiro capítulo apresenta a análise institucional e legal do processo de Gestão de
Recursos Hídricos no Espírito Santo.
No Capítulo 4 são apresentadas análises sobre os aspectos ambientais do Estado,
sendo abordados em dois tópicos: aspectos físicos, que englobam climatologia,
geologia, geomorfologia, relevo, pedologia e hidrogeologia; e meio biótico, com a
caracterização do bioma da Mata Atlântica e a descrição das Áreas Naturais
Protegidas.
O Capítulo 5 apresenta a avaliação histórica, política e socioeconômica do Espírito
Santo, abordando a mudança do perfil socioeconômico da sociedade capixaba através
de um relato histórico, identificação de padrões culturais e minorias étnicas, e
avaliação dos índices sociais de desenvolvimento humano, que sofreram alterações
ao longo do tempo decorrente de políticas públicas e formação de grupos sociais
organizados, principalmente após o processo de redução da cafeicultura e advento da
indústria como vetor relevante da economia.
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O sexto capítulo apresenta a análise de demografia do Estado, envolvendo aspectos
de estrutura etária, projeções populacionais, aspectos de urbanização, migração, e de
emprego e renda.
No Capítulo 7 é apresentada a dinâmica econômica do Espírito Santo, descrevendo os
principais indicadores econômicos e as principais fontes geradoras de renda do
Estado. Ainda neste capítulo é apresentada a distribuição geográfica dos distintos
usos e coberturas do solo capixaba, relacionando-os a cada uma das Unidades de
Gestão dos Recursos Hídricos existentes.
Quase finalizando, o Capítulo 8 apresenta uma descrição e detalhamento da situação
das variáveis estratégicas gerenciais definidas conforme metodologia da Prospectiva
Estratégica Territorial – PET. Para finalizar, o nono Capítulo apresenta as
considerações finais deste documento.
Cabe adiantar que se trata de um documento extenso, que busca refletir a
complexidade do Estado do Espírito Santo, em termos institucionais, ambientais,
políticos, históricos socioeconômicos, demográficos e da dinâmica econômica e de
ocupação do solo. Busca igualmente, tendo por base estas referências, analisar as
variáveis estratégicas gerenciais a serem usadas na Prospectiva Estratégica
Territorial. Também cabe a ele respaldar a equipe envolvida na elaboração do
PERH|ES com informações relevantes para consecução dos objetivos do Plano.
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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 à 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 Geografia 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. Pela classificação de Köppen, o clima predominante no Estado
é o tropical úmido ou subúmido Am, sendo caracterizado como quente e úmido, com
temperatura média acima dos 18º Celsius no mês mais frio e uma estação seca de
pequena duração, esta variando entre um e três meses.
O Estado possui 78 municípios, sendo a capital Vitória, e 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 de Vitória. 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 infraestrutura viária (rodovias e ferrovias) acha-se implantada nos quase 400 km de
extensão latitudinal e 170 km de extensão longitudinal do Estado. Ele é cortado por
importantes rodovias federais que auxiliam nas conexões interestaduais e interregionais, sendo as principais rodovias as BR-101, BR-262 e BR-259. Quanto às
ferrovias, o Espírito Santo conta com dois importantes eixos ferroviários que auxiliam,
predominantemente, o escoamento das produções do Estado e de outras regiões do
país para os portos capixabas, principalmente commodities. São estes eixos: Ferrovia
Centro-Atlântica (EF-103) e Ferrovia Vitória-Minas (EF-262).
A Figura 2.1 apresenta a localização do Estado do Espírito Santo no país, bem como a
identificação das rodovias federais e ferrovias existentes, além dos municípios
capixabas com maior porte populacional, de acordo com os dados oficiais do Censo
2010.
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Figura 2.1 – Localização do Estado do Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017
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De acordo com IBGE, 2007 há as seguintes classificações de cidades no país:


Metrópoles: trata dos 12 principais centros urbanos no país, caracterizados em
função do porte e por fortes relacionamentos entre si e com outros municípios
de diversos portes no país;



Capital Regional: integram este nível 70 centros que, como as metrópoles,
também se relacionam com o estrato superior da rede urbana. Com
capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm
área de inﬂuência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um
conjunto de atividades, por grande número de municípios. Este nível se divide
em três subdivisões. O primeiro grupo (A) inclui as capitais estaduais não
classiﬁcadas no nível metropolitano e Campinas. O segundo (B) e o terceiro
(C), além da diferenciação de porte, têm padrão de localização regionalizado,
com o segundo mais presente no Centro-Sul, e o terceiro nas demais regiões
do país;



Centro Subregional: em nível nacional, integram este nível 169 centros com
atividades de gestão menos complexas têm área de atuação mais reduzida, e
seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, em
geral, apenas com as três metrópoles nacionais. Com presença mais adensada
nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul, e mais esparsa
nos espaços menos densamente povoados das Regiões Norte e Centro-Oeste.
Eles foram divididos pelo IBGE em dois grupos (A e B) em função do porte e
nível de relacionamentos.

A capital, Vitória, é o município do Estado com a maior área de influência e está
classificada pelo estudo Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2007) como
Capital Regional Nível A, sendo referida como destino, para um conjunto de
atividades, por pessoas de um grande número de municípios.
Além de Vitória, recebe destaque nas relações de influência do Estado, segundo o
mesmo estudo, o município de Cachoeiro de Itapemirim como Capital Regional Nível
C, Colatina e São Mateus como Centro Subregional Nível A, e Linhares como
Centro Subregional Nível B. Estes municípios são caracterizados pela menor área
de influência e pelas suas relações ocorrerem, predominantemente, entre os
municípios do Estado e com as Capitais Regionais como no caso da capital do Estado,
Vitória.
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O Espírito Santo possui relações de influências externas com seis metrópoles do país:
a Grande Metrópole Nacional de São Paulo, as Metrópoles Nacionais de Brasília e Rio
de Janeiro, bem como as Metrópoles de Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. A Figura
2.2 mostra estas conexões externas do Estado. A Figura 2.3 apresenta as regiões de
influência dos municípios do Espírito Santo entre si e com os municípios próximos dos
Estados vizinhos.
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Figura 2.2 – Conexões Externas do Espírito Santo.
Fonte: Adaptado de IBGE, 2007
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Figura 2.3 – Regiões de Influência dos Municípios do Espírito Santo.
Fonte: Adaptado de IBGE, 2007

O Estado do Espírito Santo está localizado em duas Regiões Hidrográficas Nacionais,
Atlântico Leste e Atlântico Sudeste, e é atravessado por um dos mais importantes rios
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com águas de domínio da União, o Rio Doce. O Estado possui participação ativa no
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e tem implantados cinco Comitês
Estaduais de Bacias Hidrográficas de afluentes do Rio Doce: 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 dos cinco comitês de afluentes capixabas do Rio Doce, mais nove Comitês de
Bacias Hidrográficas de rios de domínio estadual estão instalados no Estado. O
Quadro 2.1 os identifica, bem como indica o estágio de elaboração dos seus Planos de
Recursos Hídricos. O mapa da Figura 2.4 mostra as bacias ou regiões hidrográficas
agregadas a cada comitê.
Quadro 2.1 – Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos no Estado do Espírito Santo.
Plano de
Abrangê
Regiões
Nome do Comitê
Decreto de criação
Recursos
ncia
Hídricos
Itaúnas
909-R de 31/10/2001
Em elaboração
Norte
São Mateus
2.619-R de 10/11/2010
Em elaboração
Pontões e Lagoas do Rio
2.035-R de 03/04/2008 e
Sim*
Doce (antigo São José)
3.793-R de 20/03/2015
Barra Seca e Foz do Rio
3.792-R de 20/03/2015
Sim*
Doce
Doce
Guandu
1.901 R de 13/08/2007
Sim*
Santa Maria do Rio Doce

883-S de 25/04/2005

Sim*

Santa Joana

3967-R, de 05/03/2016

Sim*

Litoral Centro Norte

2376-R de 13/10/2009

Não

Santa Maria da Vitória

1.934-R de 10/10/2007

Sim

Jucu

1.935-% de 10/10/2007

Sim

Benevente

1.206-R de 29/08/2003

Sim

Estadual
Centro

Sul

Novo

1.350-R de 08/07/2004

Em elaboração

Itapemirim

1.703-R de 19/07/2006

Em elaboração

Itabapoana

4110-R, de 05/06/2017

Em elaboração

Federal
Doce
Doce
Sim
*Plano elaborado conjuntamente com o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce (PIRH-Doce).

Das oito Unidades de Gestão capixabas, conforme disposto na Resolução CERH nº
001/2009, a UGRH Doce é a maior em termos territoriais, abrangendo mais de um
terço (34%) da área total do Estado e intersectando 36 (trinta e seis) dos 78 (setenta e
oito) municípios do Estado.
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Figura 2.4 – Comitês de Bacias Hidrográficas no Espírito Santo.
Fonte: AGERH, 2017.
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3

ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Neste capítulo serão analisadas as questões legais e institucionais da Política e do
Planejamento de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. Além de uma análise
do que existe consolidado, ou em consolidação, serão realizadas recomendações
preliminares a respeito de possíveis aperfeiçoamentos legais e institucionais. Estas
recomendações serão mais bem detalhadas na fase final do Plano de Ações, quando
as macro estratégias de ação estiverem concebidas e preliminarmente aprovadas.
3.1

Aspectos Legais

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo foi instituída por meio da
Lei Estadual nº 5818, de 29 de dezembro de 1998. Dessa forma, considerando um
período de menos de 2 anos após a instituição da Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997), a legislação estadual seguia os mesmos
princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos e ressaltava alguns aspectos
específicos referentes a características do Estado.
Alguns anos depois, com a experiência adquirida no Estado com a aplicação dos
princípios e instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, foi verificada a
necessidade de adequação em sua Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo
atualizada por meio da Lei Estadual 10.179, de 17 de março de 2014. Esta lei revoga a
anterior, de 1998, e “dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo – SIGERH/ES e dá outras providências”.
A Política Estadual de Recursos Hídricos estabelece, no Art. 2º., os fundamentos de
gestão, com alguns itens acrescidos àqueles previstos na Política Nacional. Apenas no
que se refere aos usos prioritários para consumo humano e dessedentação animal, foi
mantido o texto da Lei Federal nº 9433/1997. São ressaltados, a seguir, os novos
fundamentos incluídos ou aqueles com textos adaptados em relação aos da Política
Nacional:


“a água é bem do domínio público, cujo acesso é direito de todos, desde que
não comprometa sua disponibilidade e qualidade;



a interconexão entre as águas subterrâneas, as superficiais e as interações
presentes no ciclo hidrológico;



a água é recurso natural limitado, dotado de valor social, cultural, ecológico e
econômico;
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a gestão dos recursos hídricos proporcionará o uso múltiplo das águas,
devendo ser feita de forma descentralizada, e com a participação da sociedade
civil organizada, dos usuários e do poder público, devidamente representados
de forma paritária, nos Comitês de Bacias ou Regiões Hidrográficas;



a bacia hidrográfica é a unidade físico-territorial para implementação da política
e do sistema estadual de recursos hídricos, consideradas as influências das
regiões limítrofes e das camadas subjacentes do solo;



a harmonização entre os usos antrópicos e a manutenção dos ecossistemas.”

Em seguida, no Art. 3º., que trata dos objetivos da Política Estadual, há que se
ressaltar alguns aspectos de diferença em relação à Política Nacional. É acrescentado
o objetivo de “contribuir para a conservação e preservação das áreas úmidas do
Estado”. Trata-se de aspecto relevante e particular do Estado, considerando sistemas
de lagoas e outras áreas próximas à zona costeira. Quanto aos demais objetivos, são
semelhantes aos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, com pequenas
adaptações em seus textos:
I.

garantir à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade dos recursos
hídricos, em quantidade e qualidade;

II.

garantir a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, considerando o
princípio dos usos múltiplos, com vista ao desenvolvimento sustentável;

III.

assegurar a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos
adversos, de origem natural, ou decorrentes do uso inadequado dos recursos
naturais.

No Art. 4º. são estabelecidas as diretrizes para o gerenciamento de recursos hídricos
no Estado, ressaltando-se:


A gestão de recursos hídricos deve ser realizada de forma sistêmica, sem
dissociação de aspectos de qualidade e quantidade;



A gestão dos recursos hídricos deve ser adequada às diversidades físicas,
bióticas, ecológicas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das
diversas regiões do Estado;



O planejamento e gestão dos recursos hídricos deve ser articulado com aquele
referente a outros setores como a gestão ambiental, de saneamento, resíduos
sólidos, planejamento do uso e ocupação do solo dos municípios e a gestão de
sistemas estuarinos e zonas costeiras;



Os usos de águas devem ser regulados no que se refere às atividades que
interfiram nas águas superficiais e subterrâneas;
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No caso das águas subterrâneas, sua disponibilidade deve ser observada em
função do aquífero;



Às informações sobre recursos hídricos produzidas deve ser dada ampla
publicidade.

Em seu Art. 6º, estabelece os instrumentos para o gerenciamento de recursos hídricos
no Estado, a saber:
I.

O Plano Estadual dos Recursos Hídricos - PERH;

II.

Os Planos de Bacia ou Região Hidrográfica;

III.

O Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade, segundo os
usos preponderantes;

IV.

A Outorga do direito de uso de recursos hídricos;

V.

A Cobrança pelo uso de recursos hídricos;

VI.

O Sistema de Informações em Recursos Hídricos;

VII.

A Compensação em Recursos Hídricos;

VIII.

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais - FUNDÁGUA.

Em relação à Política Nacional, um aspecto relevante são os instrumentos acrescidos
na Política Estadual: Compensação em Recursos Hídricos e Fundo Estadual de
Recursos Hídricos e Florestais – FUNDÁGUA. Este último foi instituído inicialmente
pela Lei n°. 8.960/2008, posteriormente revogada, sendo adiante reformulado pela Lei
no. 9.866/2012 e 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
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.
O FUNDÁGUA possui três subcontas, a saber, Recursos Hídricos, Cobertura Florestal
e Residentes Ambientais. Cabe ressaltar alguns aspectos do FUNDÁGUA no que se
refere à Subconta Recursos Hídricos:


A principal fonte de recursos do FUNDÁGUA trata do percentual de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) do produto da arrecadação proveniente dos “royalties”
do petróleo e do gás natural, contabilizados pelo Estado;



Em seu artigo 2º, a Lei Estadual nº 10.557/2016 prevê a consideração de
recursos advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Fundo.
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No que se refere aos gastos possíveis para os recursos do Fundo, ainda conforme a
Lei Estadual nº 10.557/2016 é importante ressaltar aspectos relacionados aos
seguintes itens:


Fomento à criação e fortalecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas –
CBHs;



Estudos, obras e serviços referentes à segurança hídrica ou à conservação,
preservação e uso racional, dentre outros previstos no Plano Estadual de
Recursos Hídricos;



Monitoramento hidrológico;



Estímulo ao uso racional da água;



Implementação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos;



Sustentabilidade financeira da estrutura administrativa de Agências de Bacia ou
entidade delegada de suas funções.

Cabe ressaltar ainda dois aspectos: o primeiro se refere ao financiamento de estudos,
obras e serviços presentes no PERH|ES, dessa forma prevendo possibilidade de
intervenções para segurança hídrica e projetos de Pagamento por Serviços
Ambientais – PSA, prevendo-se, ainda, recursos advindos da conta “Cobertura
Florestal”. O segundo, quanto à sustentabilidade de estrutura administrativa de
Agências de Bacia: nesta situação é possível que o complemento do financiamento
dessas entidades seja realizado com recursos do Fundo.
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. Este instrumento ainda não foi regulamentado.

3.1.1

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. De uma forma geral, deve
ser apto a fornecer séries estatísticas, gráficos e mapas gerenciais sobre recursos
hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. E, finalmente, deve ser compatível e
integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH.
Dessa forma, se torna ferramenta fundamental para o processo de gerenciamento de
recursos hídricos no Estado.
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A coordenação do sistema é prevista para ser realizada pelo órgão gestor de recursos
hídricos, no caso a AGERH, incluindo aí funções de operação, manutenção e
atualização frequente das bases de dados. Outro aspecto fundamental de um sistema
como o SEIRH trata da publicidade e disponibilização de informações à sociedade,
que deve ter acesso fácil e amigável tanto no que se refere ao conhecimento da
situação atual quanto para o desenvolvimento de estudos e avaliações referentes ao
gerenciamento de recursos hídricos no Estado.
Esse Sistema ainda não foi implementado no Espírito Santo, sendo esta uma das
lacunas e que deve ser indicada nas ações previstas no Plano de Ações a ser
desenvolvido para o PERH|ES, sendo relevante o protagonismo da AGERH junto ao
tema. As informações básicas para constarem junto ao SEIRH são previstas no artigo
46 da Lei Estadual nº 10.179/2014:
“I - pluviométricas e climatológicas;
II - fluviométricas;
III - de qualidade de água;
IV - cadastrais de usuários de recursos hídricos em todas as bacias
hidrográficas no Estado;
V - cadastrais de poços de extração de águas subterrâneas;
VI - sobre os planos regionais, federal, estadual ou municipal, setoriais,
de bacias ou regiões hidrográficas;
VII - sobre diagnósticos hídricos.”
Dessa forma, além de constarem todas as informações técnicas relacionadas a
disponibilidade hídrica e monitoramento, é importante ressaltar a necessidade de
apresentar aspectos relacionados à governança, legislação, bem como à aplicação
dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos. 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 trata de um dos instrumentos com maior necessidade de avanço nos
próximos anos no Estado.
3.1.2

Planos de Recursos Hídricos de Bacia ou Região Hidrográfica

Trata-se de mais um dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos do Espírito
Santo e visa a fundamentar e orientar a implementação de programas, projetos e
ações para cada bacia ou região hidrográfica. A atribuição de elaboração desses
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planos é da respectiva Agência de Bacia, com aprovação formal do respectivo CBH.
Considerando que ainda não há Agência de Bacias no âmbito do Estado do Espírito
Santo, a Lei Estadual nº 10.179/2014 prevê, nesses casos, a elaboração desses
planos pela AGERH como órgão gestor de recursos hídricos, desde que por decisão
do respectivo CBH e comunicação ao CERH – Conselho Estadual de Recursos
Hídricos para homologação.
No contexto do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce – PIRH Doce, foram desenvolvidos Planos de Ações para todas as sub-bacias,
incluindo as três definidas para o Espírito Santo à época, no caso o Santa Maria do
Doce que incluiu a área atual do CBH Santa Joana, Guandu, São José incluindo a
área atual dos CBHs Pontões e Lagoas e Barra Seca e Foz do Rio Doce.
Foram, ainda, concluídos no Espírito Santo os Enquadramentos e Planos de Recursos
Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Benevente, em 2015, e Santa Maria da
Vitória e Jucu, em 2016. Estão sendo elaborados pela AGERH, os Enquadramentos e
Planos de Recursos Hídricos das seguintes bacias hidrográficas: Itabapoana,
Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus.
Dessa forma, de acordo com a definição das Unidades de Gestão de Recursos
Hídricos – UGRH do Estado, apenas o Plano de Recursos Hídricos para a Região
Hidrográfica Litoral Centro Norte ainda não foi iniciado.
No que se refere aos aspectos legais, foi aprovada a Resolução CERH nº 028/2011
com o objetivo de estabelecimento de diretrizes complementares à elaboração de
Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos de Água em classes. No
caso específico de planos, tal ato remete à Resolução do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos – CNRH nº 17/2001, que foi a primeira em nível nacional sobre o
tema. No entanto, em 2012, o mesmo CNRH revisou o processo em questão, editando
a Resolução nº 145/2012, que estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. Dessa forma, deve ser considerada a
necessidade de revisão da resolução estadual, incorporando, quando aplicável ao
Estado, as diretrizes da resolução mais nova em nível nacional, e delimitando ou
detalhando o tema em nível estadual.
3.1.3

Enquadramento de Corpos de Água em Classes de Uso e Conservação

O Enquadramento na Lei Estadual foi estabelecido com os mesmos objetivos da
Política Nacional, de assegurar qualidade de água compatível com os usos
preponderantes, diminuir custos de controle de poluição das águas, mediante ações
preventivas e acrescenta a função de estabelecer metas de qualidade.
29

Tratando dos aspectos legais, a Resolução já citada anteriormente do CERH nº
028/2011 estabelece diretrizes complementares ao processo de Enquadramento. De
uma forma geral, estabelece que os estudos de Enquadramento devem seguir a
legislação nacional, no caso por meio da Resolução CNRH nº 091/2008 e a Resolução
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 357/2005.
É importante destacar aspecto realçado na Resolução do CERH que dispõe, em seu
artigo 6º, que o processo de Enquadramento dos Corpos de Água em Classes deverá
ser realizado preferencialmente de modo concomitante ao Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica. Apesar de já ter sido destacado na resolução disposta em nível
nacional, esse ponto é de grande relevância e coerência. Afinal, o Enquadramento
estabelece uma meta de qualidade para as águas da bacia, o que, junto com metas
relacionadas à segurança de suprimento às demandas hídricas, constituem-se
componentes fundamentais de um Plano de Recursos Hídricos. Um Plano que não
considerasse os aspectos de qualidade de água tratados no Enquadramento seria
claramente um plano incompleto. E um processo de Enquadramento que não
considerasse as intervenções para alcance da quantidade almejada – geralmente
consideradas em um plano - além de incompleto, seria também inconsequente, pois
estaria estabelecendo objetivos sem se atentar para a viabilidade de alcançá-los.
Além disto, existem possibilidades de geração de economias de escala para a
elaboração de Planos e Enquadramentos, pois eles podem usar a mesma base de
dados. Sendo realizados de forma concomitante, o processo de mobilização dos CBHs
e discussão dos temas técnicos se mostra mais fortalecido levando, inclusive, a um
processo natural de capacitação de seus membros e fortalecimento institucional.
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 Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica que estão sendo elaborados
atualmente pela AGERH (bacias dos rios Itabapoana, Itapemirim, Itaúnas, Novo e São
Mateus) também terão propostas de Enquadramento.
Para a bacia do Rio Doce, a AGERH elaborou Termo de Referência para a
contratação dos estudos de Enquadramento, devendo em breve lançar o Edital de
licitação. Isto complementará o Plano de Ações do PIRH Doce. Considerando que o
Plano de Recursos Hídricos foi aprovado em 2010 e, portanto, há mais de 5 anos,
devem ser priorizados estes estudos e, caso necessário, indicação de diretrizes e
recomendações para atualização dos planos das bacias dos afluentes capixabas do
Rio Doce.
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No que se refere aos aspectos legais do Enquadramento, foi verificado que a
resolução do CERH nº 028/2011 já remete para a última resolução do CNRH com os
procedimentos e diretrizes relacionados ao Enquadramento: Resolução CNRH nº
91/2008. No entanto, conforme já abordado no item anterior, quando foram
considerados os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, foi sugerida a
revisão e atualização de tal resolução.
Nesta atualização deve ser considerada a necessidade de que o Enquadramento seja
proposto no âmbito da elaboração do Plano de Recursos Hídricos de Bacia
Hidrográfica. Ele comporia o Plano como uma meta de qualidade das águas a ser
alcançada, tendo por base medidas estruturais (obras) e não-estruturais (instrumentos
de gestão) previstas. E seria considerado em conjunto com o alcance de metas de
qualidade, vinculadas, entre outras possibilidades, à segurança de suprimento às
demandas outorgadas e a níveis de eficiência de uso de água. Desta forma seria
acatado o princípio da indissociabilidade entre os aspectos de qualidade e de
quantidade das águas no âmbito do planejamento e da Gestão de Recursos Hídricos.
3.1.4

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

A Lei Estadual nº 10.179/2014 apresentou em seus artigos 30 a 42 os objetivos e
diretrizes para a aplicação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento
em fase de implementação nas águas de domínio do Estado.
O primeiro ponto a ressaltar trata dos objetivos da Cobrança no Espírito Santo. A Lei
Federal nº 9.433/1997 já havia apresentado os objetivos de reconhecer a água como
bem econômico e dar a indicação ao usuário de seu real valor, incentivar o uso
racional da água e obter recursos financeiros para programas e intervenções previstos
em Planos de Recursos Hídricos. No Estado foram acrescentados outros objetivos:


Assegurar padrões de qualidade adequados aos usos e melhorar o
aproveitamento socioeconômico, integrado e harmônico da água;



Assegurar a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos;



Estimular o investimento em despoluição, reúso, proteção e conservação, bem
como a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos,
de acordo com o Enquadramento dos corpos de águas;



Induzir e estimular a conservação, o manejo integrado, a proteção e a
recuperação dos recursos hídricos, com ênfase para as áreas inundáveis e de
recarga

dos

aquíferos,

mananciais

e

zonas

ripárias,

por

meio

de

compensações e incentivos aos usuários;
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Contribuir para a indução da localização dos usuários na bacia hidrográfica, de
acordo com o Enquadramento dos corpos de água da bacia.

De uma forma geral, os novos itens agregados normalmente são considerados no
contexto do incentivo ao uso racional e dos programas e projetos apresentados nos
Planos de Recursos Hídricos. No entanto, cabe ressaltar o último item, que relaciona à
indução da localização de usuários em uma bacia hidrográfica, de acordo com o
Enquadramento dos corpos de água da bacia. Este item sugere a possibilidade de
diferenças de valores de Cobrança dentro de uma mesma bacia, de forma que
usuários possam optar por implementar seus usos da água em sub-bacias específicas
conforme propostas de Enquadramento menos restritivas. Vale ressaltar que o
Enquadramento deve ser realizado em função de usos preponderantes mais restritivos
em cada corpo de água e, portanto, a indução de sua efetivação por meio da
Cobrança faz sentido e indica um reforço ao seu efetivo cumprimento. Isto fez com
que nos mecanismos de Cobrança adotados nas bacias brasileiras imponha-se um
coeficiente (Kcap) que onera os usuários que captem água em trechos nos quais as
metas de qualidade de água sejam melhores.
Outro ponto a ser destacado na Lei Estadual nº 10.179/2014 trata da indicação de
diretrizes para serem observadas na fixação de valores para Cobrança, envolvendo
aspectos relacionados a: tipo de corpo de água (natural, superficial, subterrâneo ou
artificial); classe de Enquadramento; disponibilidade hídrica; grau de regularização por
obras hidráulicas; volume utilizado; consumo; finalidade; sazonalidade; característica
de aquífero; localização do usuário; carga lançada; características físico-químicas do
corpo de água de captação ou lançamento. Portanto, a norma legal emite sinais de
aspectos a serem considerados.
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.
Outro aspecto importante é a disposição de que arrecadações da Cobrança sejam
destinadas em um primeiro momento ao FUNDÁGUA, para posterior transferência à
Agência de Bacia, ou entidade delegada de suas funções. Fundamental é que os
recursos arrecadados não podem ser objeto de contingenciamento, conforme o
disposto no § 2º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
As despesas administrativas do sistema são mantidas ao limite máximo já previsto em
legislação federal de 7,5% (sete e meio por cento) envolvendo, nesse caso, o custeio
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das ações da Agência de Bacia e os custos de implantação e operação dos
mecanismos de Cobrança.
Tratando da aplicação dos recursos, a lei prevê que serão realizados na bacia de
origem, mas considera possibilidade de excepcionalidade em que o CBH aprove, de
forma justificada, a aplicação em outra bacia ou região hidrográfica do Estado.
Um ponto relevante na legislação estadual trata da possibilidade de dedução de
valores de Cobrança para usuários em função de investimentos em ações voluntárias
para a melhoria da qualidade da disponibilidade dos recursos e do regime fluvial, que
resultem em aumento da disponibilidade hídrica da bacia, inclusive práticas de reúso,
racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água. Trata-se de
ponto de grande relevância, uma vez que é possível que os usuários já venham
desenvolvendo ações na bacia e que sejam compatíveis com aquelas definidas nos
Planos de Recursos Hídricos, podendo ampliar ou gerar sinergia para a melhoria das
suas condições. Nesse caso, podem ser bonificados com deduções em seus valores
de Cobrança.
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 de 14 de junho de 2015. Aprovou, ainda, 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
Comitês realizaram processos de discussão e aprovaram suas Deliberações que
foram encaminhadas ao CERH para aprovação formal (Deliberação nº 02, de 19 de
abril de 2011, do CBH São José e Deliberação nº 02, de 20 de abril de 2011, do CBH
Guandu). No entanto, tais processos de Cobrança ainda não foram efetivados.
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 é cobrada nos afluentes mineiros. Já existe a Agência da Bacia do
Rio Doce, que atua nos territórios dos afluentes mineiros e da calha principal e poderá
vir a ser a Agência de Bacia dos afluentes capixabas. Ainda, para complementar os
trabalhos, a AGERH iniciou um processo de cadastramento de usuários de água, tanto
para fins de regulamentação das Outorgas, quanto para facultar a Cobrança pelos
usos.
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No que se refere às demais bacias do Estado, a não existência 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 no Estado. Além das bacias
afluentes do Doce existem discussões a respeito de mecanismos de Cobrança nas
bacias dos Rios Benevente, Santa Maria Vitória e Jucu.
O Brasil já apresenta relevante acúmulo de experiências relacionadas à Cobrança pelo
uso de recursos hídricos, tanto em águas de domínio da União, quanto em águas de
domínio estadual. Os mecanismos de Cobrança são muito similares, cobrando-se pela
captação e pelo consumo de água, e pelo lançamento de poluentes. Neste momento
apenas a carga de poluentes orgânicos, medida pela Demanda Bioquímica de
Oxigênio de 5 dias a 20 oC é cobrada.
O mecanismo adotado nas águas de domínio da União e do Estado de Minas Gerais
na bacia do Rio Doce eliminou a cobrança pelo consumo de água, simplificando a
formulação e evitando uma série de dificuldades de se estimar a água consumida em
diversos usos. Neste sentido, parece razoável que as bacias dos afluentes capixabas
ao Rio Doce adotem sistemática análoga, por questões de uniformidade.
Quanto à Cobrança nas demais bacias do Estado, os mecanismos adotados deverão
ser avaliados neste Plano Estadual de Recursos Hídricos, oferecendo aos respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica subsídios para deliberação. Contudo, a priori, entendese que a uniformização dos mecanismos de Cobrança em todo Estado seria desejável,
cabendo, porém, aos CBHs a última palavra.
3.1.5

Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

A Outorga é o instrumento que visa o 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 e responsável pela emissão
das Outorgas para intervenções em águas de domínio do Espírito Santo.
Um aspecto relevante na legislação estadual trata da criação da Outorga preventiva,
nos mesmos moldes da legislação federal, com finalidade de reservar a
disponibilidade de água para os usos requeridos e da DRDH – Declaração de Reserva
de Disponibilidade Hídrica para aproveitamentos hidrelétricos, a ser emitida antes da
concessão ou autorização de uso de potencial de energia hidráulica, pelo órgão
competente.
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Os procedimentos e critérios técnicos de Outorgas no Espírito Santo foram
estabelecidos por meio de Instruções Normativas 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 Instruções Normativas desse Instituto.
A Resolução CERH nº 05/2005 estabeleceu os critérios gerais sobre a Outorga de
Direito de Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do Espírito Santo,
envolvendo aspectos relacionados à captação de água e o lançamento de efluentes.
Tal normativa segue os princípios gerais estabelecidos na Resolução CNRH nº
16/2001, com algumas particularidades do Estado.
Alguns pontos valem ser destacados. O primeiro trata do seu artigo 13 que indica que
os prazos máximos de análise de Outorga, a contar da data de protocolização do
requerimento, não poderão exceder a 120 dias, ressalvadas as necessidades de
exigências complementares. Trata-se de aspecto de grande relevância para os
usuários, uma vez que impõe celeridade dos processos de análise. Por outro lado,
conforme verificado na AGERH, atualmente há um acúmulo de processos
protocolizados e sem análise realizada, e que fazem com que tais prazos não estejam
sendo cumpridos. Outro ponto relevante trata de seu artigo 7º que dispõe que a
Outorga fica sujeita às variações de disponibilidade hídrica que ocorrem durante o
ano, e de ano para ano, visando atender a sustentabilidade ecológica. Esse aspecto
abre a oportunidade para emissão de Outorgas sazonais, ponto importante do
processo de Outorga, considerando as diferentes estações úmidas e secas no Estado.
Isso possibilita, ainda, alternativas de armazenamento de água no período chuvoso
para uso no período seco, inclusive com reservatórios fora dos cursos de água para
tais armazenamentos.
O IEMA emitiu a Instrução Normativa – IN nº 019/2005 com os procedimentos
administrativos e critérios técnicos referentes ao tema. Quanto aos procedimentos,
cabe ressaltar uma diferença importante em relação ao procedimento adotado pelos
outros Estados, no que se refere à publicação dos atos de Outorga: o requerente é
responsável por publicar no Diário Oficial do Estado sua portaria de Outorga, quando
do deferimento.
Quanto aos critérios técnicos, a IN em questão estabeleceu, inicialmente, duas vazões
de referência para Outorgas:


Vazão média mínima de sete dias consecutivos e com dez anos de recorrência
- Q7,10, em caso de rios perenes;
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Vazão de permanência de 90% (noventa por cento) - Q90, em caso de rios
intermitentes.

Conforme será exposto mais adiante, a vazão de referência Q7,10 não é mais utilizada
para outorgas de águas de domínio do Espírito Santo, tendo sido alterada pela IN nº
013/2009 e, dessa forma, apenas a Q90 é adotada como referência para outorgas
atualmente.
O máximo outorgável em uma porção de rio não deve exceder 50% da vazão de
referência, devendo ser mantidas vazões remanescentes mínimas de 50% da vazão
de referência para jusante. Essa garantia de vazão de jusante também se aplica a
Outorgas para barramentos com regularização de vazões. A vazão remanescente,
porém, não se refere à vazão ecológica, que visa manter a integridade ecológica do
corpo hídrico. Aponta-se, portanto, a necessidade de estudo de vazões ecológicas
para os principais rios do Estado, tema complexo que ainda não foi adequadamente
considerado no país. Finalmente, um usuário não pode receber, individualmente,
autorização para captação superior a 25% da vazão de referência, salvo em casos
específicos definidos pelo órgão gestor.
A IN nº 019/2005 isenta de Outorga ou de cadastro os serviços de limpeza de calhas
de rios, córregos e canais, considerando o mínimo impacto de tais interferências na
qualidade, quantidade ou regime dos rios.
O IEMA emitiu a IN nº 013/2009 que alterou os critérios de Outorga, estabelecendo a
vazão de referência Q90 para todos os cursos de água superficiais do Estado. E, ainda,
estabeleceu a possibilidade de Outorga com valores superiores aos 50% da vazão Q90
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.
A Instrução Normativa IEMA nº 02/2006 fixou os prazos máximos de vigência das
Outorgas de direito de uso de recursos hídricos: 12 anos para concessões (Outorgas
para usos com finalidade de interesse público), 6 anos para autorizações (Outorgas
para usos que não sejam com a finalidade de interesse público) e 2 anos para
permissões (usos considerados insignificantes).
A Resolução Normativa CERH nº 017/2007 estabeleceu os usos considerados
insignificantes no Estado e, portanto, passíveis de cadastro, mas não de Outorga.
Foram definidos como insignificantes:
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Derivações inferiores a 1,5 L/s e limitadas ao volume máximo diário de 43.200
litros;



Reservatórios com volume máximo de 10.000 m³.

A Resolução CERH nº 21/2008 aprimorou os critérios para usos insignificantes,
incluindo aspectos relacionados ao lançamento de efluentes e a usos itinerantes.
Dessa forma, a partir de então foram também considerados insignificantes:


Os lançamentos de efluentes em corpos de água superficiais, por usuário em
um mesmo corpo de água, com exceção dos lagos e reservatórios, e a
montante desses, cujas concentrações de Demanda Bioquímica de Oxigênio –
DBO sejam iguais ou inferiores às concentrações de referência estabelecidas
para as respectivas classes de Enquadramento dos corpos receptores, em
consonância com a Resolução CONAMA nº 357/05;



Os usos itinerantes, referentes a captações esporádicas realizadas durante o
período máximo de 30 (trinta) dias.

Essa questão relacionada a captações esporádicas trata de aspecto inovador e
relevante, considerando que tais usos gerariam um tempo de elaboração de estudos
técnicos e de análise do órgão gestor que seria superior ao próprio período de uso.
Posteriormente, a Resolução CERH nº 027/2011 estabeleceu que em casos de bacias
em situação crítica, de alto comprometimento hídrico, os usos insignificantes podem
ser definidos como sujeitos à Outorga pelo órgão gestor.
Os procedimentos para o cadastro desses usos insignificantes foram estabelecidos na
IN IEMA nº 06/2007, posteriormente atualizados pela IN nº 07/2010, que revogou a
anterior.
A IN IEMA nº 07/2007 define situações em que pode ser formalizado processo de
Outorga único contemplando mais de um uso e/ou interferência em recursos hídricos e
estabelece os respectivos procedimentos. Em seguida, a IN IEMA nº 08/2007
estabeleceu

procedimentos

administrativos

e

critérios

técnicos

referentes

à

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e Outorga de Direito Uso de
Recursos Hídricos para aproveitamentos hidrelétricos em corpos de água de domínio
do Estado do Espírito Santo. De uma forma geral, seguem os procedimentos já
aplicados em nível federal, mas com especificidades do Estado, notadamente
relacionadas a aspectos já comentados em itens anteriores, no que se refere ao prazo
máximo de 120 dias para as análises e necessidade de publicação do ato de Outorga
pelo requerente.
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A Instrução Normativa IEMA nº 07/2006 estabelece os critérios técnicos referentes à
Outorga para diluição de efluentes em corpos de água superficiais de domínio do
Estado do Espírito Santo. A IN estabelece que a Outorga para fins de diluição de
efluentes deve ser emitida em termos da vazão de diluição e, como vazão de
referência, estabeleceu os mesmos critérios inicialmente estabelecidos para águas
superficiais na IN nº 019/2005 para cursos de água perenes (Q7,10) e intermitentes
(Q90) e com vazões de diluição limitadas a 50% da vazão de referência.
Posteriormente, a IN IEMA nº 11/2007 estabeleceu a possibilidade de metas
progressivas de melhoria de qualidade das águas para suporte às análises de
Outorgas de lançamento de efluentes. Nesse sentido, é possível considerar valores
superiores a 5,0 mg/L de DBO em um curso de água receptor, que é o limite para a
Classe 2 da Resolução CONAMA nº 357/2005, caso a concentração observada já se
mantenha nessa situação. Nesses casos, os valores observados seriam utilizados
como critério de referência e é estabelecida a demanda de redução de 10% da
concentração inicial observada a cada 6 anos até que seja atingido o valor de 5,0
mg/L. A IN IEMA nº 011/2009 aumenta a necessidade de redução de DBO em 25% a
cada 6 anos.
A Resolução CERH nº 031/2012 estabeleceu critérios gerais complementares
referentes à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para lançamento de
efluentes provenientes dos sistemas de tratamento de esgoto sanitário. Os sistemas
de tratamento de esgotos devem garantir uma eficiência de remoção da Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20°C) dentro dos limites da faixa prevista em
literatura específica para o tipo de tratamento adotado, respeitando-se o limite mínimo
de 60%, conforme Resolução CONAMA nº 430/2011. Por outro lado, mediante
justificativa da concessionária de saneamento, a partir da carga de Demanda
Bioquímica de Oxigênio do esgoto bruto removida pelos sistemas de tratamento de
esgoto sanitário podem ser flexibilizados os padrões de qualidade da classe em que o
corpo receptor estiver enquadrado.
Para bacias em situações de conflito, vêm sendo discutidas e emitidas Outorgas
coletivas. Apesar de sua definição não constar em nenhum texto legal, refere-se ao
ato no qual a autorização do direito de uso dos recursos hídricos é emitida para um
grupo de usuários, que se torna responsável pelo cumprimento dos termos definidos.
As Outorgas coletivas são concedidas por meio de Portarias de Outorgas específicas,
para cada conjunto de usuários requerentes.

38

O Espírito Santo passou em 2013 a adotar a Declaração de Uso de Recursos Hídricos
emitida pelo Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, como
documento obrigatório à formalização de requerimento de Outorga. Tal procedimento
foi estabelecido por meio das Instruções Normativas IEMA nos 09/2013 e 10/2013.
Posteriormente, a Instrução Normativa AGERH nº 04 de 31 de julho de 2017
suspendeu a exigibilidade de prévia apresentação da Declaração de Uso no CNARH.
A Instrução Normativa AGERH nº 053/2015 estabeleceu os procedimentos para
solicitação de Outorga do direito de uso dos recursos hídricos para atividade de
Aquicultura para os portes enquadrados nas modalidades de Dispensa de
Licenciamento Ambiental e de Licenciamento Ambiental Simplificado, conforme
Decreto Estadual n° 3831-R, de 10 de julho de 2015.
Por fim, as Outorgas de uso de águas subterrâneas no Espírito Santo ainda não são
emitidas. A Resolução CERH nº 07/2015 estabeleceu diretrizes gerais para o
cadastramento de usos de água subterrânea como forma inicial de chamada dos
usuários para futuramente ser realizada a regularização dos usos em questão, quando
da regulamentação da Outorga dos recursos hídricos subterrâneos. Recentemente,
nas INs AGERH nos 01/2016 e 02/2017 foram estabelecidos os procedimentos para
Cadastramento e para Outorgas de águas subterrâneas, respectivamente, visando ao
início deste processo. Posteriormente, a Resolução AGERH nº 50, de 31 de março de
2017, prorrogou o prazo limite para Cadastramento Obrigatório pelos usuários de
águas subterrâneas para 02 de outubro de 2017 e, consequentemente, a data de
início de vigência da IN AGERH nº 02/2017, que se refere à necessidade de pedidos
de outorga para águas subterrâneas. Dessa forma, a IN AGERH nº 02/2017 ainda não
entrou em vigência e, portanto, com relação à água subterrânea, atualmente o
cadastro é obrigatório.
A análise dos atos legais existentes no Espírito Santo mostra um conjunto de
Instruções Normativas IEMA e AGERH e Resoluções do CERH disciplinando critérios
e procedimentos relacionados a Outorga e com várias revisões, revogações e
retificações, com grande dificuldade de interpretação e verificação de quais são os
termos realmente vigentes no momento. Nesse sentido, como deverá ser discutido
mais adiante no Plano de Ações, recomenda-se que o CERH e a AGERH promovam a
consolidação destas normas legais, revogando as anteriores.
Cabe também propor a elaboração de um Manual de Outorga em que sejam
apresentados de forma detalhada os procedimentos e critérios, bem como formulários
e as formas de análise para cada modalidade e tipologia de Outorga. A existência de
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um manual é fundamental como documento de referência para a sociedade e para os
servidores da área de regulação.
3.2

Aspectos Institucionais

A Lei Estadual nº 10.179/2014 instituiu o Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Espírito Santo – 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 Hidrográficas – 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 definidas
e sua estrutura de trabalho para atuação. A estrutura de funcionamento do Sistema é
apresentada na Figura 3.2.

Figura 3.1 – Estrutura organizacional do SIGERH/ES
Fonte: Elaborada pelo Consórcio, 2017

3.2.1

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 principais competências:


Autorizar a criação de Agências de Bacias, mediante a solicitação de CBHs;
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Estabelecer as diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, para o
SIGERH/ES e para os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos;



Aprovar o PERH|ES;



Estabelecer critérios gerais relativos à Outorga e homologar critérios de
Cobrança e propostas de Enquadramento, bem como aprovar mecanismos e
valores de Cobrança propostos pelos CBHs;



Decidir em última instância, conflitos pelo uso dos recursos hídricos de águas
de domínio do Estado;



Estabelecer as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos – UGRHs no âmbito
do Estado e aprovar a instituição de CBHs;



Acompanhar a implantação de políticas transversais ou setoriais com interface
direta com a Gestão de Recursos Hídricos, como as políticas de saneamento,
irrigação, hidroenergia, navegação, drenagem e segurança de barragens.

Suas funções são 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, em nível de deliberação,
superior do SIGERH/ES. Os representantes do CERH têm mandatos de 2 anos,
podendo ser reconduzidos. Suas reuniões são realizadas de forma ordinária a cada
dois meses e podem ser convocadas extraordinariamente, quando necessário.
Conforme disposto no Decreto supracitado, são 27 membros, sendo 9 de cada setor
(poder público, organizações civis e usuários).
Um aspecto específico do Espírito Santo quanto à participação de entidades no CERH
trata do Ministério Público Estadual, que o Decreto Regulamentador estabelece que
terá assento no CERH, com direito à voz e sem direito a voto. Normalmente, nos
outros Estados brasileiros, tal entidade concorre a uma das vagas do poder público
estadual.
O Regimento Interno do CERH teve sua última reformulação realizada por meio da
Resolução CERH nº 006/2015. Um aspecto relevante deste regimento é que além dos
conselheiros propriamente ditos, são estabelecidas duas funções específicas de
Coordenador Técnico e Coordenador Jurídico, que devem comparecer a todas as
reuniões do Conselho e em reuniões de Câmaras Técnicas, quando demandados. Os
coordenadores técnico e jurídico devem ser indicados pelo Secretário de Estado de
Meio Ambiente e têm funções de extrema relevância, de fornecer suporte técnico e
jurídico e emitir pareceres, sempre que demandados pelo CERH.
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3.2.2

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. Foi criada com a
denominação inicial apenas relacionada ao meio ambiente, por meio da Lei nº
4.126/1988. A Lei Complementar nº 248, de 28 de junho de 2002, que criou o IEMA –
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, incluiu as atribuições
relacionadas aos “recursos hídricos” e suas funções relacionadas.
Esta mesma Lei Complementar estabeleceu as atribuições da SEAMA, destacandose: o gerenciamento da política de recursos hídricos de forma articulada com os
demais órgãos da administração pública, nos âmbitos municipal, estadual e federal;
coordenar as ações do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, dos
Conselhos Regionais de Meio Ambiente – CONREMAS e do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH; supervisionar e apoiar a elaboração de pesquisas,
estudos científicos e projetos que visem a elaboração e definição de padrões de
lançamentos de efluentes líquidos, resíduos sólidos, recursos atmosféricos, recursos
hídricos superficiais (interiores e costeiros) e subterrâneos.
Algumas atribuições da SEAMA foram também estabelecidas pela Lei nº 10.179/2014,
sendo destacadas a de encaminhar à apreciação do CERH a proposta do PERH|ES e
suas modificações, e captar recursos financeiros para as ações ligadas ao PERH|ES,
supervisionando e coordenando a sua aplicação. Dessa forma, mostra o papel
relevante da Secretaria na captação recursos para os programas e ações que serão
propostos em etapa futura do PERH|ES.
De uma forma geral, conforme organograma da SEAMA apresentado na Figura 3.3,
apresenta as funções de assessoria técnica ao sistema e secretaria executiva dos
Conselhos, dentre eles o de Recursos Hídricos.
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Figura 3.2 – Organograma da SEAMA.
Fonte: https://seama.es.gov.br/organograma; consulta em 30/05/2017.

3.2.3

Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH

A AGERH foi criada pela Lei Estadual nº 10.143, de 13 de dezembro de 2013, como
autarquia integrante da administração pública estadual indireta com personalidade
jurídica de direito público e autonomia administrativa, técnica e financeira, vinculada à
SEAMA. Suas finalidades principais executivas são relacionadas a implementar a
Política Estadual de Recursos Hídricos, regular o uso dos recursos hídricos estaduais
e realizar o monitoramento hidrológico no Estado do Espírito Santo. As atribuições
originalmente especificadas na legislação de implementar e gerir as obras de
infraestrutura hídrica de usos múltiplos foram repassadas à Secretaria de Estado de
Agricultura – SEAG.
Nesse sentido, foram estabelecidas as competências da AGERH, no artigo 5º da lei
supracitada, sendo destacadas algumas a seguir:


Implementar e aplicar os instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos
previstos na legislação estadual, como Outorga, Cobrança, Enquadramento,
Planos e o Sistema de Informações;



Realizar arrecadação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
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Exercer as funções de Agências de Águas de apoio aos Comitês de Bacia
Hidrográfica, conforme previsão na Política Estadual de Recursos Hídricos,
mediante delegação dos Comitês;



Exercer as 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.

A possibilidade de exercer as funções de Agências de Água e o recebimento dos
recursos de Cobrança permite que os CBHs tenham a opção de aprovar a AGERH
com essas funções e facilitar uma melhor agregação para a gestão e melhoria da
aplicação dos recursos financeiros. Esse aspecto é positivo no que se refere
principalmente às bacias hidrográficas cujos recursos arrecadados podem não ser
suficientes para a criação de uma agência específica, notadamente no que se refere
ao montante máximo de 7,5% dos recursos arrecadados para a aplicação em custeio
da administração.
As questões relacionadas à segurança de barragens tratam de aspectos mais
recentes no país, considerando que a Política em questão foi aprovada por meio da
Lei Federal nº 12.334/2010.
3.2.4

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.
Cabe ressaltar, entretanto, algumas atribuições relacionadas aos instrumentos de
gerenciamento dos recursos hídricos:


Acompanhar a execução e aprovar a proposta do Plano de Bacia ou Região
Hidrográfica;



Encaminhar ao CERH a proposta de Enquadramento de corpos de água em
classes;
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Propor ao CERH os critérios para derivações, captações, acumulações e
lançamentos considerados insignificantes;



Submeter ao CERH critérios específicos e prioridades de uso para análise de
pedidos de Outorga;



Estabelecer mecanismos administrativos e critérios de Cobrança, e propor ao
CERH os valores.

Dessa forma, mostra-se a importância das discussões realizadas nos CBHs, com
responsabilidade direta na aprovação ou discussão 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. A Resolução CERH nº 02/2016 estabeleceu
as categorias de representantes para composição dos CBHs capixabas, conforme o
Quadro 3.2.
Quadro 3.1 – Categorias de representantes nos CBHs capixabas.
Categoria
Abastecimento Público
Produção Rural
Indústria
Pesca
Esgotamento Sanitário
Usuários
Resíduos Sólidos
Geração de Energia
Transporte Hidroviário
Mineração
Turismo e da Recreação
Instituições Privadas de Ensino e Pesquisa
Associações Comunitárias e Clubes de Serviços Comunitários
Organizações Sociais e Entidades Ambientalistas voltadas à Gestão dos
Sociedade
Recursos Hídricos
Civil
Associações de Profissionais
Organizações Sindicais
Categoria Especial das Comunidades Tradicionais
Representação dos Municípios
Poder
Representação do Estado e da União
Público
Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa
Fonte: Resolução CERH nº 02/2016.
Setor

O Quadro 3.1, acima inserido, apresentou a relação dos CBHs já criados no Espírito
Santo e seus respectivos atos de criação. A criação do CBH Itabapoana em junho de
2017 foi o último ato no processo de estabelecimento deste ente 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.
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3.2.5

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 e Pró-Comitês no
âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos existentes no território do Espirito
Santo. Seu regimento interno foi aprovado em ato sem número por plenária do FCCBH
em reunião realizada em Vitória, em 15 de junho de 2011 e estabeleceu como
competência principal de 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 e, ainda, o órgão gestor de
recursos hídricos do Estado, com duas vagas com direito a voz, mas sem direito a
voto, com a finalidade de apoiar suas competências. A composição da Plenária do
FCCBH é por meio de 03 (três) representantes (titular e suplentes), sendo 01 (um) de
cada segmento dos Comitês e Pró-Comitês, indicados oficialmente por cada Comitê
ou Pró-Comitê de Bacia Hidrográfica. Dessa forma, considerando que os
representantes são de cada segmento dos Comitês, a representação do FCCBH se
torna paritária à dos Comitês existentes no Estado. Suas reuniões ordinárias são
realizadas a cada 2 meses e seu regimento interno tem bastante semelhança com um
típico de CBH.
De uma forma geral, por meio de seus atos emitidos, pode se verificar que tem sido
atuante, com Deliberações em apoio ao processo de gestão no Estado, citando a
Deliberação nº 04/2015, que recomenda que para o enfrentamento da crise hídrica
pela qual o Estado passa, os CBHs deverão estimular a construção de Acordos de
Cooperação Comunitária dos usos dos recursos hídricos em suas respectivas bacias
hidrográficas, envolvendo Prefeituras Municipais, Associações e Sindicatos de
Produtores Rurais; Concessionárias dos serviços de abastecimento, Associações de
Usuários dos recursos hídricos, Agência Estadual de Recursos Hídricos e Ministério
Público do Espírito Santo.
O FCCBH participa, ainda, do Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas
do Espírito Santo – ENECOB/ES, tendo emitido cartas dos dois últimos, realizados em
2016 e 2017. Na última, emitida aos 05 de julho de 2017, reivindica a conclusão dos
planos de bacia e estudos de enquadramento e a inclusão do CBH Litoral Centro
Norte no grupo de Comitês para a elaboração e conclusão desses estudos. O FCCBH
46

reivindica, ainda, apoio técnico para discussão e aprovação da Cobrança pelo Uso da
Água em algumas bacias e discussão para implantação de demais instrumentos, bem
como a criação e implantação de um Programa de apoio aos Comitês de Bacias
Hidrográficas do Estado, nos moldes do Programa Nacional de Fortalecimento dos
Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS). Vale ressaltar que tais propostas
serão avaliadas para potencial consideração no Plano de Ações do PERH|ES em
função da relevância para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do SIGERH/ES.
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.
Essa integração 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 com a atuação conjunta.

3.2.6

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.
As competências das Agências de Bacia no Espírito Santo foram estabelecidas pela
Lei nº 10.179/2014 e são relacionadas principalmente: ao exercício da função de
secretaria executiva dos Comitês; à elaboração de estudos e revisões dos Planos de
Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, estudos de Enquadramento e Cobrança;
manutenção de cadastro de usuários, balanço hídrico e elaboração de relatórios de
conjuntura; e gestão dos recursos de Cobrança, inclusive no que se refere aos planos
de aplicação e acompanhamento das intervenções. São competências típicas de
agências de bacias e também previstas em outros Estados e na legislação federal.
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 Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Doce e pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sendo
estabelecida por meio da Resolução CNRH nº 130, de 20 de setembro de 2011.
Posteriormente, foi editada a Resolução CNRH nº 168, de 23 de setembro de 2015,
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prorrogando, até 31 de dezembro de 2020, a delegação de suas competências. Neste
sentido, 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 Doce.
O processo de instituição de Agência de Bacia ou de Água no Espírito Santo ainda
demanda importante discussão, principalmente no que se refere às outras bacias e à
própria possibilidade de formalização do IBIO AGB Doce para as bacias de rios de
domínio do Estado na bacia hidrográfica do 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.
3.3

Articulação da Política de Recursos Hídricos com outros Setores

Dentre as diretrizes estabelecidas na Política Estadual de Recursos Hídricos, é
importante ressaltar a articulação da política de recursos hídricos com outros setores
como saneamento, uso e ocupação do solo, gestão ambiental e ecossistemas,
sistemas estuarinos e zonas costeiras, planejamento, desenvolvimento, entre outros.
Como estes setores dependem da água, suas atividades, particularmente aquelas
vinculadas ao ordenamento territorial, estão condicionadas ao planejamento dos
recursos hídricos e vice-e-versa.
No que se refere à legislação ambiental do Espírito Santo, cabe destacar os seguintes
atos:


Lei nº 5.361/1996. Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Espírito
Santo e dá outras providências. De uma forma geral, apresenta as diretrizes,
instrumentos e procedimentos relacionados à Política Florestal do Estado. A
sua relação com os recursos hídricos se dá por meio da consideração das
florestas como áreas de proteção e recuperação de corpos de água. Por outro
lado, não apresenta relação entre atos emitidos pela entidade florestal e a
outorga de direito de uso de recursos hídricos, que poderiam ser melhor
integrados para os empreendimentos que necessitem desses dois atos;



Lei nº 7.058/2002. Dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades
relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para
Assuntos do Meio Ambiente. Dentre as infrações estabelecidas relacionadas
ao meio ambiente, vale ressaltar: causar poluição hídrica que torne necessária
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a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade; executar
obras ou atividades que provoquem ou possam provocar danos a qualquer
corpo d’água; contribuir para que um corpo d’água fique em categoria da
qualidade inferior à prevista em Classificação Oficial. Dessa forma, apesar de
ser uma Lei relacionada a infrações ambientais, também prevê algumas
modalidades relacionadas aos recursos hídricos;


Lei nº 9.265/2009. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e dá
outras providências. Essa Lei apresenta os princípios, objetivos, competências,
diretrizes e sistema de informação sobre educação ambiental. Em geral, não
prevê grande sinergia entre os processos educativos das áreas ambiental e de
recursos hídricos que poderiam ser desenvolvidos de forma integrada;



Decreto nº 4039-R/2016. Atualiza as disposições sobre o Sistema de
Licenciamento

Ambiental

e

Controle

das

Atividades

Poluidoras

ou

Degradadoras do Meio Ambiente – SILCAP. De uma forma geral, esse Decreto
apresenta o sistema de licenciamento ambiental do Estado, incluindo os
instrumentos utilizados e as diretrizes e os procedimentos gerais. O Decreto
4039-R/2016 dispõe que nos procedimentos de licenciamento ambiental, deve
ser apresentada a outorga para o uso da água como documento básico para
instrução do processo. Dessa forma, não mostra uma integração entre as
políticas e sim uma dependência de um documento emitido pelo órgão de
recursos hídricos para que o processo de licenciamento seja avaliado. Nesse
sentido, há que se desenvolver uma maior integração entre o IEMA,
responsável pelos licenciamentos e a AGERH, responsável pelas outorgas. Da
forma como os dois sistemas são desenvolvidos e atuam, é possível que um
empreendimento receba uma outorga e tenha uma licença posteriormente
indeferida. Nesse caso, a outorga continuará vigente e o empreendimento não
será implementado.
Em resumo, entende-se que há um baixo nível de integração entre os dois sistemas
(ambiental e de recursos hídricos) e que deveria haver maior sinergia entre as
Políticas Ambiental e de Recursos Hídricos no Espírito Santo, com instrumentos como
o enquadramento de corpos de água podendo atuar como suporte a atividades de
licenciamento de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de efluentes, por
exemplo. Dessa forma, quando do desenvolvimento do Plano de Ações para o
PERH|ES, é importante que sejam propostas ações que busquem uma maior
integração entre os sistemas ambiental e de recursos hídricos.
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No que se refere aos Pagamentos por Serviços Ambientais no Espírito Santo destacase o Programa Reflorestar. Ele incentiva o plantio de florestas não apenas para fins de
conservação, mas também para melhorar a qualidade de vida e renda do produtor
rural, por meio do estabelecimento de novas culturas (sistemas agroflorestais e
silvipastoris) e pagamentos por serviços ambientais, auxiliando no desenvolvimento
regional sustentável. Já a política de mudanças climáticas propõe estratégias de
mitigação e adaptação quanto ao disciplinamento do uso do solo, exigindo que a
questão climática seja contemplada nos Planos Diretores Urbanos, Planos de
Drenagem Urbana, Programas de Pagamento por Serviços Ambientais, Planos de
Defesa Civil e Planos de Recursos Hídricos. Outras resoluções que devem ser
consideradas neste contexto de integração da Gestão de Recursos Hídricos com a
ambiental são as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, em
especial:


Resolução n° 237/1997 que dispõe sobre o prévio licenciamento ambiental
para a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, e de empreendimentos
capazes causar degradação ambiental;



Resolução nº 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu Enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências;



Resolução n° 396/2008 que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais
para o Enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências;



Resolução n° 430/2011 que dispõe sobre as condições e padrões de
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de
março de 2005, também do CONAMA.

Quanto à legislação estadual de ordenamento do território e saneamento, destacamse:


Lei nº 7.943/2004: Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e dá
outras providências;



Decreto nº 3.681-R/2014: Regulamenta o Fundo Estadual de Proteção e
Defesa Civil – FUNPDEC/ES, instituído pela Lei Complementar nº 694, de 10
de maio de 2013, com as alterações da Lei Complementar nº 767, de 18 de
março de 2014;
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Decreto nº 3977-R/2016: Institui o Programa Estadual de Regularização
Fundiária – Morar Legal – no âmbito da Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB e dá outras providências;



Lei nº 9.096/2008: Estabelece as Diretrizes e a Política Estadual de
Saneamento Básico e dá outras providências;



Lei nº 9.264/2009: Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras
providências. *Decreto n° 2326-R (D.O. de 25/09/09) reestrutura o Comitê
Gestor de Resíduos Sólidos (COGERES).

Entende-se que gestão do território resulta em consequências diretas tanto na
qualidade como na quantidade dos recursos hídricos. Destaca-se que é o município
que detém a competência para tratar do ordenamento territorial, bem como para
prover a drenagem urbana, a coleta de esgoto e de resíduos sólidos, além do
abastecimento público. Todas estas competências têm reflexos sobre a bacia
hidrográfica na qual o município se insere e a jusante. Os Planos Diretores Urbanos e
os Planos de Saneamento Básico e o planejamento dos recursos hídricos devem estar
em sintonia, especialmente visando o atendimento das metas estabelecidas no âmbito
do Enquadramento. Quanto ao enfrentamento dos eventos de cheia, têm-se
destacado no Espírito Santo a elaboração de Planos Diretores de Águas Pluviais e
Fluviais (PDAP) e Planos Municipais de Redução de Risco Geológico (PMRR) os
quais têm o objetivo de mapear e classificar as áreas de risco de inundação e
deslizamento de terra, visando reorientar a ocupação urbana propondo intervenções
físicas e identificando ações preventivas. Foram elaborados os PDAPs e PMRRs,
entre os anos de 2012 a 2014, para 17 municípios capixabas, sendo eles: Afonso
Cláudio; Alegre; Bom Jesus do Norte; Castelo; Domingos Martins; Guaçuí; Ibatiba;
Iconha; João Neiva; Marechal Floriano; Mimoso do Sul; Rio Novo do Sul; Santa
Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; Vargem Alta e Viana.
A Lei Estadual nº 5.816/1998 instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do
Espírito Santo. Conforme consta no documento referente aos eventos críticos o qual
trata da zona costeira, é verificada interferência direta do escoamento de vazões na
zona costeira e em sua dinâmica. A necessidade de articulação entre a gestão dos
recursos hídricos e a gestão da zona costeira é explicitada nas respectivas legislações
que abordam o assunto. Dentre as diretrizes da Política Estadual de Recursos
Hídricos, fica estabelecido em seu Art. 4º: “III - a articulação do planejamento e da
gestão dos recursos hídricos com: f) a gestão dos sistemas estuarinos e das zonas
costeiras”. Já a Lei n° 5.816/1998, em seu Art. 4º estabelece como objetivo do Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro: “VIII. Assegurar a interação harmônica da Zona
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Costeira com as demais regiões que a influenciam ou que por ela sejam
influenciadas”.
3.4

Interfaces Legais e Institucionais Existentes com o SIGERH/ES

A Lei Federal nº 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos dispõe que os
Planos de Recursos Hídricos deverão ser elaborados por bacias, por Estados e para o
país (art. 8º), sendo planos diretores que visam a fundamentação e a orientação da
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento de
recursos hídricos (art. 7º). Eles são planos de longo prazo, com horizonte de
planejamento comparável com o período de implantação de seus programas e
projetos.
Concorrente e suplementarmente, a Lei Estadual nº 10.179/2014 da Política Estadual
de Recursos Hídricos do Espírito Santo insere como instrumentos de gestão de
recursos hídricos o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos (de Recursos
Hídricos) de Bacia ou Região Hidrográfica (Art. 6º).
Os conteúdos mínimos dos planos de recursos hídricos são apresentados na Figura
3.3, tal como deliberado na Política Nacional de Recursos Hídricos, que não diferencia
o âmbito geográfico nesse aspecto, e que se aplicam especialmente aos Planos
Nacional e de Bacia Hidrográfica de rios de domínio federal. Neste aspecto vale dizer
que esta diretiva vale para o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce, cuja baixa bacia se encontra em território do Estado do Espírito Santo.
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PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DE RIO
FEDERAL–Ex.: Rio Doce

NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FEDERAL:

PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

CONSOLIDAÇÃO NO ÂMBITO NACIONAL DE:

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos
padrões de ocupação do solo;
III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com
identificação de conflitos potenciais;
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos
disponíveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o
atendimento das metas previstas;
VI - (VETADO)
VII - (VETADO)
VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.
(Lei Federal 9.433/1997)

Figura 3.3 – Conteúdo mínimo dos Planos Nacional e de Bacias Hidrográficas de rios de
água de domínio federal de acordo com a Lei Federal 9.433/1997 da Política Nacional de
Recursos Hídricos.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A Lei Estadual nº 10.179/2014 da Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito
Santo estabelece conteúdos distintos para os Planos Estadual, e de Bacia ou Região
Hidrográfica, conforme é transcrito na Figura 3.4. Nota-se, como deve ser, que a
legislação estadual complementa a nacional. O conteúdo mínimo estabelecido na Lei
Federal nº 9.433/1997 é abrangido e ampliado na Lei Estadual nº 10.179/2014.
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PLANO DE BACIA OU REGIÃO
HIDROGRÁFICA DE RIO(S)
ESTADUAL(AIS)
I - diagnóstico da situação dos
recursos hídricos da bacia
hidrográfica;
II - análise de opções de crescimento
demográfico, de evoluçãoo de
atividades produtivas e de
modificação dos padrões de
ocupação do solo;
III - balanço entre disponibilidades e
demandas atuais e futuras dos
recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, com identificação de
conflitos potenciais;
IV - metas de racionalização de uso,
aumento da quantidade e melhoria
da qualidade dos recursos hídricos
disponíveis;
V - medidas a serem tomadas,
programas a serem desenvolvidos,
projetos e obras a serem implantados
para o atendimento de metas
previstas, com estimativas de custos
e previsão de prazos;
VI - prioridades e critérios gerais para
a outorga de direito de uso de
recursos hídricos;
VII - proposta de diretrizes e critérios
específicos para cobrança pelo uso
dos recursos hídricos;
VIII - proposta de criação de áreas
sujeitas à restrição de uso, com vistas
à proteção de recursos hídricos e de
ecossistemas aquáticos;
IX - diretrizes para o enquadramento
dos corpos hídricos;
X - proposta de critérios para o
estabelecimento
de
usos
insignificantes na bacia hidrográfica;
XI - diretrizes gerais de recuperação
das bacias hidrográficas em estado
de degradação hídrica .

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESPÍRITO SANTO
I - o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
II - a análise de alternativas de crescimento demográfico, de
instalação, expansão ou ampliação de atividades produtivas e de
modificações dos padrões de ocupação do solo;
III - o inventário e balanço entre disponibilidade e
demanda atual e futura dos recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, com identificação de conflitos atuais e potenciais;
IV - as metas de racionalização de uso, para o aumento
da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos
disponíveis;
V - as medidas, os programas e projetos a serem
implantados visando ao atendimento das metas previstas, com seus
respectivos prazos;
VI - as prioridades e os critérios gerais para outorga de
direito de uso de recursos hídricos;
VII - as diretrizes e os critérios gerais para a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos;
VIII - as propostas para a criação de áreas sujeitas a
restrição de uso, para proteção dos recursos hídricos;
IX - as diretrizes gerais para participação financeira do Estado no
fomento aos programas relativos aos recursos hídricos, definidos
mediante articulação técnica, financeira e institucional com a União,
estados
vizinhos, entidades internacionais de cooperação, organizações civis
de recursos hídricos e organizações não governamentais;
X - definição das Unidades de Gestão de Recursos Hídricos –UGRHs,
bem como suas revisões, com dimensões e características que
permitam e justifiquem o gerenciamento descentralizado e
compartilhado;
XI - as propostas de programas de desenvolvimento
institucional, tecnológico e gerencial de capacitação profissional e de
comunicação social no campo dos recursos hídricos;
XII - as diretrizes para as questões relativas às
transposições de bacias;
XIII - as estratégias de ações a serem implementadas
com vistas à proteção das áreas marginais dos corpos d água,
nascentes e áreas de recarga de aquíferos;
XIV - as diretrizes para a compatibilização das questões
conflituosas envolvendo mais de uma UGRH;
XV –as diretrizes gerais para a implantação de processos de
racionalização, reuso e reciclagem do uso da água dos usuários de
recursos hídricos.

Figura 3.4 – Conteúdos Mínimos dos Planos Estadual de Recursos Hídricos e de Bacia
ou Região Hidrográfica no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Especificamente sobre os Planos de Recursos Hídricos de Bacia ou Região
Hidrográfica a Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo dispõe, em
seu Art. 12 que “é o documento programático de longo prazo elaborado no âmbito das
bacias ou das regiões hidrográficas estaduais, tendo por finalidade fundamentar e
orientar a implementação de programas e obras”.
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Da forma como as normas legais são apresentadas pode-se deduzir que a situação
esquematizada na Figura 3.5 é encontrada no processo de planejamento de recursos
hídricos no Estado do Espírito Santo.
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Figura 3.5 – Os planos de recursos hídricos no contexto das Políticas Nacional e
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

As Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos são estabelecidas nas
respectivas instâncias e definem as grandes diretrizes de planejamento e gestão. Três
tipos de planos podem ser concebidos: o Plano Nacional, os Planos Estaduais de
Recursos Hídricos e Planos Bacias ou Regiões Hidrográficas. Estes últimos podem
inserir dois tipos de bacia: aquelas em que os cursos de água se inserem totalmente
em um único Estado - Plano Diretor de Bacia Hidrográfica de Rios cujas águas são de
domínio Estadual - e aquelas em que alguns cursos de água se inserem em mais de
um Estado - Plano Diretor de Bacia Hidrográfica de Rios de águas de domínio da
União. No Espírito Santo o destaque é a bacia do Rio Doce, embora outros rios
também tenham água de domínio da União, como o São Mateus e o Itabapoana. Na
Figura 3.5 usa-se o exemplo da bacia do Rio Doce, a mais importante no Estado entre
as que apresentam esta situação. As entidades coordenadoras e deliberativas, e as
que elaboram cada um destes planos são também apresentadas.
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Portanto, no processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do
Espírito Santo – PERH|ES devem ser consideradas as diretrizes, metas e estratégias
do Plano Nacional de Recursos Hídricos, de forma superveniente. Nesta fase, em que
já estão elaborados o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que apresentou
projeções para as bacias dos afluentes capixabas do Rio Doce (Guandu; Santa Joana;
Santa Maria do Rio Doce; Pontões e Lagoas do Rio Doce; e Barra Seca e Foz do rio
Doce), as suas estratégias e planos de ação devem ser considerados como
informações intervenientes. Bem como as dos demais planos já elaborados, ou em
elaboração nas bacias ou regiões hidrográficas do Estado.
E, ainda, considerando que os Estados limítrofes da Bahia, Minas Gerais, Rio de
Janeiro já possuem seus planos estaduais de recursos hídricos elaborados, devem ser
verificadas suas diretrizes de forma a buscar possibilidades de sinergia nas propostas
do Plano de Ações do PERH|ES.
O PERH|ES, além de incorporar as informações que imanem destes planos de bacia
ou região hidrográfica deverá também promover a articulação entre eles, no que for
possível e desejável. Por exemplo, nas situações em que a escassez hídrica em uma
bacia demande a captação de água em outra.
O PERH|ES também deverá se estabelecer como superveniente às futuras
atualizações dos planos de bacia ou região hidrográfica do Estado, bem como na
negociação com o Estado de Minas Gerais e a União quando da atualização do Plano
da Bacia do Rio Doce.
3.5

Planejamento das Bacias dos Afluentes aos Rios de Domínio da União

Cabe notar que os afluentes capixabas ao Rio Doce, São Mateus e Itabapoana, em
especial, fluem para estes rios que se incluem na categoria dos que as águas (na
calha principal) são de domínio da União. É de competência da Agência Nacional de
Águas – ANA a emissão de outorgas na calha destes rios.
Nos casos específicos das bacias dos afluentes do Rio Doce em Minas Gerais, seus
comitês acham-se submetidos à legislação de Minas Gerais. Pela Carta Magna, no
que se refere à dominialidade de águas, cabe ao Instituto Mineiro de Gestão das
Águas – IGAM a emissão de outorgas de direitos de uso. E cabe à AGERH a emissão
de outorgas nos rios afluentes que fluem em território capixaba.
Esta tripla dominialidade (uma federal e duas estaduais) torna significativamente mais
complexo o gerenciamento dos recursos hídricos neste tipo de bacia. Para tentar
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resolver os potenciais conflitos entre as deliberações nos âmbitos Estadual e Federal,
existem normas legais que deverão ser analisadas em detalhes.
E, nesse sentido, cabe mencionar a Resolução nº 05/2000 do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos. Em seu artigo 6º dispõe que: “Os planos de recursos hídricos e as
decisões tomadas por Comitês de Bacias Hidrográficas de sub-bacias deverão ser
compatibilizadas com os planos e decisões referentes à respectiva bacia hidrográfica”.
No parágrafo único deste artigo a resolução esclarece estas compatibilizações,
indicando serem “definições sobre o regime das águas e os parâmetros quantitativos e
qualitativos estabelecidos para o exutório da sub-bacia”. Desta forma, na medida em
que há um Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, nele deveriam ser oferecidas
orientações sobre “o regime das águas e os parâmetros quantitativos e qualitativos
estabelecidos para o exutório da sub-bacia”.
Estas condições, no que se refere às de natureza qualitativa, acham-se vinculadas ao
enquadramento dos corpos hídricos superficiais em classes de qualidade de acordo
com seus usos preponderantes. Este processo de enquadramento, estritamente
falando, deve se restringir no Espírito Santo ao PERH|ES, que estabelece “IV - as
metas de racionalização de uso ... para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos
disponíveis” (Art. 9º. Lei Estadual nº 10.179/2014) enquanto nos planos das bacias
devem ser aprovadas as “IX - diretrizes para o enquadramento dos corpos hídricos”
(Art. 12 da Lei Estadual nº 10.179/2014). Cabe a reflexão sobre a falta de sentido de
se enquadrar afluentes sem saber a qualidade demandada pelo corpo de água
receptor, o que leva à necessidade de articulação com o enquadramento do Rio Doce
a ser aprovado em seu respectivo Plano.
O mesmo problema se apresenta na aplicação dos demais instrumentos, como a
outorga de direitos de usos de água, por exemplo. Como orientar as outorgas em
afluentes com águas de domínio estadual, ignorando as demandas do corpo hídrico
receptor, mesmo sendo ele de domínio Federal? Isto faz com que os comitês das
bacias hidrográficas nesta situação de múltipla dominialidade devam estabelecer no
seu plano a articulação dos interesses dos diferentes entes federados. Isto, inclusive,
faz com que a Política Nacional de Recursos Hídricos, em seus fundamentos,
expressos no artigo 1º, afirme que “V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. E que nos fundamentos da Política
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, artigo 2º., seja preconizado que “V a bacia hidrográfica é a unidade físico-territorial para implementação da política e do
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sistema estadual de recursos hídricos, consideradas as influências das regiões
limítrofes e das camadas subjacentes do solo”.
Por isto, o PERH|ES deve estabelecer orientações à participação do Estado quando
da elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas compartilhadas com outros
Estados,

quando

necessitarem

de

deliberações

vinculadas

a

questões

de

dominialidade, como outorga de direitos de uso ou enquadramento de corpos de água
em classes.
3.6

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE

O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE foi instituído no Espírito Santo em 2008
pelo Decreto Estadual nº 2086R/2008 e tem como objetivo principal orientar os
investimentos do Estado em função das peculiaridades das áreas definidas por zonas
e tratadas como unidades de planejamento, buscando a melhoria das condições de
vida da população e a redução dos riscos de perda do patrimônio natural. Trata-se de
um instrumento de planejamento territorial, por meio do qual é possível avaliar as
especificidades, potencialidades e vocações das diferentes regiões, como forma de
orientar o uso e a ocupação do território de forma racional, produtiva e ambientalmente
sustentável, considerando também os aspectos socioculturais de cada localidade
(ESPÍRITO SANTO, 2012a apud TONANI, 2016).
De acordo com Tonani (2016), o ZEE-ES é uma grande compilação e sistematização
de dados bióticos, físicos e sociais do Espírito Santo, dentre os quais se encontram
mapas geológicos, dados censitários, levantamento de fauna e flora, entre outros.
Essa sistematização gerou três mapas principais, sendo o primeiro de vulnerabilidade
natural, o segundo de potencialidade social e a carta-síntese do ZEE-ES (gerada a
partir do cruzamento dos dois anteriores).
O ZEE-ES foi desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras por meio de convênio
com o IEMA e, ainda de acordo com Tonani (2016), foi concluído em 2010 e gerou,
como produtos intermediários: Carta de Qualidade Ambiental, Cartas de Áreas
Prioritárias

para

Conservação

e

Recuperação,

Carta

de

Risco

Ambiental,

Disponibilidade Atual de Água, Carta de Intensidade de Atividades Humanas sobre o
meio natural, Carta de Vulnerabilidade Natural, Carta de Potencialidade Social. De
uma forma geral, os documentos em questão mostram um diagnóstico da situação do
Espírito Santo em suas variáveis ambientais e socioeconômicas.
O ZEE-ES foi previsto para ser executado em quatro fases: planejamento, diagnóstico,
prognóstico e implementação, sendo que as três primeiras foram concluídas, estando
a quarta em curso ainda (TONANI, 2016), havendo a necessidade de ações
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relacionadas à normatização legal, integração e utilização formal da ferramenta nos
planejamentos e na gestão pública. Dessa forma, como todo planejamento, para que
traga resultados efetivos para a sociedade deve ter suas ações implementadas e
executadas. E, ainda, deve ser divulgado e monitorado, com seus resultados
apresentados periodicamente. No caso do ZEE-ES, percebe-se que não é divulgado
nos sítios eletrônicos da SEAMA ou IEMA e, portanto, torna-se instrumento de
planejamento desconhecido da sociedade e com implementação sem grande
efetividade.
A Carta Síntese do ZEE-ES é apresentada na Figura 3.6 e os critérios para a definição
das zonas ecológicas-econômicas são apresentados no Quadro 3.2.

Figura 3.6 – Carta Síntese do ZEE-ES.
Fonte: Espírito Santo, 2012b, apud Tonani, 2016.
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Quadro 3.2 – Definição das Zonas Ecológicas-Econômicas do ZEE-ES.
Vulnerabilidade Social

Potencialidade
Social
Alta

Alta

Baixa

Zona Ecológico-Econômica 2
Zona Ecológico-Econômica 1
São áreas de elevado potencial social
São áreas de elevado potencial social
que pressupõem condições de gerenciar
que pressupõem condições de gerenciar
empreendimentos de maior porte e
empreendimentos de maior porte e
causadores de maiores impactos
causadores de maiores impactos
socioambientais. São caracterizadas por
socioambientais. São caracterizadas por
possuírem capacidades nos níveis
possuírem capacidades nos níveis
estratégico, tático e operacional e serem
estratégico, tático e operacional
facilmente estimuladas a alavancar o
facilmente estimuladas a alavancar o
desenvolvimento sustentável local.
desenvolvimento sustentável local.
Nesta zona, os locais são mais
Nesta zona, os locais são menos
vulneráveis ambientalmente, e os
vulneráveis ambientalmente, os
empreendedores devem
empreendedores têm melhores
necessariamente procurar estabelecer
condições para implantar ações
maior gama de ações preventivas e
preventivas e mitigadoras de impactos.
mitigadoras de impactos

Média

Zona Ecológico-Econômica 3
São áreas de potencial social
intermediário e baixa vulnerabilidade
natural que demandam ações que
incentivem o desenvolvimento,
considerando que o meio ambiente tem
maior poder de resiliência, aumentando
a efetividade das ações mitigadoras

Zona Ecológico-Econômica 4
São áreas de potencial social
intermediário e alta vulnerabilidade
natural que demandam ações que
incentivem o desenvolvimento,
considerando que o meio ambiente tem
baixo poder de resiliência, diminuindo a
efetividade ou encarecendo as ações
mitigadoras

Baixa

Zona Ecológico-Econômica 5
São áreas de baixo potencial social e
baixa vulnerabilidade natural. São
relativamente dependentes de
assistência direta e constante dos
governos estaduais ou federais em
áreas básicas de desenvolvimento.
Contudo, o meio natural fornece
condições propícias para o
desenvolvimento econômico.

Zona Ecológico-Econômica 6
São áreas de baixo potencial social e
alta vulnerabilidade natural muito
dependentes de assistência direta e
constante dos governos estaduais ou
federais em áreas básicas de
desenvolvimento, levando em conta que
o meio natural é um elemento limitante.

Fonte: Espírito Santo, 2012b, apud Tonani, 2016.
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4

ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Este capítulo tratará dos aspectos físicos e bióticos de relevância para os recursos
hídricos no Estado do Espírito Santo.
4.1

Aspectos Físicos

Serão abordadas as questões climáticas, geológicas, geomorfológicas, o relevo e
pedologia e a hidrogeologia do Espírito Santo.
4.1.1

Aspectos Climáticos

O Espírito Santo encontra-se na zona Tropical Central, com um clima quente e
predominantemente úmido, sem uma estação fria definida. Segundo a classificação de
Köppen, a maior parte do Estado possui clima tropical úmido (Am), com temperaturas
médias acima dos 18°C. Ao noroeste do Estado e na região da capital Vitória, o clima
é o tropical com inverno seco (Aw), também com temperaturas médias acima dos 18
ºC.
Na região serrana do Espírito Santo encontra-se o clima subtropical de altitude (Cwb),
com inverno seco e verão ameno; e ao sudoeste do Estado predomina o clima
subtropical de inverno seco e verão quente (Cwa) (ANTONGIOVANNI e COELHO,
2005).
O Mapa de Clima do IBGE (IBGE, 2017) é similar, com a maior parte do Estado
classificado com clima quente e úmido, com 1 a 3 meses secos. 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. Tal classificação é apresentada mais
detalhadamente na Figura 4.1.
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Figura 4.1 – Classificação Climática do Estado do Espírito Santo.
Fonte: IBGE, 2006.
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Os valores anuais de precipitação acumulada para o período entre 1961 e 19901
oscilam em torno de 1.200 mm, com grande variação entre os mínimos e máximos
mensais, conforme mostra o Quadro 4.1 (INMET, 2009). Os meses entre maio e
setembro são os que apresentam as menores médias, sendo a mínima registrada em
junho (25,1 mm). Os meses entre outubro e janeiro apresentam as maiores
precipitações, com 170,6 mm de precipitação média entre as quatro estações
registrado para o mês de novembro, o mais chuvoso.
O mesmo padrão de variação é verificado para as temperaturas mínimas e máximas
do Estado: de junho a setembro verificam-se as menores temperaturas e de dezembro
a março as maiores, caracterizando um inverno seco e um verão úmido. Os valores de
temperaturas máximas e mínimas são apresentados nos Quadros 4.2 e 4.3,
respectivamente, para o mesmo período de dados de precipitação.

1

Trata-se do período de 30 anos em que são calculadas pelo INMET as Normais
Climatológicas. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais como “valores médios
calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo três décadas
consecutivas”. As próximas Normais Climatológicas serão calculadas para o período de 1991 a 2020.
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Quadro 4.1 – Precipitação Média Acumulada (mm) para o Espírito Santo (período: 1961 – 1990).
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov

Nome da Estação

Jan

Dez

Ano

Cachoeiro de
Itapemirim

117,7

86,0

94,2

99,3

61,2

25,1

43,9

38,7

57,1

120,4

171,3

171,5

1.086,3

Linhares

141,5

104,8

106,9

87,7

57,2

31,6

64,1

43,7

68,3

135,9

173,9

142,0

1.157,4

São Mateus

147,7

93,4

112,5

85,6

75,3

41,5

73,2

44,4

100,2

150,9

172,5

127,9

1.225,1

Vitória

119,4

78,9

108,2

97,6

85,7
62,3
85,2
Fonte: INMET, 2009.

40,3

89,8

144,4

164,7

175,8

1.252,3

Nov

Dez

Ano

Quadro 4.2 – Temperaturas Máximas (ºC) para o Espírito Santo (período: 1961 – 1990).
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

Nome da Estação

Jan

Alfredo Chaves

33,0

33,8

32,5

30,6

29,4

27,9

27,6

28,2

28,2

29,6

31,1

31,8

30,3

Cachoeiro de
Itapemirim

32,7

33,4

33,1

30,7

28,8

27,8

27,1

28,2

28,4

29,0

30,2

31,3

30,1

Itarana

31,9

32,9

32,3

31,1

29,7

28,2

27,9

28,5

29,2

30,1

30,9

30,6

30,3

Linhares

31,0

31,8

31,4

29,8

28,6

27,3

26,5

27,0

27,0

28,0

29,1

30,1

29,0

Muniz Freire

30,3

31,4

30,4

28,5

27,0

25,9

25,1

26,0

26,2

27,7

28,6

29,0

28,0

São Mateus

31,0

31,8

32,0

30,4

29,4

28,0

27,2

27,6

27,7

28,3

29,0

29,9

29,4

Venda Nova

28,1

28,7

28,0

26,2

24,7

23,6

23,7

24,2

24,1

26,0

26,8

27,3

26,0

Vitória

30,9

31,6

31,1

29,4

27,9
26,7
25,9
Fonte: INMET, 2009.

26,6

26,5

27,3

28,2

29,6

28,5

Quadro 4.3 – Temperaturas Mínimas (ºC) para o Espírito Santo (período: 1961 – 1990).
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

Nov

Dez

Ano

Nome da Estação

Jan

Cachoeiro de
Itapemirim

22,2

22,1

21,8

20,5

18,3

16,8

16,3

16,8

18,0

19,7

20,6

21,4

19,5

Ecoporanga

21,1

21,5

21,0

20,8

19,5

17,9

17,2

17,9

18,7

19,6

20,6

20,7

19,7

Linhares

22,3

22,4

22,2

20,7

19,0

17,4

16,6

17,2

18,3

19,9

20,9

21,9

19,9

Vitória

23,1

23,7

23,4

22,3

20,8
19,5
18,8
Fonte: INMET, 2009.

19,2

19,8

20,8

21,6

22,4

21,3
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A Figura 4.2 apresenta os valores médios mensais de precipitação média acumulada e
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de temperaturas máximas e mínimas para o Espírito Santo.
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Médias Máximas (°C)
Médias Mínimas (°C)
Figura 4.2 – Precipitação Mensal Média Acumulada e Médias Máximas e Mínimas da
Temperatura no Espírito Santo.
Fonte: INMET, 2009.

4.1.2

Geologia

O Estado do Espírito Santo encontra-se na Província Mantiqueira, instalada a leste
dos crátons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná, de idade neoproterozóicacambriana (CPRM, 2014). A geologia da área do Estado é composta por três grandes
unidades, apresentadas na Figura 4.3 e descritas brevemente a seguir:


Unidades do Pré Cambriano: são caracterizadas por rochas com idade
superior a 500 milhões de anos, ou ainda a quatro bilhões de anos em
algumas regiões. Cobrindo mais da metade do Estado, as rochas mais
características da unidade são migmatitos, granitoides, além de variáveis
granitos e gnaisses;



Unidades Terciárias: compõem uma faixa latitudinal, maior ao norte do
Estado, ocupando cerca de 30% da área estadual. Indicam formações
sedimentares arenosas e areno-argilosas;



Unidades Quaternárias: cobrem praticamente todo o litoral do Espírito Santo.
São as formações mais recentes, em maior evidência na desembocadura do
Rio Doce (ANTONGIOVANNI e COELHO, 2005).
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Figura 4.3 – Unidades Geológicas do Estado do Espírito Santo.
Fonte: ANTONGIOVANNI e COELHO, 2005; CPRM, 2014.
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4.1.3

Geomorfologia

Segundo o Mapeamento Geomorfológico do Espírito Santo (IJSN, 2012), o Estado é
composto por três principais morfoestruturas:
4.1.3.1 Depósitos Sedimentares
Caracterizados por sedimentos arenosos e argilo-arenosos depositados durante o
período Cenozóico, principalmente do Grupo Barreiras e ambientes costeiros. Aqui
encontram-se as seguintes regiões geomorfológicas:


Planícies Costeiras, encontradas em porções descontínuas no litoral do
Estado, separadas por colinas, maciços e tabuleiros. Esta abrange a
unidade geomorfológica de Planícies Costeiras, Estuários e Praias.



Piemontes Inumados, constituídos de sedimentos cenozoicos do Grupo
Barreiras, depositados sobre o embasamento muito alterado. Corresponde
à unidade de Tabuleiros Costeiros.

4.1.3.2 Faixa de Dobramentos Remobilizados
Com marcas de falhas, deslocamentos de blocos e falhamentos transversos, e
caracterizada pelas evidências de movimentos crustais. Abrange as seguintes regiões:


Piemontes Orientais, que possui padrões de feições convexas, tabulares
e

eventualmente

aguçadas,

ressaltadas

por

relevos

residuais.

Caracteriza-se por estar situado na retaguarda dos Piemontes Inumados e
nos sopés das elevações. Engloba as unidades geomorfológicas de
Colinas e Maciços Costeiros e Chãs Pré-Litorâneas.


Planaltos da Mantiqueira Setentrional, peculiar devido ao aspecto
montanhoso fortemente dissecado. Correspondem as unidades de
Maciços do Caparaó e Patamares Escalonados do Sul Capixaba.

4.1.3.3 Maciços Plutônicos
Distinguidos pela ocorrência de grandes massas intrusivas predominantemente ácidas
de idades diferentes. Engloba as seguintes regiões geomorfológicas:


Compartimentos Deprimidos, diferenciados por possuírem uma
morfologia que ressalta feições convexas, aguçadas e grandes
extensões de áreas aplanadas, as quais refletem os diversos estágios
de evolução do relevo. Corresponde à unidade de Depressão Marginal.



Planaltos Soerguidos, constituídos de maciços residuais elevados
assinalados por pontões rochosos e localmente por restos de topos
parcialmente

conservados.

São

áreas

erodidas

principalmente
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porvariação dos níveis de base dos rios e oscilações climáticas.
Corresponde à unidade geomorfológica de Bloco Montanhoso Central
(IJSN, 2012).
O Quadro 4.4 apresenta um resumo da geomorfologia do Espírito Santo, relacionando
as classificações de morfoestruturas, regiões e unidades. A Figura 4.4 permite
visualizar a sua disposição no território do Estado.
Quadro 4.4 – Geomorfologia do Estado do Espírito Santo.

Morfoestruturas
Depósitos Sedimentares

Regiões Geomorfológicas

Unidades Geomorfológicas

Planícies Costeiras

Planícies Costeiras, Estuários
e Praias

Piemontes Inumados

Tabuleiros Costeiros

Piemontes Orientais
Faixas de Dobramentos
Remobilizados

Maciços Plutônicos

Colinas e Maciços Costeiros
Chãs Pré-Litorâneas
Maciços do Caparaó

Planaltos da Mantiqueira
Setentrional

Patamares Escalonados do Sul
Capixaba

Compartimentos Deprimidos

Depressão Marginal

Planaltos Soerguidos

Bloco Montanhoso Central

Fonte: IJSN. 2012.
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Figura 4.4 – Classificação Geomorfológica do Estado do Espírito Santo.
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4.1.4

Relevo e Pedologia

A classificação do relevo e do tipo de solo, bem como suas localizações ajudam a
avaliar as áreas com potenciais de expansão agrícola, ocorrência de erosão e outros
fatores. Dados os domínios geomorfológicos descritos anteriormente, estes foram
segmentados em doze padrões de relevo menores. O Quadro 4.5 apresenta a área de
cada um dos padrões, bem como suas proporções na formação do relevo capixaba.
Quadro 4.5 – Relevo do Estado do Espírito Santo.
Relevo
Tabuleiros

Área (km²) Composição
7.785,41
16,89%

Domínio de Colinas Amplas e Suaves

4.911,12

10,66%

14.875,62

32,28%

Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros Baixos

3.629,25

7,87%

Domínio de Morros e de Serras Baixas

8.767,45

19,02%

866,95

1,88%

1.224,26

2,66%

9,41

0,02%

191,76

0,42%

Tabuleiros Dissecados

2.229,18

4,84%

Planícies Flúvio-Marinhas

1.587,75

3,45%

8,22

0,02%

Domínio Montanhoso

Planícies Costeiras
Planícies Fluviais ou Flúvio-lacustres
Vertentes recobertas por depósitos de encosta
Inselbergs e outros relevos residuais

Terraços Fluviais
Espírito Santo

46.086,39

100,00%

Fonte: CPRM, 2014.

De acordo com os dados disponíveis no Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do
Estado do Espírito Santo (GEOBASES), o território capixaba é formado por Areias
Quartzosas,

Brunizéns,

Cambissolos,

Gleissolos,

Latossolos,

Neossolos,

Organossolos, Podzóis Hidromórficos e Podzólicos (ou Argissolos), conforme
apresentados no Quadro 4.6.
Quadro 4.6 – Grupos de Solo do Estado do Espírito Santo.
Solo

Área (km²)

Composição

Areias Quartzosas

839,03

1,8%

Brunizéns

430,13

0,9%

Cambissolos

5.605,32

12,2%

Gleissolos

1.379,60

3,0%

Latossolos

22.711,96

49,3%

46,85

0,1%

1.928,07

4,2%

394,61

0,9%

12.750,83

27,7%

Massa de água
Neossolos
Podzóis Hidromórficos
Podzólicos
Espírito Santo

46.086,39
Fonte: Geobases, 2015.

100,0%
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Entre os diversos padrões de relevo existentes predomina o Domínio Montanhoso.
Este tipo de formação ocupa uma área de quase 15 mil km² no Estado, e é
encontrado, principalmente, na sua porção oeste e apresenta uma amplitude acima de
300 m. É formado dominantemente por Latossolos Vermelho-Amarelos (45,4%), o que
caracteriza a ocorrência de ambientes bem drenados, sendo muito profundos e
uniformes em características de cor, textura e estrutura.
Com 67,4% da sua área sendo formada por Latossolos Vermelho-Amarelos, o relevo
de Domínio de Morros e Serras Baixas é a segunda tipologia predominante no Espírito
Santo. Este tipo de relevo ocupa aproximadamente 19% da superfície do Estado e é
caracterizado pela existência de morros convexo-côncavos dissecados com topos
arredondados ou aguçados e uma amplitude que varia 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. Este tipo de
relevo é encontrado predominantemente na parte norte do Estado e é formado em
mais de 75% de solos Podzólicos Amarelos Distróficos. Estes solos são
caracterizados pela baixa fertilidade e suscetibilidade à erosão.
O quarto tipo de relevo mais encontrado é o Domínio de Colinas Amplas e Suaves,
encontrado, basicamente, entre as formações de Tabuleiro e os Domínios de Colinas
Dissecadas e Morros Baixos, atuando como uma transição entre os outros tipos de
relevo (Tabuleiros e Domínios de Colinas e Morros Baixos). Constituem formas pouco
dissecadas com vertentes convexas e topos amplos, além de exibir amplitudes que
variam entre 20 e 50 metros. Quanto ao tipo de solo predominante na constituição
dessa formação, os Latossolos Vermelho-Amarelos e os Latossolos Amarelos Coesos
ocupam 73,6% da área de domínio de colinas amplas e suaves.
A Figura 4.5 apresenta a espacialização dos doze padrões de relevo definidos pela
CPRM e a classificação dos grupos de solo existentes no território capixaba, esta
disponibilizada pelo GEOBASES.
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Figura 4.5 – Relevo e Pedologia do Estado do Espírito Santo.
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4.1.5

Hidrogeologia

Dois domínios hidrolitológicos são encontrados no Espírito Santo: 70% corresponde ao
tipo fraturado; que abrange a unidade aquífera Centro-Sul; enquanto os 30% restantes
são do tipo poroso, que corresponde às unidades do Grupo Barreiras e Litorâneo
Nordeste-Sudeste (CARDOSO e MARTINS, 2012).
O principal sistema aquífero é o do Grupo Barreiras. O principal uso das suas águas é
o abastecimento humano, seguido de irrigação (MOURÃO et al., 2002).
As

unidades

aquíferas

do

Estado,

bem

como

seus respectivos

domínios

hidrogeológicos são apresentados na Figura 4.6.
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Figura 4.6 – Unidades aquíferas no Estado do Espírito Santo.
Fonte: ANA, 2013.
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4.2
4.2.1

Meio Biótico
Bioma Mata Atlântica

O Espírito Santo possui todo seu território localizado no Bioma da Mata Atlântica. No
Estado encontram-se as seguintes coberturas vegetais (IBGE, 2012):


Floresta Ombrófila Densa, ocupando cerca de 70% da área capixaba. É
caracterizada por árvores de grande a médio 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.

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.
A Figura 4.7 mostra a disposição das coberturas vegetais características da Mata
Atlântica no Espírito Santo, bem como os pontos em que foram verificadas áreas
desmatadas entre 2008 e 2009.
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Figura 4.7 – Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo.
Fonte: IBGE, 2008; IBGE, 2012.
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4.2.2

Áreas Naturais Protegidas

No Espírito Santo as áreas protegidas por Lei são constituídas basicamente por
Unidades de Conservação integrantes do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, instituído pela Lei nº 9.985/2000. As UCs são classificadas em dois
grupos principais: de proteção integral ou de uso sustentável. As de proteção integral
têm como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos
recursos naturais enquanto que as de uso sustentável buscam compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais. O Quadro
4.7 resume as UCs existentes no Estado, que são espacialmente apresentadas na
Figura 4.8.
Quadro 4.7 – Unidades de Conservação no Espírito Santo.

Unidade de Conservação
Qtd
Observações/nome
PROTEÇÃO INTEGRAL
Estação Ecológica Municipal Ilha
Estação Ecológica
1
do Lameirão
1 nacional, 4 estaduais e 16
Parques
21
municipais
Reservas Biológicas do Córrego
do Veado, de Sooretama, de
Reservas Biológicas
5
Comboios, Augusto Ruschi e
Córrego Grande
USO SUSTENTÁVEL
1 federal, 1 estadual e 2
Monumentos Naturais
4
municipais
Refúgios da Vida Silvestre
1
Santa Cruz
1 federal, 4 estaduais e 9
Áreas de Proteção Ambiental
14
municipais
Áreas de Relevante Interesse
1
Degredo
Ecológico
Florestas Nacionais de Rio Preto,
Florestas Nacionais
3
de Pacotuba e de Goytacases
Reservas de Desenvolvimento
Sustentável Municipal PiraqueReservas de Desenvolvimento
3
Açú
e
Piraque-Mirim,
do
Sustentável
Manguezal de Cariacica e
Papagaio
Reservas Particulares do Patrimônio
48
8 federais e 40 estaduais
Natural
Fonte: MMA, 2017.
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Figura 4.8 – Unidades de Conservação no Espírito Santo.
Fonte: MMA, 2016; IEMA, 2017; BCIM, 2017.
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4.2.3

Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade – APCBs

As APCBs são áreas estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) com o
objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas, programas,
projetos e atividades voltadas à: conservação in situ da biodiversidade; utilização
sustentável de componentes da biodiversidade; recuperação de áreas degradadas e
de espécies sobre-exploradas ou ameaçadas de extinção, dentre outros (MATTOS et.
al, 2014). Dessa forma, apesar de não serem áreas protegidas por lei, há uma
tendência para que isso ocorra no decorrer do tempo, por isso foram incluídas na
presente caracterização. A Figura 4.9 mostra a distribuição espacial das APCBs no
Estado, classificadas pela prioridade das áreas de conservação. Na Figura 4.10 é
possível notar que apenas uma parte destas é constituída de unidades de
conservação, o que certamente influencia a preservação do meio ambiente nativo do
Espírito Santo.
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Figura 4.9 – Áreas Prioritárias de Conservação da Biodiversidade.
Fonte: MMA, 2016.
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Figura 4.10 – APCBs e UCs no Espírito Santo.
Fonte: MMA, 2004; MMA, 2016; IEMA, 2017; BCIM, 2017.
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4.3

Proteção Ambiental

As áreas estabelecidas como UC são instrumentos da política pública que têm um
grande peso na proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos. É necessário
garantir que essas áreas sejam de fato preservadas e mantenham as características
do bioma da região, que é a Mata Atlântica. Para a análise da situação atual das UCs
do Estado foi feito do cruzamento entre os shapefiles de unidades de conservação do
MMA e de uso dos solos do IEMA (2012-2015), permitindo assim estimar o percentual
de cada categoria de uso do solo presente em cada UC, por UGRH, como mostra a
Figura 4.11.
O destaque positivo é a UGRH de Itaúnas, onde mais de 95% das UCs estão em
áreas de Remanescentes Florestais. Ou seja, praticamente não se faz presente o uso
antrópico dentro do local destinado à preservação dos recursos naturais.
As UGRHs de São Mateus e Litoral Central são as regiões em que as alterações
antrópicas invadiram significativamente as áreas de proteção, com mais de 40% do
total das áreas de conservação sem remanescentes florestais. Destaque para
presença significativa de pastagem e cultivos agrícolas.
Na UGRH do Litoral Central 7,1% da área destinada a conservação do meio ambiente
está em locais de áreas edificadas, causadas pela expansão da capital capixaba e
regiões do seu entorno.
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Unidades de Conservação x Uso do Solo
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

20,0%
0,0%
Itaunas

Cultivo Agrícola de Cana-de-açúcar
Extração Mineral

São Mateus

Doce

Litoral CentroNorte

Litoral Central

Litoral CentroSul

Itapemirim

Itabapoana

Itaunas
0,1%

São Mateus
0,0%

Doce
0,0%

Litoral Centro-Norte
0,01%

Litoral Central
0,0%

Litoral Centro-Sul
0,0%

Itapemirim
0,0%

Itabapoana
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,01%

0,1%

0,02%

0,01%

0,001%

Plantação de Eucalipto

0,5%

2,0%

0,5%

2,0%

0,3%

0,5%

0,6%

0,8%

Área Edificada

0,04%

0,5%

0,01%

0,7%

7,1%

1,9%

0,0%

0,0%

7,5%

0,4%

1,7%

4,1%

1,4%

0,7%

0,6%

Outros cultivos agrícolas

0,3%

Cultivo Agrícola de Café

0,03%

0,0%

2,8%

5,3%

0,4%

1,4%

1,3%

0,5%

Pastagem

1,3%

22,0%

5,2%

6,2%

14,3%

14,8%

5,2%

4,2%

Outros usos e coberturas

1,7%

12,9%

15,3%

13,8%

16,1%

17,0%

12,7%

10,4%

Remanescentes Florestais

96,1%

55,1%

75,8%

70,3%

57,6%

62,9%

79,4%

83,5%

Figura 4.11 – Relação entre as Unidades de Conservação e Uso do Solo.
Fonte: IEMA, 2012-2015; MMA, 2017.
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4.4

Impacto Ambiental do Rompimento da Barragem de Rejeitos de Fundão,
Município de Mariana, MG

O Espírito Santo foi palco de um grave acidente ambiental com o rompimento da
barragem de Fundão, de propriedade da empresa Samarco, no município de Mariana,
Estado de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015. A disposição de rejeitos da
empresa mineradora de ferro Samarco ocorria em três sistemas, a saber: Santarém,
Fundão e Germano. O acidente em questão ocorreu com o rompimento da barragem
de Fundão e o galgamento da barragem de Santarém, na cabeceira da bacia do Rio
Doce. De acordo com ANA, 2016, havia um volume estimado de cerca de 50 milhões
de m³ (metros cúbicos) de rejeitos reservados no reservatório de Fundão, sendo que
cerca de 16 milhões de m³ permaneceram acumulados, levando à liberação de um
volume de cerca de 34 milhões de m³ de rejeitos, água e materiais utilizados na
construção da barragem.
Com o ocorrido, o acidente afetou diretamente os usuários de água dos cursos de
água a jusante do barramento, envolvendo os rios Doce, Gualaxo do Norte e do
Carmo, desde o local do rompimento até a sua foz no litoral capixaba, segundo o
Encarte Especial – Bacia do Rio Doce, publicado pela ANA em 2016. Nos trechos
imediatamente a jusante, a onda resultante do rompimento da barragem avançou
sobre a planície de inundação dos rios tributários, levando parte da vegetação e do
substrato. Esses materiais somaram-se à lama de rejeitos, agravando os danos nos
trechos de cabeceira. A partir da barragem de Fundão, a onda de rejeitos e detritos
seguiu os cursos do córrego Santarém e rios Gualaxo do Norte e do Carmo por 77 km
até alcançar o rio Doce. O material que escoou pela onda de cheia produzida a partir
do rompimento da barragem de Fundão percorreu mais de 650 km até a foz do rio
Doce, em Linhares, no litoral do Espírito Santo. De forma positiva, vale ressaltar que
grande parte do material carreado ficou acumulado no reservatório da Usina
Hidrelétrica de Candonga, em Minas Gerais e no trecho entre Candonga e UHE
Baguari, ambas localizadas no Rio Doce.
Com a retenção do material, a UHE Candonga sofreu diversas avarias em suas
estruturas, principalmente no seu vertedouro e operou com apenas uma das três
comportas por alguns dias após o acidente. Com isso, o reservatório foi deplecionado
em mais de 15 metros, mantendo vazões de jusante superiores às afluentes. No
trecho a jusante de Candonga, a onda de cheia foi verificada com menor concentração
de sedimentos até a foz do rio Doce e não mais causou inundações. Por outro lado,
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pôde ser verificada uma pluma de sedimentos com turbidez extremamente elevada e
menor velocidade.
A jusante de Candonga e até a UHE Baguari, a carga de rejeitos afetou bastante a
calha do rio quanto aos aspectos de qualidade. Por outro lado, vale ressaltar que não
foi verificada grande deposição de rejeitos nas planícies de inundação. Quanto ao
reservatório de Baguari, não foi tão assoreado quanto o de Candonga tendo suas
águas, entretanto, apresentado alto grau de turbidez.
O trecho de jusante da UHE Baguari é o mais populoso da calha do Rio Doce, com
sedes municipais importantes como é o caso de Governador Valadares (MG) e
Colatina (ES). Nesse sentido, os altos índices de turbidez da água causaram a
interrupção do abastecimento de água das populações servidas do Rio Doce nos dias
seguintes ao acidente.
No dia 21 de novembro e, portanto, 16 dias após o rompimento da barragem, as águas
turvas atingiram a foz do Rio Doce, abrangendo uma área de aproximadamente sete
mil quilômetros quadrados segundo dados do IBAMA, conforme citado por ANA
(2016).
Ainda de acordo com ANA (2016), dentre as principais consequências do acidente,
destacam-se os impactos na qualidade da água, os quais levaram à interrupção do
abastecimento público de algumas cidades e de diversos outros usuários de água.
Além disso, outros usos dos recursos hídricos na bacia foram afetados como geração
de energia elétrica, indústria, pesca e lazer. A interrupção do abastecimento de 12
cidades foi verificada, prejudicando população estimada em 424.000 pessoas, além de
143 captações outorgadas pela ANA (88 para consumo industrial, 46 para irrigação, 3
para dessedentação animal e 6 para outros usos).
O Encarte Especial de Conjuntura cita que os principais impactos sobre os corpos
hídricos e os usos da água produzidos pelo desastre foram:


A interrupção do abastecimento de água em função da degradação da
qualidade da água nos rios afetados;



Prejuízos à agricultura (irrigação);



Prejuízos à indústria e demais atividades econômicas que dependem da
qualidade da água dos corpos hídricos atingidos;



Prejuízos à produção de energia nas hidrelétricas;



Comprometimento da pesca em toda a extensão do rio e na transição com o
ambiente marinho;



Comprometimento do turismo, sobretudo na região do estuário do Rio Doce;
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Destruição de áreas de preservação permanente nos trechos de cabeceira;



Assoreamento dos corpos hídricos;



Alterações morfológicas dos corpos hídricos atingidos;



Mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos;



Perturbações do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

Para a economia capixaba, importante ressaltar que a paralisação da Samarco,
empresa responsável pela barragem, também levou a graves consequências em
função da interrupção de suas operações de sua Usina de Pelotização e de seu
Terminal Portuário, localizados no Espírito Santo.
De acordo com o Laudo Técnico Preliminar do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis o evento causou a destruição da
vegetação nativa da região em uma área de 1.469 hectares ao longo de 77 km de
cursos de água, inclusive áreas de preservação permanente. Houve impactos
significativos sobre a fauna nativa, sendo as populações de mamíferos de pequeno
porte e a herpetofauna praticamente dizimadas naqueles locais onde as margens
foram tomadas pela onda de lama.
O Laudo Técnico Preliminar também afirma que a extensão total dos corpos de água
atingidos pelo rejeito corresponde a mais de 600 km, onde foi avaliado o dano à
biodiversidade aquática. Foi constatado desde a destruição de habitats até o
comprometimento da estrutura de funcionamento dos ecossistemas. Em virtude da
magnitude do impacto, o documento afirma, ainda, que toda a ictiofauna foi afetada
pelo desastre, incluindo nesta lista doze espécies endêmicas do Rio Doce.
Por meio da assinatura de um Termo de Transação de Ajustamento de Conduta
(TTAC), assinado em 2 de março de 2016, foi constituída, em 30 de junho do mesmo
ano de 2016 a Fundação Renova com recursos da empresa Samarco e suas
acionistas, Vale e BHP Billiton, como o ente responsável pela criação, gestão e
execução dos programas socioambientais e socioeconômicos com o objetivo de
reparar, restaurar e reconstruir as comunidades impactadas pelo rompimento da
barragem de Fundão. Com isso, vem desenvolvendo diversas ações relacionadas aos
recursos hídricos na bacia do Rio Doce, podendo ser ressaltados os seguintes
programas:


Manejo de Rejeitos: Avaliação de impacto dos rejeitos, recuperação das áreas
e tratamento dos sedimentos;



Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos: Recuperação da vegetação e
regularização de calhas e margens dos rios impactados;
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Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APPS: Recuperação de
APPs degradadas do Rio Doce definidas como fontes de abastecimento;



Recuperação de Nascentes: Recuperação de cinco mil nascentes da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce;



Conservação da Biodiversidade: Recuperação e conservação da fauna
aquática impactada na Bacia Hidrográfica do Rio Doce;



Coleta e Tratamento de Esgotos: Disponibilização de recursos para planos de
saneamento básico, esgoto, lixões e aterros;



Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água: Construção de sistemas
alternativos de captação e melhoria das estações de água;



Monitoramento da Bacia do Rio Doce: Desenvolvimento de programa de
monitoramento permanente de água e sedimentos;



Unidades de Conservação: Custear estudos e implementar ações de reparação
nas Unidades de Conservação afetadas pelo rompimento.

Dessa forma, diversas ações vêm sendo desenvolvidas na Bacia do Rio Doce e que
podem ser integradas ao Plano de Ações a ser desenvolvido para o PERH|ES de
forma a potencializar os resultados para a bacia.
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5

ANÁLISE

DOS

ASPECTOS

POLÍTICOS,

HISTÓRICOS

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, o que acarretou uma ampla
e significativa mudança no perfil socioeconômico. Tais mudanças interferiram
diretamente no uso dos recursos hídricos, fazendo com que a água assumisse um
papel protagonista como recurso indispensável para o desenvolvimento e manutenção
da vida.
5.1

Caracterização

dos

Aspectos

Políticos,

Históricos,

Culturais

e

Socioeconômicos
A análise da conjuntura política histórica do país ajuda a traçar paralelos com os
padrões culturais e socioeconômicos do Estado do Espírito Santo. Para compreender
estes padrões é necessário entender como foi a evolução econômica do Estado. 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.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 (Espírito Santo,
2006), 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 pelo sul
do Estado, com influência da atividade na região fluminense, que na época, estava em
forte expansão. Com o uso de mão de obra escrava foram instalados grandes
unidades de produção de café arábica, e, a partir de 1880, através da intensificação da
imigração, um novo modelo de produção com base em pequenas lavoras familiares
surgiu no Estado, principalmente na região central capixaba.
O cultivo de café em propriedades familiares é um padrão de atividade bem definido
no Estado durante muitos anos, levando a ocupação do interior e definindo diretrizes
para muitos investimentos de infraestrutura com base no escoamento dos grãos. O
Espírito Santo ocupava as primeiras posições entre os Estados do Brasil na
quantidade de café produzido, juntamente com Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais.
Por muitos anos a economia do Estado tinha esta atividade como uma das principais
fontes tributárias. Segundo o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, na
década de 50, 75% dos estabelecimentos rurais tinham o café como atividade
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principal, com a cafeicultura gerando aproximadamente um terço da renda gerada no
Estado com mais de 40% das receitas tributárias.
A crise econômica de 1929, conhecida por quebrar a bolsa de valores de Nova Iorque,
atingiu em cheio a economia brasileira dependente do café. Os Estados Unidos, que
eram um dos principais importadores do café brasileiro, deixaram de comprar boa
parte do produto, o que ocasionou uma enorme desvalorização da saca do café.
Apesar da crise, o Espírito Santo resistiu por mais alguns anos na monocultura do
café.
Segundo Campos Jr (1996) apud Rainha (2012), com a demanda do café menor que a
produção, em São Paulo ocorreu uma transformação da elite cafeeira em uma elite
industrial e urbana, porém, o Espírito Santo não teve a capacidade de renovação e
diversificação dos negócios, mantendo a monocultura do café como pilar da economia
por quase um século.
Os interesses agroexportadores continuaram dominando a cena capixaba até a
década de 1950, quando houve o endurecimento da política de erradicação do café.
Somente na década seguinte estabeleceu-se uma atividade industrial representativa.
Neste período iniciado na década de 1960 e que se prolongou até a década de 1980 a
economia do Espírito Santo sofreu grandes transformações, saindo de uma economia
baseada em produção familiar para unidades industriais de grande escala.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 pode ser encarado
com o “divisor de águas” do processo de industrialização a instalação do Porto de
Tubarão, em Vitória, e a operação das duas primeiras usinas de pelotização de
minério de ferro da Vale S.A.
O Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 descreve os principais setores da
indústria de transformação que começaram a se destacar:
“Entre os setores que aumentaram sua participação na indústria de
transformação destacam-se: (I) o setor de papel e celulose, resultado da
implantação da fábrica da Aracruz Celulose S.A., em 1979; (II) o setor
de extração mineral, que teve a sua participação ampliada a partir de
1971, com a inauguração de mais quatro usinas de pelotização da Vale;
e (III) o setor metalúrgico, que teve ampliada sua participação apenas
no início dos anos 1980, com a operacionalização da Companhia
Siderúrgica de Tubarão (CST), em fins de 1983” (ESPÍRITO SANTO,
2006).
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Destacam-se, ainda, as atividades petrolíferas, mais intensificadas na década de 90,
que possuem também um peso significativo nos padrões econômicos do Estado.
Todo o processo de mudanças no setor econômico desde os padrões de monocultura
até a instalação de grandes indústrias acarretou mudanças nos padrões da estrutura
política e na dinâmica social do Estado.
Segundo o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 (Espírito Santo, 2006), a
reconfiguração da economia ocorreu em um período curto, de aproximadamente vinte
anos, aliado a um grande movimento político-institucional que deu sustentabilidade ao
processo. Esse período ocorreu entre a década de 1950 e o final da década de 1970,
onde o Estado passou por um ciclo de reconfiguração de lideranças e grupos políticos
e institucionais internos e externos ao Estado.
A grande impulsão econômica com grandes projetos e investimentos, principalmente
ligados ao Porto de Tubarão, em Vitória, como a Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), a Aracruz Celulose S.A e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), e a
força dos grupos organizados criados nessa época, levaram a uma grande evolução
no quadro político-institucional do Espírito Santo. Muitos atores importantes surgiram
ao longo dessa evolução institucional, como por exemplo, novas forças políticas,
industriais e sociais que possuem fortes ligações com os recursos hídricos auxiliando
nas tomadas de decisões de forma participativa.
5.2

Indicadores Sociais

Indicadores sociais tratam de análises estatísticas sobre diversos assuntos
relacionados aos aspectos de vida de uma população, envolvendo temas como a
renda, emprego, educação e longevidade. A seguir são apresentados alguns
indicadores com resultados para o Espírito Santo.
5.2.1

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi adotado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) com o intuito de avaliar as transformações e o desenvolvimento
humano das nações, podendo, assim, subsidiar escolhas para o planejamento e
desenvolvimento governamental dos países. A adaptação da metodologia para
aplicação aos municípios brasileiros foi promovida pela Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
e a Fundação João Pinheiro, tendo por base os três últimos Censos Demográficos do
IBGE, referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010. Denominado de Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a adaptação brasileira considera as
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mesmas três dimensões do IDH Global, a longevidade (IDHM-L), a educação (IDHME) e a renda (IDHM-R). O IDHM é calculado como a média geométrica dos índices
anteriores, varia de 0 a 1, e pode ser classificado em cinco categorias, que são
ilustradas na Figura 5.1:

Figura 5.1 – Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, sem ano.

O último IDHM levantado para o Espírito Santo é do ano de 2010, onde alcançou o
valor de 0,740, considerado alto, e maior que a média do Brasil, que é de 0,727. A
Figura 5.2, do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, mostra o comparativo
entre o Espírito Santo com o país.

Figura 5.2 – Evolução do IDHM - Espírito Santo.
Fonte: PNUD, Ipea e FJPl, 2010.

Desde o ano de 1991 o Estado, como o Brasil, teve uma alta significativa dos valores,
passando da Faixa de Desenvolvimento Humano Municipal considerado Baixa em
1991, para Média em 2000 e Alta em 2010. Dentre os três índices, a escolaridade foi a
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que teve o maior aumento percentual seguido de longevidade e por último a renda,
conforme mostra o gráfico representado na Figura 5.3.
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Figura 5.3 – Composição do IDHM nos anos de 1991, 2000 e 2010 para o Espirito Santo.
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Urbano do Brasil, 2010.

Na escala dos municípios do Estado, apenas Vitória e Vila Velha são classificados
com IDHM Muito Alto. Nenhum município no Estado ficou classificado como Muito
Baixo ou Baixo. Os três municípios de pior índice são Água Doce do Norte, Mucurici e
Ibitirama. A Figura 5.4 mostra quatro mapas do Estado onde foram espacializados, o
IDHM-E, IDHM-R, IDHM-L e por fim, o IDHM, de todos os municípios pertencentes ao
Espírito Santo.
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Figura 5.4 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do ano de 2010 para os Municípios do Espírito Santo.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017.
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Ao abordar os indicadores socioeconômicos relacionados aos recursos hídricos, é
interessante avaliar o IDHM na escala de gestão adotada para o tema. Para essa
análise, o Espírito Santo foi dividido em oito Unidades de Gestão de Recursos Hídricos
(UGRHs), conforme Resolução CERH nº 001/2009. Nesse caso, foi adotado que o
município pertence à UGRH em que está localizada a sua Sede Municipal, que
normalmente concentra a maior parte da população. Foram calculadas médias
ponderadas através dos quatro índices apresentados anteriormente, com a população
total do município, para chegar aos valores aproximados de IDHM por UGRH.
A Figura 5.5 apresenta os quatro indicadores calculados para cada UGRH, com
destaque negativo para a UGRH de Itaúnas, com IDHM de 0,65 e destaque positivo
para a UGRH do Litoral Central, área mais desenvolvida do Estado, com um IDHM de
0,77. 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.
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

IDHM
IDHM-E
IDHM-L
IDHM-R

Figura 5.5 – Composição do IDHM subdividido pelas UGRHs.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A divisão dos indicadores por Unidades de Gestão mostra que apesar da região do
Litoral Central ter índices um pouco melhores, as UGRHs seguem uma tendência
linear de índices, com valores muito próximos, ou seja, nenhuma UGRH tem valores
muito altos ou muito baixos, comparativamente a média do Estado.
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5.2.2

Índice de GINI

O Índice de GINI é um instrumento que serve para medir a concentração de renda de
determinada população. De acordo com WOLFFENBÜTTEL (2014), aponta a
diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. O índice resulta em
valores que variam de 0 a 1, sendo que zero é referente a completa igualdade, ou
seja, a concentração de renda é dividida igual para toda a população, e um é extrema
desigualdade, onde, por exemplo, em um universo de duas pessoas, uma delas fica
com toda a riqueza e a outra sem nada.
Os cálculos para o Índice de GINI foram utilizados para o mesmo período considerado
para o IDHM. Em 1991, o Estado apresentou um índice de 0,60, número que se
manteve para o ano 2000. Em 2010, o Estado apresentou uma melhor distribuição de
renda passando para 0,56. No país, os Estados que apresentam o melhor e o pior
resultado no ano de 2010, respectivamente, foram Santa Catarina, com 0,49 e
Amazonas, com 0,65.
Os valores do Espirito Santo estiveram sempre um pouco abaixo da média do Brasil,
como mostra a Figura 5.6, significando que a renda no Espirito Santo é um pouco
melhor distribuída comparativamente ao país.
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Figura 5.6 – Índices de GINI para os anos de 1991, 2000 e 2010.
Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Urbano do Brasil, 2010.

A Figura 5.7 mostra o Índice GINI de todos os municípios do Estado e as divisões das
UGRHs, evidenciando a distribuição de renda na escala das Unidades de Gestão dos
Recursos Hídricos.
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Figura 5.7 – Índice de GINI do ano de 2010 para os municípios do Espírito Santo.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017.
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Ao serem analisados os municípios no conjunto das UGRHs, se pode notar que a
maioria detém índices próximos. A Figura 5.8 traz um comparativo entre os municípios
de maior e menor coeficiente de GINI em cada UGRH, no ano de 2010.
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Figura 5.8 – Diferença entre os maiores e menores Índices de GINI dos municípios do
Espírito Santo por UGRH.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017

Nas UGRHs de Itabapoana, Itaúnas, Litoral Centro-Norte e São Mateus as variações
são muito pequenas, com valores menores que 0,1 de diferença entre o maior e o
menor índice de GINI municipal, o que apresenta uma linearidade na distribuição de
renda nas UGRHs. As UGRHs Litoral Central e Doce apresentaram as maiores
diferenças entre coeficientes, sendo 0,18 e 0,21 respectivamente. As duas UGRHs
possuem os melhores e os piores índices do Estado, sendo que a capital Vitória e São
Gabriel da Palha apresentaram os piores coeficientes, que representa o mesmo valor
da média brasileira, 0,60, ou seja, nenhum município do Estado tem um coeficiente de
GINI maior que a média brasileira. O único município a apresentar um índice menor
que 0,4 é Marilândia, com 0,39, seguido de Viana, com 0,42.
5.3

Minorias Étnicas

No Brasil existem duas categorias de populações tradicionais, os povos indígenas e os
povos tradicionais não indígenas, conhecidos também como quilombolas, que são
descendentes dos antigos quilombos ou escravos fugitivos. Ambos os povos têm suas
terras asseguradas pela Constituição Federal de 1988. De modo geral, essas
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populações habitam em áreas rurais, e usam principalmente os recursos naturais
como meio de subsistência.
5.3.1

Povos Indígenas

A Constituição Federal Brasileira, em seus artigos 231 e 232, reconhece a
organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários dos
índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo dever do poder público
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) existem atualmente no Espírito Santo
povos indígenas apenas no município de Aracruz. As etnias presentes são Guarani e
Tupiniquim, sendo suas principais características e padrões culturais:


Guarani (Guarani-Mbya): Índios que vieram do sul do país na década de 60,
ainda preservam suas características como: a língua, a religião, o artesanato e
suas manifestações culturais;



Tupiniquim (Tupinikim): São índios remanescentes do município de Aracruz
e, devido ao contato com o homem branco, vieram a perder algumas de suas
características, porém ainda preservam grupos culturais como referência da
sua cultura.

Atualmente existem três comunidades tradicionalmente ocupadas e que estão
regularizadas. Os territórios ocupados pelas comunidades indígenas são descritos no
Quadro 5.1.
Quadro 5.1 – Terras Indígenas do Espírito Santo.
Terra Indígena

Etnia

UF

Município

Superfície (ha)

Caieiras Velha II

Guarani-Mbya, Tupiniquim

ES

Aracruz

57,3935

Comboios

Guarani-Mbya, Tupiniquim

ES

Aracruz

3.872,14

Tupiniquim

Tupiniquim

ES

Aracruz

14.282,80

Fonte: FUNAI.

As comunidades indígenas têm um padrão cultural e econômico bem relacionado com
os recursos hídricos, o que torna importante sua caracterização para definição,
proteção e identificação de potenciais conflitos com o uso da água e do meio
ambiente. As três comunidades indígenas existentes possuem padrões bem definidos
relacionados à atividade econômica, caracterizados individualmente da seguinte
forma:


Caieiras Velha II: As atividades econômicas são agricultura e pesca, e entre
os cultivos estão feijão, mandioca e milho. Sofrem com as graves alterações
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ambientais decorrentes da monocultura de eucalipto na região. Os índios
buscam manter a agricultura tradicional, preservando o “descanso” do solo por
um período de dois anos, uso de calendário lunar, além da manutenção e
preservação das áreas de mata. Além das atividades tradicionais, a população
indígena ainda realiza a venda de produtos como café, mariscos, artesanato e
coco para a população local e turistas;


Comboios: A região de Comboios localiza-se entre uma extensa faixa
litorânea, com aproximadamente 20 km. Os indígenas dessa área têm como
principal atividade econômica o cultivo de alimentos e a pesca. Assim como em
Caieiras Velhas II têm suas atividades afetadas devido à degradação da terra e
poluição da água decorrente das atividades da indústria de celulose;



Tupiniquim: Os índios dessa região têm como principais atividades
econômicas e de subsistência o cultivo de alimentos. Cerca de 1,2 mil
indígenas estão relacionados ao plantio de sementes, como feijão e milho, que
servem para o consumo próprio e também para comercialização.

A FUNAI desenvolve projetos de incentivo ao plantio e a pesca nas aldeias do Estado.
5.3.2

Quilombolas

As comunidades quilombolas têm forte presença no Espírito Santo, sendo sua história
marcada por diversos conflitos territoriais. Segundo a Fundação Cultural Palmares, até
o mês de abril de 2017, 34 certidões foram expedidas para certificação de
comunidades quilombolas no Espírito Santo, referentes a 39 comunidades. O Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é o órgão responsável pelo
processo de regularização dos territórios quilombolas a nível nacional.
Poucas informações existem acerca dessas comunidades, não há registro oficial de
localização e descrição do modo de vida de cada uma das 39 comunidades citadas
anteriormente. Mação e Torre (2016) descrevem e apontam a localização geográfica
de 18 das 39 comunidades certificadas pelo INCRA, sendo elas:


Angelim 1, Angelim 2, Angelim 3 e Angelim do Meio ou DISA: Localizadas
no município de Conceição da Barra, região norte do Estado, não se sabe
quantas famílias vivem no território. As quatro comunidades estão em
processo de certificação no INCRA e possuem certificado da Fundação
Palmares;



São Domingos: Localizada entre os municípios de Conceição da Barra e São
Mateus, é uma das maiores comunidades da região, onde vivem cerca de 150
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famílias, em uma área de 11.603,26 hectares, segundo o INCRA. A
comunidade está em processo de regularização pelo órgão, e até o presente
momento o território teve o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação
(RTID) publicado e aguarda elaboração de Portaria, conforme processo de
regularização. A comunidade é certificada pela Fundação Palmares;


Coxi: Localizada no município de São Mateus, possui também certificado da
Fundação Palmares e encontra-se em processo de regularização no INCRA.
Não se sabe quantas famílias habitam o território;



São Jorge: A comunidade de São Jorge fica localizada no município de São
Mateus. Segundo o INCRA, 70 famílias residem na comunidade e possui área
de 13.074,02 hectares. Está com processo de regularização aberto no órgão e
possui certificado de reconhecimento da Fundação Palmares;



Roda De Água: Localizada na área do município de Conceição da Barra,
possui o certificado de reconhecimento da Fundação Palmares, e não possui
estimativa do número de habitantes. Possui processo de regularização aberto
no INCRA;



Linharinho: Também localizada no município de Conceição da Barra, conta
com a presença de 55 famílias habitando seu território, que possui cerca de
3.507,40 hectares. É reconhecida pela Fundação Palmares e está em
processo de regularização no INCRA. O processo se encontra na fase de
elaboração do RTID;



São Pedro: Comunidade localizada no município de Ibiraçu. Segundo o
INCRA possui área reconhecida de 314,07 hectares e abriga 43 famílias. Está
em processo de regularização, sendo que a portaria do INCRA foi publicada
no Diário Oficial e, atualmente, se encontra em etapa de Concessão de Direito
Real de Uso. A comunidade é reconhecida pela Fundação Palmares;



Monte Alegre: Localizada na zona rural do município de Cachoeiro de
Itapemirim. Segundo o INCRA a comunidade possui uma área territorial de
1.095,75 hectares e conta com 102 famílias residentes. A principal fonte de
renda da população é vinda da prestação de serviços a produtores rurais não
quilombolas, ligados a agricultura (cultivo de café) e a pecuária de gado leiteiro
e de corte, porém atualmente buscam o seu desenvolvimento através do
ecoturismo, do turismo étnico e da participação em projetos de inclusão social
e geração de renda. A comunidade é reconhecida pela Fundação Palmares e
está em processo de regularização perante ao INCRA, com portaria de
reconhecimento publicada no Diário Oficial.
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Retiro: Comunidade localizada no município de Santa Leopoldina, com área
de 519,52 hectares e 77 famílias. Comunidade reconhecida pela Fundação
Palmares, e em processo de regularização pelo INCRA, com decreto já
publicado no Diário Oficial da União;



Córrego do Alexandre: Área quilombola do município de Conceição da Barra,
reconhecida pela Fundação Palmares. Possui processo em andamento no
INCRA, com RTID já concluído. Segundo o INCRA, a comunidade tem cerca
20 famílias cadastradas, e reivindica o reconhecimento de uma área de
aproximadamente 100 hectares à preservação de sua cultura e modo de vida;



Porto Grande: Localizada no município de Conceição da Barra, formada por
uma colônia de pescadores com 8 famílias cadastradas, a comunidade Porto
Grande possui processo de regularização em andamento junto ao INCRA,
além de ser reconhecida pela Fundação Palmares;



Morro da Onça: Mais uma das comunidades de Conceição da Barra, é
reconhecida pela Fundação Palmares e possui processo aberto no INCRA.
Não há informações sobre população e área territorial;



São Cristóvão/Serraria: Comunidade localizada no município de São Mateus,
com área de 1.219,56 hectares e 45 famílias. É reconhecida pela Fundação
Palmares e tem processo de regulamentação em andamento no INCRA, com
decreto já publicado no Diário Oficial da União;



Graúna: Comunidade que se localiza no interior do município de Itapemirim,
possui cerca de 70 famílias residentes. É reconhecida pela Fundação
Palmares;



Araçatiba: Localizada no município de Viana, distante aproximadamente 30
quilômetros de Vitória. As terras são de posse legal da Arquidiocese de Vitória,
porém cada morador tem o recibo de suas residências, também reconhecido
em cartório. A comunidade ainda não é reconhecida pela Fundação Palmares

A Figura 5.9 mostra os povos indígenas e as comunidades quilombolas mapeados no
Espírito Santo.
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Figura 5.9 – Comunidades Tradicionais no Espírito Santo.
Fonte: FUNAI, sem ano; Adaptado de Mação e Torre, 2016.

102

6

DEMOGRAFIA

A análise demográfica de uma região permite aprimorar o processo de planejamento
regional. Ponderar a distribuição da população, estrutura etária, avaliar índices de
emprego e renda, classificar população urbana e rural e analisar migrações, são
avaliações fundamentais para compreender o comportamento da região estudada.
De uma forma geral, o comportamento demográfico do Espírito Santo tem
acompanhado a mesma disposição de índices nacionais, conforme está demonstrado
a seguir.
6.1

Estrutura Etária

Analisando os dados do Censo do IBGE dos anos de 2000 e 2010 é possível notar a
distribuição da população por faixas etárias e compará-las por meio da pirâmide etária.
A Figura 6.1 e a Figura 6.2 apresentam as pirâmides etárias do Espírito Santo e do
Brasil, pelos Censos de 2000 e 2010. Nota-se uma mudança no comportamento da
pirâmide. Até poucas décadas atrás o crescimento populacional vinha aumentando
constantemente. A partir de década de 1990 esse comportamento começou a mudar,
causando um encolhimento na base da pirâmide. Essa mudança passou a ser
tendência, como se pode observar nos dados de 2010 com uma população de 0 a 4
anos menor que em 2000 (CASTIGLIONI, 2009).
Para a distribuição do próximo Censo é de se esperar que essa disposição continue. A
população de 30 a 49 anos, que em 2010 ocupava a faixa mais concentrada, estará
entre 40 e 59 anos, pouco antes da aposentadoria. Em um horizonte de 20 anos o
Estado terá uma população mais idosa do que jovem.
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Figura 6.1 – Pirâmide Etária pelo Censo 2000 – Espírito Santo e Brasil.
Fonte: IBGE, Censo 2000.
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Pirâmide Etária 2010 - Espírito Santo
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Figura 6.2 – Pirâmide Etária pelo Censo 2010 – Espírito Santo e Brasil.
Fonte: IBGE, Censo 2010.

Analisando as estimativas populacionais até o ano de 2030 apresentadas pelo IBGE é
possível perceber uma maior esperança de vida entre mulheres. A expectativa de vida
delas no ano de 2016 é de 82 anos, enquanto para os homens é de 74 anos. No
entanto, a Figura 6.3 mostra uma sutil aproximação entre os índices. Atualmente a
diferença entre a expectativa de vida entre homens e mulheres é de 8 anos e, até
2030 espera-se que essa diferença seja reduzida a 7 anos.
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Figura 6.3 – Esperança de vida ao nascer, entre homens e mulheres no Espírito Santo.
Fonte: Projeções IBGE, 2013.

Ainda pelas projeções do IBGE foram traçadas as curvas das taxas de mortalidade e
natalidade do Estado, conforme Figura 6.4. Enquanto as taxas de mortalidade seguem
praticamente estáveis, a taxa de natalidade segue em declínio. A tendência é que
estas curvas fiquem cada vez mais próximas, corroborado com as informações
apresentadas no comportamento da pirâmide etária.
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Figura 6.4 – Taxas de Mortalidade e Natalidade no Estado do ES.
Fonte: Projeções IBGE, 2013.

6.2

Projeções Populacionais

Para projeção da população até o horizonte final do PERH|ES, 2037, foi aplicado o
método logístico de estimação. A explicação no método consta no Anexo 1.
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O Quadro 6.1 apresenta as projeções populacionais dos municípios capixabas para a
população atual e para os horizontes de projeto: 2021 (curto prazo), 2029 (médio
prazo) e 2037 (longo prazo).
Quadro 6.1 – Projeção Populacional dos Municípios do Espírito Santo.
Município

2010

2017

2021

2029

2037

Afonso Cláudio

31.091

30.312

29.882

29.070

28.329

Água Doce do Norte

11.771

11.151

10.841

10.342

9.978

9.519

9.463

9.431

9.368

9.305

Alegre

30.768

30.117

29.755

29.061

28.411

Alfredo Chaves

13.955

14.207

14.356

14.664

14.983

7.317

7.592

7.758

8.103

8.460

23.902

27.994

30.221

33.582

35.646

Apiacá

7.512

7.440

7.399

7.319

7.239

Aracruz

81.832

96.705

104.652

116.159

122.843

Atilio Vivacqua

9.850

11.162

11.917

13.220

14.192

Baixo Guandu

29.081

30.057

30.641

31.862

33.129

Barra de São Francisco

40.649

43.128

44.625

47.696

50.743

Boa Esperança

14.199

14.596

14.833

15.326

15.840

9.476

9.663

9.773

10.002

10.240

11.915

12.083

12.181

12.383

12.593

Cachoeiro de Itapemirim

189.889

202.140

209.539

224.641

239.486

Cariacica

348.738

368.468

380.387

404.956

429.599

Castelo

34.747

36.324

37.274

39.251

41.278

Colatina

111.788

118.567

122.663

131.064

139.409

Conceição da Barra

28.449

30.023

30.974

32.937

34.912

Conceição do Castelo

11.681

12.300

12.673

13.446

14.227

4.516

4.320

4.217

4.043

3.904

Domingos Martins

31.847

32.838

33.430

34.666

35.951

Dores do Rio Preto

6.397

6.555

6.649

6.845

7.049

Ecoporanga

23.212

22.686

22.394

21.837

21.321

Fundão

17.025

20.481

22.253

24.605

25.822

Governador Lindenberg

10.869

12.240

13.035

14.438

15.522

Guaçuí

27.851

29.789

30.959

33.328

35.623

Águia Branca

Alto Rio Novo
Anchieta

Bom Jesus do Norte
Brejetuba

Divino de São Lourenço

Guarapari

105.286

119.856

128.185

142.318

152.594

Ibatiba

22.366

25.072

26.650

29.481

31.719

Ibiraçu

11.178

12.036

12.552

13.585

14.564

8.957

8.782

8.684

8.495

8.317

Iconha

12.523

13.378

13.894

14.941

15.959

Irupi

11.723

12.881

13.570

14.884

16.029

Itaguaçu

14.134

13.884

13.744

13.473

13.214

Itapemirim

30.988

33.363

34.794

37.656

40.368

Itarana

10.881

10.516

10.320

9.964

9.657

Iúna

27.328

28.270

28.835

30.014

31.238

Jaguaré

24.678

29.124

31.506

34.978

37.011

Ibitirama
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Município

2010

2017

2021

2029

2037

Jerônimo Monteiro

10.879

11.430

11.763

12.453

13.154

João Neiva

15.809

16.193

16.422

16.897

17.391

Laranja da Terra

10.826

10.751

10.708

10.622

10.537

141.306

166.138

179.550

199.433

211.359

Mantenópolis

13.612

14.793

15.502

16.890

18.159

Marataízes

34.140

37.101

38.877

42.358

45.540

Marechal Floriano

14.262

16.043

17.078

18.912

20.335

Marilândia

11.107

12.100

12.694

13.853

14.902

Mimoso do Sul

25.902

25.695

25.577

25.342

25.110

Montanha

17.849

18.293

18.557

19.106

19.678

5.655

5.489

5.399

5.231

5.082

Muniz Freire

18.397

17.560

17.127

16.398

15.830

Muqui

14.396

14.964

15.306

16.019

16.756

Nova Venécia

46.031

48.449

49.909

52.931

55.988

Pancas

21.548

22.449

22.992

24.123

25.288

Pedro Canário

23.794

25.286

26.188

28.032

29.854

Pinheiros

23.895

26.058

27.353

29.869

32.137

Piúma

18.123

20.835

22.362

24.855

26.568

6.979

7.578

7.937

8.643

9.290

Presidente Kennedy

10.314

10.929

11.301

12.064

12.825

Rio Bananal

17.530

18.501

19.088

20.299

21.517

Rio Novo do Sul

11.325

11.363

11.385

11.430

11.475

Santa Leopoldina

12.240

12.085

11.997

11.824

11.656

Santa Maria de Jetibá

34.176

38.834

41.504

46.066

49.418

Santa Teresa

21.823

22.771

23.341

24.530

25.752

8.001

8.360

8.577

9.027

9.489

São Gabriel da Palha

31.859

36.412

39.000

43.323

46.397

São José do Calçado

10.408

10.357

10.328

10.270

10.212

109.028

125.081

134.150

149.080

159.468

11.273

11.989

12.421

13.304

14.175

409.267

485.402

525.767

583.218

615.831

Sooretama

23.843

28.643

31.112

34.413

36.138

Vargem Alta

19.130

20.582

21.457

23.209

24.874

Venda Nova do Imigrante

20.447

24.151

26.132

29.008

30.684

Viana

65.001

74.995

80.588

89.588

95.645

Vila Pavão

8.672

8.935

9.091

9.419

9.759

Vila Valério

13.830

13.799

13.781

13.745

13.709

Vila Velha

414.586

473.862

507.544

563.818

603.815

Vitória

327.801

357.633

375.480

410.137

441.308

Linhares

Mucurici

Ponto Belo

São Domingos do Norte

São Mateus
São Roque do Canaã
Serra

Total do Espírito Santo
3.514.952
3.871.452
4.072.792
4.413.741
4.673.810
Fonte: População 2010; Censo IBGE. Populações Estimadas para 2017, 2021, 2029, 2037.
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6.3

Distribuição Espacial da População

Os dados de projeção populacional para 2017 mostram que os 10 municípios mais
populosos do Estado são, em ordem do maior para o menor: Serra, Vila Velha,
Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina
e Aracruz. No entanto, os 10 municípios de maior densidade demográfica são: Vitória,
Vila Velha, Cariacica, Serra, Piúma, Marataízes, Viana, Cachoeiro de Itapemirim,
Guarapari, Venda Nova do Imigrante.
Apesar da capital do Estado não ser o município mais populoso é o de maior
concentração. Outro fato que pode ser notado na Figura 6.5 é que os municípios mais
populosos estão localizados no litoral, enquanto os municípios mais densos estão
localizados, principalmente, na Região Metropolitana de Vitória.
Os dados da projeção populacional 2017 foram distribuídos por Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH). Para tal utilizou-se a distribuição
espacial de Setores Censitários do IBGE.
Os Setores Censitários estão divididos por tipo: rural e urbano. Sendo assim, as áreas
urbanas e rurais de cada município foram somadas e calculou-se a proporção destas
áreas em cada UGRH. Com este índice de proporção, multiplicados pela população,
obteve-se o número de habitantes por UGRH.
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 Região
da bacia do Rio 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 Litoral Centro-Norte.
A Figura 6.6 apresenta mapas representando as faixas de população e a densidade
demográfica por UGRH.
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Figura 6.5 – Distribuição da População por Município.
Fonte: Censo IBGE. Populações estimadas para 2017.
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Figura 6.6 – Distribuição da População por UGRH.
Fonte: Censo IBGE. Populações estimadas para 2017.
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6.4

Relação entre o Crescimento Populacional e o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal - IDHM

Uma relação até certo ponto natural é verificada no Estado: as UGRHs com menores
IDHM são aquelas que apresentam menores crescimentos populacionais e vice-versa.
A UGRH Itabapoana é a que apresenta menor crescimento populacional e a segunda
menor população residente, ao mesmo tempo que tem o menor IDHM. As maiores
taxas de crescimento populacional são observadas na Região Litorânea, mais
especificamente nas UGRHs Litoral Centro-Norte, Litoral Central e Litoral Centro-Sul.
São estas UGRHs que apresentam os maiores IDHMs do Estado. A Figura 6.7 mostra
a relação entre o IDHM das Unidades de Gestão e o seu crescimento populacional.
Esta situação pode ser explicada por ser o crescimento populacional no Estado –
como no resto do país – resultado mais das migrações do que do crescimento
vegetativo. E as correntes migratórias são estimuladas pela qualidade de vida, pela
oferta de empregos, de renda e de oportunidades educacionais e culturais, que são
medidas pelo IDHM.
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Figura 6.7 – Relação entre IDHM e Crescimento Populacional das UGRHs.
Fonte: IBGE, 2017.

113

6.5

Urbanização

Assim como ocorre em todo país, os municípios do Espírito Santo seguem uma
tendência de urbanização. Analisando os dados dos censos realizados entre os anos
1970 e 2010 e as projeções populacionais até 2037, apresentados na Figura 6.8, é
possível notar que a curva de crescimento da população urbana acompanha a curva
de crescimento total da população, antagônica à curva de população rural.
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1970

1980

1991
Total

2000
Urbana

2010

2020

2030

2040

Rural

Figura 6.8 – Crescimento da População Total, Urbana e Rural do Espírito Santo.
Fonte: Censo IBGE. Populações estimadas para 2017.

Nos anos 70 o Espírito Santo apresentava uma população rural superior à população
urbana (Figura 6.9) e apresentava um grau de urbanização inferior à média nacional.
Enquanto no Espírito Santo menos da metade da sua população residia em áreas
urbanas (45%), o país contabilizava uma população urbana na ordem de 56%.
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Figura 6.9 – Distribuição População Urbana e Rural do Espírito Santo.
Fonte: Censo IBGE. Populações estimadas para 2017.

No entanto esse comportamento urbano mudou no decorrer das décadas, como pode
ser observado na Figura 6.10. De acordo com o último censo, a taxa de urbanização
do Espírito Santo (83%) é quase igual a taxa nacional (84%). As estimativas de
população demonstram que o Estado continuará desenvolvendo fortemente seus
aglomerados urbanos, de modo a superar a média nacional para a estimativa de 2020,
de forma a atingir cerca de 90% de população residente de área urbana em 2035.

2030

2000

1970

0,0%

20,0%

40,0%
Espírito Santo

60,0%

80,0%

100,0%

Brasil

Figura 6.10 – Grau de Urbanização a cada 30 anos no Espírito Santo.
Fonte: Censo IBGE. Populações estimadas para 2017.

6.6

Migração

A fim de compreender a origem e formação da população espíritossantense, foram
utilizados dados de pesquisas do IBGE (2015) para analisar o movimento migratório
do Estado. Percebeu-se que a população do Estado é formada majoritariamente por
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pessoas nascidas no território capixaba, 81% da população. Apenas 19% da
população é formada por pessoas que migraram de outros Estados (Figura 6.11).

Não naturais
do município e
não naturais
da unidade da
federação:
19%
Naturais do
município:
57%

Não naturais
do município e
naturais da
unidade da
federação:
24%

Figura 6.11 – Naturalidade dos Imigrantes.
Fonte: IBGE, 2015

A região com maior fluxo migratório com o Espírito Santo foi a região Sudeste, seguida
pela Nordeste (Figura 6.12). Juntas, essas regiões somam 94,5% dos migrantes. A
maior parte dos migrantes vem de regiões vizinhas. No Quadro 6.2 podemos observar
o total de migrantes do Estado bem como sua origem.

Região Centro-Oeste

1,5%

Região Sul

2,2%

Região Sudeste

64,0%

Região Nordeste

30,5%

Região Norte

1,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 6.12 – Regiões de origem dos imigrantes do Espírito Santo.
Fonte IBGE, Censo 2010.
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Quadro 6.2 – Número de Migrantes no Espírito Santo.

Região de Migração

Número de migrantes

(%)

Região Norte

12.074

1,8%

Região Nordeste

197.558

29,5%

Região Sudeste

415.109

62,1%

Região Sul

14.066

2,1%

Região Centro-Oeste

9.712

1,5%

Brasil sem especificação

14.731

2,2%

País estrangeiro

5.411

0,8%

668.661

100%

TOTAL

Fonte: IBGE, 2010.

O Espírito Santo tem uma entrada maior de pessoas do que saída, como se pode
observar na Figura 6.13, ou seja, o fluxo imigratório do Estado é superior ao fluxo de
emigração.
140.000

Número de pessoas

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Entrada

Saída

Figura 6.13 – Fluxo Migratório do Estado do ES.
Fonte: IBGE, 2010.

6.7

Emprego e Renda

A população economicamente ativa é aquela que está em idade de trabalhar, está
trabalhando ou em busca de trabalho. Sendo assim, a população economicamente
ativa, também chamada de força de trabalho, está dividida em população ocupada e
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desocupada. População ocupada são pessoas que estão trabalhando ou vinculadas a
algum trabalho. População desocupada são pessoas que não estão trabalhando, mas
que buscaram de alguma forma trabalho nos 30 dias que antecederam a pesquisa.
População não economicamente ativa, também considerada fora da força de trabalho,
são as pessoas que estão em idade de trabalhar, porém por algum motivo se
encontram fora do mercado de trabalho, seja por razão de estudos, aposentadoria,
afazeres domésticos ou outros.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD, 2º
Semestre 2016), a taxa de desocupação tem aumentado no Espírito Santo. Em uma
comparação entre o último trimestre de 2015 e o último trimestre de 2016 a taxa
aumentou 4,5% (Figura 6.15). Na Região Metropolitana – RM de Vitória a taxa de
desocupação apresenta dados mais elevados do que a média do Estado. Apesar de
um ligeiro encolhimento na RM de Vitória entre os trimestres do mesmo ano, o índice

Taxa de desocupação (porcentagem)

ainda é maior que no mesmo trimestre do ano anterior, conforme Figura 6.14.
16

16
14

15,8
13,6

12,7

12
10
8
6
4
2
0
jul-ago-set/2016
Espírito Santo

out-nov-dez/2016
RM Vitória

Figura 6.14 – Comparativo entre taxa de desocupação do 3ºTrimestre de 2016 com o 4º
Trimestre de 2016.
Fonte: IJSN, 2016.
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Figura 6.15 – Comparativo entre taxa de desocupação do 4ºTrimestre de 2015 com o 4º
Trimestre de 2016.
Fonte: IJSN, 2016.

De maneira geral, nota-se um aumento da população desocupada, bem como a
população fora da força de trabalho, em uma comparação entre a média dos índices
trimestrais dos últimos 5 anos, vide Figura 6.16. Em consequência há uma diminuição
no percentual de população ocupada.

2016

7,5%

54,5%

37,7%

2015

4,7%

57,5%

37,8%

2014

3,9%

2013

4,8%

60,0%

35,1%

2012

4,6%

60,6%

34,8%

0%

59,4%

20%
Desocupada

40%
Ocupada

60%

36,8%

80%

100%

Fora da Força de Trabalho

Figura 6.16 – Distribuição Economicamente Ativa e Não Ativa.
Fonte: IJSN, 2012-2016.
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É possível concluir que o nível de desocupação vem crescendo no decorrer do
período. O índice apresentado em 2016 foi o maior dos últimos 5 anos. O PNAD-IJSN
apresenta dados desde 2001, e a marca do último ano se mostrou a maior dos últimos
15 anos. Para o 1º Trimestre de 2017 o nível alcançou a marca de 9% em relação à
população em idade de trabalhar, o que demonstra que a crise de desemprego no
Estado ainda não estabilizou. A Figura 6.17 ilustra o comportamento da taxa de
desocupação nos últimos 5 anos. A taxa de desocupação mensura as pessoas
desocupadas em relação à totalidade da força de trabalho e no 1º Trimestre de 2017
alcançou 14,4%.
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12
10
8
7,1
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Figura 6.17 – Taxa de Desocupação (em %) no Brasil e Espírito Santo.
Fonte: IJSN, 2012-2016.

Em relação à população ocupada, os empregos formais são a maior fonte de trabalho
no Estado, seguido pelos trabalhadores que atuam por conta própria e por
empregados do setor público (Figura 6.18). Somados, estes três representam 75% dos
tipos de empregos.
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Empregado no Setor Público
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Figura 6.18 – Distribuição de Empregos por tipo no Espírito Santo.
Fonte: IJSN, 2016.

Em relação à renda os empregadores são os de maior renda, seguidos pelos
funcionários do setor público. Na comparação entre o 4º Trimestre dos dois últimos
anos nota-se a estagnação na renda dos trabalhadores do setor privado, uma
diminuição da renda de empregadores e pessoas que trabalham por conta própria, e
aumento de renda dos funcionários públicos e trabalhadores domésticos (Figura 6.19).

Conta Própria
Empregador
Empregado Setor Público
Trabalhador Doméstico
Empregado no Setor Privado Sem
Carteira Assinada
Empregado no Setor Privado Com
Carteira Assinada
R$ out-nov-dez/2015

R$ 2.000

R$ 4.000

R$ 6.000

out-nov-dez/2016

Figura 6.19 – Rendimento Salarial por tipo de Trabalho no Espírito Santo.
Fonte: IBGE, 2016.
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No Brasil, 37,1% da população não tem rendimentos. São crianças, idosos, jovens fora
do mercado de trabalho, entre outros. No Espírito Santo este índice é de 34,7%. A
distribuição da população por rendimento pode ser observada na Figura 6.20. As
faixas de mais de ½ salário a 5 salários concentram mais da metade da população do
Estado (55%). Apenas 5,5% da população recebe mais de 5 salários mínimos, e
somente 0,4% da população recebe mais de 20 salários mínimos.

Mais de 20 salários mínimos
Mais de 10 a 20 salários mínimos
Mais de 5 a 10 salários mínimos
Mais de 2 a 5 salários mínimos
Mais de 1 a 2 salários mínimos
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Sem rendimento
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Figura 6.20 – Percentual da População por Renda Salarial no Espírito Santo.
Fonte: IBGE, 2010.
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7

DINÂMICA ECONÔMICA E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O Espírito Santo está na 11ª posição na composição do PIB nacional, segundo as
informações constantes no documento denominado Produto Interno Bruto – Espírito
Santo 2014 (IJSN, 2016). Os fatores que levam o Estado a ter tal representatividade
econômica são diagnosticados neste capítulo, analisando a composição do PIB
estadual, a dinâmica da produção agrícola englobando a evolução dos cultivos, suas
áreas cultivadas, produção e rendimentos. Além disso, são apresentadas as
informações referentes à criação de gado, produção industrial, comércio, serviços e
balança comercial. Finalmente, são apresentados os usos atuais do solo capixaba,
onde são mostradas as localizações geográficas de suas distintas coberturas.
7.1

Produto Interno Bruto

O Estado do Espírito Santo passou por um período de amplo crescimento econômico
no período de 2002 a 2014, sendo possível observar esse fato na evolução dos
valores do Produto Interno Bruto (PIB) 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,
sendo a taxa de crescimento médio anual do PIB estadual (4,3%) superior à média
nacional (3,5%).
Outro dado que demonstra o crescimento da economia estadual no período de 2002 a
2014 é a representatividade do PIB estadual em relação ao nacional. Em 2002 este
representava 1,82% passando em 2014 a representar 2,23% do PIB nacional.
O Quadro 7.1 apresenta os valores do PIB nacional e estadual no período 2002-2014,
bem como a sua distribuição per capita. A Figura 7.1 ilustra a contribuição dos
municípios capixabas na constituição do PIB estadual, sendo possível perceber que a
UGRH Litoral Central é formada por vários municípios com elevada contribuição.
Para a composição do PIB de cada uma das UGRHs foi utilizada a mesma
metodologia de distribuição do IDHM, ou seja, adotado que o município pertence à
UGRH em que está localizada a Sede Municipal. Dessa forma fica mais clara a
percepção de que a UGRH Litoral Central apresenta o maior PIB na comparação com
as outras Unidades de Gestão, concentrando aproximadamente 36% do PIB do
Estado.
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Quadro 7.1 – Produto Interno Bruto Nacional e Estadual, em preço corrente.
Brasil
Espírito Santo
Ano

PIB
(R$ Bilhões)

População
Residente
(mil)

PIB
per capita
(R$ 1,00)

PIB
(R$ Bilhões)

População
Residente
(mil)

PIB
per capita
(R$ 1,00)

2002

1.488,80

176.391

8.440,30

27,0

3.240

8.348,8

2003

1.718,00

178.985

9.598,30

31,5

3.296

9.563,0

2004

1.957,80

181.581

10.781,70

39,7

3.352

11.853,3

2005

2.170,60

184.184

11.784,90

47,0

3.408

13.795,6

2006

2.409,40

186.771

12.900,60

53,5

3.464

15.432,9

2007

2.720,30

183.989

14.785,00

60,7

3.352

18.098,0

2008

3.109,80

189.613

16.400,80

72,1

3.454

20.873,9

2009

3.333,00

191.481

17.406,70

69,2

3.487

19.848,4

2010

3.885,80

190.748

20.371,60

85,3

3.513

24.286,4

2011

4.376,40

192.379

22.748,70

106,0

3.547

29.877,2

2012

4.814,80

193.947

24.825,10

116,9

3.578

32.657,5

2013

5.331,60

201.033

26.521,20

117,3

3.839

30.545,2

2014

5.779,00

202.769

28.500,20
128,8
Fonte: IBGE, 2017.

3.885

33.148,6

Entretanto, segundo os boletins do Panorama Econômico do Espírito Santo divulgados
pelo IJSN, até meados de 2015, o PIB estadual ainda apresentava sinais positivos,
impulsionados principalmente pela atividade de pelotização de minério de ferro.
Porém, com a redução do preço da commodity mineral no cenário internacional e com
o rompimento da barragem de Fundão, o que levou à paralização das atividades da
empresa Samarco, o PIB trimestral do Espírito Santo registrou seu primeiro resultado
negativo, após dois anos, no último trimestre de 2015, fechando o ano com um valor
estimado em 139,9 bilhões de reais.
Em 2016 os indicadores do IJSN para o PIB trimestral confirmaram a expectativa de
forte queda da atividade econômica do Estado, registrando uma retração de -12,2% no
PIB, estimado em 133,7 bilhões de reais. Ainda segundo o Instituto, esses números
são reflexos de alguns acontecimentos que marcaram a história do país: o rompimento
da barragem de Fundão e uma retração de -31% da indústria extrativa, segmento que
engloba a empresa, na comparação entre 2016 e 2015; e o quadro recessivo da
economia do país, que já figura como o terceiro maior em duração e intensidade
desde a década de 1980.
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Figura 7.1 – Produto Interno Bruto por Município no Espírito Santo, 2014.
Fonte: IBGE, 2014.
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Conforme os dados disponíveis no IBGE, ao analisar os grandes setores da economia
capixaba, o setor terciário é o maior gerador de rendas do Estado, seguido pelo setor
secundário e por uma contribuição inferior a quatro por cento do setor primário.
Mesmo não sendo o setor industrial o maior gerador de renda, este merece destaque,
pois enquanto no Brasil a participação do setor é de aproximadamente 24%, no
Espírito Santo, esta participação foi de 38,90% em 2014, tendo seu ápice no ano de
2011 com uma participação de 43,15%.
O Quadro 7.2 apresenta a participação setorial do Valor Adicionado Bruto (VAB) do
Espírito Santo, que é o resultado da diferença entre o valor da produção e o valor do
consumo intermédio no decurso de um período determinado, no período de 2002 a
2014.
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Quadro 7.2 – Participação Setorial do VAB do Espírito Santo, 2002 – 2014.
Agricultura
Indústria
Serviços
Adm. Pública
3,52%
36,60%
43,79%
16,09%
3,67%
36,38%
42,80%
17,15%
3,93%
36,65%
43,75%
15,66%
4,09%
38,01%
42,16%
15,74%
4,13%
39,20%
41,32%
15,34%
3,70%
38,96%
41,25%
16,10%
3,62%
39,00%
41,92%
15,45%
3,56%
32,05%
47,15%
17,24%
3,21%
38,60%
42,24%
15,94%
3,47%
43,15%
39,42%
13,97%
3,31%
42,67%
40,06%
13,97%
3,26%
40,47%
41,24%
15,03%
3,39%
38,90%
43,67%
14,04%
Fonte: IBGE, 2017.

Tomando como referência o ano de 2014, e analisando a participação dos municípios
na composição do VAB do Espírito Santo, é possível notar que, sozinha, a capital
capixaba é 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. Na sequência
das principais economias estaduais estão os municípios de Serra e Presidente
Kennedy, com ênfase para o último que possui no segmento industrial mais de 80% de
sua produção municipal.
A Figura 7.2 apresenta a identificação dos municípios capixabas pelo segmento
responsável pela maior participação na constituição do VAB municipal, tendo como
referência o ano de 2014.
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Figura 7.2 – Principais segmentos na constituição do VAB municipal no Espírito Santo.
Fonte: IBGE, 2014.
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7.2

Uso Atual do Solo

O Quadro 7.3 indica os distintos usos e coberturas do solo, ano 2012-2015,
considerando as informações mais recentes e as escalas da base de dados oficiais
produzidas pelo Estado. É possível notar que o Espírito Santo possui 65,6% do seu
território composto por áreas antropizadas. A Figura 7.3 mostra o percentual existente
de cada um dos diversos usos e coberturas em função do território total capixaba.
Quadro 7.3 – Uso e cobertura do solo em 2012-2015 no Espírito Santo.
Área (km²)

Percentual do
total

Afloramento Rochoso

1.334,5

2,9%

Brejo

1.282,8

2,8%

Mangue

87,0

0,2%

Macega

2.132,7

4,6%

Mata Nativa

Especificação

Áreas Naturais

Áreas Antropizadas

10.167,4

22,1%

Campo Rupestre/Altitude

83,1

0,2%

Restinga

152,9

0,3%

Massa D'Água

596,5

1,3%

Área Edificada

445,0

1,0%

Agricultura

6.706,5

14,6%

Reflorestamento

3.283,3

7,1%

Pastagem

17.870,2

38,8%

Extração Mineral e outros usos

1.920,4

4,2%

Total

46.062,2

100,0%

Fonte: IEMA, 2012-2015.
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Afloramento Rochoso
2,8%
2,9%

Brejo

0,2%

Mangue
4,6%

4,2%

Macega
Mata Nativa
22,1%

38,8%

Campo Rupestre/Altitude
Restinga
Massa D'Água

7,1%

14,6%

0,2%
0,3%
1,3%
1,0%

Área Edificada
Agricultura
Reflorestamento
Pastagem
Extração Mineral e outros
usos

Figura 7.3 – Distribuição do uso e cobertura do solo 2012-2015.
Fonte: IEMA, 2012-2015.

A Figura 7.4 indica a localização dos mais diversos usos do Estado, sendo apontadas
as regiões onde estão localizados os cultivos de café e cana-de-açúcar, assim como
as áreas de reflorestamento de eucalipto, a localização dos pivôs de irrigação, além de
outros usos e coberturas do solo.
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Figura 7.4 – Distribuição espacial dos usos e coberturas do solo no Espírito Santo.
Fonte: IEMA, 2012-2015; ANA, 2014.
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Na sequência, são abordados os distintos usos e coberturas do solo em cada uma das
oito UGRHs, a fim de identificar quais são os usos preponderantes em cada uma
destas. Vale ressaltar, conforme já comentado anteriormente, que as UGRHs
pertencentes à bacia do Rio Doce foram analisadas de forma conjunta.
Quando comparadas a distribuição de usos e coberturas de solo por unidade, a UGRH
Itaúnas é a que apresenta a maior porção de sua área destinada ao cultivo de Canade-Açúcar. Já UGRH São Mateus é a unidade com a maior porcentagem de sua
extensão destinada à Extração Mineral, bem como possui a maior área no Estado
destinada a este uso, com 18,7 km² distribuídos principalmente na sua porção oeste.
Dada sua extensão territorial, aproximadamente 30% do Espírito Santo, a UGRH Doce
apresenta as maiores áreas de remanescentes florestais, pastagens e cultivos
agrícolas, incluindo as maiores áreas de cultivo de café e eucalipto. Porém na
comparação com as outras Unidades de Gestão, esta apresenta a maior proporção de
sua área destinada apenas para o cultivo de café.
A unidade Litoral Centro-Norte é a que possui a maior parcela utilizada para plantação
de Eucalipto. Na UGRH Litoral Central, que abrange os municípios de Serra, Vila
Velha, Cariacica e Vitória, estão as maiores áreas edificadas do Espírito Santo, reflexo
do adensamento populacional nesta UGRH, sendo que, quando verificada a proporção
dos usos de solo dentro da unidade, também é esta unidade a que apresenta as
maiores parcelas de extensão destinadas às áreas edificadas e remanescentes
florestais, quando comparadas com as demais.
Ainda quando comparadas as parcelas de cada Unidade de Gestão, verifica-se que na
UGRH Itabapoana é encontrado o cultivo de pastagem em maior proporção.
O Quadro 7.4 apresenta a área dos distintos usos e coberturas de solo nas UGRHs do
Estado, sendo apresentada na Figura 7.5 a composição das áreas de cada UGRH em
função dos distintos usos.
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Quadro 7.4 – Uso e cobertura do solo nas UGRHs do Espírito Santo.

Tipo
Área Edificada
Remanescentes Florestais
Extração Mineral
Pastagem
Cultivo Agrícola de Café
Cultivo Agrícola de Cana-de-açúcar
Outros cultivos agrícolas
Plantação de Eucalipto
Outros usos e coberturas
Total

Itaúnas

São Mateus

Doce

17,0
774,3
0,5
2.074,8
135,7
521,0
194,3
514,2
193,7
4.425,5

44,7
1.952,6
19,3
4.330,9
474,5
43,4
169,4
643,5
611,2
8.289,5

73,7
4.815,9
10,3
4.847,8
2.205,6
123,5
466,3
781,0
1.602,5
14.926,6

Área (km²)
Litoral
Litoral
CentroCentral
Norte
82,5
135,6
1.186,2
2.039,1
1,6
3,6
916,7
673,1
170,4
219,9
20,3
1,3
93,0
293,6
498,8
305,0
258,3
377,1
3.227,7
4.048,3

Litoral
Centro-Sul

Itapemirim

Itabapoana

35,6
881,2
2,2
902,2
133,6
3,7
123,2
97,7
201,3
2.380,8

46,1
1.571,8
8,6
2.496,8
799,0
78,0
139,1
231,1
556,3
5.926,8

9,8
684,7
0,6
1.627,9
237,7
12,1
47,6
68,4
148,1
2.837,0

Fonte: IEMA, 2012-2015.
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Figura 7.5 – Distribuição das áreas de uso e cobertura do solo nas UGRHs do Espírito Santo.
Fonte: IEMA, 2012-2015.
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7.3

Agropecuária

Mesmo com uma participação consideravelmente pequena na dinâmica econômica do
Espírito Santo, aproximadamente 3,3% do VAB estadual em 2014, é importante
descrever esta atividade devido à grande relevância do consumo de água para a
produção agrícola.
7.3.1

Agricultura

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país, responsável por quase
um quarto de toda a produção nacional. O Estado apresentou um crescimento de mais
de 25% no período de 2008 a 2014. No entanto, segundo os dados do IBGE, a
agricultura cafeeira no Estado apresentou uma retração de pouco mais de 20% na
quantidade de café produzido na comparação entre 2015 e 2014. No Quadro 7.5 são
apresentados os maiores produtores de café do Brasil, a fim de demonstrar a
importância da produção do grão no Estado.
Quadro 7.5 – Maiores produtores de café do País, em toneladas.
Estado
2012
2013
2014
2015
Minas Gerais

1.596.341

1.601.864

1.364.409

1.345.834

Espírito Santo

772.049

702.449

774.510

618.262

São Paulo

275.183

273.928

289.257

254.376

Bahia

141.902

158.077

201.715

209.108

85.444
70.517
83.647
Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE, 2017.

84.734

Rondônia

Entre as lavouras temporárias e permanentes cultivadas nos solos capixabas, além do
café, que tem quase 10% de todo o território do Estado destinado para sua produção,
destacam-se as produções de cana-de-açúcar, banana, cacau, milho e feijão que,
juntos, ocupam uma área de aproximadamente 155.600 hectares, enquanto os outros
tipos de culturas registradas pelo IBGE, juntas, somam menos de 54.000 hectares.
O Quadro 7.6 apresenta a área destinada à colheita dos principais produtos agrícolas
capixabas no período de 2012 a 2015, segundo os dados do IBGE.
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Quadro 7.6 – Área destinada à colheita, em hectares no Espírito Santo.
Cultivo
2012
2013
2014
2015
Café

467.590

462.938

446.090

443.199

Cana-de-açúcar

73.459

75.821

76.284

76.683

Banana

21.350

21.793

22.330

23.638

Cacau

22.086

22.141

22.044

22.265

Milho

31.704

26.486

21.809

18.642

Feijão

17.812

16.046

16.285

14.383

Demais produtos agrícolas
53.663
50.609
53.188
Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE, 2017.

53.180

Entre os 78 municípios do Espírito Santo apenas a capital não apresenta nenhum
registro de produção agrícola ou área destinada ao cultivo. Entre os maiores
produtores, os municípios de Jaguaré, Vila Valério e Sooretama, localizados na porção
nordeste da UGRH Doce, produziram aproximadamente 96.000 toneladas de grãos de
café (15% do total do Estado) em 2015, com uma área de 56.000 hectares destinados
a esse cultivo. Além destes municípios, outro destaque na produção agrícola capixaba
é o município de Linhares, que produziu em 2015 mais de 4.500 toneladas de cacau
em uma área de 19.600 hectares e mais de 700.000 toneladas de cana-de-açúcar em
menos de 12.000 hectares.
As Figuras 7.6 e 7.7 apresentam, respectivamente, as áreas destinadas ao cultivo de
café e cana-de-açúcar nos municípios do Estado.
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Figura 7.6 – Área destinada ao cultivo de café nos municípios capixabas.
Fonte: IBGE, 2014.
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Figura 7.7 – Área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar nos municípios capixabas.
Fonte: IBGE, 2014.
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Tendo em vista que a Produção Agrícola Municipal de café, disponibilizada pelo IBGE,
não possui espacialização destas informações, a quantidade de grãos produzida em
cada município foi distribuída conforme a área destinada ao cultivo, existente nas
informações de usos e coberturas do solo disponibilizado pelo IEMA. Feito isso, as
informações foram agregadas por UGRH e apresentadas na Figura 7.8, mostrando o
percentual das áreas de cada UGRH que é destinado ao cultivo de café em relação
aos demais usos e coberturas, e a quantidade produzida de grãos em tonelada.
As UGRHs da Região Norte do Estado apresentam as maiores relações entre a
quantidade de grãos produzidos e as áreas destinadas ao cultivo de café, muito
provavelmente este fato está ligado à presença do grande número de pivôs de
irrigação na região, maximizando a produção cafeeira.
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Figura 7.8 – Relação entre área destinada à agricultura cafeeira e sua produção.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017.
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7.3.2

Agricultura irrigada

O grande avanço da agricultura no Estado e no país nas últimas décadas passa pela
aplicação das mais diversas técnicas de irrigação e, dentre elas, se destaca a irrigação
por pivô central. Trata-se de um método eficiente com aproveitamento hídrico (em
torno de 80%) de ótima produtividade. Nesse caso, um dos fatores limitantes da
agricultura irrigada é a falta de água.
Quase um quarto da área irrigada pelos pivôs no Espírito Santo é utilizada para o
cultivo agrícola de café, como mostra o Quadro 7.7, sendo seguida pelos cultivos de
mamão e cana-de-açúcar.
Quadro 7.7 – Áreas irrigadas por pivôs no Espírito Santo.

Uso do Solo
Macega
Solo Exposto
Cultivo Agrícola - Outros Cultivos Temporários
Cultivo Agrícola - Café
Pastagem
Reflorestamento - Eucalipto
Cultivo Agrícola - Outros Cultivos Permanentes
Cultivo Agrícola - Mamão
Cultivo Agrícola - Cana-De-Açúcar

Área (km²)
4,02
12,87
5,25
33,34
21,94
1,84
5,06
26,44
25,33

Representatividade
3%
9%
4%
24%
16%
1%
4%
19%
19%

Fonte: ANA, 2014.

A Figura 7.9 apresenta o mapeamento dos pivôs centrais cadastrados no Espírito
Santo, sendo possível perceber que a porção norte capixaba, principalmente a UGRH
Itaúnas, concentra esse tipo de irrigação, sendo que o município de Pinheiros tem
metade da área irrigada do Estado por pivôs centrais. Predomina neste município a
utilização de pivôs para a irrigação do cultivo de mamão, seguido de café e cana-deaçúcar.
Entretanto, vale frisar que este cruzamento se refere ao uso do solo datado de 20122015 e o cadastro dos pivôs do ano de 2014, por este motivo os cruzamentos
apresentam diferenças nos resultados, como as áreas de macegas e as áreas
irrigadas, que não são atividades comuns na agricultura.
Em todo o Estado foram mapeados 293 pivôs centrais no ano de 2014, sendo que a
área total irrigada atingiu 13.610 hectares, o equivalente a aproximadamente 0,3% da
área do território capixaba. Vale destacar que neste relatório não será abordada a
questão da demanda de água para os sistemas de irrigação, sendo tratada
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futuramente em relatório técnico específico sobre as demandas hídricas superficiais e
subterrâneas.

Figura 7.9 – Localização dos pivôs de irrigação cadastrados no Espírito Santo.
Fonte: ANA, 2014.
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7.3.3

Pecuária

Com aproximadamente um por cento do número total de cabeças de gado registradas
no país (IBGE, 2017), o Estado do Espírito Santo não é considerado um grande
produtor pecuário. Entretanto, dada sua dimensão territorial e o impacto da criação de
gado de pastagem (bovino, bubalino, equino, caprino e ovino) e confinado (suínos,
galináceos e codornas) sobre os recursos hídricos, cabe destacar os municípios com
os maiores rebanhos registrados no Estado.
Ecoporanga é o município capixaba que apresenta, segundo o IBGE, o maior número
de registros de gado (bovino, bubalino, equino e ovino) nos últimos anos, contando
com aproximadamente 10% do rebanho estadual. Em relação à suinocultura, os
grandes produtores estaduais são os municípios de Viana e Cachoeiro de Itapemirim
que, juntos, possuem mais de um quarto do total do Estado. Vale ressaltar que o
crescimento da suinocultura nesses dois municípios é recente.
Santa Maria de Jetibá é o maior produtor avícola do Estado, possuindo
aproximadamente metade de todo o rebanho estadual e sendo um dos maiores
produtores de ovos do país.
O Quadro 7.8 e a Figura 7.10 mostram a evolução dos rebanhos de grandes animais.
Quadro 7.8 – Número de cabeças bovinas, bubalinas, equinas, caprinas e ovinas no
Espírito Santo.
Município/Ano

2012

2013

2014

2015

Ecoporanga

248.187

255.942

253.713

250.303

Linhares

169.276

168.966

158.299

156.015

Montanha

113.321

108.800

118.774

123.719

Nova Venécia

110.281

107.610

103.802

94.292

São Mateus
Espírito Santo

94.433

95.967

88.851

90.267

2.424.278

2.451.921

2.435.831

2.360.759

Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE, 2017.
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Figura 7.10 – Participação dos maiores produtores nos rebanhos bovinos, bubalinos,
equinos caprinos e ovinos do Espírito Santo.
Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE, 2017.

O Quadro 7.9 e a Figura 7.11 mostram a evolução do rebanho de aves no Espírito
Santo, com o detalhamento para os principais municípios.
Quadro 7.9 – Número de cabeças do rebanho avícola no Espírito Santo.
Município/Ano

2012

2013

2014

2015

Santa Maria de Jetibá

11.188.937

11.584.053

15.169.375

16.479.417

Domingos Martins

5.296.200

5.068.220

6.390.707

5.664.673

Marechal Floriano

2.991.285

2.795.749

3.488.677

3.007.487

Linhares

1.267.730

1.231.140

1.361.666

1.862.600

Venda Nova do Imigrante

1.349.487

1.348.873

1.551.900

1.797.000

Espírito Santo

25.748.730

25.543.930

31.460.782

32.217.575

Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE, 2017.
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Figura 7.11 – Participação dos maiores produtores no rebanho avícola do Espírito Santo.
Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE, 2017.

A evolução da suinocultura, atividade altamente poluidora, é apresentada no Quadro
7.10 e na Figura 7.12, com o detalhe para os principais municípios.
Quadro 7.10 – Número de cabeças do rebanho suíno no Espírito Santo.
Município/Ano

2012

2013

2014

2015

Viana

12.700

18.000

27.949

58.886

Cachoeiro de Itapemirim

11.881

12.593

55.167

56.360

Castelo

12.906

12.749

8.204

16.334

Vargem Alta

10.500

10.568

13.170

16.843

Venda Nova do Imigrante

10.676

11.173

15.987

14.250

Espírito Santo

261.104

269.436

307.124

347.621

Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE, 2017.
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Figura 7.12 – Participação dos maiores produtores no rebanho suíno do Espírito Santo.
Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE, 2017.

7.4

Indústria e Mineração

O Setor Industrial do Espírito Santo contribui para a geração de mais de um terço do
VAB do Estado, sendo os setores de extração mineral, metalurgia e extração de
petróleo e gás os maiores no Estado, segundo dados da Confederação Nacional da
Indústria (CNI, 2014). Esses setores juntos representam 56,7% da indústria do Espírito
Santo. Vale ressaltar, no contexto do setor de extração mineral, a exploração de
rochas ornamentais como granitos e mármores, em que o Espírito Santo se destaca
no cenário nacional.
Quando são comparadas as produções industriais nos últimos dez anos, 2007 a 2016,
o Estado apresentou uma retração de 1,7% segundo os dados de Produção Física
Industrial, divulgado pelo IBGE. Essa retração no período em análise foi puxada,
principalmente, pelo setor da Indústria de Transformação, que apresentou uma
retração de 15,8% na comparação entre os anos.
Ao se tratar da indústria extrativa no Estado, segmento de grande importância para a
economia do Espírito Santo, esta apresentou um aumento de 37,7% na comparação
da produção entre 2007 e 2016. Porém, ao analisar o período mais recente,
apresentou uma retração de 31,1% na comparação entre 2015 e 2016. Esse número é
reflexo da paralização das atividades da Samarco e do quadro recessivo da economia
do país.
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Conforme dados disponibilizados pelo IBGE, apresentados na Figura 7.13, são
ilustradas as variações da produção industrial, por atividades e no período de 2007 a
2016, comparadas ao ano anterior.
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Figura 7.13 – Variação da produção industrial por atividade no Espírito Santo.
Fonte: IBGE, 2017.

Com o objetivo de definir o impacto da atividade minerária nos distintos usos e
coberturas do solo, assim como os impactos nos recursos hídricos, foi feito um
cruzamento das áreas de lavra de mineração com os dados de uso e cobertura dos
solos fornecidos pelo IEMA. Esta análise levou em consideração apenas as áreas em
fases de autorização de pesquisa, concessão de lavra, disponibilidade, licenciamento
e registro de extração que tinham as substâncias exploradas cadastradas. Tais áreas
foram sobrepostas às informações de usos e coberturas do solo com o intuito de
identificar em quais áreas elas estão localizadas.
Na Figura 7.14 são apresentados os resultados, sendo possível perceber que grande
parte dos processos de lavra estão localizados nas áreas de remanescentes florestais,
com um percentual de 41,6%. Seguem as áreas de cultivo agrícola e de usos
diversificados, com 23,0% e 11,6% respectivamente.
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Figura 7.14 – Integração entre lavras de mineração e uso do solo no Espírito Santo.
Fonte: IEMA, 2012-2015; CPRM, 2014.
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7.5

Comércio e Serviços

A atividade comercial e os serviços representam mais da metade da constituição do
VAB do Espírito Santo (IBGE, 2017), mostrando que o setor terciário é o maior gerador
de riquezas do Estado. De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio, elaborada
pelo IBGE, o comércio varejista capixaba apresentou, entre os anos de 2007 e 2014,
um acréscimo de 54,3% no volume de vendas, acompanhado de 133,7% de aumento
na receita nominal na comparação entre os mesmos anos. Entretanto, na comparação
do volume de vendas entre os anos de 2014 e 2016, este setor apresentou retração de
-17,5%.
O Quadro 7.11 e o Quadro 7.12 apresentam as variações nos volumes e receitas
nominais do comércio varejista, na comparação com os resultados do ano anterior, no
período de 2012 a 2016.
Quadro 7.11 – Variação no volume de vendas do comércio varejista (em porcentagem).
Atividades
2012 2013 2014 2015 2016
Varejo - Brasil
8,4
4,3
2,2 -4,3 -6,2
Varejo - Espírito Santo
10,6
1,5
0,3 -7,7 -10,6
Combustíveis e lubrificantes
12 -0,3 -0,6 -13,7 -15,5
Hipermercados e supermercados
7,7 -2,3 -1,8 -3,1 -3,4
Tecidos, vestuário e calçados
8,2
8,2
3,2 -10,6 -13,1
Móveis
12,2 15,8
1,6 -19,1 -34,2
Eletrodomésticos
10,6
4,1 17,9 -3,8 -17,4
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos
3,9
3,3
9,6
3,5
1,2
Livros, jornais, revistas e papelaria
14,2
5,7
7,4 -15,6 -10,5
Equipamentos e materiais para escritório, informática e
comunicação
13
4,9 -23,9 -6,6 -18,5
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
32,9
0,3 -13,7
-21 -20,9
Fonte: IBGE,2017.
Quadro 7.12 – Variação na receita nominal do comércio varejista (em porcentagem).
Atividades
2012 2013 2014 2015 2016
Varejo - Brasil
12,3 11,9
8,5
3,2
4,5
Varejo - Espírito Santo
15,2
8,9
6,7 -0,4 -0,4
Combustíveis e lubrificantes
11,2
3,7
4,1 -3,2 -6,2
Hipermercados e supermercados
14,9
7,9
5,7
6
9,5
Tecidos, vestuário e calçados
13,5 13,8
8,5 -6,9 -10,4
Móveis
17,5 22,4
9,9 -14,4 -32,8
Eletrodomésticos
6
6,7 24,8 -2,8 -12,1
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos
6,6 10,4 13,8
9,9 11,1
Livros, jornais, revistas e papelaria
15,2 11,4 14,4 -10,4 -0,4
Equipamentos e materiais para escritório, informática e
comunicação
6,4
4,3 -22,5 -9,6 -11,4
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
35,9
5,3 -8,8
-17 -14,6
Fonte: IBGE,2017.
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O volume de vendas do Estado apresenta índices de desempenho inferiores ao Brasil
nos quatro últimos anos. Segundo o Panorama Econômico Espírito Santo 2016 (IJSN),
o fraco desempenho do comércio varejista teve como principal destaque os segmentos
dependentes de crédito. Essa diminuição no ritmo de financiamentos é justificada pela
alta taxa de juros e restrição orçamentária das famílias, reflexo do crescimento do
número de desocupados ao longo de 2016.
A alta dos preços não foi suficiente para manter os rendimentos da receita comercial
estáveis, apresentando uma queda de -0,8% da receita nominal na comparação entre
os anos de 2014 e 2016, muito aquém da média nacional, que no mesmo período
apresentou uma alta de 7,8% da receita nominal.
O setor de serviços, assim como o comércio, tem encontrado dificuldades nos últimos
anos devido à grave recessão econômica do país. Conforme consta no Panorama
Econômico Espírito Santo 2016 (IJSN, 2017), o volume de serviços sofreu uma
retração de 8,0% na comparação entre 2015 e 2016, sendo o segmento de
profissionais, administrativos e complementares o que apresentou quedas mais
intensas, retração de 23,9% na comparação entre 2015 e 2016.
A receita nominal de serviços também apontou grandes retrações no último ano,
sendo registrado o segundo pior resultado desde o início da série em 2012, segundo
IJSN (2017). O mesmo setor que apresentou a maior redução no volume de serviços
apresentou a maior redução na receita nominal (redução de 18,6%), na comparação
entre os anos de 2015 e 2016.
O Quadro 7.13 e o Quadro 7.14 apresentam as variações nos volumes e receitas do
setor de serviços no Espírito Santo e no Brasil ao longo dos últimos anos.
Quadro 7.13 – Variação no volume de serviços (em porcentagem).
Segmento

2012

2013

2014

2015

2016

Total - Brasil

4,3

4,1

2,5

-3,6

-5

Total - Espírito Santo

2,1

2,5

-2,3

-6,1

-8

Serviços prestados às famílias

3,5

-1,4

2,6

-3,7

-12,2

Serviços de informação e comunicação

9,6

4,8

-2

-1,1

1,9

Serviços profissionais, administrativos e complementares

2,7

3,7

-5,9

-3,7

-23,9

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

-3,7

1,4

-1,7

-9,8

-8,1

6,2

-1,7

-2,3

-16,5

-22,5

Outros serviços
Fonte: IBGE, 2017.
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Quadro 7.14 – Variação na receita nominal dos serviços (em porcentagem).
Segmento

2012

2013

2014

2015

2016

Total - Brasil

10

8,5

6

1,3

-0,1

Total - Espírito Santo

8,5

6

2,5

-1,5

-4,7

Serviços prestados às famílias

15,9

7,6

15,3

5,5

-5,4

Serviços de informação e comunicação

10,3

3,4

-4,5

-3,2

1

Serviços profissionais, administrativos e complementares

11

11,9

3

4,4

-18,6

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

4,9

5,4

5

-2,5

-1

15,2

6,2

7,2

-9,5

-16,6

Outros serviços
Fonte: IBGE, 2017.

7.6

Comércio Exterior

Dono de uma faixa costeira de 411 km (MMA, s.d.), o Espírito Santo possui o maior
complexo portuário da América Latina, incluindo o maior e mais eficiente terminal de
exportação de pelotas e de minério de ferro do mundo, o Terminal de Tubarão
(Governo do Espírito Santo, 2017). Dada tamanha relevância da atividade portuária no
Estado, o comércio exterior é peça fundamental na dinâmica econômica do Espírito
Santo.
Em relação ao volume financeiro, o minério de ferro (aglomerados e seus
concentrados) é o líder de exportação no Espírito Santo, tendo sido exportados mais
de 22,5 bilhões de dólares desses produtos entre os anos de 2012 e 2016. Além
destes, outros produtos de maior comercialização nos portos capixabas são os óleos
brutos de petróleo e a celulose que, junto ao minério de ferro, representaram mais de
60% do volume financeiro exportado entre 2012 e 2015, caindo para 43% da fatia total
no ano de 2016.
A Figura 7.15 mostra a distribuição do volume financeiro movimentado pelos principais
produtos exportados nos portos capixabas nos anos de 2012 a 2016, segundo
informações do IJSN (2017).

150

Volume Financeiro Exportado
100%
90%

27%

27%

80%
70%
60%

33%
42%

10%

56%

11%

11%

9%
16%

50%

11%
11%

40%
30%

Demais produtos

8%

52%

54%
43%

20%

Celulose
14%

Óleos brutos de petróleo

7%

Minérios de ferro aglomerados e
seus concentrados

35%
22%

10%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

Ano

Figura 7.15 – Distribuição do volume financeiro exportado, por produto no Espírito
Santo.
Fonte: IJSN, 2017.

Entre os principais destinos das exportações capixabas estão os Estados Unidos, os
Países Baixos e a China, que vêm reduzindo as compras substancialmente ao longo
dos últimos anos. Um exemplo da retração enfrentada é o mercado chinês: no ano de
2015 foi exportado para o país o correspondente a 920,6 milhões de dólares em
produtos e, entretanto, no ano de 2016 as exportações somaram apenas 375,6
milhões de dólares, uma retração de 59,2% no volume financeiro das exportações.
Conforme as informações publicadas pelo IJSN (2017) a respeito dos montantes totais
exportados pelos portos capixabas, a comparação entre os valores de 2014 e 2016
mostra uma redução de quase 50% nesse montante. A Figura 7.16 apresenta a
movimentação financeira das exportações nos anos de 2012 a 2016, sendo possível
notar a dinâmica da retração dos montantes financeiros.

151

Exportações (US$ Milhões)
-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2012

Ano

2013

2014

2015

2016

Figura 7.16 – Volume financeiro exportado no Espírito Santo.
Fonte: IJSN, 2017.

As importações também vêm sofrendo uma redução do total movimentado,
apresentando em 2016 o menor valor na comparação com os últimos anos. Na Figura
7.17 é possível observar a redução citada, verificando uma retração de -57,5% no total
de importações que passaram pelos portos capixabas na comparação entre 2012 e
2016.
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Figura 7.17 – Volume financeiro importado no Espírito Santo.
Fonte: IJSN, 2017.

Ao abordar os produtos mais importados pelos portos capixabas, aeronaves,
equipamentos de comunicação e automóveis representam aproximadamente 25% do
volume financeiro total importado. Entretanto, assim como as importações em geral, o
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valor importado desses produtos vem reduzindo nos últimos anos, como mostra a
Figura 7.18. Parte desse processo de redução é reflexo da alta taxa de juros e
restrição orçamentária das famílias, o que diminui o ritmo dos financiamentos nesses
segmentos que dependem, majoritariamente, de crédito.
Importações (US$ Milhões)
1.400
1.200
1.000
800

Automóveis

600

Equipamentos de
comunicação
Aeronaves

400
200
2012

2013

2014

2015

2016

Ano

Figura 7.18 – Volume financeiro dos principais produtos importados no Estado.
Fonte: IJSN, 2017.

153

8

ANÁLISE DE VARIÁVEIS

Este capítulo complementa os anteriores apresentando um diagnóstico sobre a
situação atual das variáveis que compõem a Matriz Lógica da Prospectiva Estratégica
Territorial - PET para o PERH|ES.
Conforme as oficinas da PET, as variáveis avaliadas como gerenciais e chaves para o
Estado foram classificadas como:


Variável controlável pela AGERH e com potencial interferência na antecipação
de riscos, na construção de pactuações e no comprometimento hídrico:
1. Princípios e Diretrizes;
2. Indicadores;
3. Instrumentos da Política de Recursos Hídricos;
4. Informações;
5. Mobilização de Recursos Públicos;
6. Gerenciamento de Recursos Hídricos;



Variável não controlável pela AGERH, mas com potencial interferência de
médio prazo na redução do comprometimento hídrico e na atração de
investimentos:
7. Riscos socioambientais;
8. Uso e ocupação do solo;
9. Representações setoriais.

Os capítulos anteriores deste Relatório e as oficinas da PET aportaram subsídios para
o detalhamento das variáveis acima. Neste detalhamento serão também consideradas
quatro variáveis que se inserem na categoria não-controlável, de acordo com a equipe
da AGERH, mas com potencial interferência de longo prazo no comprometimento
hídrico. São elas:
10. Apoio político ao sistema;
11. Tecnologia;
12. Valor econômico da água;
13. Investimentos privados.
O detalhamento seguirá a sequência de perguntas elencadas a seguir para cada
variável:
1. O que significa?
2. Como acontece atualmente no Espírito Santo?
3. Quem atua e o que faz?
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4. Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
5. Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
O significado das variáveis foi discutido e aprovado nas Oficinas de Prospectiva
Estratégica Territorial (PET), respondendo à primeira pergunta. As respostas às
demais perguntas tiveram por referência a percepção de um dos integrantes da equipe
do Consórcio, que tem acompanhado a implantação da Política Estadual de Recursos
Hídricos no Espírito Santo desde sua concepção. Suas percepções foram discutidas
com a equipe do Consórcio, que tem experiência na avaliação dos Sistemas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos de outros Estados, e que também tem estudado
o Sistema Capixaba. As respostas, pois, referem-se à percepção consensual da
equipe do Consórcio, não refletindo uma posição oficial de qualquer ente
governamental.
Por fim, são descritos os parâmetros que podem ser considerados relevantes no
desenvolvimento de indicadores de desempenho do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo – SIGER/ES. Estes
parâmetros foram indicados de acordo com orientações dos relatórios “Governança
dos Recursos Hídricos no Brasil” (OCDE, 2015) e “Governança dos Recursos
Hídricos, proposta de indicadores para acompanhar sua implementação” (WWF,
2014). Tais informações serão relevantes na elaboração do Plano de Ações, em que
serão propostos indicadores para acompanhar a implementação do PERH|ES.

8.1

Princípios e Diretrizes

O que significa?
São os Princípios e Diretrizes e fundamentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos, além daqueles estabelecidos nos Planos de Recursos Hídricos das bacias
hidrográficas e os que serão estabelecidos no PERH|ES. Os fundamentos são as
principais bases sobre as quais se desenvolve a política e a Gestão de Recursos
Hídricos, enquanto as diretrizes são as orientações ou guias que definem e regulam as
ações.
Como acontece atualmente?
Os princípios básicos que orientam a Política Estadual de Recursos Hídricos estão
definidos em seus fundamentos (Art. 2º) e diretrizes (Art. 4º) e foram considerados
previamente no Capítulo 3 - Aspectos Legais e Institucionais. O Quadro 8.1 e o
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Quadro 8.2 apresentam a forma como são adotados atualmente na Gestão de
Recursos Hídricos do Espírito Santo, de acordo com avaliação do Consórcio.
Quadro 8.1 – Fundamentos da Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo.
Fundamentos da Política
Situação
Estadual de Recursos
Hídricos
Os CBHs e o órgão gestor estão colocando este
fundamento em prática. Existem elementos que apontam
I - A água é bem do domínio
neste sentido, como: as discussões durante os processos
público, cujo acesso é direito
de planejamento dos recursos hídricos buscando definir os
de todos, desde que não
usos da água para a bacia; e o estabelecimento de
comprometa sua
prioridades de usos da água adaptadas ao interesse
disponibilidade e qualidade
público local, durante o período de enfrentamento da crise
hídrica
Há uma deficiência na percepção deste fundamento, na
sociedade como um todo, e no SIGERH/ES, que dificulta
sua aplicação. Percebem-se práticas que não estão
II - A interconexão entre as
alinhadas a este fundamento, como, por exemplo, a
águas subterrâneas, as
captação de água de poços vs. captação direta de água em
superficiais e as interações
cursos de água no meio rural, consideradas como coisas
presentes no ciclo hidrológico
desconexas, especialmente em regiões com déficit hídrico.
O Estado ainda não iniciou a análise de Outorga de águas
subterrâneas
Este fundamento foi evidenciado durante o processo de
enfrentamento da crise hídrica, com reconhecimento da
água como recurso limitado por parte da sociedade,
impulsionando os debates em escala de bacia e estadual. O
III - A água é recurso natural
reconhecimento de seu valor socioeconômico também está
limitado, dotado de valor
sendo difundido pelos diversos usos aplicados aos setores
social, cultural, ecológico e
produtivos. Quanto ao valor ecológico da água, o mesmo é
econômico
inquestionável, entretanto em termos práticos observam-se
grandes deficiências, requerendo uma maior integração
entre as políticas de recursos hídricos e ambiental. O
reconhecimento do valor cultural da água, é ainda muito
deficiente
IV - A gestão dos recursos
hídricos proporcionará o uso
múltiplo das águas, devendo
ser feita de forma
Este fundamento é bem aplicado no Espírito Santo, devido,
descentralizada, e com a
em grande medida, à ampla implementação dos CBHs que
participação da sociedade civil
tem favorecido a prática dos usos múltiplos da água nas
organizada, dos usuários e do
várias bacias hidrográficas, de forma descentralizada e
poder público, devidamente
participativa
representados de forma
paritária, nos Comitês de
Bacias ou Regiões
Hidrográficas
V - A bacia hidrográfica é a
unidade físico-territorial para A aplicação deste fundamento é bem caracterizada pela
implementação da política e atuação dos CBHs, que possuem a bacia como unidade de
do sistema estadual de referência para atuação. Entretanto, há dificuldades de
recursos
hídricos, operacionalização deste fundamento em se tratando da
consideradas as influências integração da política de recursos hídricos com outras que
das regiões limítrofes e das não adotam essa mesma referência
camadas subjacentes do solo
A aplicação deste fundamento foi evidente no cenário de
VI - Em situações de crise hídrica, condicionando a AGERH à adoção de
escassez serão considerados medidas de priorização de uso nas bacias hidrográfica em
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Fundamentos da Política
Estadual de Recursos
Hídricos
como usos prioritários da
água o consumo humano e a
dessedentação de animais

Situação

situação de escassez. Para isso, se valendo de resoluções
e decretos, bem como de acordos sociais (Acordos de
Cooperação Comunitária – ACCs), que facilitaram a
realização da partilha negociada de água.
Este fundamento tem rebatimento no de número III, em que
VII - A harmonização entre os o déficit na integração entre as políticas de recursos
usos antrópicos e a
hídricos e ambiental compromete sua efetivação. Como
manutenção dos
exemplos disto pode ser citado a inexistência de diretrizes
ecossistemas
que consideram a vazão ecológica em processos de
Outorga e licenciamentos ambientais
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Quadro 8.2 – Diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo.
Diretrizes para as ações
Situação
Uma evidência de aplicação desta diretriz é a elaboração
do Enquadramento conjuntamente com os Planos de
I - A gestão sistêmica dos
Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica que também
recursos hídricos, sem
contam com análise integrada de balanço hídrico qualidissociação dos aspectos de
quantitativo. Além disso, encontra-se em vias de ampliação
quantidade e qualidade
a rede de monitoramento de qualidade e quantidade de
água de responsabilidade da AGERH.
A atuação dos CBHs oportuniza a integração de diversos
atores na gestão dos recursos hídricos, com variadas
vivências e percepções inerentes às suas regiões, sendo
II - A adequação da gestão
este um aspecto promissor da aplicação desta diretriz. Os
dos recursos hídricos às
processos de planejamento de recursos hídricos também
diversidades físicas, bióticas,
oportunizam esta aplicação, devido aos diferentes aspectos
ecológicas, demográficas,
diagnosticados e considerados nos estabelecimentos das
econômicas, sociais e
metas e dos programas, e planos de ações. Entretanto,
culturais das diversas regiões
ainda há algumas bacias que não dispõem de Planos de
do Estado
Recursos Hídricos, embora estejam em vias de elaboração
(Ver Quadro 3.1). E como consta do fundamento III, há de
se evoluir na dimensão sociocultural.
III - A articulação do
planejamento e da gestão dos Percebem-se esforços de aplicação desta diretriz nos
recursos hídricos com: a) a
processos de planejamento e gestão dos recursos hídricos:
gestão ambiental e a
as entidades gestoras de recursos hídricos buscam a
preservação dos
articulação com setores da sociedade, pela participação de
ecossistemas; b) os
órgãos do poder público nos CBHs, no CERH e no Comitê
planejamentos setoriais nas
Hídrico Governamental para integração de políticas.
esferas Federal, Estadual e
Todavia, destaca-se a carência de articulação e de ações
Municipal; c) as Políticas de
entre a gestão dos recursos hídricos e a gestão dos
Saneamento Básico; d) as
sistemas estuarinos e das zonas costeiras, e de articulação
Políticas de Resíduos Sólidos; entre o planejamento de uso e ocupação do solo dos
e) o planejamento do uso e
municípios e o da gestão dos recursos hídricos. A presença
ocupação do solo dos
de representantes municipais nos CBHs poderia atender
municípios; f) a gestão dos
esta demanda, caso estivessem cientes da importância
sistemas estuarinos e das
desta integração e atuassem para efetivá-la.
zonas costeiras
o
IV - A regulação do uso dos
A Lei n 10.179/2014 dispõe que estão sujeitos à Outorga
“qualquer uso existente, que altere o regime, a qualidade ou
recursos hídricos nas
atividades com impacto sobre quantidade dos recursos hídricos em um corpo de água”
os corpos de água superficiais (Art.18). Esta regulação existe, mas ainda falta ampliar a
e subterrâneos, inclusive pelo sua efetividade, por meio do fortalecimento da integração
estabelecimento de restrições da política de recursos hídricos com outras relacionadas ao
de uso das águas
território (saneamento básico, agrícola, florestal, industrial).
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Diretrizes para as ações

Situação
Isto levará à integração de instrumentos e estratégias de
regulação das várias políticas e, consequentemente, ao
aperfeiçoamento da regulação dos usos dos recursos
hídricos.
Apesar da preocupação com o tema “água subterrânea”
não ser recente, tentativas passadas não levaram a um
satisfatório nível de conhecimento sobre as disponibilidades
e condições hídricas dos aquíferos sob o território espíritoV - A consideração do
santense. As recentes iniciativas da AGERH, do governo,
aquífero, no caso de estudos no sentido de aumento este conhecimento, bem como as
para utilização de águas
voltadas para o cadastramento de usuários, devem
subterrâneas
trabalhar alinhadas a esse princípio. Além disso, importante
ressaltar o início do processo de chamamento no Estado à
regularização de usos de águas subterrâneas conforme
analisado no item sobre Outorga de Direito de Uso de
Recursos Hídricos deste relatório.
A AGERH busca reunir e divulgar informações sobre os
CBHs, Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográficas,
deliberações, boletins, e notícias gerais sobre as ações em
recursos hídricos realizadas pela agência. O IBIO AGBVI - a ampla publicidade das
Doce também oferece um sistema de informações com
informações sobre recursos
cobertura para cada um dos CBHs espírito-santenses
hídricos
inseridos na bacia do Rio Doce. Porém, é importante que
esta diretriz seja aperfeiçoada, especialmente com a busca
de implementação de sistema estadual de informações
sobre recursos hídricos.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Quem atua e o que faz?
Os fundamentos e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecidos
nos Planos de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas e os que serão
estabelecidos no PERH|ES, orientam a atuação de todos os entes do SIGERH/ES.
Assim, o CERH – ente de maior hierarquia decisória do Sistema, os CBHs, a SEAMA,
a AGERH e as Agências de Bacia2 são, todos, responsáveis pela aplicação e
incorporação destes conceitos em suas ações.
Destaca-se ainda, a atuação do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas
(FCCBH)3 que desempenha papel articulador de políticas públicas de recursos
hídricos e conduz assembleia específica para escolha de representações dos CBHs
no CERH, visando o fortalecimento dos CBHs instituídos.

2

Atualmente, única agência de bacia atuante no Espírito Santo é o IBIO ABG-Doce. Atua em
todo o território da bacia hidrográfica do Rio Doce, porções mineira e espírito-santense. No
Espírito Santo apoia cinco CBHs espírito-santenses, em questões de interesse para a gestão
dos recursos hídricos do Doce. São eles: Santa Joana, Barra Seca e Foz do Rio Doce, Pontões
e Lagoas do Rio Doce, Santa Maria do Doce e Guandu.
3
Entidade não prevista na Política Estadual de Recursos Hídricos como integrante do
SIGERH/ES, porém reconhecido por ele.
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Cabe ressaltar a atuação do Comitê Hídrico Governamental4, entidade que
potencializa a articulação do planejamento e gestão dos recursos hídricos com outras
políticas estaduais e atores-chaves.
Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
Os princípios fundamentam e direcionam a atuação de todo o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Assim, são elementos norteadores para as
ações, os programas e os projetos desenvolvidos, bem como para os debates e
discussões no CERH e nos CBHs.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
A melhoria da aplicação dos princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos
passa pelo fortalecimento de todos os entes do SIGERH/ES, especialmente em
relação às suas apropriações e entendimentos destes mesmos princípios. É relevante
que sejam planejadas e efetuadas ações que mitiguem as carências identificadas na
Seção 8.1.2.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Qualidade burocrática: equipe técnica do órgão gestor adequada ao
desempenho de suas funções, quantitativa e qualitativamente, bem como
recursos financeiros disponíveis para atuação, por meio de avaliação junto à
AGERH;



Incorporação do tema água nos debates das políticas de desenvolvimento do
Estado formuladas ou em formulação: análise de pautas, relatórios de situação,
pautas dos conselhos de desenvolvimento;



Articulação Institucional: articulação entre a política de recursos hídricos e as
políticas municipais e setoriais relacionadas, por meio de análise de planos
estratégicos dos órgãos e setores de interesse;



Participação social: atividades e programas de capacitação, presenças nas
plenárias, deliberações publicadas, recursos disponíveis para mobilização e
participação social.

4

Estabelecido em 2015, para apoiar as ações governamentais durante a crise hídrica.
Posteriormente, se estabeleceu como um ente governamental de atuação permanente em
matéria de gestão integrada de recursos hídricos, em uma proposta inédita na cena nacional. É
composto por representantes de diversas secretarias e autarquias do Governo.
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8.2

Indicadores

O que significa?
São ferramentas de suporte à análise do comprometimento hídrico e do processo de
governança dos recursos hídricos que visam a avaliação da conformidade da situação
com as metas estabelecidas nos processos de planejamento: PERH|ES, Planos,
Enquadramentos, Acordos, entre outros.
Como acontece atualmente?
O Espírito Santo ainda não adotou indicadores para a Gestão de Recursos Hídricos. A
região em que este aspecto poderia estar mais avançado é a porção espírito-santense
da bacia do Rio Doce, tendo em vista estar incorporado ao plano desta bacia, datado
de 2010. Nele estão relacionados uma série de indicadores que permitem ou
permitiriam a avaliação de desempenho de sua implementação como um todo.
Entretanto, em contato com a direção da Agência de Bacia do Doce (IBIO AGB-Doce),
foi verificado que ela não faz uso de indicadores que embasem avaliações
sistemáticas de implementação das ações planejadas, apesar da grande quantidade
de ações executadas e em curso. De forma parcial, o IBIO AGB-Doce faz uso do
índice de vulnerabilidade da bacia, para subsidiar a tomada de decisão em relação à
escolha de localidades para aplicação de recursos.
Fora da região hidrográfica do Doce existem os Planos de Recursos Hídricos e o
Enquadramento dos corpos de água para as bacias dos rios Benevente, Jucu e Santa
Maria da Vitória, nos quais também se encontram propostos diversos indicadores que,
se operacionalizados, permitirão a avaliação do comprometimento hídrico e do
processo de governança das águas nessas regiões hidrográficas.
Ressalta-se, que a elaboração do PERH|ES contemplará a proposição de indicadores
com as finalidades referidas acima.
A AGERH publica, anualmente, o relatório PROGESTÃO - Programa Nacional de
Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, com comprovação e
indicação do alcance de metas pactuadas no âmbito do programa: integração de
dados de usuários de recursos hídricos, compartilhamento de informações sobre
águas subterrâneas, contribuição para difusão do conhecimento, prevenção de
eventos hidrológicos críticos, atuação para a segurança de barragens, entre outras
ações. Também disponibiliza boletins diários da Sala de Situação, com medição de
vazão, histórico de medição dos últimos trinta dias e evolução da criticidade hídrica
das principais bacias hidrográficas de interesse para a gestão dos recursos hídricos do
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Estado, contemplando aquelas que abastecem a Região Metropolitana da Grande
Vitória.
Ainda em nível estadual, destaca-se a atuação do INCAPER na produção e publicação
de indicadores espacializados de agrometeorologia, que contribuem para a avaliação
do comprometimento hídrico estadual: balanço hídrico mensal, armazenamento de
água no solo, índice de precipitação normalizada (SPI). Todavia, não existe ainda um
sistema de informações que agregue e analise estes indicadores para subsidiar a
gestão no âmbito do SIGERH/ES.
Ressalta-se que foram criadas ferramentas e indicadores para apoiar a Gestão de
Recursos Hídricos em situação de crise, devido ao período de estiagem enfrentado
pelo Estado desde o ano de 2015. Complementarmente, deveriam ser também
desenvolvidas ferramentas para lidar com situações “normais”, uma necessidade, não
apenas para o Espírito Santo, mas para todo o país, como apontado pelo relatório “A
Boa Governança dos Recursos Hídricos no Brasil” (WWF, 2014).
Quem atua e o que faz?
O Quadro 8.3 apresenta a relação das entidades, que produzem e publicam
ferramentas para a avaliação do comprometimento hídrico e do processo de
governança dos recursos hídricos no Espírito Santo.
Quadro 8.3 – Quem atual e o que faz quanto aos Indicadores.
Quem atua
O que fazem
Elabora o boletim Sala de Situação, o qual traz informações
periódicas de alguns dos rios de domínio estadual, como: histórico
de vazões dos últimos 30 dias e criticidade hídrica.
AGERH
Armazena e disponibiliza relatórios técnicos: relatório síntese da
conjuntura; e relatórios componentes dos Planos de Recursos
Hídricos de bacias hidrográficas.
Produz e publica indicadores espacializados de agrometeorologia:
INCAPER
balanço hídrico mensal, armazenamento de água no solo, índice de
precipitação normalizada (SPI).
Produz e espacializa o indicador de Vulnerabilidade da bacia do Rio
IBIO AGB-Doce
Doce, no âmbito de suas atribuições enquanto entidade delegatária
e equiparada às funções de Agência de Bacia do Rio Doce.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
É importante para todos os entes do SIGERH/ES conhecer a situação em que se
encontram os recursos hídricos, para auxiliar o planejamento e priorização de ações e
as dimensões de sua governança. Os indicadores aqui considerados permitirão avaliar
a conformidade da situação com as metas estabelecidas nos processos de
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planejamento. Além disso, proporcionarão o aumento da capacidade de comunicação
do SIGERH/ES com a sociedade.
Onde é possível melhorar o desenvolvimento?
É de se esperar que o SIGERH/ES estará bem subsidiado de indicadores que
possibilitarão o desenvolvimento de avaliações consistentes e integradas de
comprometimento hídrico – em situações “normais” ou excepcionais – e de processo
de governança dos recursos hídricos, na medida em que ocorram avanços na
elaboração e na implementação de Planos de Recursos Hídricos nas bacias
capixabas. Cabe ressaltar a importância da implementação de indicadores para as
diversas dimensões da Gestão de Recursos Hídricos: religiosa, social, cultural,
política, institucional, legal, ambiental e econômica.
O cenário político atual favorece a articulação entre a área de recursos hídricos e as
diversas áreas e setores relevantes para o desenvolvimento regional e estadual. Isto
possibilitará o estabelecimento de indicadores, favorecendo o apoio mútuo
interinstitucional e permitindo com que os seus monitoramento e disponibilização
ocorram de forma perene e continuada. A implementação de um sistema de
monitoramento do PERH|ES por meio de indicadores de eficiência será fundamental
para o acompanhamento de situação pelo poder público e pela sociedade do Estado.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicadores de avaliação de desempenho:


Efetividade da legislação;



Importância do tema na agenda pública;



Participação dos municípios na Gestão de Recursos Hídricos;



Capacidades estatais de mobilização de recursos financeiros e atuação
coordenada dos órgãos governamentais;



Implementação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos;



Qualificação da participação dos diversos atores envolvidos;



Disponibilidade e acesso a canais de participação;



Nível de articulação inter e intrasetorial.

Destaca-se a dificuldade de quantificar e qualificar tais aspectos para a construção de
indicadores, demandando a realização de estudos mais específicos de viabilidade.
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Na avaliação do comprometimento hídrico deve ser considerado o balanço entre
disponibilidades e demandas, tanto para as aguas superficiais, quanto para as águas
subterrâneas (IGAM, 2011). O índice de Comprometimento Hídrico, dado pela relação
entre a demanda e a disponibilidade hídrica é um indicador bastante utilizado.
Dessa forma, a avaliação da efetiva aplicação dessa ferramenta passa, inicialmente
pela formalização dos indicadores e do sistema de monitoramento da Política e do
PERH|ES, prosseguindo com a sua implementação, cálculo periódico e divulgação à
sociedade.

8.3

Instrumentos da Política de Recursos Hídricos

O que significa?
Os instrumentos são definidos pela Lei no 10.179/2014 como (Art. 6º.): I – o Plano
Estadual dos Recursos Hídricos - PERH; II – os Planos de Bacia ou Região
Hidrográfica; III – o Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade,
segundo os usos preponderantes; IV – a Outorga do direito de uso de recursos
hídricos; V – a Cobrança pelo uso de recursos hídricos; VI – o Sistema de Informações
em Recursos Hídricos; VII – a Compensação em Recursos Hídricos; VIII – o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos e Florestais – FUNDÁGUA.
Como acontece atualmente
O Capítulo 3 – Aspectos Legais e Institucionais, e subcapítulo 3.1 – Aspectos Legais
descreveu estes instrumentos, e as formas como são aplicados.
Quem atua e o que faz?
O Capítulo 3 – Aspectos Legais e Institucionais, e subcapítulo 3.2 – Aspectos
Institucionais descreveu quais os entes responsáveis pela aplicação destes
instrumentos.
Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A importância é máxima e irrefutável. O sucesso da implementação da Política
Estadual de Recursos Hídricos por meio do Sistema mencionado é consequência
direta da implementação efetiva destes instrumentos.
Onde é possível melhorar o desenvolvimento?
O Capítulo 3 – Aspectos Legais e Institucionais, e subcapítulo 3.1 – Aspectos Legais
apresentou sugestões para aperfeiçoamentos na aplicação destes instrumentos. E o
PERH|ES deverá detalhar as estratégias de aprimoramento.
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Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Para a avaliação do desempenho dessa variável, devem ser estabelecidos indicadores
para cada um dos instrumentos de gestão. Nesse sentido, os parâmetros são
apresentados para cada um deles:


Plano Estadual de Recursos Hídricos: nível de cumprimento de seu Plano de
Ações e de internalização entre os entes responsáveis pelas ações;



Planos de Bacias Hidrográficas: número de planos concluídos em relação ao
previsto no Estado, nível de cumprimento de seus Planos de Ações e de suas
metas e objetivos; nível de entendimento do Plano por parte dos membros do
CBH;



Enquadramento: relação e número dos trechos de rios do Estado enquadrados
e nível de cumprimento de seus programas de efetivação;



Outorga: nível de abrangência dos usuários outorgados frente aos existentes;
prazos de análise; nível de satisfação dos usuários em relação aos
procedimentos, critérios e prazos; eficiência na redução do comprometimento
hídrico em bacias hidrográficas com conflito existente ou potencial;



Cobrança: nível de implementação no Estado e por bacia hidrográfica em
termos de usuários cobrados, eficiência na redução do comprometimento
hídrico em bacias hidrográficas com conflito existente ou potencial, nível de
adimplência e relação entre os valores arrecadados e efetivamente gastos nas
bacias hidrográficas;



Compensação em recursos hídricos e FUNDAGUA: valores disponíveis de
recursos e valores aplicados, número e valores dos projetos aprovados,
resultados e benefícios verificados para as bacias hidrográficas.

8.4

Informações

O que significa?
Corresponde ao armazenamento, recuperação, análise de dados e estatísticas em
escala de bacia hidrográfica visando a geração de informações para suporte ao
Gerenciamento de Recursos Hídricos, incluindo processos de pactuação.
Como acontece atualmente?
O Estado do Espírito Santo ainda não possui um sistema integrado de informações
sobre recursos hídricos apesar da Política Estadual de Recursos Hídricos estabelecer
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em seu Art. 6º o Sistema Estadual de Informações em Recursos Hídricos - SEIRH
como um de seus instrumentos. Os dados e as informações relacionados aos recursos
hídricos estão concentrados em órgãos estaduais, conforme os interesses específicos
de cada instituição, como mostra o Quadro 8.4.
Além disso, as informações não são disponibilizadas necessariamente na escala de
bacia hidrográfica. Esse aspecto é relevante, pois dificulta os processos de gestão
integrada dos recursos hídricos, por bacia. Porém, recentemente, um estudo
conduzido pela AGERH5 tem buscado o levantamento de dados socioeconômicos na
escala de bacia hidrográfica, para fins de estudo socioeconômico e de percepção
ambiental no âmbito do diagnóstico e prognóstico.
A AGERH – órgão que é responsável por implantar e gerenciar o SEIRH do Estado –
utiliza seu site institucional para armazenar e divulgar informações sobre recursos
hídricos (ver Quadro 8.4).
Destacam-se, ainda, as bases de dados disponíveis na Agência de Bacia do Rio Doce
(IBIO AGB – Doce) e na Agência Nacional de Águas.
Quem atua e o que faz?
Uma relação de instituições que atuam no armazenamento de dados e na produção de
informações relacionadas aos recursos hídricos e divulgação das mesmas para o
público alvo - conselhos, órgãos gestores, agências de bacias e comitê de bacias;
usuários de recursos hídricos; comunidade científica, e sociedade em geral – está
disposta no Quadro 8.4.
Quadro 8.4 – Quem atua e o que fazem na Informação.

Quem atua

AGERH

INCAPER

O que faz
Elabora o boletim Sala de situação, o qual traz informações periódicas de
alguns dos rios de domínio estadual, como: histórico de vazões dos últimos 30
dias e criticidade hídrica.
Armazena e disponibiliza relatórios técnicos: relatório síntese da conjuntura; e
relatórios componentes dos Planos de Recursos Hídricos de bacias
hidrográficas.
Disponibiliza link para o aplicativo I3Geo.
Sedia o Sistema de Informações Meteorológicas do Estado, onde divulga
previsão diária de tempo; divulga balanço hídrico pluviométrico; elabora avisos
meteorológicos especiais; elabora boletins climatológicos trimestrais, entre
outros.
Sedia o Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo
– GEOBASES e funciona como sua Secretaria executiva. O ‘Portal Geobases’ é
um ambiente online para uso, disponibilização, compartilhamento e divulgação
de informações geoespaciais do Estado.

5

"Diagnóstico e o Prognóstico das condições de uso da água nas bacias hidrográficas dos rios
Itabapoana (parte capixaba), Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus (parte capixaba) como
subsídio fundamental ao Enquadramento e Plano de Recursos Hídricos", AGERH em parceria
com o IJSN e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).
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Quem atua
IDAF

IEMA

IJSN

IBIO AGB
Doce

ANA

O que faz
Realiza o licenciamento de barragens de finalidade agropecuária e de usos
múltiplos e o Cadastro Ambiental Rural, entre outras atividades; e é responsável
por armazenar os dados e informações produzidos. Porém, as informações não
são facilmente acessíveis ou mesmo disponibilizadas em seu site.
Torna públicos em seu site os relatórios técnicos solicitados no âmbito do
licenciamento ambiental. Porém, os dados e informações produzidos nesses
estudos ambientais acabam sendo pouco aproveitados ou sequer utilizados nos
processos de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado.
Atualiza um banco de dados de regularização ambiental de estações de
tratamento de água e esgoto, capaz de ser agrupado por qualquer recorte
territorial, para futura publicação e disponibilização à sociedade.
Em parceria com o SEBRAE/ES está buscando implementar o Sistema de
Informação e Inventário de Resíduos Sólidos do Estado do Espírito Santo –
SINIR/ES.
Disponibiliza o Atlas de Vulnerabilidade às Inundações do Espírito Santo, o qual
identifica os principais pontos sujeitos à ocorrência de inundações fluviais no
território capixaba, assim como seus impactos.
Disponibiliza o Zoneamento Ecológico-Econômico do Espírito Santo, o qual
consiste em um diagnóstico dos meios geobiofísico e socioeconômico, jurídicoinstitucional, por meio de informações originadas de fontes de dados oficiais,
com série histórica. Teve por objetivo lançar as bases para um planejamento
futuro em termos ecológicos e econômicos para o Estado.
Divulga informações sobre as Unidades de Conservação (UCs) existentes no
Estado, como: localização, área, data de criação, pesquisas e projetos técnicos
ou científicos realizados nas UCs.
Além disso, disponibiliza em seu site o link para o aplicativo I3Geo e realiza
outras atividades.
Divulga informações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do Estado
por meio de relatórios, boletins e revistas, entre outras, que são armazenadas
em seu site.
Disponibiliza os relatórios técnicos componentes do Plano Integrado de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH Doce) e Planos de
Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no
âmbito da bacia do Rio Doce. Além desses, divulga outros documentos
pertinentes ao gerenciamento dos recursos hídricos na Bacia do Rio Doce e os
resultados obtidos com a implementação dos Programas e Projetos previstos
no PIRH Doce.
Gerencia o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, o qual
coleta, trata, armazena e recupera informações sobre os recursos hídricos a
nível nacional. Entre as informações disponibilizadas estão: divisão hidrográfica,
quantidade e qualidade das águas, usos de água, disponibilidade hídrica,
eventos hidrológicos críticos, Planos de Recursos Hídricos, regulação e
fiscalização dos recursos hídricos e programas voltados a conservação e
gestão dos recursos hídricos. Além disso, disponibiliza vários documentos
acerca dos recursos hídricos, como o relatório ou informe anual de Conjuntura
dos Recursos Hídricos no Brasil.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A produção de informação sobre os recursos hídricos na escala de bacia hidrográfica
é fundamental para que o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos sejam
mais racionais, dinâmicos e adaptativos. Existindo informações confiáveis e
sistematizadas em sistemas de suporte à decisão, é possível subsidiar intervenções
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estruturais e não estruturais, previsão e controle de processos naturais e antrópicos,
entre outros. Destaca-se a relevância de que as informações sejam confiáveis uma
vez que permitirão aos CBHs e outros organismos componentes do SIGERH/ES
atuarem de forma mais embasada tecnicamente.
A existência de um sistema integrado de informações pode ser útil no processo de
consistência e divulgação de dados e informações sobre a situação qualitativa e
quantitativa dos recursos hídricos para conselhos, órgão gestor, comitê de bacias,
usuários de recursos hídricos, comunidade científica e sociedade em geral, além de
oferecer apoio a ações e atividades relacionadas com a implementação e manutenção
dos demais instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
Deve ser implementado o SEIRH tendo a AGERH como coordenadora, conforme Art.
45 da Política Estadual de Recursos Hídricos. A sua existência facilitará o
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado, inclusive para a detecção de áreas
prioritárias e demandas de aporte de recursos para a implementação e manutenção
dos outros instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos e resposta frente a
um desastre ambiental ou evento crítico. O SEIRH poderia ser integrado com os
demais sistemas do Estado (INCAPER, IDAF, IEMA e IJSN) de forma a complementar
e/ou integrar os dados e informações produzidas pela AGERH, permitindo também o
fácil acesso a toda sociedade. Apesar da importância da temática, ainda não estão em
curso discussões concretas para implantação do SEIRH.
Para que se produzam informações mais confiáveis se faz necessário, entre outros,
que as redes de monitoramento se tornem mais densas e meçam não só a dimensão
biofísica (como tradicionalmente), mas também as dimensões socioculturais,
econômica, política, institucional e legal. E que no processo de aquisição dos dados e
informações pelas diversas instituições, em particular as citadas no Quadro 8.4, se
leve em consideração a escala de bacia hidrográfica. Estas demandas farão parte das
propostas de aperfeiçoamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, a
serem apresentadas no Plano de Ações do PERH|ES.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:
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Sistema de informação: implantação do SEIRH, integrado aos sistemas
estaduais já existentes;



Análise de dados e estatísticas: capacidade de análise de dados e
produção de estatísticas em escala de bacia hidrográfica;



Gestão da informação: capacidade de armazenamento de dados; bases de
dados estabelecidas em formatos compatíveis com o das demais
organizações de bacias;



Qualidade e atualização das informações: nível de consistência das
informações e estudos incorporados e disponibilizados pelo sistema e
periodicidade de atualizações frente à necessidade e relevância de cada
tema;



Operação e manutenção: responsabilidade clara e incorporada nas
atividades correntes pela AGERH quanto às funções de operação e
manutenção do sistema;



Transparência:

nível

de

liberdade

de

acesso

às

informações;

disponibilidade de informações em linguagem acessível para a sociedade
em geral.

8.5

Mobilização de Recursos Públicos

O que significa?
Capacidade de mobilização de recursos públicos para aperfeiçoamento da
infraestrutura e de processos tecnológicos que levem a melhorias no uso, controle e
proteção das águas.
Como acontece atualmente?
Podem ser citadas várias fontes que têm viabilizado aporte de recursos públicos no
Espírito Santo, algumas delas próprias dos sistemas de gerenciamento de recursos
hídricos, outras advindas de outros sistemas, setores ou políticas afins:


Em 2012, foi reformulado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais
do Espírito Santo, FUNDÁGUA6 (Lei nº 9.866, de 26 de junho de 2012), com o
objetivo de captar e aplicar recursos para a implementação da Política
Estadual de Recursos Hídricos, provendo suporte financeiro e auxílio. Os
recursos do FUNDÁGUA têm sido aplicados em diversas ações da Gestão de

6

Recursos oriundos da arrecadação proveniente da compensação financeira dos “royalties” do
petróleo e do gás natural, contabilizados pelo Estado e de multas cobradas dos infratores da
legislação de uso dos recursos hídricos.
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Recursos Hídricos, incluindo: elaboração de planos de recursos de recursos
hídricos; investimento e custeio de ações da AGERH e de CBHs; e pagamento
por serviços ambientais;


A Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, estabeleceu
mecanismos de cooperação federativa entre União, Estados e Municípios, que
também viabiliza acesso a recursos públicos, por meio de, entre outros,
acordos de cooperação técnica, parcerias e consórcios públicos. Neste
sentido, pactuações entre a AGERH e a ANA têm permitido o acesso a
recursos públicos federais para a aplicação em ações de fortalecimento da
Gestão de Recursos Hídricos no Estado, como por exemplo, o PROGESTÃO
(programa de incentivo financeiro, por meio de pagamento por resultados) e o
PROCOMITÊS. O PROCOMITÊS é inspirado no PROGESTÃO, programa de
apoio aos órgãos gestores de recursos hídricos dos Estados, com
transferências de 100 milhões de reais em cinco anos;



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(SEAG), parte do setor de maior consumo de água no Espírito Santo, possui
significativo orçamento voltado para implementação de ações de interesse da
Gestão de Recursos Hídricos. Particularmente em resposta à recente crise
hídrica, tem empreendido diversas ações que levarão à ampliação da
infraestrutura de reservação hídrica, por meio de construção de barragens,
através do Programa Estadual de Construção de Barragens que prevê, até
2018, investimentos de R$ 60 milhões com a implantação de 60 barragens,
sendo 34 de usos múltiplos da água;



Acordos de Cooperação e Gestão Comunitária - ACGC, pelos quais os
próprios usuários se organizam para administrar barragens de regularização
de vazões, cabendo ao Estado intervir apenas quando houver problemas
relacionados à partilha de água, constituem algo inédito com relação às
barragens em implantação que terão suas operações descentralizadas;



A Companhia Estadual de Saneamento (CESAN), também possui parte
representativa do seu orçamento voltado para o desenvolvimento de
atividades e ações com rebatimento direto sobre o setor de recursos hídricos.
Em resposta aos ensinamentos da recente crise hídrica, tem, também,
empreendido esforços no sentido de ter ampliada sua infraestrutura de
armazenamento de água (barragens);



Na área do Saneamento Básico, há ainda de se ressaltar os investimentos em
reservação de água e tratamento de esgotos feitos pelos municípios em que a
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CESAN não atua, bem como, em todo o Estado, os investimentos na área de
saneamento rural pela FUNASA; todos com rebatimentos positivos na área de
recursos hídricos;


A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), por
meio dos Programas Reflorestar, e de Gestão de Águas e Paisagens, com
recursos financeiros do Banco Mundial. O Programa Reflorestar, operado pelo
BANDES, implementa ações de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e
tem entre seus objetivos identificar e proteger áreas prioritárias para proteção
e conservação dos recursos hídricos no Espírito Santo. O Programa de
Gestão de Águas e Paisagens tem como meta promover uma gestão
integrada sustentável das águas, solo e recursos através de intervenções nas
áreas de recursos hídricos, drenagem, gestão de mananciais, recuperação da
cobertura florestal, saneamento ambiental, gestão de riscos e prevenção de
desastres. Os investimentos priorizam os municípios da Região do Caparaó e
localizados nas bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, responsáveis
pelo abastecimento de água na Grande Vitória; a CESAN entra com
contrapartidas para financiamento deste programa. Dentro deste programa
encontra-se também o Programa Mangaraí, desenvolvido nesta microbacia
afluente do Rio Santa Maria Vitória, e tem por objetivo reduzir a quantidade de
sedimentos encontrada no Rio e aumentar a produção de água nas Estações
de Tratamento de Águas da CESAN, com redução de custos;



Recursos públicos sob a gestão do CBH Doce são aplicados em porções da
sua área de atuação em território espírito-santense. E a existência da agência
de bacia IBIO AGB – Doce potencializa a capacidade de mobilização de
recursos públicos, especialmente pela atuação integrada junto a diversos
setores de interesse para a Gestão de Recursos Hídricos. Entre as fontes de
recursos próprios têm-se os provenientes da Cobrança pelo uso dos recursos
hídricos;



O fato da Gestão de Recursos Hídricos ter se tornando tema prioritário no
âmbito do governo estadual, destacadamente fruto da crise hídrica, amplia as
possibilidades de mobilização de recursos públicos para o desenvolvimento
das diversas ações relativas à implementação da Lei das Águas Estadual,
bem como as chances de sucesso de efetivações das ações.
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Uma fonte de recursos públicos para impulsionar ou consolidar a gestão de
recursos no Espírito Santo deverá advir da Cobrança pelo uso de água7, que
se encontra em fase de implementação. Ressalta-se que os recursos da
Cobrança não são suficientes para responder a todas as demandas dos
CBHs, mas, por meio dele será possível potencializar a captação de outros;
especialmente quando se puder contar com suporte técnico, administrativo e
gerencial próprios.

Quem atua e o que faz?
O Quadro 8.5 apresenta a relação dos atores públicos que realizam investimentos em
ações, projetos e programas que potencialmente proporcionam melhorias no uso,
controle e proteção das águas.
Quadro 8.5 – Quem atua e o que fazem com os Recursos Públicos.
Quem atua
O que fazem?
Governo do
Aplica recursos em diversas secretarias estaduais e entidades do Estado para
Espírito
financiamento de programas, projetos e fortalecimento das instituições que
Santo
atuam sobre os recursos hídricos.
Realiza a captação e aplicação de recursos em ações, programas e projetos
FUNDÁGUA que contribuem para a implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos e aumento da cobertura florestal do Espírito Santo.
Pactuação em escala federal para mobilização de recursos financeiros com
AGERH/ANA
vistas ao fortalecimento da gestão das águas no Espírito Santo.
Atua na interlocução entre os setores produtivos, auxiliando na ampliação da
SEDES
competitividade e desenvolvimento dos setores, na aceleração da indústria e
de sua cadeia produtiva.
Atua, em consonância com a SEDES, no financiamento de investimentos
produtivos para
viabilizar empreendimentos estratégicos para
o
BANDES
desenvolvimento do Espírito Santo. Atualmente é agente financeiro do
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, da SEAMA.
Outros
Atuam no fomento aos investimentos no Espírito Santo, com potencial
Bancos de
aplicação de recursos em projetos e programas que refletem no
fomento
aperfeiçoamento de ações em recursos hídricos.
Investe em ações que levarão à ampliação da infraestrutura de reservação
SEAG
hídrica no interior do Estado, por meio do “Programa Estadual de Construção
de Barragens”.
Desenvolve programas, projetos e ações que influenciam na área de recursos
CESAN
hídricos, como o “Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem”.
FUNASA
IBIO AGB –
Doce

Aplica recursos em serviços de saneamento e educação ambiental.
Administra e aplica os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso da do
Recurso Hídrico na bacia hidrográfica do Rio Doce.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

7

De acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos, o recurso da Cobrança deve ser
revertido em ações na bacia hidrográfica de arrecadação, salvo deliberações do CBH,
permitindo aplicação dos recursos em outra bacia hidrográfica do Estado.
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Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A mobilização de recursos públicos para o aperfeiçoamento da infraestrutura e de
processos tecnológicos que levem a melhorias no uso, controle e proteção das águas
é ponto central para o fortalecimento da atuação do SIGERH/ES e para viabilizar a
execução das ações já planejadas e a serem planejadas.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
O aperfeiçoamento da capacidade de mobilização de recursos públicos poderá se dar
por meio de diversas ações:


A operacionalização da gestão descentralizada de recursos hídricos por
intermédios dos CBHs, ressaltando-se a importância de lhes oferecer suportes
técnicos, administrativos e gerenciais próprios;



O fortalecimento da articulação intersetorial e interinstitucional no âmbito do
Sistema que resulte na utilização mais racional de recursos orçamentários já
disponíveis ou a serem disponibilizados por cada setor; e



Avançar no planejamento dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas e no
Estado como um todo, bem como na implementação da Cobrança.

Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Implementação das ações, projetos e programas propostos pelos Planos de
Recursos Hídricos, quantificando as fontes e os recursos alocados, por
meio de análise dos relatórios de execução financeira;



Operação do fundo voltado para a gestão dos recursos hídricos
(FUNDÁGUA), verificando-se receitas aplicadas em gestão por meio de
relatórios de execução financeira;



Identificação dos orçamentos destinados aos recursos hídricos e áreas
afins nos Planos de Aplicação Plurianuais municipais e estadual, e
comparação do montante previsto com o orçamento geral;



Integração de recursos públicos orçamentários, resultantes, entre outros,
da articulação / integração de políticas públicas setoriais.

172

8.6

Gerenciamento de Recursos Hídricos

O que significa?
Corresponde à efetividade da implantação e do aperfeiçoamento dos instrumentos de
Gerenciamento de Recursos Hídricos: Planos, Enquadramentos, Outorgas, Cobrança,
Rateio de custos, Sistemas de informação, Pactuações, Alocações de água, Acordos
de Cooperação Comunitária, entre outros da mesma natureza.

Como acontece atualmente?
O Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Estado do Espírito Santo é realizado por
meio de ações integradas de diversos órgãos que compõem o Sistema Integrado de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, cuja estrutura é estabelecida pela Lei nº
10.179 de 2014. Existem 14 Comitês de Bacia Hidrográfica de rios com água de
domínio estadual e o das águas federais da bacia do Rio Doce, compartilhado com
Minas Gerais. Todo o território do Estado está coberto por áreas de atuação dos
CBHs, com exceção de uma pequena área na região de Guarapari.
Uma única Agência de Bacia opera no Estado, a IBIO AGB-Doce, que oferece suporte
aos cinco CBHs capixabas inseridos na bacia do Rio Doce: Barra Seca e Foz do Rio
Doce, Pontões e Lagoas do Rio Doce, Santa Joana, Santa Maria do Doce e Guandu.
Nas demais bacias o suporte técnico é prestado pela AGERH. Ressalta-se que no
momento estão em curso discussões sobre qual modelo de agência de bacia deve ser
adotado no âmbito estadual.
Os Acordos de Cooperação Comunitária – ACC são uma iniciativa inédita pela qual os
usuários de água de uma região se organizam para realizar a partilha das águas, em
situações de escassez, de forma autônoma. Ele se assemelha aos acordos de
alocação negociada de água que foram iniciados no Estado do Ceará, e que foram
adotados pela Agência Nacional de Águas para gerenciar regiões com problemas de
suprimento devido à escassez hídrica, com a coordenação dos poderes públicos.
Porém, apresentam uma característica que os fazem uma experiência inédita de
autogerenciamento de recursos hídricos: o poder público estadual apenas intervém
nos acordos quando eles não funcionam; na medida em que sejam efetivos para
conciliar

os

interesses

locais,

eles

são

administrados

pelos

participantes,

autonomamente. Já existem cerca de 30 ACCs assinados e homologados pela
AGERH, dos quais 18 têm funcionado de forma satisfatória, sem necessidade de
intervenção do Estado.
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Ainda não se tem implantado o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos
Hídricos e os mecanismos compensatórios de pagamento pelos serviços ambientais
prestados pela conservação e melhoria da quantidade e da qualidade dos recursos
hídricos - Compensação em Recursos Hídricos (Art. 6 da Lei 10.179/2014) - têm sido
pouco explorados. As Outorgas ainda são emitidas de forma cartorial, e apenas para
usos de águas superficiais, existindo mesmo assim grande número de pedidos que
ainda não foram deliberados pela AGERH. Recentemente a AGERH iniciou o
cadastramento de usuários em algumas bacias hidrográficas. Não foi implantada a
Cobrança pelo uso da água, embora avanços estejam sendo realizados nas bacias
dos rios Guandu, Jucu e Benevente.
Não existem resultados ou exemplos práticos de articulação do gerenciamento dos
recursos hídricos com o gerenciamento dos sistemas estuarinos e das zonas
costeiras, apesar de ser essa uma das diretrizes da Política Estadual de Recursos
Hídricos. O Estado apresenta um complexo lacustre bem desenvolvido na porção
terrestre da zona costeira, mas que tem sido pouco considerado no âmbito do
gerenciamento dos recursos hídricos, sob a perspectiva dos usos múltiplos e dos
múltiplos serviços ambientais proporcionados pelos mesmos: conservação ambiental
de ambiente aquático, componente estético da paisagem, pesca, manancial para
abastecimento doméstico, recreação, turismo, entre outros.
Quem atua e o que faz?
A composição prevista para o SIGERH/ES é:


Conselho Estadual de Recursos Hídricos;



Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;



Agência Estadual de Recursos Hídricos;



Comitês de Bacias Hidrográficas;



Agência de Bacia; e,



Órgãos dos poderes públicos municipais e estaduais com competências
relacionadas à gestão de recursos hídricos.

A estrutura organizacional foi apresentada na Figura 3.2. As atribuições dos entes do
SIGERH/ES são resumidas no Quadro 8.6.
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Quem atua

CERH

SEAMA

AGERH

CBHs

AGÊNCIA
DE BACIA

Quadro 8.6 – Quem atua e o que faz no Gerenciamento.
O que fazem
É composto “de forma paritária por representantes do Poder Público, das
Organizações Civis de Recursos Hídricos, cadastradas na SEAMA, e dos
Usuários de Recursos Hídricos” (Art. 54 da Lei no. 10.179/2014.), e possui
caráter normativo, deliberativo e consultivo, sendo responsável por dirimir
conflitos em última instância, homologar a proposta de Enquadramento, aprovar
os mecanismos e valores de Cobrança pelo uso da água propostos pelo
Comitê, entre outros conforme Art. 55 da Lei 10.179/2014.
É o órgão da administração direta do Governo do Estado e gestora das
políticas públicas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É o ente coordenador
central do SIGERH/ES. Suas competências estão dispostas no Art. 56 da Lei
10.179/2014.
É o órgão gestor dos recursos hídricos do Estado, sendo responsável por:
executar a Política Estadual de Recursos Hídricos e os Projetos e Programas
de abrangência estadual; elaborar, estruturar e manter operacionais todos os
instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos; entre outros, conforme
Art.57 da Lei 10.179/2014.
São órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e consultivas,
formados por representantes do Poder Público, da Sociedade Civil Organizada
e dos Usuários da Água. Esse órgão possui competência para: arbitrar conflitos
em primeira instância; aprovar o plano de recursos hídricos da bacia e
acompanhar sua execução; estabelecer mecanismos de Cobrança pelo uso
dos recursos hídricos; dentre outras, conforme Art. 61 da Lei 10.179/2014.
É um órgão que exerce a função de secretaria executiva do respectivo CBH.
Além desta atribuição, compete às agências executar os Planos de Bacia e
suas revisões, efetuar a Cobrança pelo uso de recursos hídricos, entre outras
conforme Art. 64 da Lei 10.179/2014.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A evolução do gerenciamento dos recursos hídricos no Espírito Santo está
intrinsecamente associada aos avanços no funcionamento e no desempenho do
SIGERH/ES. Sua estrutura permite a participação colaborativa dos principais atores do
sistema: CERH, SEAMA, AGERH, CBHs, Agência de Bacia. A efetividade da
implantação dos instrumentos de gerenciamento e das pactuações, bem como o
aperfeiçoamento de processos no âmbito da gestão, são fundamentais para que os
referidos atores possam atuar de forma mais consistente, dentro de suas atribuições, e
para que a política de recursos hídricos se torne operacional.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
A melhoria do desenvolvimento do gerenciamento dos recursos hídricos passa, entre
outros: pelo adequado funcionamento da estrutura organizacional ilustrada na Figura
3.2, contando com todos os seus organismos componentes; e, em particular, ao se
destacar o fundamento “gestão descentralizada e participativa” da Política Estadual de
Recursos Hídricos, pela garantia de assistência técnica, operacional e organizacional
para atuação dos CBHs. Concomitantemente, também é necessário que se avance na
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discussão sobre a implantação de um Sistema Estadual de Informações sobre
Recursos Hídricos, de modo que as ações governamentais, privadas e da sociedade
civil e comunitárias, destinadas a regular o uso, controlar a apropriação e proteger os
recursos hídricos, disponham de embasamento técnico mais consistente. E, por
consequência, produzam resultados mais efetivos, incluindo a implementação de
outros instrumentos de suporte ao gerenciamento, no âmbito da Política Estadual de
Recursos Hídricos e de outras políticas convergentes.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Instrumentos: eficácia e nível de implementação de cada um dos
instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos; qualidade de
aplicação, abrangência em termos relacionados à participação da
sociedade e área do Estado do Espírito Santo;



Monitoramento hidrológico: número de estações de monitoramento qualiquantitativo de recursos hídricos em operação e sua distribuição espacial;



Monitoramento de reservatórios: parâmetros avaliados, abrangência em
termos de bacias hidrográficas e pontos de controle relevantes;



Participação

dos

atores

envolvidos:

nível

de

representação

e

representatividade dos atores envolvidos nas instâncias de tomada de
decisão componentes do SIGERH/ES;


8.7

Redução de conflitos: Eficácia na resolução de conflitos pelo uso da água.

Riscos Socioambientais

O que significa?
Análise e avaliação de riscos socioambientais relacionados a empreendimentos que
afetam a disponibilidade qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos e a
consequente atração de investimentos.
Como acontece atualmente?
A análise e avaliação de riscos pode ser realizada sob três perspectivas: a do órgão
ambiental, a das instituições que fomentam os investimentos e a dos investidores.
Em relação ao órgão ambiental, são realizadas no âmbito do processo de
licenciamento ambiental, por meio de Estudos de Impacto Ambiental, onde são
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identificados e avaliados sistematicamente os impactos ambientais8 gerados nas fases
de implantação e operação da atividade. Esses estudos são parte do processo
decisório sobre a viabilidade socioambiental de empreendimentos, conduzidos no
âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente, tendo como entes centrais o Conselho
Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, a SEAMA e o Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. A AGERH participa do processo no sentido de
que deve avaliar a possibilidade de emissão de Outorga de Direito de Uso dos
Recursos Hídricos para o empreendimento, para captação e lançamento de efluentes,
entre outros usos previstos na Lei Estadual nº 10.179/2014.
Quanto à perspectiva das instituições que fomentam os investimentos, verificou-se que
os principais bancos de fomento atuantes no Espírito Santo9 possuem políticas de
responsabilidade para tratar dos riscos socioambientais resultantes de suas
atividades. Assim, antes de apoiar qualquer investimento, essas instituições realizam
análise de risco socioambiental e, por meio dela, podem descartar investimentos que
produzam efeitos majoritariamente negativos para o meio ambiente e para a
sociedade. Cada instituição fomentadora e cada investidor possuem mecanismos e
procedimentos próprios para realizar análises de risco.
Quanto aos investidores, alguns aspectos podem ser decisivos para a escolha de
implantação do empreendimento, tais como:


Disponibilidade de infraestrutura - transporte, portos, energia, saneamento;



Disponibilidade de mão de obra qualificada;



Qualidade de vida;



Incentivos fiscais e linhas de financiamento;



Agilidade do licenciamento ambiental, e



Disponibilidade de recursos naturais.

Em relação ao último aspecto, a disponibilidade hídrica quali-quantitativa pode afetar a
atração de novos investimentos ao Estado se a análise de risco indicar impacto
negativo significativo no desenvolvimento da cadeia produtiva do empreendimento.

8

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as
atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (Art. 1º da Resolução CONAMA
Nº001/1986).
9
Banco de Soluções para o Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES; o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES; o Banco do Brasil; a Caixa Econômica Federal e o Banco do
Nordeste.
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Apesar de bastante comuns na gestão ambiental, a análise e avaliação de riscos
socioambientais são ainda pouco exploradas nos processos de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos do Espírito Santo. Por exemplo, no âmbito dos Planos de Recursos
Hídricos já elaborados e em elaboração, em nenhum deles foi incorporada a análise
de riscos socioambientais relacionados a possíveis impactos na disponibilidade hídrica
quali-quantitava de empreendimentos. Entretanto, o recente desastre ocorrido na
bacia do Rio Doce, e os impactos associados aos recursos hídricos, ecossistemas e
sociedade,

gerou

alerta

sobre

a

relevância

da

consideração

dos

riscos

socioambientais no território espírito-santense.
Quem atua e o que faz?
O Quadro 8.7 apresenta as principais instituições que atuam na análise e avaliação de
riscos socioambientais relacionados a empreendimentos.
Quadro 8.7 – Quem atua e o que faz na análise e avaliação de riscos socioambientais.
Quem atua
O que fazem
IEMA
Realiza o processo de licenciamento ambiental
AGERH
Concede Outorga para uso dos recursos hídricos
Atua como interlocutora entre os setores produtivos, auxiliando na ampliação
SEDES
da competitividade e desenvolvimento dos setores, na aceleração da indústria e
de sua cadeia produtiva.
Atua, em consonância com a SEDES, no financiamento de investimentos
produtivos
para
viabilizar
empreendimentos
estratégicos
para
o
BANDES
desenvolvimento do Espírito Santo. Atualmente é agente financeiro do
Programa Reflorestar/SEAMA, no qual “Pagamento por Serviços Ambientais",
está vinculado. Também é gestor financeiro do FUNDÁGUA.
Outros
Atuam no fomento aos investimentos no Estado, os quais passam por análise
Bancos de
prévia de risco socioambiental, por meio de soluções financeiras e estratégicas,
Fomento
alavancando recursos para aplicação em projetos produtivos, entre outros.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
Os processos de análise e avaliação de riscos socioambientais relacionados a
empreendimentos são importantes para o gerenciamento de recursos hídricos, pois
permitem identificar, caracterizar e, a partir disso, propor soluções para minimizar e até
mesmo eliminar os potenciais riscos à disponibilidade quali-quantitativa dos recursos
hídricos e à qualidade de vida.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
Os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, da forma como têm sido
implantados e implementados, não são suficientes para antecipar os riscos
socioambientais relacionados à implantação e à operação de empreendimentos que

178

possam afetar a disponibilidade qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos e a
consequente atração de investimentos no Espírito Santo. Desta forma, é necessário:


Incorporar

a gestão dos

riscos

socioambientais

na

implementação e

operacionalização desses instrumentos de gerenciamento, em especial os
Planos de Recursos Hídricos, o Enquadramento de corpos de água e a Outorga
de direitos de uso de recursos hídricos; e


Fortalecer a articulação e integração entre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e outras políticas territoriais.

É importante identificar claramente os mecanismos e procedimentos adotados pelas
agências de fomento e pelos investidores na análise de riscos socioambientais, de
modo que os mesmos possam ser incorporados no processo de gerenciamento dos
recursos hídricos.
Em termos de perspectivas de ações práticas em território espírito-santense, destacase que o PIRH Doce, de 2010, está em processo de revisão, em que, segundo
informações obtidas junto ao IBIO AGB-Doce, o tema “análise de riscos” receberá
grande atenção. Isso, certamente trará bons reflexos para a Gestão de Recursos
Hídricos do Estado.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicadores de avaliação de desempenho:


Licenciamento Ambiental: aspectos e condicionantes considerados na análise de
empreendimentos;



Instrumentos de gestão: efetividade da incorporação da análise de riscos
socioambiental

no

âmbito

dos

Planos

de

Recursos

Hídricos

e

do

Enquadramento;


Articulação: grau de absorção de diretrizes e metas dos Planos de Recursos
Hídricos nos Planos de Desenvolvimento Socioeconômicos e Setoriais;



Monitoramento: desenvolvimento de métodos de monitoramento dos impactos e
resultados socioambientais relacionados a empreendimentos que afetam a
disponibilidade hídrica;



Investimentos: grau de atração para o Espírito Santo de investimentos de
empreendimentos sensíveis ao setor de recursos hídricos.
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8.8

Uso e Ocupação do Solo

O que significa?
Análise do uso e da ocupação do solo e suas interferências nos recursos hídricos,
envolvendo aspectos de climatologia, pedologia, geomorfologia, geologia, biomas,
unidades de conservação e ecossistemas.
Como acontece atualmente
O Capítulo 7 – Dinâmica Econômica e de Uso e Ocupação do Solo apresenta em
detalhes este processo no Estado do Espírito Santo. O Quadro 7.1 resume as
categorias de ocupação e uso do solo no Estado, de forma agregada e o Quadro 7.2
apresenta as mesmas informações distribuídas em cada região hidrográfica. A Figura
7.14 apresenta a distribuição espacial destas categorias no Estado. O Capítulo 6 –
Demografia e o já mencionado Capítulo 7 mostram as formas com que ele ocorre. O
Capítulo 4 também apresenta uma série de informações envolvendo aspectos
relacionados a climatologia, geomorfologia, geologia, dentre outros.
Quem atua e o que fazem?
Toda sociedade e todos os setores econômicos participam deste processo de uso e
ocupação do solo. Os Capítulos 6 e 7 apresentaram os principais agentes que atuam e
as formas de uso e ocupação.
Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
O uso e a ocupação dos solos exercem influência nos recursos hídricos, alterando no
aspecto quantitativo o escoamento superficial e a recarga de aquíferos. Sob o ponto
de vista qualitativo pode resultar em diferentes formas de poluição e de aporte de
sedimentos. Portanto, o Gerenciamento de Recursos Hídricos deve ser articulado com
o ordenamento territorial.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
O uso e a ocupação do solo devem ser submetidos a regulações ambientais,
territoriais e de recursos hídricos, visando o desenvolvimento sustentável. O Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos trata com a regulação de recursos
hídricos, devendo estabelecer articulações com as demais regulações para que esta
finalidade seja alcançada. O fato do Estado estar passando pela modernização de
todas estas regulações – e este Plano Estadual de Recursos Hídricos é um exemplo -,
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além de contar com o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030 – ES203010
mostra uma perspectiva favorável, na medida em que haja possibilidade de
implantação das estratégias derivadas.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
A avaliação de desempenho dessa variável deve ser realizada, principalmente, pela
análise de conformidade do uso e ocupação do solo frente às regulações existentes
envolvendo áreas de preservação, Unidades de Conservação, zoneamentos, etc.
Nesse sentido, os parâmetros a serem considerados tratam das parcelas de cada
bacia hidrográfica identificadas em cada padrão/classe de uso e ocupação do solo e
que devem ser comparadas com a legislação/regulação pertinente.

8.9

Representações Setoriais

O que significa?
Organizações ou representações setoriais que participam do SIGERH/ES, tais como,
representações dos setores agropecuário, industrial, de saneamento, de turismo, de
geração de energia, entre outras da mesma natureza.
Como acontece atualmente?
Essas organizações e representações setoriais 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 categorias “Poder Público”, “Sociedade Civil Organizada” e,
sobretudo, “Usuários de Recursos Hídricos” dentro do CERH e dos CBHs.
Os assentos ocupados por tais organizações e representações setoriais no CERH
abrangem grandes representações dos setores produtivos. Já aqueles ocupados nos
CBHs referem-se a empresas locais e regionais, associações de produtores rurais e
concessionárias de saneamento.
A cobertura de toda a extensão do Espírito Santo por CBHs, como abordado no item
8.6 Gerenciamento de Recursos Hídricos, é um aspecto de grande relevância na
institucionalização da participação dos diversos segmentos e setores da sociedade na

10

O ES2030 é um plano de longo prazo para o Estado do Espírito Santo, com o objetivo de
definir prioridades, estabelecer metas, traçar estratégias e apontar diretrizes a serem adotadas
por toda a coletividade – setores público, privado e sociedade civil –, em uma visão de futuro
com horizonte no ano de 2030.
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gestão descentralizada dos recursos hídricos, em particular o setor produtivo. Todavia,
é importante destacar que muitas dessas representações e organizações têm
encontrado dificuldades para uma atuação mais ativa no âmbito dos CBHs, por
diversas razões, podendo ser citadas11:


Falta de uma agenda contínua pautada por assunto de impacto;



Inexistência de Planos de Recursos Hídricos e/ou a falta de ações voltadas para
a sua implementação;



Pendências quanto à implementação dos instrumentos de gerenciamento dos
recursos hídricos, mais especificamente a Cobrança12 e o Sistema Integrado de
Informações Sobre Recursos Hídricos.

Quem atua e o que faz?
As organizações ou representações setoriais que dialogam nos espaços colegiados
estão relacionadas no Quadro 8.8.

CERH/
ES

CBHs

Quadro 8.8 – Quem atua e o que fazem nas Representações.
*
Quem atua
O que fazem
Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES);
Federação da Agricultura do Espírito Santo (FAES);
Concessionária Pública Estadual de Água e Esgoto, Setor
Além das
de Energia Elétrica (ENERGEST);
competências
Associação de Irrigantes do Espírito Santo (ASSIPES);
atribuídas ao
Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo
CERH,
(FECOMÉRCIO);
desempenham
Concessionária Municipal de Água e Esgoto (BRK
importante
Ambiental);
atuação no
Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e
diálogo entre a
Calcário (SINDIROCHAS);
Política Estadual
Federação dos Agricultores do Estado do Espírito Santo
de Recursos
(FETAES)
Hídricos e os
Concessionária Pública Estadual de Água e Esgoto
setores os quais
(CESAN)
representam.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento (Consórcio
Guandu)
Abastecimento Público: CESAN; SAAE; SANEAR,
Atuam nas
SAAEs de Linhares, Jaguaré, Baixo Guandu, Aracruz,
competências
João Neiva, Itapemirim, Iconha, Alfredo Chaves e Serviço
atribuídas aos
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento – SANEAR
CBHs
representando,
Produção Rural: Cooperativa de Valorização, Incentivo e
sobretudo, o
Desenvolvimento
Agropecuário
Sustentável
segmento de
(COOPERVIDAS); Associação de Produtores rurais do
usuários de
Vale do Benevente (APRUVAB); Associação de
Produtores Rurais de Recreio e Adjacências (APRRA); recursos hídricos,
compondo as
Associação
de
Agricultores
Familiares
e
de

11

Esta avaliação é resultante do acompanhamento da implantação da Política Estadual de
Recursos Hídricos por parte de um dos integrantes da equipe técnica do Consórcio.
12
O que se destaca aqui são alguns dos desdobramentos da implementação do instrumento de
gestão, como: a garantia de suporte técnico, administrativo e gerencial independente, por parte
dos CBHs; a ampliação de oportunidades de captação de recursos por parte do CBH e de sua
agência de bacia, visando o desenvolvimento das ações planejadas.
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*

Quem atua
O que fazem
Desenvolvimento Comunitário de São João de Crubixá –
Plenárias.
AFDAC-SJ; Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do
Benevente (COOPRUVAB); Cooperativa de Laticínios de
Alfredo Chaves (CLAC); Associação de Produtores de
Pedra Azul; Associação dos Avicultores do ES (AVES);
Associação Comercial e Empresarial de Santa Maria de
Jetibá (ACE); Associação dos Produtores Santamarienses
em Defesa da Vida (APSAD-VIDA); CAF Sooretama;
Associação de Pequenos Produtores R. Juerana e
Juncado (APRUJ); Calimam Agrícola; Associação dos
Trabalhadores Rurais do Assentamento Nova Conquista –
ATRANC; Associação dos Agricultores Familiares do
Córrego Guarani; Associação de Viveiristas e Produtores
de Mudas de Itaguaçu; VENEZA – Cooperativa
Agropecuária do Norte do Espírito Santo.
Indústria: Refrigerantes COROA; Real Café; Arcelor Mittal
– Cariacica; Capixaba Couros; Leão Alimentos e Bebida
Ltda; Manabi Logística; Companhia de Álcool Conceição
Da Barra – ALCON; Placas Do Brasil S/A; Petróleo
Brasileiro S/A – Petrobras; Ativo de Produção Norte
Capixaba; Laticínios Rezende Ltda.
Pesca: Colônia de Pesca de Piúma.
Esgotamento Sanitário: CESAN, SAAE.
Geração de Energia: ESCELSA, PCH São Pedro; Usina
de Aimorés; Usina de Mascarenhas.
Mineração: Samarco Mineração
Turismo e Recreação: Associação Intermunicipal de
Agroturismo; Regência ECOTUR; Associação para o
Desenvolvimento do Turismo de Itarana (ADETURI).
Organizações Sindicais: Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de diversos municípios.
*
Fonte: elaborado com base na listagem dos atuais membros dos CBHs capixabas, com
exceção do CBHs Itapemirim, Centro Norte e Itabapoana.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A

atuação

das

organizações

ou

representações

setoriais

no

Sistema

de

Gerenciamento dos Recursos Hídricos é necessária para que os fundamentos da
Política Estadual dos Recursos Hídricos sejam respeitados. Em especial, o que diz
que “a gestão dos recursos hídricos proporcionará o uso múltiplo das águas, devendo
ser feita de forma descentralizada, e com a participação da sociedade civil organizada,
dos usuários e do poder público, devidamente representados de forma paritária, nos
Comitês de Bacias ou Regiões Hidrográficas” (Art. 2, Lei 10.179/2014). De fato, se um
dos setores representativos na bacia hidrográfica afeta ou é afetado pela
disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hídricos e não possuir representação, a
gestão dos recursos hídricos será superficial, impactando o desempenho do
SIGERH/ES.

Ressalta-se

também

que

a

presença

dos

diversos

setores,

representando diversas políticas públicas, é necessária para que se possa fazer
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Gestão de Recursos Hídricos de forma integrada, permitindo maior robustez sob a
perspectiva da sua contribuição para o desenvolvimento regional e estadual.

Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
Muitas das representações e organizações no âmbito dos CBHs têm esbarrado em
dificuldades para sua atuação e a melhoria na qualidade da atuação das
representações é dependente da melhoria do desempenho do próprio SIGERH/ES.
Neste contexto, é necessário oferecer condição para que os CBHs tenham uma
agenda concreta, pautada por temas relevantes, de forma a torná-los mais atrativos
para a atuação dos setores. Apesar disso, nota-se que as perspectivas são boas haja
vista que: o cenário político atual favorece a gestão dos recursos hídricos; está em
curso discussão sobre o modelo de agência de bacia para o Estado; estão em
processo de elaboração este PERH|ES e mais cinco Planos de Recursos Hídricos,
além dos já existentes13, entre outros.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Definição de ações conjuntas por meio de agenda comum entre os diversos
setores afins: quantidade de metas comuns, nível de cumprimento dessas
metas e ações, podendo ser avaliado por meio de relatórios de
acompanhamento dos planos e ações intersetoriais;



Nível de participação dos setores nos fóruns existentes no Estado para a
discussão de temas relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos e
nível de satisfação quanto à Política e à atuação do Estado e outros
setores;



Efetividade da participação dos demais setores afins na definição de ações
conjuntas: percentual de representação de outros setores no CERH;



Efetividade da participação dos representantes dos setores produtivos na
definição de ações conjuntas: percentual de representantes de órgãos
gestores de recursos hídricos em colegiados de outras políticas públicas
associadas à Gestão dos Recursos Hídricos.

13

Foram elaborados os Planos de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos Rios
Benevente, Santa Maria da Vitória, Jucu e Doce.
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8.10 Apoio
O que significa?
Nível de participação dos usuários de recursos hídricos nos colegiados – CERH, CBHs
e outros fóruns nos âmbitos municipais e estadual, como em Conselhos de Meio
Ambiente, de Defesa Civil, de Turismo, etc. pactuação,

caracterizando

sua

atuação

e em processos de discussão e

política

no

Sistema

Estadual

de

Gerenciamento de Recursos Hídricos14.
Como acontece atualmente?
Representações estaduais e regionais - Federações, Associações, etc. - da categoria
usuários ocupam assentos no CERH. Já nos CBHs o que se verifica são
representações de caráter mais local: empresas, indústrias, associações de
produtores rurais, serviços autônomos de água e esgoto, etc. Esta diferença de
escalas de representação entre CERH e CBHs salienta uma problemática de atuação
dos representantes dos usuários de recursos hídricos nestes órgãos colegiados, que
tende a ser voltada mais aos interesses individuais do que coletivos.
Destaca-se que as participações dos usuários de água no CERH e nos CBHs não são
único indicativo de suas atuações organizadas e articuladas no SIGERH/ES. Muitos
dos usuários que não participam das entidades colegiadas têm suas participações
eventualmente asseguradas em processos de discussão, em pactuações de
abrangência estadual e regional, e nos processos de planejamento de recursos
hídricos, conforme a relevância que a temática têm para eles14. Isto pode ocorrer
quando os interesses de um setor usuário são defendidos por representantes de
outros setores, de forma indireta. Um exemplo tem sido observado na Região
Metropolitana da Grande Vitória, envolvendo o setor de abastecimento de água, cuja
representação atende aos interesses do setor industrial em suas demandas hídricas.
Quem atua e o que faz?
Um exemplo da abrangência dos usuários de recursos hídricos que atuam diretamente
em órgãos colegiados do SIGERH/ES foi apresentado no Quadro 8.8.

14

Este aspecto remete às dificuldades de atuação mais ativa dos diversos seguimentos e setores da
sociedade nos CBHs, apresentadas no diagnóstico feito para a variável Representações.
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Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A atuação política dos usuários de recursos hídricos no SIGERH/ES é fundamental
para que sejam praticados os preceitos da Política Estadual de Recursos Hídricos 15.
Acrescenta-se que os usuários de recursos hídricos estão sujeitos à aplicação dos
instrumentos Outorga e Cobrança. E que destes aspectos regulatório e econômico,
respectivamente, surgem ações estratégicas de racionalização do uso da água e
fontes de captação de recursos financeiros para viabilização da política. No caso da
Cobrança, especialmente, destaque para o ganho de autonomia administrativa e
gerencial por parte dos CBHs.
No geral, as atividades dos usuários de recursos hídricos são aquelas mais
diretamente relacionadas à disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hídricos e
conflitos pelo uso da água. Principalmente em situações de escassez, onde os usos
múltiplos da água são comprometidos em detrimento dos prioritários, potencializando
a geração de prejuízos sociais e econômicos para a sociedade. Assim, o envolvimento
desses usuários no SIGERH/ES é de grande relevância para a discussão e o
estabelecimento de pactuações entre os diversos setores usuários, bem como entre
esses e os demais segmentos da sociedade em prol do sucesso do desenvolvimento
da Política de Recursos Hídricos.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
É importante fortalecer a relação entre os grandes setores usuários de recursos
hídricos e as representações que ocupam assentos nos CBHs para que as ações
conjuntas retratem os interesses coletivos. Reforça-se a necessidade de que as
reuniões dos CBHs tenham pautas mais vinculadas aos interesses dos usuários de
água, e que não estejam condicionadas estritamente a situações de escassez, para
que a atuação no SIGERH/ES seja continuada e constantemente aperfeiçoada.
As ações atuais voltadas para a elaboração e revisão de Planos de Recursos Hídricos
- de bacia hidrográfica e estadual - contribuirão para o fortalecimento dos CBHs. E
proporcionarão, por consequência, uma atuação mais ampla e ativa da categoria
usuários de recursos hídricos no SIGERH/ES, principalmente, na busca de
esclarecimento do papel estratégico da Gestão de Recursos Hídricos para a
sustentabilidade dos vários setores econômicos que demandam água.

15

Art. 2º., Lei 10.179/2014: “a gestão dos recursos hídricos proporcionará o uso múltiplo das
águas, devendo ser feita de forma descentralizada, e com a participação da sociedade civil
organizada, dos usuários e do poder público, devidamente representados de forma paritária,
nos Comitês de Bacias ou Regiões Hidrográficas”.
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Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Questões debatidas nos órgãos colegiados atrativas para a categoria “Usuários
de Recursos Hídricos”, por meio de atas de reuniões;



Capacidade de articulações e pactuações entre os membros dos órgãos
colegiados;



Efetividade da participação dos representantes dos usuários na definição de
ações conjuntas nos CBHs e CERH;



Atuação dos usuários de recursos hídricos em outros espaços para além do
SIGERH/ES, com rebatimento sobre os recursos hídricos.

8.11 Tecnologia
O que significa?
Utilização de tecnologias inovadoras que visam à melhoria dos usos da água em
termos quantitativos e qualitativos, incluindo processos de formulação e pesquisa de
novas técnicas relacionadas aos usos da água nos processos produtivos.
Como acontece atualmente?
A utilização destas tecnologias no Estado pode ser avaliada inicialmente sob a ótica
de quatro setores: agropecuário, florestal, de saneamento e industrial.
No Setor Agropecuário a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (SEAG) tem disseminado na área rural e em todo litoral do
Estado, tecnologias de baixo consumo de água e energia para a produção de peixes
em sistema de recirculação, como a aquaponia16.
Em 2015, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo (FAPES), lançou um edital de pesquisa agropecuária onde foram investidos R$
10,7 milhões visando o aumento da produtividade em agricultura, pecuária, aquicultura
e pesca e o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais. Os projetos que
serão desenvolvidos possuem potencial para o aperfeiçoamento de tecnologias que
podem impactar positivamente sobre os aspectos de quantidade e qualidade dos
recursos hídricos.

16

Sistema de cultivo que associa a piscicultura com a hidroponia.
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Ressalta-se também o papel do INCAPER – autarquia vinculada à SEAG – o qual é o
principal órgão capixaba de pesquisa aplicada, assistência técnica e extensão rural.
Essa

instituição

também

é

responsável

por

difundir

técnicas

agrícolas

conservacionistas como caixa seca, plantio em nível, plantio direto e tecnologias no
meio rural como o Irrigâmetro.
Destaca-se que, em 2016, foi criado pelo Governo do Estado (AGERH, SEAMA e
SEAG) o Certificado de Sustentabilidade Quanto ao Uso da Água na Irrigação, pelo
qual os irrigantes que promovessem o uso eficiente de água seriam certificados, sendo
que este título substituiria por um ano a Outorga de direitos de uso de água. Isto
resolveu um problema de certificação de produtores que colocam seus produtos em
mercados que exigem boas práticas ambientais. Ao mesmo tempo que estimulou
produtores a trocar tecnologias convencionais de irrigação, que consomem muita
água, por outras mais eficientes e sustentáveis, como microaspersão e gotejamento,
quando aplicável. Este é um aspecto que precisa avançar: a utilização de sistemas de
irrigação mais eficientes.
No Setor Florestal podem ser destacadas ações da SEAMA/IEMA visando à proteção
de áreas prioritárias para proteção e conservação dos recursos hídricos e da
biodiversidade. No âmbito do Programa são utilizadas ferramentas tecnológicas
inovadoras como o Pagamento por Serviço Ambiental, a qual incentiva a recuperação
e conservação de áreas estratégicas para recursos hídricos.
Há, ainda, o uso de tecnologias desenvolvidas pelo Laboratório de Ecologia e
Restauração Florestal (LERF) da Universidade de São Paulo em suporte à aplicação
de diferentes modelos de aumento de cobertura florestal. Outra tecnologia é utilizada
no âmbito do Programa Reflorestar é o Portal de mesmo nome, o qual faz toda gestão
do programa e auxilia no processo de tomada de decisão por parte dos técnicos que
analisam os projetos cadastrados de produtores rurais, validação de documentos,
geração de contratos, entre outras. O portal também permite fazer o Cadastro
Ambiental Rural CAR. Este sistema online permitiu com que o Reflorestar ganhasse
escala, no que se refere ao número de produtores envolvidos. Ressalta-se o potencial
do Programa em trazer ciência e tecnologia para o Estado por meio de organizações
interessadas em executar projetos na área florestal e/ou de recursos hídricos,
considerando os objetivos do programa e as ações desenvolvidas ou que poderão ser
desenvolvidas.
No Setor de Saneamento a CESAN está investindo em uma parceria público-privada
visando o tratamento dos efluentes de Estações de Tratamento de Esgotos para fins
188

de reúso industrial. A ETE piloto será a ETE Camburi. O atual cenário de crise hídrica
tem impulsionado a adoção de técnicas de captação de água de chuva para usos
diversos, auxiliando na redução do consumo de água faturada nos domicílios. No meio
rural existe a dificuldade de implantação de sistemas convencionais de tratamento de
esgoto, parte em função da inviabilidade técnica-financeira. Assim, há uma demanda
pela adoção de tecnologias de tratamento apropriadas a essa realidade.
No Setor industrial devem ser destacadas as grandes indústrias localizadas no Estado.
Por exemplo, a ArcelorMittal Tubarão utiliza água do mar para a refrigeração dos
equipamentos (96% de toda água utilizada). Possui uma Estação de Tratamento de
Água de Reúso e tem adotado procedimentos para eliminação de perdas e investido
em tecnologias para aumento do reúso interno. Outras indústrias atuantes no Espírito
Santo como Petrobrás, Vale e Fíbria também possuem ações nesse sentido.
Quanto às indústrias de pequeno e médio porte pouco se tem de conhecimento sobre
adoção de tecnologias inovadoras de uso da água, em seus processos. No que se
refere ao tratamento dos efluentes produzidos, as indústrias e companhias de
tratamento de água e esgotos precisam atender a padrões de lançamento
estabelecidos pela legislação ambiental. Como com o passar dos anos a legislação
ambiental tende a ser mais restritiva, é inevitável o investimento em inovação
tecnológica a fim de atendê-la.
Entre outras inciativas deve ser também salientado o papel das instituições de ensino
e pesquisa presentes no Estado, entre elas a Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) e o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), no desenvolvimento de ciência e
tecnologia na área de recursos hídricos. Cursos de graduação como os de Agronomia,
Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Industrial
Madeireira e os respectivos programas de pós-graduação são fontes potenciais de
desenvolvimento de tecnologias inovadoras, inclusive as sociais.
Ressalta-se que o estímulo ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso
racional dos recursos hídricos é uma das competências estabelecidas pela Política
Estadual de Recursos Hídricos à AGERH (Art. 57 da Lei 10.179/2014). Os recursos do
FUNDÁGUA podem ser aplicados para apoiar programas e projetos que “incentivem a
implementação de tecnologias mais eficientes e capazes de promover um uso mais
racional dos recursos hídricos nos processos produtivos, de natureza pública ou
privada” (Art. 6 da Lei Estadual nº 9.866/2012). Porém, nota-se que estes recursos
ainda são pouco utilizados.
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Quem atua e o que faz?
O Quadro 8.9 apresenta os atores e suas atribuições quanto à utilização de
tecnologias inovadoras que visam à melhoria dos usos da água no Espírito Santo.
Quadro 8.9 – Quem atua e o que faz na área de tecnologia no Espírito Santo.
Quem atua
O que fazem
Elabora e executa projetos técnicos e científicos que visam a melhoria dos
INCAPER
usos da água no meio rural
SEAG
Investe em ciência, tecnologia e pesquisa para a área rural
Estimula o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso racional
AGERH
dos recursos hídricos
Faz uso de tecnologias para desenvolver e impulsionar o Programa
Reflorestar. Em função da aplicação da legislação ambiental, incentiva o uso
IEMA
e o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes para tratamento de
efluentes
Fomenta programas e projetos que visam à implementação de tecnologias
FUNDÁGUA
mais eficientes e capazes de promover o uso mais racional dos recursos
hídricos nos processos produtivos.
Fomenta projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no
FAPES
Espírito Santo
Investe em tecnologias na área de saneamento, como o reúso dos efluentes
CESAN
de ETEs para fins industriais.
Setor Industrial Investe especialmente em tecnologias para reúso de água
Instituições de
Ensino e
Desenvolvem ciência e tecnologia na área de recursos hídricos e afins
Pesquisa
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A utilização dessas tecnologias amplia os benefícios dos usos da água em diversas
dimensões: sociais, culturais, econômicas, ambientais e institucionais. Ainda, o
incentivo à inovação refletirá no aumento da capacidade de adaptabilidade do uso e
manejo da água à cada realidade territorial.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
No Setor Agropecuário é necessário modernizar os sistemas de irrigação dos
produtores capixabas, por meio do uso de tecnologias mais eficazes e eficientes que
as convencionais. Alguns incentivos devem ser reforçados, como, por exemplo, o
Certificado de Sustentabilidade quanto ao Uso da Água e os editais setoriais de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico lançados pela FAPES.
No Setor Industrial há necessidade de criação de mecanismos que incentivem a
adoção de tecnologias que visem à melhoria da eficiência dos usos da água em seus
processos produtivos em especial nas indústrias de médio e pequeno portes. Para
isso, é recomendável que existam parcerias entre a AGERH, FINDES e instituições de
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fomento. A perspectiva é que sejam desenvolvidas novas tecnologias de tratamento
de efluentes e aperfeiçoamento das já existentes para atendimento das normas
ambientais, que tendem se tornar mais restritivas.
Também é necessário buscar meios que facilitem a utilização dos recursos dos
FUNDÁGUA para fomentar a implementação de tecnologias que impactem
positivamente a disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hídricos. Sobretudo
para impulsionar e fortalecer a transferência de tecnologia da academia para os
setores produtivos, em uma relação de benefício mútuo.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Irrigação: adoção de sistemas mais eficazes e eficientes nos sistemas de
irrigação.



Reúso: adoção de técnicas de reúso da água nos meios industrial, comercial e
domiciliar.



Serviços tecnológicos: número de patentes registradas relacionadas a
tecnologias inovadoras na área de recursos hídricos no Estado.



Transferência de ciência e tecnologia: efetividade da transferência e difusão
das tecnologias da área de recursos hídricos desenvolvidas por meio de
pesquisas para melhoria dos processos produtivos no Estado.

8.12 Valor econômico da água
O que significa?
Análise e avaliação do valor econômico da água, já que sua disponibilidade ou
escassez afetam diretamente as relações econômicas, e, consequentemente, a
geração de bens e serviços.
Como acontece atualmente?
O reconhecimento do valor econômico da água está contemplado em um dos
fundamentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, o qual estabelece que a
“água é um recurso natural limitado, dotado de valor social, cultural, ecológico e
econômico” (Art. 2º. Lei nº 10.179/2014). Esse valor da água se torna mais
amplamente visível para a sociedade em situações que a disponibilidade de água é
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inferior à demanda, impactando relações em diversas escalas econômicas, seja por
questões de quantidade seja de qualidade de água, aspecto este ressaltado no item
8.1 – Princípios deste relatório.
Os usuários dos recursos hídricos no Espírito Santo utilizam de forma distinta este
recurso natural. No setor hidrelétrico, o interesse é a energia potencial em função das
vazões e do desnível topográfico; no setor de abastecimento humano, a água é bem
de consumo; no setor industrial, a água é utilizada como insumo para o processo
produtivo; na agricultura é utilizada como insumo, por meio da irrigação ou outra
forma. Análise similar pode ser realizada para os demais setores usuários. Por outro
lado, o Estado possui regiões com características hidrológicas distintas em termos de
balanço hídrico natural: algumas se apresentam como deficitárias - a região Norte, por
exemplo - e outras como superavitárias - a região Centro-Serrana, por exemplo. Este
último aspecto pode contribuir para o comportamento social diferenciado no âmbito
estadual, regional, quanto ao valor econômico dos recursos hídricos.
Apesar da importância econômica da água para diversos setores, o valor econômico
da água no âmbito dos organismos componentes do SIGERH/ES, até recentemente,
era pouco tratado ou até mesmo pouco percebido, considerando a atenção que o
assunto merece. Particularmente com o cenário de crise hídrica que se instalou em
todo território capixaba nos últimos anos, foi que a importância do tema se tornou mais
visível, especialmente em regiões normalmente não deficitárias em termos de
quantidade de água.
No período de crise hídrica verificou-se, entre outros impactos, que:


O setor hidrelétrico teve que gerar menos energia devido à redução de volume
de água nos reservatórios e/ou a utilização do reservatório para garantia de
abastecimento público, entre outros, o que acarretou prejuízo econômico para o
setor;



Segundo o CEASA-ES – Central de Abastecimento do Espírito Santo (CEASA,
2016), o setor agrícola registrou perda de mais de R$ 3,6 bilhões entre os anos
de 2015 e 2016, com redução de 30% na produção, se comparada à produção
de 2014;



Ainda de acordo com CEASA (2016), o setor pecuário registrou uma queda de
30,4 milhões de litros de leite em 2016, quando comparado a 2014;



Para minimizar os impactos da escassez do recurso hídrico, a SEAG previu o
investimento de R$ 60 milhões para implantação de reservatórios (SEAG, 2017);
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O setor industrial também registrou prejuízos econômicos, haja vista que em
função dos anúncios de racionamento de água e do estabelecimento da
prioridade para o consumo humano e dessedentação de animais prevista na Lei
nº 10.179/2014, muitas indústrias tiveram que reduzir sua produção;



O setor de saneamento precisou realizar muitas ações com vistas à garantia do
abastecimento público, como, por exemplo, buscar mananciais alternativos para
captação - ex.: o caso do Sistema Reis Magos - e investir em infraestrutura
hídrica.

Quem atua e o que faz?
O Quadro 8.10 apresenta os atores e suas atribuições quanto ao valor econômico da
água no Espírito Santo.
Quadro 8.10 – Quem atua e o que fazem quanto ao valor econômico da água.
Quem atua
O que faz
Aprova os mecanismos e valores de Cobrança pelo uso da água propostos
pelos CBHs e valoriza a aplicação da diretriz que trata da “gestão sistêmica dos
CERH
recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade” no
contexto técnico-político da gestão das águas.
Operacionaliza a Política Estadual de Recursos Hídricos, incluindo suas
diretrizes; divulga informações sobre disponibilidade hídrica (quali-quantitativa);
AGERH
gerencia as demandas pela água por meio do processo de Outorga e tem o
papel de disseminar o valor da água.
CBHs

IBIO AGB DOCE

SETORES
USUÁRIOS

Discutem diretrizes e critérios para Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Atua na disseminação de informações para que os organismos componentes
do SIGERH/ES bem como a sociedade como um todo possam compreender o
valor da água e operacionalizá-lo. Tem atuado nas discussões e proposições
de mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos na
bacia do Rio Doce.
Realizam ações que se refletem sobre a disponibilidade hídrica quali
quantitativa, como investimento em infraestrutura hídrica, em reúso, em
captação de água de chuva, entre outras ações, devido ao enfrentamento da
crise hídrica.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
O valor econômico da água influencia a atuação do SIGERH/ES. Quanto mais é
percebido e entendido este valor mais ativas tendem a ser as representações setoriais
no âmbito dos organismos componentes do Sistema, quanto às discussões, consultas,
pactuações e deliberações que ocorrem nesses espaços, bem como mais valorizado
tornar-se-á o próprio Sistema.
Outro aspecto relevante é que uma das bases conceituais para a inclusão da
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos refere-se ao valor social e econômico da
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água. Instrumento este que auxilia na adoção de uma postura de racionalidade por
parte dos usuários dos recursos hídricos e contribui para arrecadação de recursos
para fins de investimento em ações na bacia hidrográfica, como aquelas voltadas ao
fortalecimento do SIGERH/ES.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
Há a necessidade de promover entre os entes do SIGERH/ES uma maior apropriação
dos conceitos e fundamentos sobre o valor econômico da água, e formas de sua
disseminação para toda a sociedade. Esta ação deverá conduzir ao fortalecimento do
papel do SIGERH/ES.
Em função do cenário de escassez hídrica, a expectativa é de que as discussões
sobre essa temática se tornem mais frequentes, em especial, no âmbito dos CBHs, do
CERH e do Comitê Hídrico Governamental. De modo geral, essa discussão pode
ocorrer no desenvolvimento do próprio Plano Estadual de Recursos Hídricos e, em
particular, no desenvolvimento e atualização dos Planos de Recursos Hídricos de
Bacia Hidrográfica.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Entendimento do valor econômico da água pelos membros do SIGERH/ES:
percentual de membros do Sistema com entendimento satisfatório e suas
implicações para a sociedade;



Incorporação do valor econômico da água: Capacidade de incorporação do
valor da água na viabilização das ações planejadas no âmbito do SIGERH/ES,
particularmente na implementação dos Planos de Recursos Hídricos.



Visibilidade do valor econômico da água: Nível de divulgação em meios de
comunicação: jornais de grande circulação, rádio, televisão, entre outros.

8.13 Investimento
O que significa?
Potencial de mobilização de recursos privados para aperfeiçoamento da infraestrutura
e de processos tecnológicos que levem a melhorias no uso, controle e proteção das
águas.
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Como acontece atualmente?
O potencial de mobilização de recursos pode ser avaliado por meio de:


Investimentos realizados no melhoramento de processos e outras ações que
resultem em usos mais racionais de recursos hídricos e consequente aumento
da disponibilidade hídrica;



Minimização das incertezas de abastecimento de água;



Ampliação dos benefícios do uso dos recursos hídricos; e



Ações setoriais que potencializem a segurança hídrica.

Neste sentido, alguns investimentos de entidades privadas e mistas são descritos:


Na Região Metropolitana da Grande Vitória, existe a concentração de grandes
indústrias que utilizam recursos hídricos em seus processos produtivos e,
atualmente, concorrem com outros usos prioritários, evidenciados pelo
momento de crise hídrica. A necessidade de garantia da sustentabilidade dos
processos industriais impulsiona o aperfeiçoamento da infraestrutura e o uso
mais racional da água. Em 2015, a indústria ArcelorMittal assinalou o
investimento de R$ 23 milhões de reais na etapa de modernização da Estação
de Tratamento de Água para Reúso a partir dos efluentes internos dos
processos.

Em

larga

escala,

têm

sido

realizados

investimentos

na

modernização da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE Camburi), com
finalidade de reúso de efluentes pelas indústrias que operam no Complexo de
Tubarão. Esse investimento tem sido realizado por meio de parceiras públicoprivada, entre a CESAN17 e as indústrias beneficiadas;


Destaca-se que, de modo geral, a CESAN realiza investimentos em atividades
e ações com implicação direta sobre o aperfeiçoamento da infraestrutura
hídrica e melhoria de processos, conforme apresentado na descrição no item
8.5 Mobilização de Recursos Públicos. E ainda, na via do uso mais racional dos
recursos hídricos, ela tem destinado efluentes de algumas ETEs para serem
reutilizados nos setores de construção civil, lavagem de vias públicas e
irrigação dos jardins municipais;



O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Estado do
Espírito Santo é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, por
meio da CESAN, e o Banco Mundial. Este programa objetiva promover uma
gestão integrada sustentável das águas, solo e recursos através de
intervenções nas áreas de recursos hídricos, drenagem, gestão de mananciais,

17

CESAN é sociedade de economia mista prestadora de serviço público obrigatório.
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recuperação da cobertura florestal, saneamento ambiental, gestão de riscos e
prevenção de desastres. As áreas de interesse do programa são os municípios
que integram a microrregião do Caparaó e as bacias hidrográficas dos rios
Jucu e Santa Maria da Vitória e a sub-bacia do Mangaraí (Projeto Mangaraí). O
custo estimado é de US$ 323 milhões, sendo US$ 225 milhões com
financiamento do Banco Mundial e contrapartida da CESAN no valor de US$
98 milhões, com prazo total de execução para seis anos;


Além dos projetos e obras de construções de barragens viabilizados por ações
cooperativas entre a SEAG e CESAN, também se identificam investimentos de
iniciativas privadas, como a barragem de grande porte a ser construída por
uma indústria de álcool, localizada na bacia do Rio Itaúnas no município de
Conceição da Barra. Com a capacidade de armazenamento de 1,6 bilhões de
litros de água, esta barragem atenderá a usos múltiplos da água dentre os
quais se destaca o abastecimento do distrito de Braço do Rio, cuja população
vem sofrendo os efeitos da crise hídrica. Além dessa, outras barragens estão
em fase de elaboração de projeto no Espírito Santo, sem custos adicionais
para o Estado, visto que são projetos que serão executados por parceiros
públicos e privados: CESAN, Prefeituras Municipais, Alcon, Placas do Brasil
SA, SICOOB, Associação de Produtores Rurais, entre outros;



O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (PEDEAG 3)
dispõe de Programa de Atração de Investimentos a fim de chamar a atenção
de atores de financiamentos privados para o agronegócio capixaba. Desses
potenciais investimentos poderão ser financiadas ações com reflexos positivos
sobre os recursos hídricos;



Tem-se ainda a atuação de ONGs que aportam recursos financeiros no Espírito
Santo em ações de aperfeiçoamento da infraestrutura verde com reflexos sobre
os recursos hídricos: em 2016 o Governo do Estado assinou um Termo de
Cooperação Técnica em parceria com a Coca-Cola Brasil, Leão Alimentos e
Bebidas, The Nature Conservancy (TNC), por meio da Coalizão Cidades pela
Água18 e da Aliança pelos Fundos de Água, Instituto BioAtlântica (IBIO) e o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce, visando a
recuperação e a conservação florestal na região, no âmbito de ações do
Programa Reflorestar. Além destas, a União Internacional pela Conservação da
Natureza (UICN) e o WRI Brasil (Witness to Restoration Iniciative do Brasil)

18

A TNC, desde 2007, vem apoiando o Estado do Espírito Santo na consolidação de seus esforços para
garantir a segurança hídrica. A Coalizão de Cidades é uma ação coletiva de iniciativa desta organização,
que objetiva aumentar a segurança hídrica de 12 regiões metropolitanas brasileiras.
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também realizam ações e investimentos com vistas à ampliação dos benefícios
socioeconômicos e ambientais da restauração florestal.
Quem atua e o que faz?
O Quadro 8.11 apresenta a relação dos atores privados que realizam investimentos
em ações, projetos e programas que, potencialmente, proporcionam melhorias no uso,
controle e proteção das águas e atores públicos que atuam na articulação destas
ações.
Quadro 8.11 – Quem atua e o que faz quanto aos Investimentos.
Quem atua?
O que faz?
Além
de
investirem
em
ações,
programas
e projetos de aperfeiçoamento da
Governo do
infraestrutura
e
de
processos
tecnológicos
sobre os recursos hídricos, têm
Espírito Santo,
importante
papel
de
articulação
para
atração
e mobilização de investimentos
SEAG,
privados
para
ampliação
de
suas
ações
na
área.
CESAN
Banco
Mundial e
outros bancos
privados
Indústrias do
Complexo de
Tubarão
Outras
indústrias /
empresas
ONGs

Atuam no fomento aos investimentos no Espírito Santo, com potencial
aplicação de recursos em projetos e programas que refletem no
aperfeiçoamento de ações em recursos hídricos.
Realizam investimento em aperfeiçoamentos da infraestrutura industrial para a
utilização de água de reúso nos processos produtivos. Externamente,
investem em projetos mais abrangentes como a modernização da ETE
Camburi, para utilização de água de reúso, também proveniente do
tratamento de efluentes sanitários da CESAN.
Realizam investimentos de racionalização do uso da água em seus processos
produtivos, construção de barragens e, eventualmente, realizam parcerias
com entidades públicas para somar investimentos em ações com rebatimento
sobre os recursos hídricos.
Estabelecem ações cooperativas com entidades do Governo Estadual
(AGERH, IEMA, SEAMA) para investimento em ações de segurança hídrica e
conservação ambiental.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Qual a importância para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos?
A mobilização de recursos privados é importante para potencializar a atuação do
SIGERH/ES e fortalecer a execução das ações já planejadas. Além disso, a crise
hídrica veio a ampliar a aplicação destes investimentos e evidenciar sua importância,
pois para enfrentá-la os setores produtivos tiveram que investir em aperfeiçoamentos e
tecnologias para garantir a sustentabilidade de seus processos.
Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
Os processos de planejamento dos recursos hídricos mobilizam diversas entidades e
setores para a atuação no SIGERH/ES. Além disso, o cenário de enfrentamento de
crise hídrica corrobora para a atração de investidores em ações de segurança hídrica.
Acredita-se que este seja momento propício para a criação e fortalecimento de
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pactuações, acordos de cooperação, parcerias e ações conjuntas entre os setores e
entidades públicas e privadas para potencializar o levantamento de recursos
financeiros a serem aplicados nesta temática. A elaboração e revisão de Planos de
Recursos Hídricos também promoverá diversas articulações para a mobilização e
captação de recursos financeiros como forma de viabilização das ações planejadas. E
quando implantada, a Cobrança poderá exercer um papel estratégico na captação de
recursos privados.
Quais parâmetros podem ser considerados relevantes para o desenvolvimento de um
possível indicador de avaliação de desempenho?
Foram identificados os seguintes parâmetros com potencial de contribuírem para a
formação de indicador de avaliação de desempenho:


Integração de recursos orçamentários, resultantes da articulação entre setores
públicos e privados: convênios, acordos de cooperação, parcerias, entre
outros;



Execução de ações do planejamento dos recursos hídricos, quantificando as
fontes e os recursos alocados em programas, projetos e ações de recursos
hídricos, por meio de análise dos relatórios de execução financeira.19

19

Este parâmetro é também considerado relevante para a avaliação da variável Mobilização de
Recursos, considerada no item 8.5.
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9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório foram apresentadas as informações, análises e sínteses realizadas
sobre as condicionantes ambientais, econômicas, históricas, sociais, políticas, legais e
institucionais do Estado do Espírito Santo, envolvendo inúmeras variáveis neste
processo.
Além das análises acima mencionadas, foram realizadas outras a respeito das
variáveis selecionadas pela Prospectiva Estratégica Territorial - PET, adotada como
linha mestra para elaboração do PERH|ES, à luz de cada uma das condicionantes
abordadas. Foram descritos o significado de cada uma destas variáveis, os atores
envolvidos, a importância da variável para o SEGRH/ES, possibilidades de melhorias e
outras informações que completam esta análise.
Este diagnóstico da situação das variáveis é preliminar, podendo ser aperfeiçoado à
medida que novas informações surjam. Entende-se que este processo de
aperfeiçoamento é condizente com a abordagem metodológica da PET.
É importante, para finalizar, que seja enfatizado que este relatório não tem finalidade
de apresentar soluções para as mais diversas condicionantes abordadas. Seu objetivo
é prover informações que auxiliarão na composição dos relatórios de demandas e
disponibilidades hídricas, bem como contrapor estas condicionantes ao relatório de
balanço hídrico do Estado, permitindo a consolidação do Diagnóstico em Recursos
Hídricos do Espírito Santo. Este deverá auxiliar o planejamento das atividades que
envolvem os diversos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, a ser
considerado no Plano de Ações que representa a última etapa deste PERH|ES.
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11 ANEXO 1 – MÉTODO DE PROJEÇÃO POPULACIONAL PELA CURVA
LOGÍSTICA
Para a projeção populacional considerada no Plano foi adotada a mesma metodologia
utilizada no “Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água” (ANA, 2012), que consiste
na curva logística (Figura 11.1). Esta é uma técnica bastante utilizada, uma vez que é
a função matemática que melhor retrata um processo de crescimento que vai se
desacelerando na medida em que se aproxima de um ponto limite definido como de
saturação e tem como expressão matemática a seguinte função:
𝑇2+𝑛 = 𝑃𝑠 +

𝑃𝑖 − 𝑃𝑠
1 + exp (𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑛))

Onde:
- Ps = Assíntota superior
- Pi = Assíntota inferior
𝑃 −𝑇

- 𝑎 = 𝐿𝑛 𝑇𝑖 − 𝑃1'
1

𝐿

-𝑏=

𝑠

𝑃 −𝑇1
𝑛( 𝑖
)−𝑎
𝑇1 −𝑃𝑠

𝑛

Figura 11.1 – Curva Logística.
Fonte: ANA, 2012.

A necessidade de se utilizar um método que pressupõe um freio, seja para o
crescimento ou para redução da população, decorre do fato de ser pouco provável que
uma população cresça aceleradamente por muito tempo ou diminua em um mesmo
ritmo em longo prazo. Métodos como o de extrapolação pela função linear, em
situações de taxas decrescentes, podem gerar populações negativas a longo prazo.
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A maioria dos municípios brasileiros vem apresentando diminuição no crescimento
demográfico. Isso está relacionado com a queda na taxa de fecundidade que já está
abaixo de 2. O nível de reposição é de 2,1 filhos por mulher, e estima-se que a
população comece a reduzir em meados da década de 30.
A projeção dos municípios foi realizada por etapas. Inicialmente projetou-se a
população do conjunto dos municípios do Estado pelo método logístico, utilizando-se
como população de controle a projeção para o total do Estado feita pelo IBGE,
considerando-se que o total das populações municipais projetadas deveria
corresponder ao total do Estado.
A utilização da projeção global do IBGE como variável de controle decorre do fato de
que quanto maior a área, ou a população, maior a estabilidade dos dados e,
consequentemente, menor o erro. A projeção de população para pequenos municípios
é um dos grandes desafios da demografia, devido ao fato de que para um país como
um todo se trabalha com duas variáveis de alta previsibilidade: fecundidade e
mortalidade. Já para os Estados acrescentam-se as migrações que, no nível estadual,
ocorrem dentro de um padrão que se altera lentamente. Já em pequenos municípios,
um projeto de assentamento, uma nova planta industrial ou um novo serviço de grande
porte, podem alterar significativamente a dinâmica demográfica de forma permanente
ou transitória.
O IBGE divulga projeções para os Estados até 2030, e para o país até 2060.
Considerou-se que se a curva de projeção entre 2010 e 2030 estivesse de acordo com
a projeção do IBGE e demograficamente aceitável, ela seria válida até o ano meta de
2037, ver Quadro 11.1.
Comparada a população total do Estado com a soma das projeções municipais, foram
feitos ajustes nos parâmetros usados na definição das assíntotas, de forma a chegar a
um total cuja diferença fosse de até 5% para mais em relação à população projetada
pelo IBGE. Desta forma foram definidos os parâmetros para a proporção das
assíntotas superior e inferior.
Quadro 11.1 – Espírito Santo, projeção populacional 2020 – 2030.
UF
Espírito Santo

2020

2030

4.138.657
4.481.671
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Taxa de Crescimento
Anual (%)
0,8

A partir desta avaliação os municípios foram divididos em dois grupos, e para cada um
deles foi aplicado um modelo logístico específico. Além disso, a divisão dos municípios
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foi feita em função da taxa de crescimento. Para o primeiro grupo, constituído pelos
municípios que apresentaram crescimento na última década, foi aplicado o modelo
logístico crescente, enquanto para o segundo grupo, formado pelos municípios que
apresentaram decréscimo populacional, foi utilizado de modelo logístico decrescente.
Para os municípios com taxa de crescimento moderada adotou-se 0,70 de 2000 para
assíntota inferior, ficando a assíntota superior entre 1,35 e 1,55 de 2010. Para aqueles
com as maiores taxas, acima de 2,00% a.a, os índices foram 0,70 de 2000 como
assíntota inferior e entre 1,60 e 1,80 de 2010 como assíntota superior.
Os dados de partida das projeções foram os contingentes enumerados pelo IBGE nos
censos de 2000 e 2010. O município de Governador Lindenberg foi criado depois do
ano 2000, e antes fazia parte do município de Colatina. Foi necessário estimar a
população desse município em 2000 e recalcular a população do município de
Colatina, procedimento que foi feito através dos arquivos por setor censitário
fornecidos pelo próprio IBGE.
A base territorial de projeção para estimativa da demanda foi considerada a população
residente em área urbana. Com isso, estimou-se a população urbana dos novos
municípios como uma função da população urbana do município de origem em 2000 e
da população urbana do próprio município em 2010.
Concluída a projeção da população total residente nos municípios, foi estimada a
população urbana de todos eles através do método de estimação logística, usando
como base os percentuais de população urbana dos dois últimos levantamentos
censitários. A extrapolação das proporções urbanas baseou-se nos seguintes
parâmetros: primeiro o percentual de população urbana não diminui (existem
exceções, como, por exemplo, quando é feito um grande assentamento ou
empreendimento em área rural, o que não é frequente e, normalmente, costuma ser
de curta duração. Nesses casos projetou-se a continuação da tendência, mas de
forma muito moderada); segundo, a tendência de crescimento do processo de
urbanização tem como limite 100%.
Considerou-se que os municípios com mais que 90% de população urbana tenderiam
a 100%, os situados no intervalo de 80 a 90% de população urbana tenderiam a
chegar a 95%. E para os demais estimou-se que a assíntota superior seria de 20
pontos percentuais em média acima do nível de urbanização de 2000.
As taxas de crescimento geométrico foram obtidas de forma anual por meio de taxas
de crescimento anual para cada período decenal calculadas por meio da fórmula:
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𝑛 𝑃𝑓
𝑟 = ( √ − 1) ∗ 100
𝑃𝑜

Onde:
Pf – População final
Po – População inicial
n = Período em anos
Os resultados são apresentados na Figura 11.2. A população inicial utilizada foi a
calculada imediatamente anterior à população final. A taxa de crescimento
populacional vem diminuindo no passar dos anos, com um ligeiro aumento para a
previsão populacional de 2017. No final do horizonte de projeto, 2037, a taxa chegará
a 0,7%. De acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais do Espírito Santo PNAD –
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, do Instituto Jones dos Santos
Neves (IJSN), durante o período de 2005 a 2015 o país registrou uma taxa média de
crescimento abaixo de 1,0% a.a.
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Taxa de Crescimento Geométrico
Figura 11.2 – Taxa de Crescimento Geométrico.
Fonte: Dados Censos IBGE, projeções populacionais.
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