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1

APRESENTAÇÃO

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES tem como objetivo
principal a construção de um Acordo Social e Político em bases ambientalmente
sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo
tendo a água como infraestrutura básica. Para atingir a esse objetivo, o Plano está
sendo desenvolvido em três fases, de acordo com as seguintes etapas de trabalho:
•

Fase 1: Diagnóstico;

•

Fase 2: Prognóstico;

•

Fase 3: Plano de Ações.

1.1

A Fase de Diagnóstico

O produto deste relatório tem o objetivo de consolidar as informações da fase de
Diagnóstico que foram apresentadas em detalhe nos 7 relatórios elaborados sobre os
temas:
•

Levantamento de Dados: sistematização e consolidação da etapa de
levantamento de dados sobre recursos hídricos e das informações identificadas
e que servem de base para o desenvolvimento dos estudos;

•

Análise de Condicionantes: condicionantes ambientais, econômicas, sociais,
políticas, históricas, legais e institucionais do Estado do Espírito Santo;

•

Prospectiva

Estratégica

Territorial:

análise

do

Sistema

Integrado

de

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo – SIGERH/ES por meio
de variáveis-chave e dos atores sociais estratégicos que o condicionam;
•

Estudo de Eventos Críticos: envolvendo inundações e alagamentos, secas e
estiagens, erosão e assoreamento de corpos de água e aspectos relacionados
à gestão costeira;

•

Disponibilidade Hídrica: avaliação de disponibilidade hídrica de águas
superficiais e subterrâneas em qualidade e quantidade;

•

Estimativa de Demandas de Recursos Hídricos: usos de água, consuntivos e
não consuntivos;

•

Balanço Hídrico: resultados dos balanços hídricos de águas superficiais
quantitativo e quali-quantitativo e integrado com as águas subterrâneas, com
base nos resultados dos estudos já apresentados nos relatórios específicos para
estimativas de disponibilidade hídrica e demandas de recursos hídricos.
1

1.2

Próximas Fases

A próxima fase do trabalho de elaboração do PERH/ES constará do desenvolvimento
do prognóstico de recursos hídricos, com base em cenários que resultarão na
apresentação de uma visão de futuro dos recursos hídricos no Estado do Espírito Santo.
Na última fase de trabalho será desenvolvido um Plano de Ações, com a apresentação
de diretrizes, questões norteadoras, programas e projetos para recuperação,
conservação e o gerenciamento dos recursos hídricos do Estado do Espírito Santo.
1.3

Diálogos para a Discussão do Diagnóstico

Durante a fase de elaboração do Diagnóstico do PERH/ES, foi desenvolvido um
importante processo de diálogo com a sociedade por meio de uma série de reuniões e
consultas públicas com o objetivo de discutir os seus interesses e as informações
geradas nos estudos.
No início deste processo foram realizadas reuniões setoriais com entidades do setor
agrícola, industrial e saneamento, para a obtenção de subsídios destes setores
relevantes quanto ao uso de água no Estado. Em 12 de setembro de 2017 foi realizada
reunião com a C-CAMS – Comissão Consultiva e de Apoio à Mobilização Social, para a
apresentação e discussão dos resultados preliminares do Diagnóstico desenvolvido até
aquele momento. Em seguida, foram realizadas quatro consultas públicas nos seguintes
municípios do Estado:
•

Cariacica, em 13/09/2017;

•

Cachoeiro de Itapemirim, em 14/09/2017;

•

Colatina, em 19/09/2017; e

•

São Mateus, em 20/09/2017.

As consultas públicas foram realizadas no período da noite para que pudessem ter a
participação de maior número de pessoas da sociedade capixaba. Na manhã do dia
19/09/2017 foi realizada apresentação e discussão do Diagnóstico em reunião ordinária
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.
O detalhe da participação e discussão da sociedade nas reuniões em questão é
apresentado no relatório específico de mobilização e comunicação do PERH/ES, bem
como os comentários apresentados pelos participantes. De toda forma, importante
ressaltar a relevância das discussões e do momento em que foram realizadas uma vez
que elas puderam ser agregadas aos relatórios de Diagnóstico, assim como na sua
consolidação apresentada neste produto.
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1.4

Organização deste Relatório

Este documento trata de relatório referente ao Produto 2: Consolidação do Diagnóstico
em Recursos Hídricos o qual pertence à Etapa 3 do Diagnóstico do Plano Estadual de
Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES, conforme Contrato Nº 008/2016,
celebrado entre o Consórcio das empresas Nippon Koei Lac do Brasil – NKLac e a
Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE com a Agência
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – AGERH.
Tem por objetivo, como diz seu nome, consolidar as informações apresentadas em
maiores detalhes

nos produtos

anteriores,

permitindo

uma

integração

dos

conhecimentos gerados. O Relatório foi foi dividido em seis capítulos. Este primeiro
capítulo realiza uma síntese do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo
– PERH/ES considerando seus objetivos, etapas de elaboração e posiciona esta etapa
diagnóstica no contexto das demais etapas, de prognóstico e da proposta de Plano de
Ações. Também descreve os documentos apresentados no Diagnóstico e a organização
dos capítulos.
Nesta organização, o segundo capítulo destaca as informações que são apresentadas
considerando o Estado do Espírito Santo como um todo. Apresenta uma caracterização
geral, o diagnóstico da legislação de recursos hídricos e das instituições do SIGERH/ES,
sendo que esta avaliação legal e institucional permite a realização de uma análise
interna do SIGERH/ES, para a qual foi usada a abordagem da Prospectiva Estratégica
Territorial. Ainda nesse segundo capítulo, é considerado o ambiente externo ao
SIGERH/ES por meio da análise da gestão compartilhada de recursos hídricos de
domínio da União e de outras Unidades Federativas: Bahia, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, considerando as bacias dos rios Itaúnas, São Mateus, Doce e Itabapoana e
que correspondem a Unidades de Gestão de Recursos Hídricos – UGRHs estabelecidas
formalmente pelo CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Também são
avaliadas as articulações entre o SIGERH/ES e o Sistema Estadual de Meio Ambiente
e demais sistemas setoriais. O segundo capítulo considera, ainda, uma síntese dos
eventos críticos, cheias e secas, seguido por um item final, mais detalhado, onde são
considerados os aspectos econômicos do Estado, de forma agregada espacialmente.
Nele, também se estabelece uma comparação entre as UGRHs e bacias hidrográficas,
em termos de economia e de usos de água, buscando contrastá-las. O objetivo é,
portanto, mostrar a heterogeneidade do Estado em termos de economia e de usos de
água, algo relevante para a abordagem do PERH/ES. Ao final de cada item são
apresentadas conclusões e recomendações que apontam para as demandas a serem
atendidas na Fase C do Plano de Ações.
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No capítulo 3, cada UGRH em que o Estado está dividido é analisada separadamente,
buscando avaliar informações específicas que

orientem as abordagens de

gerenciamento de recursos hídricos a serem propostas pelo PERH/ES, em cada uma.
É apresentada uma descrição geral, passando a uma avaliação das disponibilidades
hídricas, seguindo com uma breve descrição de sua economia e do uso do solo e de
uma avaliação das demandas de uso de água. Finalmente, este item apresenta o
balanço hídrico em termos de quantidade e de qualidade para cada UGRH,
diagnosticando as condições quali-quantitativas de oferta de água aos seus usuários.
No quarto capítulo são feitas as considerações finais e recomendações para a próxima
fase do PERH/ES e o capítulo 5 apresenta as Referências Bibliográficas consideradas
no estudo.
No capítulo 6 são apresentadas algumas análises específicas solicitadas no Termo de
Referência que foram consideradas melhor posicionadas sob forma de anexo,
considerando os temas abordados por elas, ao invés de serem inseridas no corpo
principal do relatório:
•

Análise das condições do transporte hidroviário e as possibilidades de utilização
dos cursos de água regionais para o desenvolvimento desse setor relacionadas
ao transporte hidroviário;

•

Análise da coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos;

•

Análise da evolução da pesca e aquicultura;

•

Análise do uso de agroquímicos.
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2

ANÁLISE DAS CONDICIONANTES

Este capítulo realiza um resgate dos relatórios do Produto 2: Diagnóstico, Etapa 2 Relatório Técnico sobre as Condicionantes do Plano Estadual de Recursos Hídricos do
Espírito Santo – PERH/ES, do Relatório Técnico sobre a aplicação da Prospectiva
Estratégica Territorial – PET, e do Relatório de Eventos Críticos, previamente
apresentados. Porém, novas inserções são apresentadas resultantes da integração das
informações obtidas e de informações recentemente aportadas, quando pertinentes.
Serão sete itens onde o Estado do Espírito Santo é caracterizado e nos quais sintetizase e avalia-se a legislação e as instituições que conformam o SIGERH/ES, promove-se
uma avaliação interna deste SIGERH/ES usando a abordagem da PET, passa-se a
avaliar a inserção externa do mesmo Sistema na integração com os sistemas análogos
do âmbito federal e estaduais, bem como com o Sistema Estadual de Meio Ambiente e
demais sistemas setoriais. Resume-se os Eventos Críticos de cheias e secas aos quais
o Estado é vulnerável e se encerra com uma avaliação da economia e das principais
atividades econômicas usuárias de água: agropecuária, indústria e abastecimento
público.
2.1

Caracterização Geral do Estado do Espírito Santo

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.
O território do Espírito Santo ocupa uma área de cerca de 46 mil km², 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 da Grande Vitória (RMGV). Segundo
a mesma fonte, os habitantes capixabas possuem um rendimento nominal mensal per
capita de R$ 1.157,00 (um mil cento e cinquenta e sete reais).
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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.

2.2

Diagnóstico da Legislação de Recursos Hídricos do Estado do Espírito
Santo

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo foi instituída por meio da Lei
Estadual nº 10.179/2014 que tem como objeto dispor sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos, instituir o SIGERH/ES e dar outras providências. A análise detalhada
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dos aspectos legais referentes aos recursos hídricos no Espírito Santo foi realizada no
documento de

Diagnóstico

de

Condicionantes

(Relatório Técnico sobre as

Condicionantes do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo), sendo
apresentada de forma sintetizada neste documento.
Os instrumentos para o gerenciamento de recursos hídricos estabelecidos na Lei
Estadual nº 10.179/2014 são:
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 de Recursos Hídricos, 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.
A Compensação em Recursos Hídricos foi citada para regulamentação em legislação
específica referindo-se a mecanismos compensatórios de pagamento pelos serviços
ambientais prestados pela conservação e melhoria da quantidade e da qualidade dos
recursos hídricos. No entanto, este instrumento ainda não foi regulamentado.
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2.2.1

Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos – SEIRH

O SEIRH está previsto na legislação estadual com a finalidade de coleta,
armazenamento, tratamento e recuperação de informações. Esse Sistema ainda não foi
implementado no Espírito Santo, sendo esta uma das lacunas que deve ser indicada
nas ações previstas no Plano de Ações a ser desenvolvido para o PERH/ES,
considerando o relevante protagonismo da AGERH junto ao tema.
O sistema deve dispor das informações técnicas relacionadas à disponibilidade hídrica
e monitoramento, mas também é importante ressaltar a necessidade de apresentar
aspectos relacionados à governança, legislação, bem como o nível de implementação
dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos e seus resultados. Apesar de
não considerados de forma expressa, é fundamental o acesso pela sociedade de
aspectos relacionados ao funcionamento e operação do SEIRH e do SIGERH/ES. Da
análise realizada, este trata de um dos instrumentos com maior necessidade de avanço
nos próximos anos no Estado.
O Espírito Santo dispõe de uma série de informações relacionadas ao gerenciamento
de recursos hídricos. No entanto, não são organizadas em um mesmo sistema e não
apresentam fácil acesso à sociedade para conhecimento de situação ou mesmo para
uso em estudos técnicos na área. Isso indica potencial de avanço e metas e atividades
a serem indicadas em etapas futuras de trabalho no Plano de Ações do PERH/ES.
2.2.2

Planos de Recursos Hídricos de Bacia ou Região Hidrográfica

Os planos de recursos hídricos visam fundamentar e orientar a implementação de
programas, projetos e ações para cada bacia ou região hidrográfica no Estado.
No Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH
Doce foram propostas ações para todas as sub-bacias, 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, bem como 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 os Enquadramentos e Planos de Recursos
Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Itabapoana, Itapemirim, Itaúnas, Novo e São
Mateus.
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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 UGRH Litoral CentroNorte ainda não foi iniciado.
O principal problema observado é a implementação e acompanhamento dos planos
após as suas aprovações. Verificou-se que há a necessidade de avanços importantes,
inclusive relacionados ao papel dos Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs e da
AGERH no acompanhamento e discussão relacionados ao cumprimento das metas.
Para que os Planos de Recursos Hídricos sejam efetivos e tragam resultados positivos
para a bacia hidrográfica, suas implementações e resultados devem ser acompanhados
pelos respectivos CBHs e avaliados periodicamente, inclusive quanto à possibilidade de
ajustes de prazos de cumprimento ou inclusão de novas metas.
2.2.3

Enquadramento de Corpos de Água em Classes de Uso e Conservação

O Enquadramento na Lei Estadual do Espírito Santo 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 foi acrescentada a função de estabelecer metas de qualidade.
Juntamente com os Planos de Recursos Hídricos, foram elaboradas as propostas de
Enquadramento para as bacias dos rios Benevente, Santa Maria da Vitória e Jucu. Os
cinco 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 contratação dos estudos de Enquadramento está prevista
para ser realizada junto com a revisão do respectivo Plano de Bacia, devendo ocorrer
em breve o lançamento do edital de licitação pelo IBIO – Instituto BioAtlântica (Entidade
Delegatária das funções de Agência de Bacia do Rio Doce).
A análise realizada da aplicação desse instrumento no Estado mostra, ainda, a
necessidade de implementação de indicadores de monitoramento dos resultados do
Enquadramento, bem como do cumprimento das metas e dos objetivos aprovados.
Assim como diagnosticado para os Planos de Recursos Hídricos, o Enquadramento
aprovado deve ser monitorado e suas metas e seus resultados discutidos
periodicamente pelos CBHs, de forma a propor ajustes, quando necessário.
2.2.4

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
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fase de implementação nas águas de domínio do Estado. De uma forma geral, constatase 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.
O CERH estabeleceu diretrizes complementares para a implantação da Cobrança pelo
uso dos recursos hídricos de domínio do Espírito Santo por meio da Resolução CERH
nº 04/2015 e 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. Os CBHs em questão realizaram
processos de discussão e aprovaram suas Deliberações que foram encaminhadas ao
CERH para aprovação formal (Deliberação nº 02/2011, do CBH São José e Deliberação
nº 02/2011, do CBH Guandu). No entanto, este instrumento ainda não foi efetivado
nestas bacias.
Dessa forma, o processo de Cobrança pelo uso dos recursos hídricos encontra-se
suficientemente

conformado

pela

legislação

estadual,

havendo

intenções

governamentais de iniciá-la em breve, pelas bacias dos afluentes capixabas do Rio
Doce onde a água é cobrada nos afluentes mineiros. Existe a Entidade Delegatária das
funções de Agência da Bacia do Rio Doce, que atua nos territórios dos afluentes
mineiros e da calha principal e poderá vir a exercer as mesmas funções para os
afluentes capixabas. Vale ressaltar, ainda, que para complementar as informações
necessárias ao processo de Cobrança, a AGERH iniciou um processo de cadastramento
de usuários de água, tanto para fins de regulamentação das Outorgas, quanto para dar
suporte à Cobrança pelos usos.
No que se refere às demais bacias do Estado, a inexistência de Agência de Água não
deve ser considerada uma restrição maior, pois está em andamento a discussão do
melhor modelo de Agência a ser implementado 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, sendo que o Comitê desta última
recentemente aprovou os seus mecanismos de cobrança.
Quanto à Cobrança nas demais bacias do Estado, os mecanismos adotados deverão
ser avaliados neste PERH/ES, oferecendo aos respectivos Comitês de Bacias
Hidrográficas. subsídios para deliberação. Contudo, a priori, entende-se que a
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harmonização dos mecanismos de Cobrança em todo o Estado seria desejável,
cabendo, porém, aos CBHs a última palavra.
2.2.5

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 responsável pela emissão das Outorgas
para intervenções em águas de domínio do Espírito Santo.
Os procedimentos e critérios técnicos de Outorgas no Espírito Santo foram
estabelecidos por meio de Instruções Normativas – INs do órgão gestor de recursos
hídricos ou Resoluções do CERH. Considerando que as Outorgas eram emitidas pelo
IEMA até a criação da AGERH, em 2013, parte dos atos legais disciplinando o tema foi
estabelecida por meio de Instruções Normativas desse Instituto.
No que se refere à vazão de referência para outorgas, o IEMA emitiu a IN nº 013/2009,
estabelecendo a vazão de referência Q 90 (vazão de referência com 90% de
permanência, ou que é igualada ou superada em 90% da série disponível de vazões)
para todos os cursos de água superficiais do Estado, sendo o valor máximo outorgável
em uma seção de curso de água limitado em 50% dessa vazão. Por outro lado,
estabeleceu a possibilidade de 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 Resolução Normativa CERH nº 017/2007 estabeleceu os usos considerados
insignificantes no Estado e, portanto, passíveis de cadastro, mas não de Outorga, sendo
as derivações inferiores a 1,5 L/s e limitadas ao volume máximo diário de 43.200 litros;
e reservatórios com volume máximo de 10.000 m³.
A análise dos atos legais existentes no Espírito Santo mostra um conjunto grande de
Instruções Normativas do IEMA e da AGERH, e de Resoluções do CERH. Este conjunto
de normas infralegais disciplina critérios e procedimentos relacionados à Outorga,
havendo diversas revisões, revogações e retificações. Isto traz grande dificuldade de
interpretação e verificação de quais são os critérios aplicáveis. Nesse sentido, e como
deverá ser discutido mais adiante no Plano de Ações, é importante que o CERH e a
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AGERH promovam uma consolidação destas normas legais, revogando as anteriores.
Para o bom entendimento da sociedade e dos próprios técnicos do órgão gestor, é
fundamental que a norma legal sobre o tema seja mais clara, de fácil entendimento,
objetiva e não faça referências a outras, sob risco de criar ambiguidades na
interpretação.
Há, também, a necessidade de desburocratização do sistema de Outorgas do Estado.
Atualmente há um número excessivo de processos e a AGERH não tem apresentado
resposta nos prazos normativos de 120 dias para análise. Além disso, o processo de
publicação em Diário Oficial do Estado pelo próprio usuário gera dificuldade no
entendimento e uma série de processos deferidos, e que não são transformados em
Portaria de Outorga. Recentemente o Governo Federal aboliu a publicação do Diário
Oficial da União em papel, optando pela versão eletrônica. Caso o Estado siga este
procedimento, os custos de publicação das portarias de Outorga deverão ser reduzidos
e poderá a responsabilidade ser assumida diretamente pela AGERH.
Uma das medidas tomadas pelo Estado para contornar as dificuldades de emissão de
outorgas foi o Certificado de Sustentabilidade Quanto ao Uso de Água, mediante a
Portaria Conjunta SEAMA/SEAG Nº 6-R/2016. Este documento tem como público alvo
os produtores rurais e substituiu, provisoriamente, pelo período de um ano, a Outorga
de uso de água para a irrigação. Seu objetivo foi conscientizar e estimular os produtores
a converterem seus sistemas de irrigação por outros com maiores eficiências de uso de
água, agilizando assim a emissão das outorgas. Este Certificado também pode ser
usado para comprovar a sustentabilidade e regularização do uso eficiente da água em
processos de certificação que visem à exportação do produto agrícola e em casos de
fiscalização dos órgãos públicos.
Outro ponto a ser ressaltado do diagnóstico das Outorgas no Estado trata do baixo nível
de integração com o sistema de licenciamento ambiental, algo aliás usual nas Unidades
Federativas e na própria União. Seria fundamental a integração dos bancos de dados
do IEMA e da AGERH de forma a possibilitar, minimamente, que as mesmas
informações sejam consideradas nos processos relacionados a outorgas e licenças
ambientais. E, ainda, que os empreendimentos para os quais existem demandas de
outorga e de licenças ambientais sejam devidamente informados.
Cabe também propor a elaboração de um Manual de Outorga no qual os procedimentos
e critérios, bem como formulários e as formas de análise para cada modalidade e
tipologia de Outorga, sejam apresentados de forma detalhada. A existência de um
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manual é fundamental como documento de referência para a sociedade e para os
servidores da área de regulação.
Finalmente, os ajustes nos sistemas de Outorga do Estado devem ter como objetivo que
esse instrumento seja efetivamente um ato que dê segurança ao usuário quanto ao seu
suprimento hídrico. Dessa forma, o Plano de Ações a ser desenvolvido no PERH/ES
deve propor metas e objetivos relacionados ao aperfeiçoamento da implementação
desse instrumento com vistas ao melhor uso de seu potencial.
2.2.6

Conclusões

A legislação do Espírito Santo em relação aos recursos hídricos é completa e
abrangente, necessitando de pouca complementação. A carência reside na
consolidação das normas legais de forma a facilitar o conhecimento, entendimento e
aplicação. Também, existe necessidade de se promover articulações com o sistema de
licenciamento ambiental. Finalmente, e de maior relevância, é a efetiva implementação
dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos previstos e disponíveis, de
forma a promover o uso harmonioso dos recursos hídricos.
2.3

Diagnóstico das Instituições do Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo – SIGERH/ES

A Lei Estadual nº 10.179/2014 instituiu o SIGERH/ES, composto pelos seguintes entes:
I.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH;

II.

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA;

III.

Órgão Gestor de Recursos Hídricos;

IV.

Comitês de Bacias ou Regiões 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 2.2.
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Figura 2.2 – Estrutura Organizacional do SIGERH/ES.
Fonte: Elaborada pelo Consórcio, 2017

2.3.1

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

O CERH é composto de forma paritária por representantes do Poder Público, das
Organizações Civis de Recursos Hídricos cadastradas na SEAMA e Usuários de
Recursos Hídricos. Destacam-se suas competências normativas, consultivas e
deliberativas relativas à Política Estadual de Recursos Hídricos. A regulamentação do
CERH foi realizada por meio do Decreto nº 1737-R, de 03 de outubro de 2006,
estabelecido como órgão colegiado central, em nível de deliberação, superior do
SIGERH/ES.
Um aspecto relevante de seu regimento interno é que além dos conselheiros
propriamente ditos, são estabelecidas duas funções específicas de Coordenador
Técnico e Coordenador Jurídico, 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 Recursos Hídricos e têm funções de extrema relevância, de fornecer
suporte técnico e jurídico e emitir pareceres, sempre que demandados pelo CERH. O
Conselho tem se reunido em função de suas pautas deliberativas e vem atuando de
forma adequada. De toda forma, cabe maior proatividade na discussão e proposição de
ações relacionadas à solução dos conflitos de recursos hídricos no Estado.
2.3.2

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA

A SEAMA é a Secretaria de Estado que representa a administração direta do Espírito
Santo no processo de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos e foi criada com a
denominação inicial apenas relacionada ao meio ambiente, por meio da Lei nº
4.126/1988. A Lei Complementar nº 248/2002, que criou o IEMA – Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, incluiu as atribuições relacionadas aos “recursos
hídricos” e suas funções relacionadas.
15

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 de recursos para os programas e ações que serão propostos
em etapa futura do PERH/ES. De uma forma geral, apresenta as funções de assessoria
técnica ao sistema e secretaria executiva dos Conselhos, dentre eles o de Recursos
Hídricos. A SEAMA vem dando suporte à AGERH, de acordo com suas possibilidades,
mas tem, ainda, potencial de melhoria, com apoio técnico mais forte de sua equipe,
principalmente no que se refere aos processos de articulação e disponibilização de
informações relevantes aos estudos técnicos.
2.3.3

Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH

A AGERH foi criada pela Lei Estadual nº 10.143/2013 como autarquia integrante da
administração pública estadual indireta com personalidade jurídica de direito público e
autonomia administrativa, técnica e financeira, sendo vinculada à SEAMA. Suas
finalidades principais executivas são relacionadas à implementação e aplicação dos
instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos previstos na legislação estadual,
como Outorga, Cobrança, Enquadramento, Planos e o Sistema de Informações;
realização do processo de arrecadação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
execução de funções de Agências de Águas de apoio aos Comitês de Bacia
Hidrográfica, mediante delegação dos Comitês; e execução das funções de regulação
de segurança de obras de infraestrutura hídrica, voltadas para aspectos de segurança
de barragens, conforme previsto na respectiva Política Nacional de Segurança de
Barragens, no âmbito do Estado do Espírito Santo.
De uma forma geral, vem atuando, principalmente, nas atividades relacionadas à
elaboração de Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de corpos de água em
classes, análise e emissão de Outorgas e apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas.
Dentre essas atividades, vem ganhando destaque a elaboração de Planos de Recursos
Hídricos, considerando que, à exceção do plano de bacia hidrográfica para a UGRH
Litoral Centro-Norte, o restante deve ser concluído durante o ano de 2018. Quanto aos
outros temas, importante ressaltar que uma série de atribuições relacionadas à
Cobrança e agências de bacias não tem sido realizada pelo fato do Estado ainda não
ter implementado estes instrumentos. Ainda quanto aos instrumentos de gestão, há a
necessidade de incremento das ações relacionadas à implementação do Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos, considerando análise já desenvolvida quanto a
este sistema, em que o Estado dispõe de uma série de informações, mas que ainda não
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são sistematizadas e organizadas da forma como previsto. Além disso, também quanto
ao instrumento Outorga há a necessidade de aperfeiçoamento da atuação da AGERH,
considerando sua importância e o montante de processos em tramitação e com longo
tempo de resposta ao usuário.
2.3.4

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
036/2012 e decretos relacionados.
As atribuições dos CBHs são previstas na Lei Estadual n o 10.179/2014 e tratam, de
forma geral, da discussão e deliberação de temas relacionados à bacia hidrográfica.
Trata-se da discussão de aspectos de grande relevância, com responsabilidade direta
na aprovação ou proposição de temas relacionados aos instrumentos de gerenciamento
dos recursos hídricos. Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm representação paritária
entre os setores do poder público, sociedade civil e usuários.
O Estado possui participação ativa, ainda, 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, caracteriza-os como Unidade de Gestão de Recursos Hídricos – UGRH, Região
Hidrográfica ou bacia, para efeitos do SIGERH/ES. O mapa da Figura 2.3 mostra as
bacias ou regiões hidrográficas agregadas a cada CBH. 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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Quadro 2.1 – Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos no Estado do Espírito Santo.
Abrangência

UGRH
Itaúnas

Nome do Comitê
Itaúnas

Caracterização
UGRH

São Mateus

UGRH

Pontões e Lagoas do Rio Doce
(antigo São José)

Região Hidrográfica

Barra Seca e Foz do Rio Doce

Região Hidrográfica

Guandu

Bacia

Santa Maria do Rio Doce

Bacia

Santa Joana

Bacia

Litoral Centro-Norte

UGRH

Santa Maria da Vitória

Bacia

Jucu

Bacia

Benevente

Bacia

Novo

Bacia

Itapemirim

Itapemirim

UGRH

Itabapoana

Itabapoana

UGRH

Doce

Bacia

São Mateus

Doce

Estadual
Litoral Centro-Norte
Litoral Central

Litoral Centro-Sul

Interfederativa

N/A

N/A. Não se Aplica. Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Figura 2.3 – Comitês de Bacias Hidrográficas no Espírito Santo.
Fonte: AGERH, 2017.

2.3.5

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 SIGERH/ES 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. Estabeleceu como competência principal formular e
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articular as políticas públicas de recursos hídricos em nível estadual e nacional, visando
o fortalecimento dos CBHs legalmente instituídos e em processo de instituição como
parte do SIGERH/ES, de forma descentralizada, integrada e participativa.
De acordo com seu regimento, todos os CBHs legalmente constituídos no Estado e em
processo de constituição são membros do FCCBH. O órgão gestor de recursos hídricos
do Estado tem duas vagas com direito a voz, mas sem direito a voto, com a finalidade
de apoiar nas suas competências. Suas reuniões ordinárias são realizadas a cada 2
meses e seu regimento interno tem bastante semelhança com um típico de CBH.
Em resumo, o FCCBH tem apresentado importante atuação como entidade
representativa dos CBHs, apesar de não ser formalmente considerado como uma
entidade integrante do SIGERH/ES de acordo com a Lei Estadual nº 10.179/2014. A
integração que promove dos CBHs é importante para dar força ao processo de gestão
participativa do Estado, uma vez que os problemas enfrentados por eles são
semelhantes em vários momentos e podem ter ganhos de escala com a atuação
conjunta.
2.3.6

Identificação das forças sociais atuantes no Estado e de outros aspectos que
constituem as bases para a estruturação do processo de mobilização social para
implantação do PERH/ES

O processo de participação social no gerenciamento de recursos hídricos no Espírito
Santo envolve a participação de diversos entes nos fóruns previstos na Política Estadual
de Recursos Hídricos, principalmente o CERH, CBHs e FCCBH. De uma forma geral,
como apresentado em detalhe no relatório de condicionantes, há uma série de
representações setoriais que ocupam cadeiras como membros do CERH, CBHs e
Câmaras Técnicas, exercendo influência direta nas discussões, consultas, pactuações
e deliberações que ocorrem nestes espaços. Atualmente, elas ocupam assentos nas
três categorias possíveis: “Poder Público”, “Sociedade Civil Organizada” e “Usuários de
Recursos Hídricos” dentro desses fóruns.
A Resolução CERH nº 002/2016 estabelece os diferentes setores participantes dos
Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo.
De uma forma geral, essa participação da sociedade nos CBHs tem sido verificada de
forma mais efetiva pelos seguintes entes:
•

Usuários de águas dos diversos setores;

•

Representantes de prefeituras;
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•

Instituições de ensino ou pesquisa como o IFES – Instituto Federal do Espírito
Santo e a UFES – Universidade Federal do Espírito Santo, que participam de
diversos CBHs e do CERH;

•

Instituições, associações e cooperativas pela proteção e defesa do meio
ambiente, citando-se como exemplos a Sociedade Sinhá Laurinha, Associação
de Defesa Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus e seus Afluentes
(Adersama) e o Instituto Terra;

•

Sindicatos rurais e de trabalhadores rurais de todas as regiões do Estado,
presentes em todos os CBHs.

Há uma série de outras entidades da sociedade que vêm participando de forma ativa
dos CBHs e cuja relação pode ser verificada entre os conselheiros desses entes. Apesar
de sua participação atuante nesses fóruns, com o aporte de temas relevantes para as
respectivas bacias hidrográficas, é importante ressaltar que podem ser desenvolvidos
processos para aperfeiçoamento da estruturação de sua atuação.
Uma das experiências mais bem-sucedidas no Estado, e com ineditismo na cena
nacional, são os Acordos de Cooperação Comunitária (ACCs) para o gerenciamento de
recursos hídricos em situações de escassez. Eles foram regulamentados pela AGERH
por meio das Resoluções 007/2015 e 008/2015 que os reconhecem como instrumentos
de gestão, pactuação e conciliação de uso dos recursos hídricos em momento de
escassez. Os ACCs reúnem ações e normas relacionadas aos usos da água, com
prioridade ao abastecimento humano, decididos coletivamente, e que garantirão as
condições para o uso compartilhado dos recursos hídricos. Devem ser validados e
coordenados pelo respectivo CBH atuante na bacia, executados pelos CBHs,
envolvendo os setores Poderes Públicos, Sociedade Civil e Usuários de Água, com
homologação por parte da AGERH.
2.3.7

Agências de Bacias ou de Águas

As Agências de Bacia são entidades executivas, administrativas, financeiras e técnicas
com finalidade principal de apoio aos respectivos comitês em suas ações relacionadas
ao processo de gestão na bacia hidrográfica de origem. Sua criação se dá por meio de
autorização do CERH, mediante solicitação do respectivo CBH e depende de dois
requisitos: existência do CBH e sustentabilidade financeira da estrutura administrativa
assegurada por recursos da Cobrança pelo uso da água.
A única entidade com atuação no Espírito Santo que conta com a delegação das
atribuições de uma Agência de Bacia ou de Água é o Instituto BioAtlântica – IBIO, com
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atuação na bacia hidrográfica do Rio Doce. Ela foi aprovada pelo Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Doce e pelo CNRH, sendo estabelecida por meio da Resolução
CNRH nº 130/2011. Posteriormente, foi editada a Resolução CNRH nº 168/2015,
prorrogando, até 31 de dezembro de 2020, a delegação de suas competências.
O uso de águas de domínio da União na bacia do Rio Doce, bem como das de domínio
do Estado de Minas Gerais já vem sendo cobrado e os recursos são geridos pelo IBIO
AGB 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. Trata-se de tema a ser abordado por este PERH/ES na Fase C, do Plano
de Ações.
2.3.8

Conclusões

Além do CERH, da SEAMA e da AGERH o Estado do Espírito Santo já dispõe de todos
os seus CBHs, criados de acordo com as divisões hidrográficas estabelecidas para esse
fim. No entanto, ao avaliar as deliberações e atos advindos dos CBHs, verifica-se que
ainda têm bastante a aperfeiçoar as discussões desses fóruns, considerando que têm
tido um papel ainda bastante reativo. As discussões em geral são voltadas à problemas
já instalados e não para a prevenção quanto a potenciais situações ou mesmo ações
efetivas para a solução definitiva ou recuperação de cursos de água das bacias
hidrográficas em condição de maior comprometimento ou impacto. Dessa forma,
vislumbra-se a necessidade de uma série de ações de fortalecimento e capacitação
desses fóruns e que deverão ser discutidas e propostas no Plano de Ações deste
PERH/ES.
A participação social na elaboração do PERH/ES e sua posterior implantação é
fundamental. Nesse sentido, citam-se alguns dos pontos relevantes e necessários para
a melhor estruturação desse processo de participação e mobilização social e que
deverão ser considerados em programas a serem desenvolvidos no Plano de Ações:
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•

Estabelecimento de metas e objetivos para o cumprimento por esses entes. A
partir da existência de ações e programas com responsabilidades claras de
participação por esses entes, os mesmos podem ter uma atuação com
resultados mais positivos para as respectivas bacias hidrográficas ou para o
Estado;

•

Capacitação desses entes para o cumprimento das ações de suas
responsabilidades. É importante que sejam desenvolvidas ações de educação
ambiental e capacitação específica para que esses entes possam desempenhar
suas funções de forma adequada;

•

Estabelecimento de sistemas de monitoramento eficientes para os planos de
bacias hidrográficas, com base em indicadores claros e metodologias
adequadas a cada situação, bem como para o PERH/ES. Dessa forma, a
sociedade da bacia hidrográfica e do Estado do Espírito Santo pode desenvolver
ações importantes de acompanhamento das metas e objetivos de cada plano e
apoio à sua execução no contexto de mobilização, disponibilização de
informações e avaliação e discussão dos resultados efetivos para a sua área de
abrangência.

Portanto, as instituições previstas no SIGERH/ES, com exceção das Agências de Bacia,
estão definidas e implantadas no Espírito Santo. O desafio que se impõe é o de suprir
esta lacuna das Agências, de forma a completar a estruturação do SIGERH/ES, tema
que fará parte da Fase C deste PERH/ES.
No que se refere aos diálogos previstos na elaboração deste PERH/ES foram realizadas
várias discussões com a sociedade capixaba, desde a fase de seu lançamento, e
posteriormente durante a discussão dos resultados do Diagnóstico. Nesse sentido,
como já apresentado na introdução, foram realizadas reuniões setoriais com a
agricultura, saneamento e indústria, consultas públicas com a sociedade, reunião com
o CERH e com a C-CAMS, sendo que esta última possui 18 membros entre
representantes da sociedade civil, usuários e poder público. Desses 18 membros, os 6
representantes do poder público foram indicados pelo governo do Estado, e o CERH e
o FCCBH indicaram, cada um, 3 representantes de usuários e 3 da sociedade civil.
Dessas reuniões realizadas, pôde se apreender que, apesar de terem apresentado
contribuições bastante relevantes para o diagnóstico desenvolvido, há a necessidade
de aperfeiçoamento dos processos de mobilização e articulação visando ao processo
de participação da sociedade. Essas alternativas deverão ser discutidas mais a fundo
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na Fase C do Plano de Ações, mas alguns aspectos e possibilidades podem ser
destacados.
•

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

•

A participação da C-CAMS na discussão do diagnóstico do PERH/ES tem se
mostrado aquém das expectativas. Tem sido pequeno o número de
representantes

presentes.

Consequentemente,

não

está

havendo

o

desempenho esperado nas funções de multiplicação das discussões nos setores
representados. Considerando que a C-CAMS possui representantes dos setores
sociedade civil, poder público e usuários, devem ser avaliadas alternativas,
como, por exemplo, da Comissão se tornar uma Câmara Técnica do CERH,
específica com as finalidades relacionadas ao acompanhamento do processo de
elaboração do PERH/ES e de sua implementação posterior.
Este formato já é utilizado no âmbito nacional com a Câmara Técnica do Plano Nacional
de Recursos Hídricos – CTPNRH do CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
que acompanhou a elaboração do PNRH – Plano Nacional de Recursos Hídricos e vem
discutindo uma série de ações relacionadas à sua implementação e seu monitoramento.
A constituição de uma Câmara Técnica do CERH com a finalidade de incorporação das
funções da C-CAMS e com os objetivos de acompanhar a elaboração e a futura
implementação do PERH/ES pode potencializar o monitoramento de suas ações e
resultados. E, ainda, pode atribuir uma maior legitimidade ao processo uma vez que
levará à participação mais frequente do CERH e dará suporte formal no processo de
aprovação do PERH/ES.
2.4

Análise Interna do SIGERH/ES: Prospectiva Estratégica Territorial

Para análise do SIGERH/ES foi utilizada a Prospectiva Estratégica Territorial. Trata-se
de uma abordagem sistêmica para o planejamento do desenvolvimento territorial que
na fase diagnóstica avalia as principais variáveis que condicionam o sistema, e as
correlações entre os atores sociais que dele participam. Ao avaliar as variáveis, o
objetivo é identificar aquelas sobre as quais maiores atenções devem ser dirigidas,
devido às suas influências ou dependências sobre as demais. Ao considerar as
correlações entre os atores sociais ficam pontuadas as convergências e divergências,
e as possibilidades de alianças na busca de seus objetivos. Neste caso, também,
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olhando sob a ótica do órgão gestor do sistema, ficam evidenciados os possíveis aliados
para o cumprimento de suas atribuições e, também, os atores sociais que aportam as
maiores divergências com relação à sua atuação. Desta forma, a PET oferece uma
contribuição importante para o Diagnóstico em termos de avaliação da conjuntura na
qual atua o SIGERH/ES. E, nas fases subsequentes, a PET orienta as projeções nos
cenários internos ao sistema, na Fase B de Prognóstico, e propõe estratégias de ação
para o sistema na Fase C do Plano de Ações.
De uma forma geral, esta abordagem é articulada em torno de três processos: (i)
reflexão coletiva, (ii) preparação das decisões e ações e (iii) as decisões e ações
propriamente ditas, que são correlacionados às fases de Diagnóstico, Prognóstico e
Plano de Ações do PERH/ES, de acordo com a Figura 2.4.

Figura 2.4 – Prospectiva Estratégica Territorial e as etapas do PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017, adaptado de Godet e Durance, 2011.

Durante a fase de Diagnóstico, foram realizadas várias oficinas com a participação de
membros da C-TEC – Comissão Técnica de Acompanhamento, Avaliação dos Produtos
e Apropriação e outros atores chave do processo de gestão de recursos hídricos no
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Estado. O objetivo foi identificar as principais variáveis e atores sociais atuantes no
SIGERH/ES. O resultado principal dessas oficinas pode ser verificado por meio da
matriz lógica com as variáveis relacionadas aos atores e processos relacionados ao
SIGERH/ES, sendo apresentada no Quadro 2.3.
Estas variáveis foram qualificadas por meio dos seguintes critérios:
•

Nível de controle/gerenciamento pela AGERH;

•

Potencial impacto no comprometimento hídrico (balanço hídrico);

•

Potencial interferência de curto, médio e longo prazos;

•

Potencial interferência na antecipação de riscos;

•

Potencial impacto na construção de pactuações e atração de investimentos.

A partir desses critérios, foram estabelecidas quatro categorias de variáveis qualificadas
como no Quadro 2.2, e cujo resultado da análise é apresentado no Quadro 2.3.
Quadro 2.2 – Qualificação das Variáveis-chave em um Sistema Cromático.

1. Variável controlável pela AGERH e com potencial interferência na antecipação
de riscos, na construção de pactuações e no comprometimento hídrico.
2. Variável não controlável pela AGERH e com potencial interferência de longo
prazo no comprometimento hídrico.
3. Variável não controlável pela AGERH, mas com potencial interferência de médio
prazo na redução do comprometimento hídrico e na atração de investimentos.
4. Variável não controlável pela AGERH e com baixa interferência no
comprometimento ou na pactuação de usos da água.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

2.4.1

Análise das variáveis

As variáveis qualificadas nas categorias 1 a 3, as mais relevantes para o SIGERH/ES,
foram detalhadas quanto à sua situação no processo de gerenciamento de recursos
hídricos no Espírito Santo, seguindo-se a sequência de perguntas elencadas a seguir
para cada uma delas:
1. O que significa?
2. Como acontece atualmente no Espírito Santo?
3. Quem atua e o que faz?
4. Qual a importância para o SIGERH/ES?
5. Onde é possível melhorar o seu desenvolvimento?
Com base nas análises realizadas e nas abordagens próprias da Prospectiva
Estratégica Territorial – PET, com participação dos integrantes da C-TEC, nove das 25
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variáveis foram selecionadas, conforme Quadro 2.4. Foi entendido que poderão cumprir
a missão de associar processos vinculados aos prováveis focos de interesse dos atores
e ao objetivo geral do PERH/ES, a partir dos seguintes objetivos específicos:
•

Buscar a sustentabilidade do uso da água como foco para a Consolidação da
Política;

•

Considerar a água como infraestrutura básica como foco para o Fortalecimento
da gestão;

•

Proporcionar melhoria no comprometimento hídrico e desenvolvimento do
Estado por meio da pactuação dos usos.
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Quadro 2.3 – Qualificação das Variáveis-chave do PERH/ES.

ATORES E FUNÇÕES

PROCESSOS E ESCALAS

Efetividade dos processos
Usuários

Reguladores

Formuladores/
pesquisadores

Governança
institucional

1 Apoio político ao
sistema

2 Bancos de
dados

3 Princípios e
diretrizes

4 Indicadores
utilizados

5 Comunicação

31 Efetividade da pactuação
do uso múltiplo

Organização territorial

6 Organizações
territoriais de
usuários

7 Instrumentos
da Política
Estadual de
Recursos Hídricos

8 Informações

9 Pactos sociais

10 Uso e
ocupação do solo

32 Sustentabilidade de uso
dos bens comuns ou de
acesso livre

Sistemas produtivos

11 Valor
econômico

12
Representações
setoriais

13 Tecnologias
para uso e gestão

14
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos

15
Reconhecimento
de boas práticas

33 Efetividade do uso de
processos

Atração de
investimentos

16 Mobilização de
investimentos
privados

17 Mobilização de
recursos públicos

18 Horizonte
temporal

19 Capacidade de
influência do
órgão gestor

20 Riscos
socioambientais

34 Portfólio de investimentos

Adesão de pessoas

21 Percepção de
benefícios

22 Incentivos e
estímulos à
atração ao sistema
de gestão

23 Debates de
ideias

24 Manuais
técnicos

25 Iniciativas

35 Solidariedade

26 Eficiência do
uso de água

27 Eficiência
institucional

28 Capacidade de
inovação

29 Eficiência da
gestão

30 Adesão da
opinião pública

36 Disponibilidade de água
em quantidade e qualidade
adequadas aos usos
pretendidos

Eficiência dos atores

Implementadores/
Gestores

Sociedade

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Quadro 2.4 – Variáveis-chave Gerenciáveis pela AGERH

VARIÁVEIS-CHAVE
Curto prazo

FOCOS DE INTERESSE

Consolidação
da política
Fortalecimento
da Gestão

Médio prazo

3 Princípios e

4 Indicadores

20 Riscos

diretrizes

utilizados

socioambientais

7 Instrumentos
da política

8 Informações

14
Pactuação dos

17 Mobilização de

Gerenciamento

usos

recursos públicos

de recursos
hídricos

10 Uso e
ocupação do solo

12
Representações
setoriais

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A análise destas variáveis-chave com base em abordagens da PET foi apresentada em
detalhes no produto específico: Relatório sobre a Prospectiva Estratégica Territorial - e
será aqui resumido em suas principais conclusões.
Com uso do ferramental analítico – programa MicMac da Matriz Estrutural - mostrou-se
que 7 - Instrumentos e 14 - Gerenciamento aparecem como muito influentes sobre as
demais, posição natural numa perspectiva de SIGERH/ES avaliada por seus próprios
integrantes. Elas também se apresentaram muito dependentes das demais variáveis, o
que as tornam estratégicas sob a ótica dos preceitos da PET.
As variáveis 3 - Princípios, 8 – Informações e 20 - Riscos tendem a constituir uma
pauta prioritária para o gerenciamento no curto prazo. A variável 10 - Ocupação (uso e
ocupação do solo) vem em seguida, com influência a curto prazo, devido a sua
complexidade decorrente da interface com diversas políticas.
As outras três variáveis - 4 - Indicadores, 12 - Representações e 17 - Recursos merecem ser mais bem avaliadas na perspectiva de curto prazo por não exercerem
tanta influência no SIGERH/ES quanto pareceria a priori. A restrita influência das
variáveis 12 - Representações e 17 - Recursos decorre de seus reduzidos números
de interfaces (influência/dependência) com as demais. A 17 – Recursos influencia as
variáveis 7 - Instrumentos, 8 – Informações e 14 - Gerenciamento. A variável 12 –
Representações é influenciada de maneira mais específica pela variável 20 - Riscos.
Finalmente, a variável 7- Instrumentos é aquela que mais integra o sistema. Sua
evolução será fortemente influenciada pelas variáveis 8 - Informações, 10 - Ocupação
29

e, indiretamente, 20 - Riscos. Esta leitura das análises realizadas mostrou que o maior
potencial para redução da dependência da AGERH (variável 14 - Gerenciamento) está
na sua capacidade de fazer evoluir a implementação e eficiência dos 7 - Instrumentos
de gestão de recursos hídricos.
2.4.2

Análise dos atores

Os atores que fazem parte dos grupos de Usuários, Reguladores, Implementadores e
Gestores, Formuladores e Pesquisadores, e Sociedade apresentados no Quadro 2.4
foram desagregados e detalhados no Quadro 2.5. Eles foram classificados a partir das
dezenove categorias reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos –
CERH, sendo agrupados em nove categoriais, dentro da coerência dos usos.
Acrescentou-se os colegiados e a AGERH, totalizando onze atores principais que foram
considerados na análise.
A análise do comportamento destes atores foi apresentada em detalhes no Relatório
sobre a Prospectiva Estratégica Territorial que se valeu da abordagem da PET contida
no programa Mactor, que utiliza a mesma lógica computacional da Matriz Estrutural do
MicMac, porém aplicada à influência entre os atores. Os resultados permitiram
classificar os atores em três grupos, de acordo com suas influências de dependências
sobre os demais:
•

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

•

Os atores de interface, neste caso divididos em dois grupos: o primeiro com
baixo envolvimento operacional no sistema: Colegiados, (organizações)
Comunitárias e Ambientalistas, e Estudo e Pesquisa; o segundo mais
diretamente envolvido: Indústria, Produção Rural, Abastecimento, Municípios e
a própria AGERH;

•

Os atores dependentes, com baixa influência: essencialmente a categoria Pesca
e Navegação (transporte fluvial e turismo).
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Quadro 2.5 – Atores Sociais Intervenientes no SIGERH/ES.
Código Adotado
Descrição Breve
Organizações, entidades ou empresas,
públicas ou privadas de abastecimento de
Abastecimento
água, esgotamento sanitário e concessionária
de resíduos sólidos.
Sindicatos rurais patronais e de trabalhadores
Produção Rural
desde que não assalariados, associações,
Usuários
cooperativas, etc.
Organizações representativas das entidades e
Indústria
empresas industriais, de mineração e de
geração de hidroeletricidade
Entidades
representativas
da
pesca,
Pesca e Navegação
navegação e turismo profissional e artesanal.
Representação das instituições e órgãos de
Reguladores
formulação e/ou implantação das políticas
Estado e União
Representação
das
instituições
da
Municípios
administração direta e indireta (exceção
SAAEs)
Colegiados
CERH e CBHs, colegiados de recursos hídricos
Implementadores
e Gestores
AGERH
Agência Estadual de Recursos Hídricos
Formuladores e
Instituições públicas e privadas de ensino e
Estudo e Pesquisa
Pesquisadores
pesquisa
Organizações comunitárias, ambientalistas e de
Comunitárias e
comunidades tradicionais cadastradas e
Ambientalistas
reconhecidas
Sociedade
Sindicatos e
Entidades
sindicais
de
trabalhadores
Organizações
assalariados e organizações profissionais
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
Setor

Os resultados da análise mostraram que a maior convergência de interesse dos atores
ocorreu em três variáveis, nessa ordem: 20 - Riscos, 8 - Informações e 4 Indicadores. As três estão claramente relacionadas, inclusive em termos de sequência:
caracterizar os riscos, produzir as informações qualificando o processo e os riscos e
elaborar os indicadores que permitem gerenciar o processo e os riscos. As maiores
divergências ocorrem no caso de uma variável da consolidação da política, 3 Princípios, e em duas variáveis que se referem ao fortalecimento da gestão: 10 Ocupação (do solo) e 7 - Instrumentos.
Do ponto de vista do comportamento dos atores nas negociações as seguintes
tendências de formação de alianças foram observadas:
•

Aliança 1: Produtores Rurais e Indústria;

•

Aliança 2: Colegiados, Estado e União, Estudo e Pesquisa, Abastecimento,
Organizações Comunitárias e Ambientalistas, e AGERH;

•

Sem aliança: Munícipios, e Sindicatos e Organizações se apresentaram em
posições isoladas, sem formarem alianças evidentes.
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Finalmente, o grau de convergência entre atores evidenciou as maiores interações e
suas respectivas intensidades:
•

Convergências mais fortes entre: Estado, AGERH e Colegiados;

•

Convergências de intensidade semelhante entre AGERH e Abastecimento,
AGERH e Estudos e Pesquisa, e Abastecimento e Colegiados.

Esta segunda observação é muito relevante para qualificar a busca de um foco de
atuação pela AGERH.
A avaliação do grau de divergência entre atores complementou a análise previamente
realizada e confirmou a proximidade dos Produtores Rurais e da Indústria, e o
isolamento dos Municípios. Relativizam, ainda, a baixa convergência dos Sindicatos (de
trabalhadores) e Organizações (profissionais) e apontam para riscos de divergência nas
relações com os Colegiados.
Finalmente, na avaliação das inter-relações entre os atores constata-se o maior
distanciamento entre a AGERH e os Produtores Rurais do que entre a AGERH e a
Indústria. Constatou, também, a divergência dos Colegiados com os Produtores Rurais
e com a Indústria e, igualmente, entre Indústria e o Abastecimento.
2.4.3

Consolidação dos resultados da PET

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

Consistência de um possível foco de atuação da AGERH em três variáveis: 20 Riscos, 8 - Informações, 4 - Indicadores.

•

Potencial de associação, dois a dois: 7 - Instrumentos com 10 - (Uso e)
Ocupação (do solo) de um lado e 3 - Princípios com 14 - Gerenciamento de
outro lado.

•

Baixa sinergia das variáveis 12 - Representações e 17 – (Mobilização de)
Recursos (públicos)

A análise consolidada das interações entre atores mostra uma dinâmica de afastamento
entre a AGERH e os Colegiados, que merece uma análise qualificada quando da
elaboração do Plano de Ações. Esta tendência tem uma interpretação que mostra
crescente liderança no SIGERH/ES das categorias Indústria e Abastecimento, e a perda
de influência dos Colegiados.
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Os elementos de resposta a esta situação residem, provavelmente, na ambivalência dos
atores com destaque para três categorias: nas duas primeiras, Produtores Rurais e
Indústria aparecendo com forte convergência entre si, e fortes divergências com a
AGERH; e os Municípios muito isolados. Essas três categorias de atores, pela
diversidade de seus interesses na questão dos recursos hídricos, são aquelas que
apresentam maior potencial de mobilização por parte da AGERH visando angariar apoio
para as propostas de seu interesse.
2.5

Análise Externa do SIGERH/ES: Integração com Outros Sistemas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e com o Sistema Estadual de Meio
Ambiente

Após analisar o SIGERH/ES internamente, cabe promover a análise de suas relações
com os demais sistemas de gerenciamento de recursos hídricos – União, e Estados da
Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, especialmente no que se refere às bacias
hidrográficas interfederativas, nome atribuído àquelas que se localizam em mais de uma
unidade federativa. E, também, com o Sistema Estadual de Meio Ambiente, devido às
evidentes relações entre água e meio ambiente.
2.5.1

Análise da gestão compartilhada de recursos hídricos de domínio da União e de
domínio de outras unidades federativas

O Estado do Espírito Santo faz divisa com os Estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de
Janeiro com os quais, apesar de possuir fronteiras geopolíticas, suas bacias e aquíferos
apresentam comportamento transfronteiriço. Portanto, é necessário caracterizar tanto
as bacias hidrográficas, delimitadas pelas águas superficiais, como os aquíferos
aflorantes nos Estados da divisa capixaba para fins de gestão compartilhada.
Será adotado o termo interfederativo para referenciar as bacias e aquíferos, bem como
seus comitês, cujos territórios abrangem mais de uma unidade federada. No caso de
aquíferos, como a dominialidade das águas é dos entes federativos, apenas eles se
envolverão, a princípio, na gestão compartilhada. No que se refere a águas superficiais,
a União entra do processo de gestão, pois os rios transfronteiriços têm suas águas no
seu domínio, por fluírem entre mais de uma unidade federada ou formar suas fronteiras.
No que se refere às águas superficiais a criação de Comitê Interfederativo de Bacia
Hidrográfica, adiante comentado, faz parte da proposta de gestão compartilhada. Sobre
a gestão compartilhada dos aquíferos pouco existe, por razões que ficarão claras nas
suas apresentações.
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2.5.1.1 Bacias interfederativas
A ANA, por meio da Resolução nº 399/2004, estabeleceu critérios técnicos para
identificação dos cursos de água no que diz respeito à norma para classificação dos
cursos de água brasileiros quanto ao domínio, atualizando norma e portaria do antigo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE. Esta resolução, portanto,
define os critérios com os quais a ANA definirá os cursos de água de domínio da União.
Estes critérios são:
•

“5.1. Cada curso d’água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado
como unidade indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio;

•

5.2. Os sistemas hidrográficos serão estudados, examinando-se as suas
correntes de água sempre de jusante para montante e iniciando-se pela
identificação do seu curso principal;

•

5.3. Em cada confluência será considerado curso d’água principal aquele cuja
bacia hidrográfica tiver a maior área de drenagem;

•

5.4. A determinação das áreas de drenagem será feita com base na Cartografia
Sistemática Terrestre Básica;

•

5.5. Os braços de rios, paranás, igarapés e alagados não serão classificados em
separado, uma vez que são considerados parte integrante do curso d'água
principal”.

Com base nestes preceitos, a ANA publicou mapas hidrográficos de cada Unidade
Federada – UF identificando os corpos de água de domínio da União e destas UF. A
Figura 2.5 apresenta os resultados para o Espírito Santo. Das oito UGRHs que
compõem o SIGERH/ES metade integra bacias interfederativas, em que o rio principal,
ou alguns de seus afluentes, têm suas águas de domínio da União. Estas bacias são
apresentadas na Figura 2.6.
•

Bacia do Rio Itaúnas: o rio principal, Itaúnas, tem suas águas de domínio
capixaba; afluentes da margem esquerda, que têm nascente na Bahia, têm as
águas de domínio da União: Riacho Doce, com pequena parte final no Espírito
Santo e Córregos Dourado, da Samambaia, Santa Luzia, do Engano, do Seis,
Barreado e Limoeiro, entre os que tiveram a toponímia identificada;

•

Bacia do Rio São Mateus: o rio principal, São Mateus, tem suas águas de
domínio da União, compartilhadas com o Estado de Minas Gerais, bem como
seus principais formadores, o Rio Cotaxé (ou Braço Norte) e o Rio Cricaré (ou
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Braço Sul). Os formadores do Rio Cricaré, Rio Preto e Rio São Francisco
também se encontram nesta condição, assim como o Córrego Corgão e o
Ribeirão Manteninha, na alta bacia do Rio Cotaxé;
•

Bacia do Rio Doce: o rio principal tem águas de domínio da União, bem como
alguns pequenos cursos de água na margem direita do Rio Doce, que têm suas
nascentes na Serra do Caparaó: Rio José Pedro, fazendo divisa com Minas
Gerais, os Córregos Criciúma e Laranja da Terra, e o Ribeirão São Domingos;

•

Bacia do Rio Itabapoana: o rio principal tem suas águas de domínio da União,
assim como o Rio Preto, na divisa com Minas Gerais.

Deve ser notado que existe um pequeno curso de água cuja toponímia não é
identificada, que se encontra nas cabeceiras do Rio Itapemirim, no município de Ibatiba,
cujas águas são classificadas como de domínio da União. Devido à sua pequena
expressão, a bacia do Rio Itapemirim não será classificada como interfederativa.
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Figura 2.5 – Mapa dos Corpos de Água Superficiais Classificados quanto aos Domínios
da União e do Estado do Espírito Santo
Fonte: ANA, 2017.
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Figura 2.6 – Bacias Interfederativas no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O Quadro 2.6 apresenta o número de municípios que fazem parte das bacias
interfederativas, total ou parcialmente, além da porcentagem da bacia que se localiza
na extensão do Espírito Santo. Apesar da dominialidade dos principais corpos hídricos
das bacias citadas ser da União, à exceção da bacia do rio Itaúnas, a única que possui
Comitê de Bacia Hidrográfica (Interfederativo) instalado é a do Rio Doce. Foram
considerados os municípios que integram os CBHs estaduais que o compõem.
Quadro 2.6 – Abrangência das Bacias Interestaduais no Espírito Santo.
Área da
Parcela da
Nº de
Nº de
Bacia Interestadual
bacia
área no
municípios no municípios nos
(km²)
Espírito Santo Espírito Santo demais estados
Bacia do Rio Itaúnas

4.799,7

91%

9

2

Bacia do Rio São Mateus

13.475,1

58%

15

26

Bacia do Rio Doce

82.327,9

13%

28

202

4.851,2
55%
14
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

17

Bacia do Rio Itabapoana
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2.5.1.2 Aquíferos interfederativos
Na porção oeste do Espírito Santo, fronteira com os Estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais, os aquíferos acham-se em domínios hidrogeológicos do cristalino, com as águas
armazenadas em fraturas. Os poços construídos produzem boas vazões, atingindo
valores de 20 m³/h, devido à intensidade de fraturamento na região. Devido à
aleatoriedade do fraturamento não existem evidências de que a extração de água em
uma parte poderá afetar as disponibilidades de outra.
Na região norte do Espirito Santo, na divisa com Bahia e Minas Gerais, observa-se com
dados antigos de carga hidráulica que há um fluxo de água subterrânea do Estado do
Espirito Santo para a Bahia. Portanto, futuramente poderão ocorrer demandas de
consideração dos usos de água na Bahia para fins de Outorga de uso de água
subterrânea no Espírito Santo, próximo à fronteira entre estes Estados.
Com relação à porção sul do Estado do Espírito Santo, fronteira com o Rio de Janeiro,
não é possível tecer maiores comentários devido à escassez de informações na região.
No entanto, por meio da análise realizada das informações dos poços existentes na
região, deduz-se que o fluxo de água deste aquífero tem sua descarga no Rio
Itabapoana, não possuindo conexão com a outra margem. Portanto, nesta situação, os
efeitos de excesso de retirada em um Estado afetarão as descargas do Rio Itabapoana,
apenas não se propagando para os aquíferos do outro Estado.
Pelo que se depreende desta situação e, considerando a inexistência de aquíferos de
grande expressão com esta natureza interfederativa no Espírito Santo, não existem, no
momento, preocupações com os seus gerenciamentos conjuntos.
2.5.1.3 Interfaces dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos
Hídricos
O Capítulo 3.5 do Relatório de Condicionantes analisou as alternativas de interfaces à
luz do que dispõe:
•

a Carta Magna, com relação à dominialidade das águas;

•

A Lei Federal nº 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos, a qual
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 compatível com o período
de implantação de seus programas e projetos. Os conteúdos mínimos dos
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planos de recursos hídricos são dispostos nesse ato legal, sendo que em nível
nacional não são diferenciadas as demandas por recortes em nível de plano
nacional, estadual ou de bacia hidrográfica;
•

o artigo 6º. da Resolução nº 05/2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
dispõe: “Art. 6º. 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. Parágrafo
único. A compatibilização a que se refere o caput, deste artigo, diz respeito às
definições sobre o regime das águas e os parâmetros quantitativos e qualitativos
estabelecidos para o exutório da sub-bacia”.

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). A legislação estadual estabelece conteúdos
distintos para os Planos Estadual e de Bacia ou Região Hidrográfica, principalmente
considerando alguns itens de forma complementar ao previsto na legislação federal.
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”.
Da forma como as normas legais são apresentadas pode-se deduzir que a situação
esquematizada na Figura 2.7 é encontrada no processo de planejamento de recursos
hídricos no Estado do Espírito Santo.
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 os Planos de Bacias ou Regiões Hidrográficas. Estes últimos
podem considerar dois tipos de bacia: aquelas em que os cursos de água se inserem
totalmente em um único Estado - Plano 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 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 2.7 usa-se o
exemplo da bacia do Rio Doce, a mais importante no Estado entre as que apresentam
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esta situação. As entidades coordenadoras e deliberativas, e as que elaboram cada um
destes planos são também apresentadas.
Portanto, no processo de elaboração do PERH/ES devem ser consideradas as
diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Recursos Hídricos, de forma
superveniente. Nesta fase, já está elaborado 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. 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.
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Figura 2.7 – Os Planos de Recursos Hídricos no contexto das Políticas Nacional e
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Os Estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro já possuem Planos Estaduais de
Recursos Hídricos aprovados, respectivamente, em 2004, 2011 e 2014. As diretrizes de
seus Planos de Ação deverão ser consideradas na Fase C de forma a buscar
possibilidades de sinergia nas propostas a serem desenvolvidas para o 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
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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 (São Mateus, e
Itabapoana).
Conclui-se, ainda, que o PERH/ES deverá estabelecer orientações à participação do
Estado na elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas compartilhadas com outros
Estados, quando deliberações vinculadas a questões de dominialidade, como Outorga
de direitos de uso ou Enquadramento de corpos de água estiverem em pauta.
As quatro principais bacias hidrográficas interfederativas do Estado apresentam
situações consideravelmente distintas:
1. Doce: é a bacia em estágio mais avançado de organização, com comitê de
integração implantado para toda a bacia – CBH-Doce -, bem como comitês de
afluentes de domínio dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Possui
um Plano de Bacia, que foi projetado nas bacias de cada Estado, foi implantada
uma Entidade Delegatária das funções de Agência de Bacia, que aplica os
recursos oriundos da Cobrança pelo uso da água implantada nas águas federais
e do Estado de Minas Gerais, neste momento. A Cobrança de águas de domínio
do Espírito Santo encontra-se em discussão por parte dos seus CBHs;
2. São Mateus: existe um comitê implantado dos afluentes capixabas deste Rio e
o seu Plano de Recursos Hídricos está em elaboração; o Estado de Minas Gerais
tem um comitê de seus afluentes e está em processo de contratação da
elaboração de um Plano dos afluentes mineiros. Está também sendo discutida a
formação de um Comitê Interfederativo da bacia hidrográfica do Rio São Mateus;
3. Itabapoana: existe um comitê dos afluentes capixabas do Rio Itabapoana, bem
como um Plano em elaboração; no Rio de Janeiro existe o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Baixo Paraíba e do Itabapoana. O Plano de Bacia do Rio Paraíba
do Sul está em contratação e deverá abranger a parte fluminense da bacia do
Rio Itabapoana. Não existe, no momento, proposta consolidada para criação de
um Comitê Interfederativo, embora já ocorreu no passado discussão neste
sentido, não tendo avançado, provavelmente por desinteresse da União;
4. Itaúnas: a maior parte da bacia está localizada no Espírito Santo, 91% da área,
sendo os 9% restantes em bacias de pequeno porte em território de Minas
Gerais e na Bahia. No Estado de Minas Gerais as bacias fazem parte do território
denominado como Bacias Hidrográficas dos Rios do Leste, não existindo seus
41

Comitês. Cabe comentar que o Rio Itaúnas, por ter suas nascentes em Minas
Gerais, tem suas águas no domínio da União. Porém, possivelmente não exista
interesse da União em assumir esta dominialidade, devido à reduzida expressão das
águas em Minas Gerais.
O CBH-Doce apresentou em seu regimento, aprovado em 17 de agosto de 2017, uma
forma de interface com os CBHs de seus afluentes:
Art. 3º O CBH-Doce atuará de forma articulada com os comitês de rios
afluentes com atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, buscando
a integração, o fortalecimento de ações na gestão dos recursos
hídricos e a ampliação do diálogo entre os comitês, tendo por
finalidade:
I - promover a gestão dos recursos hídricos e as ações de sua
competência considerando a totalidade da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce como unidade de planejamento e gestão, definidas no âmbito da
Política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, fomentando as ações previstas na Lei Federal nº 9.433/97,
nas

políticas

estaduais

correspondentes

e

em

normas

complementares supervenientes;
II - articular a integração da gestão dos Sistemas Estaduais e Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e seus respectivos
instrumentos, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
III - apoiar e promover a integração de instâncias regionais de recursos
hídricos da bacia.
Para estas finalidades de integração foi criada por meio da Deliberação nº 29, de 31 de
março de 2011, a Câmara Técnica de Integração (CTI). Ela é composta por três
representantes de cada Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, assegurando a
participação, como convidado, de um representante de cada órgão gestor estadual de
recursos hídricos e da Agência Nacional de Águas.
Entre outras competências, cabe à CTI-Doce:
I.

Acompanhar, avaliar e propor medidas visando a implementação
das ações estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica para
Gestão Integrada das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce –
Pacto das Águas do Rio Doce;
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II.

Propor aos comitês com atuação na bacia hidrográfica do Rio
Doce, normativas e deliberações relativas aos instrumentos de
gestão de recursos hídricos, de forma integrada e harmonizada;

III.

Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos
e a articulação da atuação das entidades intervenientes;

IV.

Acompanhar a implementação do Plano Integrado de Recursos
Hídricos da Bacia – PIRH e dos Planos de Ação de Recursos
Hídricos – PARHs e sugerir as providências necessárias ao
cumprimento de suas metas;

V.

Acompanhar o cumprimento dos Contratos de Gestão;

VI.

Propor a organização do Encontro Anual de Integração da Bacia.

Este tipo de integração tem sido adotado em alguns CBHs Interfederativos do Brasil,
como o do Paranapanema, com a mesma opção do CBH-Doce: Câmara Técnica de
Integração. O CBH Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Paraíba do Sul encontrou uma forma
de integração no âmbito de um ente que foi denominado como Comitês PCJ, valendose da existência de apenas 3 partes envolvidas: o CBH paulista, o mineiro e o
Interfederativo.
O CBH Paranaíba encontrou outra solução, indireta e mais centralizadora, por meio de
um Convênio de Integração que os Governos Estaduais assinaram com a ANA,
prevendo a criação de um Grupo de Trabalho Interestadual – GTI constituído por um
representante da ANA e um de cada um dos Estados da bacia. Este GTI deverá manter
interação permanente com os Comitês, por intermédio de suas Câmaras Técnicas ou
seus plenários.
2.5.2

Articulações entre o SIGERH/ES e o Sistema Estadual de Meio Ambiente e
outros sistemas setoriais

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.
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Tratando especificamente da relação com o sistema de meio ambiente, verifica-se,
ainda, um baixo nível de integração entre os dois sistemas. Deveria haver maior sinergia
entre as Políticas Ambiental e de Recursos Hídricos no Espírito Santo. Instrumentos
como o Enquadramento de corpos de água poderiam 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.
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.
2.5.3

Conclusão

No que se refere à articulação entre os Sistemas Estaduais e Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos a integração efetivada por meio da CTI-Doce
permite maior descentralização, e aplica o princípio de subsidiariedade que inspira a
Política Nacional de Recursos Hídricos, pela qual as questões devem ser tratadas mais
localmente possível. Ao criar a CTI para estabelecer as articulações com os CBHs da
bacia mantém-se os processos de discussão e deliberação no âmbito da bacia
hidrográfica, algo a ser valorizado. Portanto, parece ser uma solução adequada, tanto
para o gerenciamento compartilhado de águas superficiais quanto subterrâneas,
embora aperfeiçoamentos possam ser objeto de proposta na Fase C deste PERH/ES.
Com relação às interfaces entre o SIGERH/ES e o Sistema Estadual de Meio Ambiente
ainda existem desafios a vencer, iniciando, como foi sugerido no item sobre Outorga,
pela integração dos atos autorizativos: Outorga de direitos de uso de água e
Licenciamento ambiental.
Com relação aos demais setores, entende-se que a 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
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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. Portanto, 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.
2.6

Eventos Críticos

Para as análises de eventos críticos no Estado, utilizou-se como base principal de
informações o Atlas das Áreas com Potencial de Riscos do Estado do Espírito Santo
(ESPÍRITO SANTO, 2006), o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (MI,
2017) e o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991 a 2012 (UFSC, 2013). As análises
detalhadas são apresentadas no Relatório sobre Eventos Críticos, sendo aqui
apresentados os resultados de forma sintetizada.
A partir da análise integrada das informações disponíveis sobre os eventos críticos de
inundações, alagamento, secas e estiagens no Espírito Santo, ficou perceptível uma
relação antagônica no Estado, sendo dividido em duas porções, como é possível
verificar na Figura 2.8: a norte agrega o centro-oeste espírito-santense, enquanto a
porção sul incorpora a faixa leste. Entretanto, tal divisão tem a intenção de apresentar
a maior incidência, probabilidade, ou ainda, potencial de um tipo de evento, e não
classificar que cada grupo de municípios é atingido estritamente por um tipo de evento.
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Figura 2.8 – Concentrações Geográficas de Eventos relacionados a Inundações e Secas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

De forma geral, os episódios de inundações, alagamentos, secas e estiagens não se
sobrepõem. Contudo, em alguns municípios específicos, verificou-se a ocorrência de
eventos dos dois tipos em anos distintos, sendo estes localizados principalmente na
porção central e norte do Estado. Neste padrão, entende-se que há o prolongamento do
período seco, e quando ocorrem as precipitações, estas são de intensidades capazes
de causar alagamentos e inundações em áreas em que a estrutura de drenagem não é
adequada. Já a minoria dos municípios espírito-santenses, que são localizados na
porção sul, concentra elevados índices de precipitações anuais. No entanto, estas
análises são apenas um panorama geral do Estado, de forma que precisariam ser
aprofundadas para uma melhor caracterização.
2.7

Economia

Uma breve síntese da economia do Espírito Santo é realizada neste capítulo que avaliou
as condicionantes para o gerenciamento de recursos hídricos no Estado do Espírito
Santo. Ela visa compreender a dinâmica econômica do Espírito Santo e, com ela,
permitir a estimativa das suas demandas hídricas presentes e dar suporte às projeções
de demandas hídricas futuras.
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Algumas sínteses econômicas foram realizadas e apresentadas no Relatório sobre
Análise de Condicionantes, usando o indicador Produto Interno Bruto – PIB e, também,
o Valor Adicionado Bruto – VAB. O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que cada
setor da economia (agropecuária, indústria, serviços) acresce ao valor final de tudo que
foi produzido em uma região. O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma dos VABs setoriais
e dos impostos e é a principal medida do tamanho total de uma economia.
No Relatório sobre Análise de Condicionantes, o objetivo foi apresentar a economia
capixaba como um todo, embora em certos casos houve a consideração do histórico
recente de variação de um agregado (PIB ou VAB) e, em outros, suas espacializações
por municípios. Neste relatório, que realiza a consolidação do Diagnóstico, serão
considerados apenas os VABs setoriais:
•

o VAB agropecuário;

•

o VAB industrial;

•

o VAB dos serviços, sem incluir a administração, saúde e educação públicas e
a seguridade social;

•

o VAB da administração, da saúde e da educação públicas e da seguridade
social, aqui denominado VAB da administração pública.

Em dois momentos este indicador será considerado: neste capítulo sobre as
Condicionantes, eles serão apresentados de forma a comparar as diferenças entre as
economias das bacias e UGRHs capixabas (e não entre os municípios, como no
Relatório sobre Análise de Condicionantes), pontuando o perfil espacialmente
heterogêneo da economia, sempre inserindo a perspectiva temporal, mostrando a
evolução dos valores entre 2002 e 2014. Em um segundo momento, no próximo
capítulo, a síntese econômica estará centrada em cada bacia e UGRH capixaba,
considerada de forma isolada das demais, mostrando a evolução temporal dos VABs
setoriais, permitindo uma análise retrospectiva que será útil para os prognósticos da
próxima fase.
Os VABs a preços correntes gerados pela economia capixaba foram obtidos no IBGE
para o período 2002 a 2014, sendo este o último ano em que foi disponibilizado e que,
portanto, não reflete a crise hídrica que ocorreu desde então. A Figura 2.9 evidencia
uma economia em crescimento no agregado do Estado, especialmente em função da
contribuição da indústria e dos serviços. De uma forma geral, a análise das informações
apresentadas na figura em questão mostra uma menor contribuição advinda da
agropecuária e os maiores valores advindos dos setores industrial e de serviços.
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Figura 2.9 – Valores Adicionados Brutos pela Economia Capixaba.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Em termos percentuais, como evidencia a Figura 2.10, as contribuições da indústria e
dos serviços ficaram entre 30 e 50% do VAB total, tendo a administração pública
adicionado cerca de 15% e a agropecuária um pouco menos de 5%, durante o período.
Verificam-se flutuações na participação da indústria e dos serviços, e um leve
decréscimo das contribuições da administração pública ao VAB total. A agropecuária
mantém sua contribuição abaixo de 5% com leve tendência à perda de significância,
relativamente aos demais agregados.
As evoluções desses agregados, especialmente o da indústria e da agropecuária, são
importantes para compreender as pressões sobre os recursos hídricos, uma vez que se
tratam de atividades que geralmente demandam água em quantidade e em qualidade,
especialmente a agropecuária. Portanto, o fato desta representar menos que 5% do
VAB total, não deve ser interpretado que o uso de água guarde esta mesma proporção.
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Figura 2.10 – Composição Percentual dos Valores Adicionados Brutos pela Economia
Capixaba.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Na Figura 2.11 são apresentados os VABs agropecuário e industrial em cada bacia
hidrográfica do Estado do Espírito Santo. É importante notar que na legenda as bacias
estão ordenadas em ambas as figuras pelo valor do VAB em 2014. Optou-se por
apresentá-los por bacia hidrográfica, e não por UGRH, para que se tenha em
consideração as diferenças espaciais da economia, como será verificado adiante. Para
se citar apenas com um exemplo, existem notáveis diferenças entre as economias da
bacia do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce e as demais bacias da UGRH Doce, pois
nesta ocorre a maior concentração industrial, dando um perfil bastante distinto para a
sua economia.
A bacia do Rio Itapemirim, localizada ao sul do Estado, lidera ambos agregados,
agropecuário e industrial. Em 2014 o segundo maior VAB agropecuário ocorria na bacia
do Santa Maria da Vitória, e a bacia do Rio Itabapoana apresentava o segundo maior
VAB industrial.
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Figura 2.11 – Evolução da Composição dos VABs da Agropecuária e da Indústria por Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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É interessante neste perfil econômico do Estado se constatar que a produção industrial
se desloca para o sul, e não no entorno da capital. Isto decorre das contribuições da
exploração do Pré-Sal, no campo de Jubarte, descoberto em 2007, e cujos reflexos
iniciaram em 2009. Retirando-se este efeito, as bacias na Região Metropolitana da
Grande Vitória – RMGV, UGRH Litoral Centro-Norte e Bacia do Rio Santa Maria da
Vitória, teriam o maior VAB industrial, como ocorreu até 2011. Isto ressalta a relevância
da exploração do petróleo para a economia capixaba.
Para se projetar espacialmente os VABs municipais sobre as bacias hidrográficas
adotou-se uma simplificação, justificada pelo fato de se estar buscando valores
aproximados, sem necessidade de maiores rigores contábeis:
•

Para o VAB agropecuário, foi suposto que a produção estaria homogeneamente
distribuída no território municipal; portanto, a contribuição agropecuária de um
município foi contabilizada em uma bacia pelo percentual da área municipal
nesta bacia;

•

Para os demais VABs, supôs-se que eles seriam produzidos especialmente na
sede municipal de cada município; desta forma, as contribuições municipais a
uma bacia foram definidas em função da localização da sede do município nesta
mesma bacia;

•

Entre as sedes municipais que se encontram no divisor entre bacias
hidrográficas procurou-se atribuir os seus VABs industrial, de serviços e da
administração pública à bacia onde se insere com a maior área.

Neste último arbítrio cabe comentar a inserção adotada para os municípios da Região
Metropolitana da Grande Vitória – RMGV que se encontram em mais de uma bacia,
devido aos seus pesos na economia. Nesse sentido, em função da análise da área
ocupada pelas manchas urbanas, foram consideradas as seguintes UGRHs ou bacias
para as sedes municipais:
•

Serra: Litoral Centro-Norte;

•

Vitória: Santa Maria da Vitória;

•

Cariacica: Jucu;

•

Vila Velha: Jucu.

Na agropecuária, sobressaem-se em termos da participação no VAB total as
bacias/UGRHs Itapemirim, Santa Maria da Vitória, São Mateus, Barra Seca e Foz do
Rio Doce, Itaúnas e Jucu. As bacias/UGRHs Itapemirim, Santa Maria da Vitória, Pontões
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e Lagoas do Rio Doce e São Mateus chamam a atenção não apenas por terem os
maiores valores de VAB agropecuário, mas também pela aceleração que apresentaram
nos anos mais recentes em que se contou com registros. A bacia do Rio Jucu também
tem seu crescimento agropecuário acelerado e, pela tendência, poderá em breve deixar
o “segundo time” das bacias para se integrar ao grupo com maiores VABs
agropecuários, ocupando o lugar da bacia/UGRH do Rio Itaúnas.
No que se refere à indústria o destaque positivo em termos de crescimento da VAB em
relação ao VAB total é o das bacias/UGRHs Itapemirim e Itabapoana, efeito claro da
exploração do Pré-Sal. O negativo, é verificado nas bacias/UGRHs Litoral Centro-Norte
e Santa Maria da Vitória, na RMGV, cuja dinâmica parece ter se deslocado para o sul.
Na bacia/UGRH Itabapoana as contribuições ao VAB Industrial provêm, principalmente,
do município de Presidente Kennedy devido a investimentos e royalties da Petrobrás,
derivados da exploração do Pré-Sal, que faz deste o município com maior PIB per capita
do Brasil. Além disto, existe o maior porto exportador privado do Brasil, em implantação,
uma parceria entre empresários capixabas e o Porto de Roterdã, na Holanda, e a usina
siderúrgica e porto da Ferrous Resources, que recebe mineroduto que vem do município
de Congonhas em Minas Gerais.
Na bacia/UGRH Itapemirim o destaque industrial é o município de Itapemirim com as
empresas Atum do Brasil, exportação de pescados, e a Usina Paineiras, processadora
de cana de açúcar. No entanto, devido à proximidade do município de Marataízes com
Presidente Kennedy, parte dos investimentos da cadeia de petróleo se derramaram
sobre este município, sendo também responsável pelo incremento do VAB industrial.
Entretanto, como em breve será visto, nem sempre o VAB está correlacionado com o
uso de água, tanto na agropecuária, pois o uso se centra nas culturas irrigadas, como
principalmente na indústria, pois existem aquelas pouco hidrointensivas, mas que, não
obstante, agregam quantidades importantes de bens à economia.
Na análise de cada UGRH se retornará à avaliação da variação dos VABs, de forma a
mais bem se entender as suas economias e as demandas hídricas.
2.7.1

Agricultura

Embora o VAB agropecuário do Estado seja reduzido em relação aos demais
agregados, cabe destacar que as cadeias produtivas que se iniciam na produção
primária são de relevância. Por isto, muito do que é adicionado pela indústria –
especialmente de alimentos – e pelos serviços, são originados pela produção agrícola.
Além disto, a água é um dos principais insumos da agropecuária, especialmente quando
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se trata com a agricultura irrigada. Esta é a razão do destaque que deve ser atribuído a
esta atividade, em que pese sua reduzida contribuição ao VAB do Estado, inferior a 5%
do total.
2.7.1.1 Culturas permanentes e temporárias
A Figura 2.12 ilustra as áreas cultivadas com espécies permanentes em cada bacia
hidrográfica do Estado em 2016, segundo o IBGE. O grande destaque é o café robusta
(robusta, conilon) ao norte do Rio Doce, nas bacias de Pontões e Lagoas do Rio Doce,
Barra Seca e Foz do Rio Doce, São Mateus e Itaúnas. O café arábica também tem área
destacável, especialmente nas bacias do Itapemirim, Itabapoana e Guandu. Ao sul,
portanto, do Rio Doce, e próximo à fronteira com Minas Gerais, em terras altas. A
banana e o cacau também apresentam áreas significativas, embora bem inferiores ao
do café.

Culturas permanentes
Itabapoana
Itapemirim
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Benevente
Jucu
Santa Maria da Vitória
Litoral Centro-Norte
Santa Joana
Santa Maria do Rio Doce
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Pontões e Lagoas do Rio Doce
São Mateus
Itaúnas
-
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Café Canephora

Café Arábica
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Cacau

Coco
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Mamão

Laranja

Manga

Outras

Figura 2.12 – Área das Culturas Permanentes no Espírito Santo por Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Agricultura, 2016.

Nas culturas temporárias o destaque é a cana de açúcar, especialmente nas bacias ao
norte do Rio Doce, e também nas bacias/UGRHs Itapemirim e Litoral Centro-Norte. O
milho é cultivado especialmente nas bacias/UGRHs Itabapoana, Itapemirim e Santa
Maria da Vitória.
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Figura 2.13 – Área das Culturas Temporárias no Espírito Santo por Bacia Hidrográfica.
Fone: IBGE - Levantamento Sistemático da Agricultura, 2016.

2.7.1.2 Agricultura irrigada
Recente estudo da Agência Nacional de Águas (ANA, 2017c) estimou as áreas irrigadas
por municípios brasileiros, considerando quatro categorias: duas são relacionadas às
culturas de arroz e cana de açúcar; duas são relacionadas aos métodos de irrigação,
sem esclarecer o cultivo: irrigação com pivô central e outros métodos. Para o Espírito
Santo, as áreas irrigadas estimadas por bacias hidrográficas são apresentadas no
Quadro 2.7, de onde foi retirada a categoria irrigação de arroz, por não haver no Estado.
Na Figura 2.14 estão ilustrados os resultados, evidenciando as bacias ao norte do Rio
Doce como aquelas com maiores áreas irrigadas.
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Quadro 2.7 – Áreas irrigadas no Espírito Santo em 2015.
Demais
Demais
Cana-deBacia/UGRH
culturas em
culturas e
açúcar
Pivôs Centrais
sistemas
Itaúnas
19.389
9.537
13.796
São Mateus
3.601
1.336
35.784
Pontões e Lagoas do Rio Doce
357
332
62.990
Barra Seca e da Foz do Rio Doce
1.172
1.867
39.024
Guandu
12.877
Santa Maria do Rio Doce
139
109
15.373
Santa Joana
0
9.461
Litoral Centro-Norte
199
996
8.311
Santa Maria da Vitória
0
10.791
Jucu
5.004
Benevente
2.129
Novo
772
Itapemirim
9.554
Itabapoana
1.470
Região Doce do Caparaó
30
RH Guarapari
233
24.857
14.178
227.367
Fonte: ANA, 2017c.

Total
42.723
40.721
63.679
42.063
12.877
15.622
9.461
9.506
10.791
5.004
2.129
772
9.554
1.470
30
233
266.403
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Benevente
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Figura 2.14 – Áreas Irrigadas no Espírito Santo por Bacia Hidrográfica em 2015.
Fonte: ANA, 2017c.

O grande destaque na agropecuária do Estado do Espírito Santo é o café, que agrega
cerca de 40% do VAB agropecuário, conforme informação da Secretaria de Agricultura
em 2015 (Folha Vitória, 2015). O Estado é o maior produtor nacional da variedade
robusta (robusta, conilon) e o segundo maior da variedade arábica. O café robusta é
55

produzido em baixas altitudes, inferiores a 800 m, enquanto o café arábica tem sua
melhor produtividade nas altitudes superiores. Isto faz com que a distribuição destes
cultivares no Estado privilegiem o café arábica à oeste, próximo à fronteira de Minas
Gerais, nas nascentes dos rios capixabas, enquanto o café robusta é encontrado na
parte central.
Duas figuras permitem considerar a área em produção e a quantidade produzida de café
no Estado entre 2012 e 2016, já ocorrendo a seca que se estende desde 2014. A Figura
2.15 mostra a área em produção e a Figura 2.16 a quantidade produzida,
respectivamente. Por meio da análise das informações apresentadas nessas figuras
verifica-se que a partir de 2012 houve redução da área cultivada de café nas principais
bacias produtoras. Dessa forma, pode ser verificado não existirem evidências que o
evento da seca ocorrido nos últimos anos acelerou o processo de redução da área
cultivada. No café robusta a seca teve considerável impacto na quantidade produzida,
o que não ocorreu no café arábica. Ao contrário, esta espécie, mesmo com a área um
pouco mais reduzida e com a seca, aumentou consideravelmente a produção nas três
bacias mais produtoras do Estado: Itapemirim, Guandu e Itabapoana.
Existem várias possíveis causas para este fenômeno de aumento de produtividade do
café arábica em plena seca, mas a que melhor poderia explicar é a adoção da irrigação,
embora manejo e cultivares mais produtivos do arábica possam também ter
responsabilidade. Em 2016, quando foram obtidas informações mais detalhadas, a
distribuição de áreas irrigadas de café arábica e robusta são apresentadas na Figura
2.17, sendo que para cultivo de sequeiro as informações estão na Figura 2.18. Verificase que se usa mais irrigação no cultivo da variedade robusta do que na arábica. Isto
pode ser explicado, entre outras razões vinculadas à fisiologia da planta, às altitudes
maiores em que a variedade arábica é cultivada, com clima mais ameno e, portanto,
menores evapotranspirações potenciais e necessidades de água. Em 2016 no Espírito
Santo, o total de área irrigada do café arábica era de apenas 1.210 ha e de café robusta
era 220.210 ha; no sequeiro, as áreas em produção eram de 148.176 ha de arábica e
51.604 ha de robusta.
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Figura 2.15 – Áreas Cultivadas com Café no Espírito Santo, por Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 2016.
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Figura 2.16 – Quantidade Produzida de Café no Espírito Santo, por Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 2016.
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Portanto, a hipótese de a irrigação ser o fator do aumento da produção de café arábica,
como é verificado na Figura 2.16, pode ser aplicado apenas para a bacia do Guandu,
onde existe área irrigada considerável (ver Figura 2.12). O aumento da produção nas
bacias/UGRHs Itapemirim, Itabapoana e Jucu só poderia ser explicado pela melhoria do
manejo ou pelo uso da irrigação sem contabilização no Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola do IBGE, de onde provêm as informações sobre áreas e quantidades
produzidas.
O mesmo argumento do efeito da irrigação pode ser usado, no sentido inverso, para
explicar a redução da produção do café robusta. As áreas de cultivo se encontram em
terras baixas, com clima mais quente, maiores evapotranspirações potenciais e maiores
necessidades hídricas. Localizam-se também a jusante das bacias e de outros usuários
que podem se apropriar da água, reduzindo a disponibilidade para a irrigação. Esta
carência de água pode explicar a grande perda de produção do café robusta (Figura
2.16) e destaca a sua vulnerabilidade à carência de água.
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Figura 2.17 – Área em Produção e Produção de Café Irrigado no Espírito Santo por Bacia Hidrográfica em 2016.
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 2016.
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Café arábica em sequeiro

Café robusta em sequeiro

Área em produção (ha) e produção esperada/obtida (t)
-

Área em produção (ha) e produção esperada/obtida (t)

15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000

-

Itaúnas

Itaúnas

Pontões e Lagoas do Rio Doce

Pontões e Lagoas do Rio Doce

Guandu

Guandu

Santa Joana

Santa Joana

Santa Maria da Vitória

Santa Maria da Vitória

Benevente

Benevente

Itapemirim

Itapemirim

Região Doce do Caparaó

Região Doce do Caparaó

Espírito Santo

Espírito Santo

Área em produção

15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000

Área em produção

Produção esperada/ obtida

Produção esperada/ obtida

Figura 2.18 – Área em Produção e Produção de Café em Sequeiro no Espírito Santo por Bacia Hidrográfica em 2016.
Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 2016.

.
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2.7.2

Rebanho animal

A criação animal é uma das atividades agropecuárias. Para avaliar a distribuição dos
usos de água na atividade entre as bacias considerou-se as informações de rebanho de
2000 a 2015, último ano dos registros do IBGE. Os valores técnicos de uso de água
diário de cada tipo de rebanho foram aplicados, com base no que já foi adotado nas
estimativas das demandas hídricas animais, e as demandas somadas para cada
município. Os resultados em número de animais e em demandas hídricas de cada
categoria são apresentados na Figura 2.19. Notar que a escala do número de animais
é logarítmica. Embora o número de avinos (galináceos e codornas) seja superior, a
demanda hídrica é concentrada nos bovinos (e bubalinos, mas com expressão bem
menor).

Demanda de água (m3/dia)

Rebanho
-

20.000.000 40.000.000

-

Bovinos e bubalinos

Bovinos e bubalinos

Equinos

Equinos

Suínos

Suínos

Ovinos e caprinos

Ovinos e caprinos

Avinos

Avinos

50.000 100.000 150.000

Figura 2.19 – Rebanhos e Demandas Hídricas no Espírito Santo em 2015.
Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

A projeção espacial dos valores municipais sobre as bacias hidrográficas foi realizada
considerando a área municipal em cada bacia. A Figura 2.20 – Rebanho Animal:
Demanda Hídrica Estimada. apresenta os resultados, sendo as legendas ordenadas
pelas demandas em 2015. As maiores demandas apresentadas na Figura em questão
para criação animal são encontradas nas bacias/UGRHs São Mateus, Itapemirim,
Itaúnas, Pontões e Lagoas do Rio Doce e Itabapoana. Nota-se o crescimento da
pecuária nas UGRHs São Mateus e Itapemirim, em que pese as reduções verificadas
entre 2014 e 2015. Nas demais bacias/UGRHs existe certa estabilidade das demandas
animais, algo não comum no panorama nacional, onde costuma-se verificar a
substituição da pecuária pela agricultura, mais rentável.
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Figura 2.20 – Rebanho Animal: Demanda Hídrica Estimada.
Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios 2000-2014.
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2.7.3

Indústria

Outro uso de água significativo no Espírito Santo é o industrial. Para efeitos de avaliação
deste uso nas bacias hidrográficas do Espírito Santo foram consideradas as estimativas
da ANA de retiradas de água na indústria de transformação, referente ao ano 2015, para
os municípios brasileiros. Elas são apresentadas para os segmentos industriais no
Quadro 2.8 com seus respectivos códigos de atividade econômica (Cadastro Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE).
Quadro 2.8 – Códigos CNAE referentes a Segmentos da Indústria de Transformação.

CNAE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Indústrias de Transformação
Fabricação de Produtos Alimentícios
Fabricação de Bebidas
Fabricação de Produtos do Fumo
Fabricação de Produtos Têxteis
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados
Fabricação de Produtos de Madeira
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel
Impressão e Reprodução de Gravações
Fabricação de Coque, de Produtos derivados do Petróleo e de Biocombustíveis
Fabricação de Produtos Químicos
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos
Metalurgia
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, exceto Veículos Automotores
Fabricação de Móveis
Fabricação de Produtos Diversos
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
Os valores apresentados por município foram projetados nas bacias hidrográficas
adotando-se o critério da localização da sede municipal. A Figura 2.21 apresenta os
resultados, ordenados pelas maiores retiradas de água, sendo detalhadas as demandas
para os maiores usuários no Quadro 2.9. Os resultados apresentados na figura e quadro
em questão mostram que os maiores usuários de água para consumo industrial são dos
setores de metalurgia e fabricação de celulose e papel.
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Número CNAE da atividade industrial
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Figura 2.21 – Estimativa de Retirada de Água na Indústria de Transformação do Espírito
Santo em 2015.
Fonte: ANA, 2017.
Quadro 2.9 – Maiores Setores Usuários de Águas para Consumo Industrial.

Retirada de água
em 2015 (m3/dia)

CNAE Indústrias de transformação
17
24
10
19
23

Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel
Metalurgia
Fabricação de Produtos Alimentícios
Fabricação de Coque, de Produtos derivados do Petróleo e de
Biocombustíveis
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos
Fonte: ANA, 2017.

67.547
58.274
36.184
32.416
12.242

A distribuição das retiradas de água por bacia hidrográfica é ilustrada na Figura 2.22. A
bacia do Litoral Centro-Norte apresenta grande preponderância com as contribuições
da Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (CNAE 17) e Metalurgia (CNAE
24). Ao norte do Rio Doce destacam-se as bacias do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce,
e UGRH São Mateus com as retiradas de água para Fabricação de Coque, de Produtos
derivados do Petróleo e de Biocombustíveis (CNAE 19). A Fabricação de produtos
alimentícios (CNAE 10) é mais relevante nas bacias/UGRH Itapemirim, Jucu, Barra
Seca e Foz do Rio Doce e Santa Maria do Doce. A Fabricação de Produtos Minerais
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Não-Metálicos, geralmente beneficiamento de granito, mármore, etc., ocorre na maior
parte das bacias/UGRHs, com destaque para Itapemirim e Litoral Centro-Norte. A
análise das atividades industriais será retomada em maiores detalhes nos tópicos de
cada UGRH.
Demanda total de retirada de água (m3/dia)
0

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Itaúnas
São Mateus
Pontões e Lagoas do Rio Doce
Barra Seca e da Foz do Rio Doce
Guandu
Santa Maria do Rio Doce
Santa Joana
Litoral Centro-Norte
Santa Maria da Vitória
Jucu
Benevente
Novo
Itapemirim
Itabapoana

Figura 2.22 – Estimativa de Retirada de Água na Indústria de Transformação no Espírito
Santo por Bacia Hidrográfica, em 2015.
Fonte: ANA (2017)

2.7.4

População

Finalmente, sob o título população, avalia-se a demanda de abastecimento de água.
Para tanto, foram obtidas as populações em cada município do Espírito Santo entre os
anos 2000 e 2017. Para os anos 2000, 2007 e 2010 são apresentados valores da
população municipal urbana e rural; para os anos após 2010 apenas totais
populacionais. Para fazer a desagregação dos totais populacionais entre população
urbana e rural foram calculados os percentuais da população urbana sobre a total (taxas
de urbanização) para os anos 2000, 2007 e 2010 e projetados até 2017, de acordo com
tendência linear. Isto permitiu estimar as populações urbanas e rurais a partir de 2010.
Para projetar espacialmente a população municipal urbana sobre as bacias
hidrográficas adotou-se o mesmo critério que foi aplicado ao VAB industrial, tendo por
base a localização da sede municipal. Para a população rural o critério se baseou nos
percentuais da área municipal em cada bacia.
A Figura 2.23 e a Figura 2.24 apresentam os resultados para a população urbana e para
a população rural, respectivamente, com as projeções em cada bacia hidrográfica. Vale
notar que as legendas estão ordenadas pelas bacias com maiores populações.
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Figura 2.23 – Estimativa da População Urbana em cada Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE – Estimativas da população.

Considerando uma situação comum no país, é verificada a tendência à urbanização,
com a população urbana crescente e a população rural em geral decrescendo; o Espírito
Santo não foge a esta tendência, embora a população rural se reduza a taxas mais
suaves às que geralmente são encontradas em outros estados. Esse fato é sintoma da
produtividade de sua agricultura, que permite manter a população na zona rural. As
populações das bacias/UGRHs no entorno da RMGV são as maiores: Jucu, Litoral
Centro-Norte e Santa Maria Vitória. Mas a UGRH Itapemirim, com a participação de
Cachoeiro de Itapemirim, possui a maior população urbana fora da RMGV, sendo a
terceira população urbana, muito próxima à da bacia hidrográfica do Santa Maria da
Vitória.
Quanto à população rural, as maiores são verificadas nas bacias/UGRHs Itapemirim,
São Mateus e Pontões e Lagoas do Rio Doce confirmando os seus maiores VABs
agropecuários.
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Figura 2.24 – Estimativa da População Rural em cada Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE – Estimativas da população.

2.7.5

Resumo e conclusão

Em resumo, o Estado do Espírito Santo manteve uma dinâmica econômica importante,
especialmente na indústria, até 2014, onde alcançam os registros do VAB. A
agropecuária, embora tenha pequena participação no VAB total, é atividade relevante
na manutenção da população rural e por iniciar a cadeia da agroindústria que se refletirá
na produção de alimentos, bebidas e couros, que são atividades industriais importantes.
Além disto, é uma atividade dependente de água de chuva, quando cultivada em
sequeiro, e apresenta grande intensividade hídrica, quando cultivada com irrigação.
O VAB industrial é gerado por indústrias pouco hidrointensivas, da cadeia do petróleo
e, portanto, sem impactos consideráveis no balanço hídrico. Parece existir um
deslocamento das atividades industriais da RMGV para o sul do Estado, no município
de Presidente Kennedy e seu entorno, devido à exploração do petróleo do Pré-Sal.
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A população urbana é crescente, e a rural estabilizada, o que atesta a contribuição da
agropecuária na fixação da população no meio rural.
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3

ANÁLISE

QUALI-QUANTITATIVA

DOS

RECURSOS

HÍDRICOS

SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS POR UGRH
Estas análises são apresentadas para as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos
(UGRHs), iniciando-se com a realização de algumas considerações. Inicialmente,
ressalta-se que se trata da síntese das informações já apresentadas nos relatórios
anteriores, sendo atualizadas com algumas novas informações que surgiram após a
entrega dos relatórios anteriores e a parte de descrição econômica para cada UGRH e
bacia hidrográfica, que não haviam sido previamente apresentadas e o são aqui para
melhor consideração destas divisões hidrográficas.
Para as análises por município, adotou-se que o mesmo pertence à unidade de gestão
em que se encontra a maior parte da sua sede urbana, sendo esta obtida a partir da
consolidação das áreas edificadas do shapefile de usos e cobertura de solo do IEMA
(2012-2015). A classificação dos municípios seguindo este critério é apresentada no
Quadro 3.1 e Figura 3.1.
Quadro 3.1 – Distribuição dos Municípios do Espírito Santo nas UGRHs.
Área do
Parcela do
Parcela da
UGRH
Município
município
município na sede urbana
(km²)
UGRH
na UGRH
1. Boa Esperança
428,5
63%
62%
2. Montanha
1.099,6
100%
100%
3. Mucurici
541,5
100%
100%
Itaúnas
4. Pedro Canário
433,8
100%
100%
5. Pinheiros
973,1
100%
100%
6. Ponto Belo
360,7
47%
100%
7. Água Doce do Norte
475,6
100%
100%
8. Barra de São Francisco
938,7
100%
100%
9. Conceição da Barra
1.185,8
31%
82%
10. Ecoporanga
2.287,4
100%
100%
São
Mateus
11. Mantenópolis
320,4
57%
100%
12. Nova Venécia
1.442,2
89%
100%
13. São Mateus
2.339,4
81%
100%
14. Vila Pavão
433,3
100%
100%
15. Afonso Cláudio
950,9
100%
100%
16. Águia Branca
454,5
99%
100%
17. Alto Rio Novo
228,1
100%
100%
18. Baixo Guandu
915,7
100%
100%
19. Brejetuba
343,5
100%
100%
20. Colatina
1.416,8
100%
100%
21. Governador Lindenberg
360,0
100%
100%
Doce
22. Itaguaçu
525,1
100%
100%
23. Itarana
305,1
100%
100%
24. Jaguaré
659,8
96%
100%
25. Laranja da Terra
458,6
100%
100%
26. Linhares
3.503,4
88%
100%
27. Marilândia
309,0
100%
100%
28. Pancas
829,8
100%
100%
29. Rio Bananal
642,2
100%
100%
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Área do
Parcela do
município
município na
(km²)
UGRH
30. São Domingos do Norte
298,6
100%
31. São Gabriel da Palha
434,9
100%
32. São Roque do Canaã
342,0
100%
33. Sooretama
586,7
100%
34. Vila Valério
470,4
100%
35. Aracruz
1.420,3
100%
36. Fundão
286,9
100%
Litoral
37. Ibiraçu
201,3
96%
Centro38. João Neiva
284,7
35%
Norte
39. Santa Teresa
683,2
31%
40. Serra
547,7
70%
41. Cariacica
279,7
100%
42. Domingos Martins
1.229,2
100%
43. Marechal Floriano
285,4
99%
44. Santa Leopoldina
718,1
87%
Litoral
Central
45. Santa Maria de Jetibá
735,2
100%
46. Viana
312,3
100%
47. Vila Velha
209,9
70%
48. Vitória
84,9
95%
49. Alfredo Chaves
615,8
100%
50. Anchieta
406,1
100%
51. Guarapari
592,8
79%
Litoral
52. Iconha
203,5
100%
Centro-Sul
53. Piúma
74,0
100%
54. Rio Novo do Sul
204,5
100%
55. Vargem Alta
413,6
48%
56. Alegre
772,0
100%
57. Atílio Vivácqua
223,4
100%
58. Cachoeiro de Itapemirim
878,2
100%
59. Castelo
664,1
100%
60. Conceição do Castelo
369,2
100%
61. Ibatiba
239,0
88%
62. Ibitirama
330,4
100%
Itapemirim 63. Irupi
184,5
100%
64. Itapemirim
562,0
80%
65. Iúna
459,4
61%
66. Jerônimo Monteiro
162,0
100%
67. Marataízes
130,2
100%
68. Muniz Freire
678,8
100%
69. Muqui
327,5
80%
70. Venda Nova do Imigrante
185,9
100%
71. Apiacá
194,0
100%
72. Bom Jesus do Norte
89,2
100%
73. Divino de São Lourenço
173,9
100%
74. Dores do Rio Preto
158,1
100%
Itabapoana
75. Guaçuí
468,4
100%
76. Mimoso do Sul
869,3
100%
77. Presidente Kennedy
583,3
89%
78. São José do Calçado
273,5
100%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
UGRH

Município
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Figura 3.1 – Classificação dos Municípios do Espírito Santo por UGRH.
Fonte: AGERH, 2017; IEMA, 2012 adaptado.
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Para cada UGRH serão apresentados itens que brevemente fazem a sua descrição,
avaliam a disponibilidade hídrica, analisam a sua economia e uso do solo, apresentam
as estimativas das demandas hídricas e apresentam o balanço hídrico em termos de
quantidade e de qualidade. As fontes de informações referentes a cada item serão a
seguir comentadas.
Para a descrição das unidades de gestão, foram utilizadas as informações de clima e
vegetação do Brasil do IBGE (IBGE, 2006b; IBGE, 2012), além das Unidades de
Conservação do MMA (2016) complementadas com dados do IEMA (2017) e da Base
Cartográfica Contínua do Brasil ao Milionésimo do IBGE (BCIM, 2017). As análises de
população utilizaram a projeção elaborada pelo Consórcio com base na metodologia
desenvolvida no “Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água” (ANA, 2012).
Os dados provenientes para as análises de disponibilidade hídrica superficial são do
Hidroweb (ANA, 2017) e as vazões de referência Q90% obtidas do “Projeto Águas
Limpas” (IEMA, 2009). Para a avaliação da rede hidrométrica foram consideradas as
estações com dados. Para avaliar a suficiência da rede utilizou-se a densidade mínima
recomendada pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM, 2008).
Nas análises de disponibilidade hídrica subterrânea, a fonte principal de dados foi o
Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS (2017), complementado por
Menezes (2012), Neira et al. (2008), Leal (2007) e Oliveira (2017). Porém, deve-se
ressaltar que, apesar das análises serem apresentadas por UGRH, os aquíferos não
seguem as mesmas delimitações das bacias hidrográficas, de forma que é necessária
cautela quanto aos quantitativos apresentados e à adoção da disponibilidade hídrica
subterrânea como suprimento dos recursos hídricos superficiais.
Para o item que descreve a economia, incluindo as principais atividades econômicas
usuárias de água – agropecuária e indústria - optou-se por usar informações do IBGE,
relacionadas aos Valores Adicionados Brutos a preços correntes no período de 2002 a
2014. No que se refere às atividades agropecuárias, foram consideradas as áreas de
cultivos permanentes e temporários apresentadas pelo IBGE em seu Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola, de 2016. As áreas irrigadas foram obtidas em estudo
recente da Agência Nacional de Águas (ANA, 2017c), tendo por base o ano 2015, bem
como as estimativas das demandas hídricas industriais, obtidas em ANA (2017a). Os
rebanhos animais, referentes ao ano 2015, foram obtidos no Sistema IBGE de
Recuperação Automática – SIDRA.
Enfatiza-se que nas estimativas de demandas hídricas realizadas, a serem comentadas
mais à frente, e que serviram de base para os balanços hídricos, foram usadas outras
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referências, tendo por base as Outorgas de direitos de uso de água da AGERH. Ao
contrário das que se usou no item de economia, no qual as atividades econômicas
usuárias de água se reportavam ao município, as demandas foram projetadas em cada
UGRH ou bacia. Optou-se por trabalhar com fontes distintas devido ao fato de que na
economia o objetivo é a obtenção de um panorama da UGRH sem necessidade de
localização espacial mais precisa. O uso de dados indiretos para estimativa permite
abranger tanto usos outorgados, quanto os que não o são, seja por serem de pequena
expressão, seja por não estarem ainda regularizados.
Para efeitos de balanço hídrico, porém, a localização espacial é relevante e justifica a
utilização das Outorgas de direitos de uso de água, complementadas por outras
informações que são indicadas. Mesmo entendendo-se que nem todos os usos estão
outorgados, em especial na agropecuária.
Para o uso e cobertura de solo foram utilizadas as informações vetoriais do IEMA (20122015), sendo apresentado neste relatório com alguns agrupamentos de classes, de
forma a aperfeiçoar as análises e incluir as informações de desmatamento nas UGRHs.
O Quadro 3.2 mostra quais as classes originais do arquivo e seus respectivos
agrupamentos.
Quadro 3.2 – Considerações quanto a Classificação do Uso e Cobertura de Solo.
Classe original do uso e
Classe apresentada no Consideração quanto ao
cobertura de solo
relatório
desmatamento
Área Edificada
Área Edificada
Áreas Desmatadas
Cultivo Agrícola - Café

Áreas Desmatadas

Extração Mineração

Cultivo Agrícola de Café
Cultivo Agrícola de Canade-açúcar
Extração Mineral

Cultivo Agrícola - Abacaxi

Outros cultivos agrícolas

Áreas Desmatadas

Cultivo Agrícola - Banana

Outros cultivos agrícolas

Áreas Desmatadas

Cultivo Agrícola - Coco-da-Baía

Outros cultivos agrícolas

Áreas Desmatadas

Cultivo Agrícola - Mamão
Cultivo Agrícola - Outros Cultivos
Permanentes
Cultivo Agrícola - Outros Cultivos
Temporários
Afloramento Rochoso

Outros cultivos agrícolas

Áreas Desmatadas

Outros cultivos agrícolas

Áreas Desmatadas

Outros cultivos agrícolas

Áreas Desmatadas

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Macega

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Massa D'água

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Outros

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Reflorestamento - Pinus

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Reflorestamento - Seringueira

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Solo Exposto

Outros usos e coberturas

Áreas Desmatadas

Cultivo Agrícola - Cana-De-Açúcar
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Áreas Desmatadas
Áreas Desmatadas

Classe original do uso e
cobertura de solo
Pastagem

Classe apresentada no
relatório
Pastagem

Consideração quanto ao
desmatamento
Áreas Desmatadas

Reflorestamento - Eucalipto

Plantação de Eucalipto
Remanescentes
Florestais
Remanescentes
Florestais
Remanescentes
Florestais
Remanescentes
Florestais
Remanescentes
Florestais
Remanescentes
Florestais

Áreas Desmatadas

Brejo
Campo Rupestre/Altitude
Mangue
Mata Nativa
Mata Nativa em Estágio Inicial de
Regeneração
Restinga

Remanescentes Florestais
Remanescentes Florestais
Remanescentes Florestais
Remanescentes Florestais
Remanescentes Florestais
Remanescentes Florestais

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

As informações de uso e cobertura do solo também foram utilizadas para confrontar as
informações de lavras de mineração do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) e do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), quanto as localizações em
áreas de remanescentes florestais. Por estas fontes não permitirem uma estimativa
adequada das demandas hídricas para mineração, foi utilizado o Cadastro de Outorgas
disponibilizado pela AGERH para estes cálculos.
Uma síntese das estimativas das demandas hídricas da UGRH será apresentada para
cada UGRH, sendo estas subdivididas em três itens: demandas hídricas consuntivas,
que inclui principalmente abastecimento humano, indústria e mineração, e agricultura;
demandas hídricas não consuntivas, caracterizadas por aproveitamento hidrelétrico e
turismo; e lançamento de poluentes em meio hídrico, que caracteriza as cargas
poluentes passíveis de alcançar os corpos hídricos da região, sendo estas oriundas
principalmente de efluentes domésticos. Finaliza-se este item com um levantamento das
comunicações de doenças de veiculação hídrica, causadas pela falta de saneamento
básico, tema afim do lançamento de poluentes em meio hídrico.
Os dados de abastecimento urbano foram extraídos do Cadastro de Outorgas da
AGERH e comparados com dados do IBGE de 2010, além das projeções populacionais
elaboradas e os valores per capita utilizados no Atlas do Abastecimento Urbano de Água
– Panorama Nacional (ANA, 2010). Para a demanda rural foi utilizada a mesma projeção
da demanda urbana, mas os coeficientes de demandas per capita utilizados foram
retirados do Plano Nacional de Recursos Hídricos (FGV, 1998).
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O Cadastro de Outorgas também foi utilizado para obtenção das demandas de
aquicultura, pesca e indústria. Para a indústria foram consultados também as bases de
dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e FINDES.
Para análise das informações sobre pesca e aquicultura e estimativas das demandas
de pecuária e agricultura irrigada foram consultadas as informações da Pesquisa
Pecuária Municipal e da Produção Agrícola Municipal do IBGE para os anos disponíveis,
2014 e 2015.
Quanto às informações de geração de energia e turismo, os dados levantados são do
Banco de Informações de Geração da ANEEL (2017), dos dados da Cartilha de
Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas, do Ministério do Turismo (MTur,
2016) e da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR, 2017).
O arquivo do IEMA também foi utilizado para a estimativa das cargas agrícolas
poluidoras, sendo feita sua intersecção com as células resultantes do cruzamento entre
as ottobacias da Agência Nacional de Águas (ANA) e os setores do Censo (IBGE, 2010).
Adotaram-se, ainda, os coeficientes de exportação e abatimento de DBO, os quais são
apresentados no Quadro 3.3, com base nos valores utilizados em outros Planos de
Bacia.
Quadro 3.3 – Coeficientes de Exportação e Taxas de Abatimento para DBO.
Uso do Solo

Área (ha)

Carga Unitária (kg/ha.dia)

Taxa de remoção

Agricultura

670.296

0,04910

0,95

Fonte: IEMA (2012); Adaptado de COMITÊS PCJ (2011); ANA (2013); AGUASPARANA
(2013a); AGUASPARANA (2013b); SECIMA (2015); Gomes et al. (1998).

O balanço hídrico quantitativo foi realizado em cada célula identificada por ottobacias
de nível 10, e agregada em mapas para melhor visualização. No total do Espírito Santo
foram usadas 1.734 células para o balanço hídrico. O balanço hídrico quali-quantitativo
utilizou a simplificação da vazão de diluição para considerar o lançamento das cargas
poluentes. Para o cálculo das vazões necessárias para diluição das cargas
remanescentes, utilizou-se como referência os padrões correspondentes a Classe 2 da
Resolução CONAMA 357/2005, embora já haja enquadramento aprovado para a bacia
do rio Benevente. Tal opção se deve ao fato de que as informações não permitiam a
adequada espacialização ou a localização dos trechos corretos em cada classe em
função de suas devidas ottobacias.
Para as cargas remanescentes industriais e de outros usos foram utilizados os dados
do Cadastro de Outorgas da AGERH de 2017, sendo considerada uma eficiência do
tratamento dos efluentes industriais na ordem de 85% para o cálculo da carga gerada.
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Já para os índices de esgotamento sanitário, foram utilizadas informações
disponibilizadas pela CESAN e SAAEs (Serviços Autônomos de Água e Esgotos)
presentes no Estado. Para complementar as informações não recebidas, foram
utilizados dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) e do
Atlas Esgotos (ANA, 2017b).
As informações relacionadas a doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de
saneamento básico foram obtidas através do Banco de Dados do Ministério da Saúde
– DATASUS, para os anos entre 2007 e 2015, as quais estão disponibilizadas em nível
municipal. Foram analisadas as ocorrências de cinco doenças, as quais são: Cólera,
Esquistossomose, Hepatite (considerando apenas a ocorrência por alimento/água),
Febre Tifóide e Leptospirose.
Finalmente, para apresentação dos resultados de balanço hídrico das UGRHs foi
utilizada a classificação apresentada no Quadro 3.4.
Quadro 3.4 – Classificação de Balanço Hídrico (Demanda/Q90%).
Boa condição de disponibilidade; pouca atividade de gerenciamento é
< 25%
necessária, e a água é considerada um bem livre, que pode ser captada por
qualquer empreendimento sem maiores consequências;
Situação potencialmente preocupante, devendo ser desenvolvidas ações de
25 a 50%
gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento;
Situação preocupante; a atividade de gerenciamento é indispensável,
50 a 75%
exigindo a realização de investimentos médios;
Situação crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes
75% a 100%
investimentos;
Situação muito crítica, em que atividades de gerenciamento e de
> 100%
investimentos e realocação de demandas são necessárias de forma urgente.
Fonte: adaptado de ANA, 2005.

Ressalta-se, ainda, que para o balanço hídrico integrado – usando as disponibilidades
hídricas superficiais e subterrâneas em conjunto – foi considerado que a disponibilidade
hídrica subterrânea correspondeu a 20% da reserva renovável, valor usualmente
adotado no país. Deve ser enfatizado que a avaliação deste balanço hídrico integrado
foi realizada apenas em termos quantitativos, não sendo inserida a demanda de água
para diluição de poluentes. Para estas análises também foram utilizadas informações
de estações do Hidroweb, além de dados do Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (SIAGAS, 2017).
A seguir serão apresentadas as principais características de cada Unidade de Gestão
de Recursos Hídricos (UGRH).
3.1

UGRH Itaúnas

A UGRH de Itaúnas encontra-se ao norte do Estado, abrangendo uma área de cerca de
4.300 km² na divisa com os Estados da Bahia e Minas Gerais. Seus principais corpos
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hídricos são o Rio Itaúnas e seu afluente, o Rio do Sul. Deve ser notado que alguns
afluentes da margem esquerda, identificados no item 2.5.1 - Análise da gestão
compartilhada de recursos hídricos de domínio da União e de domínio de outras
unidades federativas – têm nascentes na Bahia e, assim, suas águas são de domínio
da União.
Dos 78 municípios capixabas, cinco encontram-se com suas sedes urbanas totalmente
inseridas dentro da UGRH (Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo)
e um, Boa Esperança, tem sua sede no divisor com a UGRH São Mateus. A população
urbana e rural desses municípios representa apenas 3% do total do Estado. Na Figura
3.2 pode ser verificada a localização da UGRH, bem como a sua população urbana e
rural, além da taxa de urbanização dos municípios.

Figura 3.2 – Caracterização da UGRH Itaúnas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O clima da região é classificado como quente, predominantemente úmido com 1 a 3
meses secos e super-úmido com subseca na faixa litorânea. A cobertura vegetal em
toda extensão da unidade é de Floresta Ombrófila Densa, com quatro Unidades de
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Conservação em seu território: Reservas Biológicas Córrego do Veado e Córrego
Grande, Floresta Nacional de Rio Preto e o Parque Estadual de Itaúnas no litoral.
3.1.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

A região apresenta índices de precipitação máxima diária entre 28 e 36 mm e acumulada
anual entre 1.000 e 1.300 mm. Não há registros de eventos extremos de inundação,
mas a maior parte da unidade registra eventos críticos de secas e estiagens.
Os índices de déficit hídrico são consideráveis para esta UGRH, mesmo no interior onde
são mais baixos, mas ainda assim relevantes. Já na região costeira os resultados são
os mais elevados do Estado (390 a 420 mm de déficit).
Na Figura 3.3 se observa as estações de monitoramento inseridas na UGRH Itaúnas:
não há estações telemétricas; existem 3 estações fluviométricas com dados, duas
operantes que registram sedimentos e qualidade da água; e as estações pluviométricas
somam 9 com dados. Quanto ao diagnóstico de densidade de rede de monitoramento
da unidade, a fluviométrica é considerada insuficiente e, como ainda não há estação de
monitoramento sedimentométrico, a rede de monitoramento de sedimentos é deficitária.
Já a densidade de estações pluviométricas é suficiente para a área.
Na região foram identificados 143 poços tubulares e manuais, sendo que a análise das
informações resultou em uma disponibilidade hídrica subterrânea de cerca de 316
milhões de m³ ao ano (7% da reserva subterrânea estadual), sendo 83% provenientes
das reservas de aquíferos granulares, em sua maioria terciários, e 17% restantes de
aquíferos fissurais.
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Figura 3.3 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais da UGRH Itaúnas.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

3.1.2

Economia

A Figura 3.4 mostra a evolução dos VABs entre 2002 e 2014. Os valores para serviços
e administração pública são sistematicamente crescentes. O mesmo ocorre com o VAB
industrial, embora se situe em um patamar mais baixo que os demais. O VAB
agropecuário após atingir um pico em 2011, decresceu até 2014, algo que deve ter tido
continuidade com a seca a partir desse ano.
Na Figura 3.5 está apresentada a evolução percentual dos VABs entre os diferentes
agregados com relação ao VAB total na UGRH Itaúnas. Esta é a UGRH onde o VAB da
agropecuária se destaca entre os demais, estando próximo aos VABs dos serviços e da
administração pública (administração, saúde e educação públicas e seguridade social).
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Figura 3.4 – Evolução dos VABs na UGRH Itaúnas.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

Nesta UGRH, em 2016, de acordo com o IBGE, se encontrava a maior área estadual de
produção de cana-de-açúcar, com mais de 32 mil ha, e de mandioca, com mais de 2.000
ha. Entre as culturas permanentes destacava-se o café robusta e o mamão, com quase
23.000 ha e 2.500 ha, respectivamente, sendo esta UGRH a maior produtora estadual
do segundo. Estimativas da ANA tendo por base o ano 2015, indicaram que existem
nesta UGRH quase 20.000 ha de cana de açúcar irrigada, quase 10.000 ha com outras
culturas irrigadas por pivô central e quase 15.000 ha irrigados com outras culturas (ANA,
2017c). A área irrigada total atinge quase 43.000 ha, a segunda maior do Estado,
superada apenas na bacia hidrográfica Pontões e Lagoas do Rio Doce, mas sem ter a
disponibilidade hídrica desta última.
Em termos de uso de água para criação de animais, era a terceira maior do Estado,
atrás apenas de São Mateus e Itapemirim, com destaque para a bovinocultura.
Na indústria, com relação ao uso de água, existe uma preponderância em produtos
alimentícios (CNAE 10) e na fabricação de biocombustíveis (CNAE 19), possivelmente
etanol, devido ao cultivo de cana de açúcar (ANA, 2017a).
A alta participação do VAB da administração pública mostra a dependência da bacia
com relação aos repasses intergovernamentais, indicando que a UGRH depende
altamente destas contribuições, reduzindo a relevância relativa da produção interna.
Esta UGRH é aquela que apresenta maior percentual de contribuição do VAB da
administração pública, entre todas as demais.
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Figura 3.5 – Evolução dos VABs na UGRH Itaúnas em relação à VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

3.1.3

Usos do solo

Na região da UGRH Itaúnas, quase 20% de sua abrangência é caracterizada por áreas
de remanescentes florestais. Nas áreas desmatadas, os principais usos de solo são
pastagem, presentes em quase metade da área da unidade; e cultivo de cana-de-açúcar
e eucalipto, cobrindo cerca de 12% do território da UGRH cada uso, conforme verificase na Figura 3.6.
A análise da interseção de lavras e usos de solo resultou em que aproximadamente
25% das áreas com concessão de lavra ou com registro de extração estão em regiões
de remanescentes florestais, tornando um conflito existente devido à grande
possibilidade de desmate. Também há potenciais conflitos em locais com pedidos de
licenciamento: cerca de 8% das áreas com requerimento de autorização para lavra
estão em regiões de remanescentes florestais.
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Figura 3.6 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH Itaúnas.
Fonte: IEMA, 2012.

3.1.4

Demandas hídricas

3.1.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A demanda hídrica total na UGRH Itaúnas é de 8.225 L/s, cerca de 7% do total de
demandas do Estado, sendo que o uso predominante é a agricultura, correspondendo
aproximadamente 90% de toda a captação hídrica na UGRH, conforme mostra o Quadro
3.5.
A região não possui Outorga de captação de água para a atividade de aquicultura,
embora haja informações sobre a produção de tilápia, sendo que esta representa menos
de 1% do total da produção do Espírito Santo.
A demanda para agricultura irrigada na UGRH Itaúnas é de 7.492 L/s, que corresponde
a 8,4% de toda área irrigada do Estado. A maior parte é destinada ao plantio de café. A
região também produz frutas irrigadas, alimentos básicos e legumes, porém em menor
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escala. A demanda captada para pecuária é de 202 L/s, equivalente a 13% da pecuária
do Estado.
Quadro 3.5 – Demandas Hídricas Captadas e seus respectivos Percentuais na UGRH
Itaúnas.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
330,6
4,0%
23,3
0,3%
202,3
2,5%
7.491,5
91,1%
177,7
2,2%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
8.225,5
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.1.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
Encontra-se na UGRH Itaúnas apenas a UTE da Laticínios Resende, com uma
produção de 347 kW no município de Montanha. Já o turismo na unidade encontra-se
relacionado principalmente às atividades econômicas desenvolvidas na região chamada
Doce Terra Morena, denominada assim devido à produção de frutas (doce) e carne de
sol (morena). Não apresenta, portanto, demandas hídricas.
3.1.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
A UGRH Itaúnas possui um índice de coleta de esgoto de 62%. Porém, apenas 27% da
população possui tratamento, como mostra a Figura 3.7. Mais de 26 mil habitantes não
têm serviço de coleta de esgoto em seu respectivo domicílio.
Foram contabilizadas 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) na UGRH, com
eficiências que variam de 13% a 94% para remoção de DBO, sendo estas listadas no
Quadro 3.6.

27%
38%

Itaúnas

Sem coleta
Com coleta e sem
tratamento
Com Tratamento

35%

Figura 3.7 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Itaúnas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Quadro 3.6 – ETEs na UGRH Itaúnas.
Município

ETE

Montanha

ETE
Vinhático/Montanha

Montanha

ETE Montanha

ETE Mucurici Sede
Fossa-Filtro III
ETE Itabaiana/Mucurici
Mucurici
(Sede)
ETE Itabaiana/Mucurici
Mucurici
(Sede 2)
ETE Bairro
Pedro Canário
Camata/Pedro Canário
ETE Pedro Canário Pedro Canário
Centro
ETE Cristal/Pedro
Pedro Canário
Canário
ETE Itamira/Ponto
Ponto Belo
Belo(Fossa Filtro)
ETE Ponto Belo (Sede)
Ponto Belo
(Fossa Filtro)
ETE Ponto Belo (Sede
Ponto Belo
2)
Mucurici

Tratamento
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Fossa-Filtro
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio

Eficiênci
a
94%
82%
49%
13%
98%

Lagoa facultativa

68%

Reator anaeróbio

62%

Tanque séptico + Filtro
anaeróbio
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Tanque séptico + Filtro
anaeróbico
Lagoa facultativa

82%
92%
77%
75%

Fonte
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

No que se refere às cargas orgânicas remanescentes, estimou-se que chegam
diariamente nos corpos hídricos da UGRH aproximadamente 3.300 kg de DBO, 3% do
montante total do Estado, sendo que 92% destas cargas são oriundas de efluentes
domésticos e o restante proveniente de lançamentos difusos. A partir destas
informações, calculou-se também as vazões necessárias para a diluição destas cargas,
concluindo que a demanda seria da ordem de 7.720 L/s para diluição do montante da
carga lançada, de forma a diluí-la para manter na Classe 2 da Resolução CONAMA
357/2005 os corpos hídricos (Quadro 3.7).
Quanto a doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de saneamento básico, a
UGRH de Itaúnas apresenta apenas uma ocorrência de Esquistossomose registrada no
ano de 2014; as demais doenças não apresentam ocorrências no período de 2007 a
2015.
Quadro 3.7 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Itaúnas.
Cargas
Vazão
Representatividade
Setor
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
Doméstica
3.064,0
7.092,7
91,9%
Cargas difusa
268,5
621,5
8,1%
Outros Usos
1,3
3,1
0,0%
TOTAL
3.333,9
7.717,3
100,0%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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3.1.5

Balanço Hídrico

O balanço hídrico quantitativo da UGRH Itaúnas, apresentado na Figura 3.8, possibilita
verificar que os trechos que apesentam uma demanda captada acima da Q 90% estão
localizados na porção central da unidade, principalmente no município de Pinheiros e
em menores extensões nas abrangências de Montanha e Pedro Canário, onde estão
concentradas cerca de 70% do montante captado para uso agrícola. Destaca-se, ainda,
que a unidade é a que possui o maior território destinado ao cultivo de cana-de-açúcar.
Na faixa litorânea encontram-se os trechos de rios menos críticos, sendo que o baixo
impacto nestes corpos hídricos pode ser atribuído à existência do Parque Estadual de
Itaúnas nesta região.
A análise do balanço hídrico integrando os aspectos qualitativos obteve resultados
semelhantes conforme mostra a Figura 3.9, com os trechos mais críticos também na
parte central da unidade, com um agravamento em rios próximos a áreas urbanas
devido às cargas de poluentes domésticos.
De forma geral, a UGRH Itaúnas se encontra em situação muito crítica nos aspectos
quantitativos e qualitativos, com uma demanda que supera em 2,3 vezes a vazão
superficial disponível. Mesmo quando considerada a utilização das disponibilidades
hídricas subterrâneas da UGRH no balanço hídrico quantitativo, resulta em um uso
aproximadamente 30% superior ao estimado como disponível. Como consequência,
investimentos na infraestrutura hídrica, gerenciamento das disponibilidades e
realocação de demandas são demandados.
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Figura 3.8 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Itaúnas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Figura 3.9 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Itaúnas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.2

UGRH São Mateus

Na porção norte do Espírito Santo localiza-se a UGRH São Mateus, com
aproximadamente 8.000 km², concentrando 8% da população total do Estado em oito
municípios com sedes urbanas totalmente nela inseridas.
Seus principais corpos hídricos são o Rio São Mateus e seus Braços Norte e Sul,
conhecidos também como Rio Cotaxé e Rio Cricaré, respectivamente, ambos com
nascentes em Minas Gerais e, portanto, com águas de domínio da União. A localização
da unidade de gestão, os municípios com suas sedes inseridas nesta com suas
respectivas taxas de urbanização podem ser verificadas na Figura 3.10. Os municípios
cujas sedes se encontram nesta UGRH são: Águia Branca, Barra de São Francisco,
Conceição da Barra, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia, São Mateus e Vila
Pavão. A sede de Boa Esperança está no divisor com a UGRH Itaúnas.
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Figura 3.10 – Caracterização da UGRH São Mateus.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O clima é quente praticamente em toda extensão da UGRH São Mateus, variando entre
úmido com 1 a 3 meses secos, além do clima super-úmido com subseca na porção
litorânea. Nesta unidade há predomínio de Floresta Ombrófila Densa, porém ao oeste
há porções de Floresta Estacional Semidecidual e Áreas de Formações Pioneiras no
litoral.
A Área de Proteção Ambiental Conceição da Barra, parte do Parque Estadual de
Itaúnas, o Parque Natural Municipal de Conceição da Barra e as Reservas Particulares
dos Patrimônios Naturais Lemke e Parati são as Unidades de Conservação na UGRH.
3.2.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

A precipitação máxima diária nesta UGRH se encontra na faixa entre 24 e 36 mm,
enquanto a acumulada anual na maior parte do seu território está entre 1.000 e 1.100
mm. Na zona costeira a precipitação aumenta para 1.300 e 1.600 mm.
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São Mateus está entre os 10 municípios com os maiores índices de inundações do
Estado, seguido, nesta UGRH, de Água Doce do Norte. O pior índice de secas e
estiagens está na área de Nova Venécia, enquanto Ecoporanga apresenta elevado
número de inundações, bem como de secas e estiagens.
A área urbana de Conceição da Barra, localizada na parte sul do município, é a região
de maior deficiência hídrica, com déficits entre 420-450 mm, seguida pelo município de
São Mateus. No interior, os índices de deficiência hídrica são menores, mas ainda assim
o déficit é superior a 200 mm.
As estações de monitoramento localizadas nesta UGRH são apresentadas na Figura
3.11. Existem 7 estações fluviométricas com dados, sendo que 2 possuem registro de
qualidade e 2 registram qualidade e sedimentos. A rede pluviométrica tem 19 estações
com dados. Duas das estações fluviométricas e uma pluviométrica são telemétricas. A
densidade da rede de monitoramento fluviométrico é considerada insuficiente e a de
monitoramento pluviométrico tem densidade adequada.
Foram identificados 211 poços tubulares e manuais na região. Verificou-se que 74% se
encontra sobre aquíferos fissurais, localizados na porção oeste. A disponibilidade
hídrica subterrânea total foi estimada em 446 milhões de m³, o que corresponde a 9%
do total do Estado.
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Figura 3.11 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais da UGRH São Mateus.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

3.2.2

Economia

A Figura 3.12 mostra VABs crescentes para todos os agregados, com destaque para o
setor de serviços. A evolução dos VABs em relação ao VAB total na UGRH São Mateus
é apresentada na Figura 3.13. Todos os VABs, em percentual do VAB total, foram
verificados em leve redução nos últimos anos, com exceção do relacionado aos
serviços, que se expande. O VAB da administração pública é alto em relação aos
demais, mostrando a dependência das despesas da administração pública na UGRH.
O VAB da agropecuária acha-se no entorno de 10% do VAB total, acima, portanto, da
média estadual, mostrando uma característica agrícola da região.
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Figura 3.12 – Evolução do VAB na UGRH São Mateus.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.13 – Evolução do VAB na UGRH São Mateus em relação ao VAB total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

Esta UGRH tinha em 2016 a maior área em produção de café robusta no Estado, com
mais de 43.000 ha, e a segunda maior de cana de açúcar, com mais de 32.000 ha
(IBGE, 2016). As áreas irrigadas estimadas em 2015 eram de 3.600 ha para a cana de
açúcar, 9.500 para as demais culturas com pivô central e quase 36.000 ha das demais
culturas irrigadas (ANA, 2017c), totalizando quase 41.000 ha, valor próximo da área
irrigada da UGRH Itaúnas.
Em 2015 era a UGRH com maior uso de água para criação animal, com destaque para
a bovinocultura (IBGE).
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O uso de água na indústria, de acordo com estimativas da ANA (2017a) concentravamse principalmente na fabricação de biocombustíveis (CNAE 19), de produtos
alimentícios (CNAE 10) e bebidas (CNAE 11) (ANA, 2017a).
3.2.3

Usos do solo

As áreas desmatadas na UGRH São Mateus representam 77% da área da unidade,
sendo 52% destas utilizadas para pastagem e 8% para os diversos cultivos agrícolas,
incluindo café e cana-de-açúcar. Também se verificam grandes áreas destinadas a
plantações de eucaliptos, principalmente nos municípios de Conceição da Barra e São
Mateus. Os remanescentes florestais cobrem os 23% restantes da unidade, como é
observado na Figura 3.14.

Figura 3.14 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH São Mateus.
Fonte: IEMA, 2012.

Verificou-se existir, como na UGRH Itaúnas, conflitos de uso de solo, visto que
aproximadamente 23% das áreas com concessão de lavra ou com registro de extração
93

mineral estão em regiões de remanescentes florestais. Por outro lado, essas áreas de
potencial conflito não são significantes, com menos de 1% com pedidos de
licenciamento em regiões de remanescentes florestais sem serem ainda atendidos.
3.2.4

Demandas hídricas

3.2.4.1 Demandas hídricas consuntivas
As demandas hídricas totais na UGRH São Mateus atingem 19.211 L/s, representando
17% do total do Estado. O uso predominante é a agricultura, correspondendo
aproximadamente 90% de toda a demanda hídrica da UGRH, conforme ilustrado no
Quadro 3.8.
Quadro 3.8 – Demandas Hídricas Captadas e seus respectivos Percentuais na UGRH São
Mateus.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
388,0
2,0%
141,5
0,7%
362,7
1,9%
17.259,4
89,8%
978,4
5,1%
4,2
0,02%
76,8
0,4%
19.211,0
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A aquicultura da UGRH de São Mateus é composta pela produção de tilápia (79%),
tambaqui (7%) e carpa (6%), contribuindo com 3,5% do total da produção do Espírito
Santo. A região possui demanda de água para a atividade de 76,8 L/s, correspondendo
a 8,7% do total do Estado.
A demanda para agricultura irrigada é de 17.259 L/s, que corresponde a 19,3% do
Estado. A maior parte é destinada à irrigação de café, sendo também utilizada em menor
escala para a produção de frutas, alimentos básicos, especiarias e legumes.
A pecuária na UGRH São Mateus tem a segunda maior demanda hídrica para a
atividade no Estado, com uma demanda de 363 L/s, que corresponde 24% do total do
Espírito Santo para esta atividade.
3.2.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
Nesta UGRH está localizada apenas uma UTE em operação, propriedade da
Companhia de Álcool Conceição da Barra S.A., produzindo 11.200 kW de energia a
partir de bagaço de cana-de-açúcar.
O turismo envolve os aspectos naturais das regiões Doce, Pontões Capixabas, com
parte do Parque Nacional homônimo no município de Mantenópolis, compartilhado com
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a bacia hidrográfica dos Pontões e Lagoas do Rio Doce. Existe a Rota Turística Verde
e das Águas, que se vale do interesse histórico do antigo porto da cidade de São
Mateus, além das atividades desenvolvidas na região das Pedras, Pão e Mel, a principal
do setor processador e exportador de rochas ornamentais do Estado.
3.2.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
A UGRH São Mateus apresenta o pior índice de coleta do Estado, com 42% da
população urbana sem esgoto coletado, e o segundo pior índice de tratamento: 11%. A
Figura 3.15 ilustra estes resultados.

11%
Sem coleta
42%

São
Mateus
47%

Com coleta e sem
tratamento
Com Tratamento

Figura 3.15 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH São Mateus.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Localizam-se na unidade 9 Estações de Tratamento de Esgoto, sendo que cinco delas
ficam no município de São Mateus. Os tipos de tratamento empregados nas estações e
suas respectivas eficiências estão detalhados no Quadro 3.9.
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Quadro 3.9 – ETEs na UGRH São Mateus.
ETE
Tratamento
Eficiência
Lagoa anaeróbia +
ETE Barra de São
Lagoa facultativa +
61%
Francisco
Lagoa de maturação
Reator anaeróbio +
ETE Itaúnas*
Biofiltro aerado
92%
submerso

Município
Barra de São
Francisco
Conceição da
Barra
Ecoporanga

ETE Ecoporanga

S.I.

São Mateus

ETE Mantenópolis
Nova
ETE SEAC - São
Mateus
ETE Buritis I

São Mateus

ETE Porto

Reator anaeróbio +
Lodos Ativados
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Reator anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro aerado submerso
(sem decantador)

Mantenópolis
São Mateus

91%

ETE Jacuí - São
Reator anaeróbio
Mateus
ETE Parque das Brisas Reator anaeróbio

São Mateus
São Mateus

74%

Fonte
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

75%

ANA (2017)

65%

ANA (2017)

85%

ANA (2017)

65%

ANA (2017)

65%

ANA (2017)

*Estação com lançamento no mar.

Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

Estima-se que 92% do total de 9 toneladas de DBO lançadas diariamente nos rios desta
UGRH tem origem nos efluentes domésticos, enquanto as parcelas oriundas da
agricultura e outros usos, incluindo indústrias, representam 2% e 6% da carga lançada,
respectivamente. Comparativamente ao total gerado pelo Estado, esta unidade
representa 8% do aporte das cargas remanescentes. Para a diluição destas cargas,
calculou-se que seria necessária uma vazão de 21.000 L/s na UGRH São Mateus, como
mostra o Quadro 3.10.
Quadro 3.10 – Cargas remanescentes estimadas e vazões necessárias para diluição na
UGRH São Mateus.
Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
8.302,8
19.219,5
91,6%
275,4
637,4
3,0%
490,5
1.135,5
5,4%
9.068,7
20.992,4
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Na análise de doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de saneamento básico
para a unidade, verificou-se que foram registrados 10 casos de Esquistossomose, com
uma ocorrência no ano de 2013 e as demais no ano de 2015. Foram detectados três
casos de Leptospirose no ano de 2015, e as demais doenças não apresentam registros
nessa UGRH.
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3.2.5

Balanço Hídrico

Os corpos hídricos mais críticos identificados no balanço hídrico quantitativo na UGRH
São Mateus estão localizados na região central da unidade como mostra a Figura 3.16.
O principal fato causador trata-se das grandes áreas agrícolas, sobretudo em Nova
Venécia e São Mateus, com grandes extensões destinadas ao cultivo de café e canade-açúcar de forma irrigada. Estes municípios somam mais de 80% das captações de
água para agricultura no contexto da UGRH.
De semelhante modo, na análise integrada quali-quantitativa do balanço hídrico, foi
evidenciada uma situação muito crítica, com demanda 2,5 vezes maior que a
disponibilidade. Os trechos mais impactados se encontram na parte central como
ilustrado na Figura 3.17. Outros corpos hídricos também se apresentaram críticos,
especialmente os localizados nas proximidades das áreas urbanas, tendo seus
aspectos qualitativos agravados principalmente devido às cargas poluentes domésticas.

Figura 3.16 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH São Mateus.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Mesmo considerando as disponibilidades hídricas superficiais e as subterrâneas o
balanço hídrico mantém-se crítico, exigindo investimentos de médio porte na unidade,
além de ser indispensável o gerenciamento dos recursos hídricos, com controle das
Outorgas e discussão de alternativas de otimização, redução ou relocação das
demandas.

Figura 3.17 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH São Mateus.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.3

UGRH Doce

Na parte central do Espírito Santo está localizada a UGRH do Rio Doce,
compreendendo cerca de 15.700 km², 34% do território do Estado, sendo a maior
unidade de gestão. O principal corpo hídrico desta unidade é o Rio Doce, com nascente
em Minas Gerais. Além deste, destacam-se também os Rios Pancas, Barra Seca, São
José, Guandu, Santa Maria do Rio Doce e Santa Joana. Destaca-se também um grande
número de lagoas localizadas em ambas as margens do Rio Doce, mas com
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predominância em número e em volume na margem esquerda. A maior delas, de nome
Juparanã, é a terceira maior lagoa de água doce do Brasil, atrás apenas das Lagoas
Mirim (RS) e Feia (RJ). De grande porte ainda podem ser consideradas as Lagoas Nova,
Palmas e Palminhas.
Nesta unidade estão inseridas 20 sedes urbanas capixabas, representando 16% da
população total do Espírito Santo. Destes, dois municípios concentram populações
totais acima de 100 mil habitantes: Colatina e Linhares. A localização da unidade e a
distribuição da população, bem como a taxa de urbanização dos municípios é
apresentada na Figura 3.18. De uma forma geral, pode ser verificado um importante
percentual da população do Estado nesta UGRH, considerando seu grande percentual
de área no contexto do Espírito Santo e, ainda, a presença de dois municípios de grande
relevância e população como Colatina e Linhares.

Figura 3.18 – Caracterização da UGRH Doce.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Para efeitos de gerenciamento de recursos hídricos, cinco bacias hidrográficas foram
delimitadas na UGRH Doce, em função de seus Comitês de Bacias Hidrográficas
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instalados. Elas são identificadas no Quadro 3.11 com as sedes dos municípios que
nelas são incluídos.
Na UGRH Doce há predomínio de Floresta Ombrófila Densa, porém com porções ao
oeste de Floresta Estacional Semidecidua e, no litoral, áreas de Formações Pioneiras.
Encontram-se nela 24 Unidades de Conservação, sendo oito federais, quinze estaduais
e uma municipal.
O clima é quente úmido na maior porção, apenas com uma parte ao sul em clima
mesotérmico brando.
Quadro 3.11 – Bacias Hidrográficas e Sedes Municipais na UGRH Doce.
Bacia hidrográfica
Sedes municipais inseridas na bacia
Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Governador
Pontões e Lagoas do Rio Doce
Lindenberg, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São
Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério
Barra Seca e Foz do Rio Doce
Jaguaré, Linhares, Sooretama
Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba, Laranja da
Guandu
Terra
Santa Joana
Itaguaçu e Itarana
Santa Maria do Rio Doce
Colatina e São Roque do Canaã

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
3.3.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

A UGRH Doce apresenta índices de precipitação máxima diária entre 20 e 36 mm,
sendo que os maiores, entre 36 e 40 mm, ocorrem na região da Lagoa Juparanã. A
precipitação anual acumulada está na faixa de 800 e 1.300mm, sendo elevada na região
costeira e menor no interior. Os municípios em situação mais crítica no que se refere a
inundações são Colatina, Rio Bananal e Linhares, enquanto em relação a secas e
estiagens os municípios mais vulneráveis são Baixo Guandu e Colatina.
A maior parte da UGRH apresenta déficit de disponibilidade hídrica acima de 200 mm,
com destaque para Baixo Guandu e Colatina, sendo o primeiro o município com maior
deficiência de disponibilidade hídrica (450-480 mm) no Estado. Mantenópolis é o único
município na UGRH que apresenta baixa deficiência.
A rede de monitoramento, apresentada na Figura 3.19, é composta por 25 estações
pluviométricas e 18 estações fluviométricas com dados, sendo que destas uma estação
registra qualidade da água e 7 registram tanto sedimentos quanto qualidade da água.
Três das estações fluviométricas e duas das estações pluviométricas são telemétricas.
Considerando a densidade mínima da rede de monitoramento recomendada, as redes
fluviométrica e pluviométrica foram consideradas adequadas.
A UGRH Doce possui a maior parte de poços tubulares e manuais no Estado, com 475
unidades identificadas, a maioria localizada onde são encontrados aquíferos granulares,
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que ocupam apenas um terço de toda sua área. Com uma oferta de cerca de 1.600
milhões de m³ por ano, a região concentra 34% da disponibilidade hídrica subterrânea
do Espírito Santo.

Figura 3.19 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais da URGH Doce.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

3.3.2

Economia

Para avaliar o comportamento dos VABs na UGRH Doce foram analisadas as evoluções
para cada bacia que a compõe. Isto, pois cada uma delas apresenta características
próprias quanto à economia, como será verificado, e esta desagregação espacial
facilitará um melhor conhecimento dos aspectos econômicos envolvidos.
Para a bacia do Pontões e Lagos do Rio Doce a evolução dos VABs mostra um
crescimento significativo do VAB dos serviços e, em segundo lugar, da administração
pública. O VAB da agropecuária mostra uma evolução variada, com decréscimo entre
2008 e 2010, significativo acréscimo entre 2010 e 2011, decréscimo no período entre
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2011 e 2013, seguido de incremento entre 2013 e 2014. O VAB industrial, que é menor
que os demais, mostra crescimento. Com a exceção do período entre 2012 e 2013. No
longo termo, porém, todos os VABs demostram crescimento (Figura 3.20).
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Figura 3.20 – Evolução do VAB na Bacia Pontões e Lagoas do Rio Doce.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

A Figura 3.21 mostra contribuição de cada agregado ao VAB total. Verifica-se que o
VAB da administração pública mostra significativo decréscimo, sinal de que a produção
endógena da bacia se acha em expansão, especialmente nos serviços. É possível que
o turismo de natureza tenha uma contribuição significativa neste sentido.
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Figura 3.21 – Evolução do VAB na Bacia Pontões e Lagoas do Rio Doce em relação ao
VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Esta bacia apresenta a segunda maior área de culturas permanentes do Estado,
segundo dados do IBGE de 2016, com cerca de 84.500 ha, sendo superada apenas
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pela UGRH do Itapemirim, com 85.000 ha. A cultura preponderante é o café robusta
com 68.500 ha, maior área entre as bacias do Estado; em segundo lugar se encontra o
cultivo de cacau e coco. Nas culturas temporárias o destaque é a cana de açúcar com
cerca de 13.000 ha. A ANA (2017c) estimou em 2015 uma área irrigada de cana de
açúcar de 360 ha sendo 322 ha com pivô central. A maior área irrigada, 63.000 ha,
contempla outras culturas irrigadas, entre as quais certamente se encontra o café.
O uso de água na indústria em 2015 ficou concentrado principalmente na Confecção de
Artigos do Vestuário e Acessórios (CNAE 14), Produtos Têxteis (CNAE 13), Produtos
de Minerais Não-Metálicos (CNAE 23) e de Produtos Alimentícios (CNAE 10) (ANA,
2017a).
Na bacia do Barra Seca e Foz do Rio Doce a evolução dos VABs é apresentada na
Figura 3.22, em índices absolutos, e na Figura 3.23 em percentuais do total. Das bacias
da UGRH do Doce é aquela em que a contribuição da indústria é a mais significativa,
embora recentemente a contribuição dos serviços dela se aproxime. A evolução do VAB
da agropecuária é mais modesta, em termos de valores e de incremento, ante aos
demais.
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Figura 3.22 – Evolução do VAB na Bacia do Barra Seca e Foz do Rio Doce.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Os cultivos permanentes desta bacia apresentavam grandes áreas em 2016 com o café
robusta (60.500 ha, segunda maior do Estado), cacau (11.500 ha, maior do Estado),
coco (11.500 ha, maior do Estado) e mamão (1.650 ha, segunda maior do Estado). Nas
culturas temporárias a cana de açúcar se destaca, com cerca de 8.000 ha, terceira maior
área do Estado.
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A área irrigada nesta bacia é a terceira maior do Estado, com 42.000 ha, próxima da
área da segunda bacia, a do Itaúnas. Irriga-se um pouco mais de 1.000 ha de cana de
açúcar, foi verificada área de 1.900 ha irrigada por meio de pivô central para outras
culturas e 39.000 ha das demais culturas incluindo aí outros métodos, certamente com
o café robusta ocupando a maior parte. Na pecuária sobressai-se a bovinocultura e a
suinocultura.
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Figura 3.23 – Evolução do VAB na Bacia do Barra Seca e Foz do Rio Doce em relação ao
VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

A evolução variada do VAB da indústria, com fortes quedas entre 2008 e 2009, e entre
2012 e 2014 é resultado de problemas internos e externos em dois segmentos
industriais. A de 2009 foi em parte consequência da crise internacional iniciada no ano
anterior nos Estados Unidos. Por outro lado, no período de 2012-2014 foi resultado da
baixa dos preços do petróleo e da crise econômica-administrativa por que passou a
Petrobrás. O principal município da bacia, Linhares, tem expressiva arrecadação
baseada na produção de petróleo e gás (Fabricação de Coque, de Produtos derivados
do Petróleo e de Biocombustíveis, CNAE 19) que é o segmento com maior uso de água
(ANA, 2017a). Outro segmento relevante na bacia, Fabricação de Produtos de Madeira
(CNAE 16) é pouco intensivo em uso de água, mas pode ter contribuído para a perda
de arrecadação industrial, por ter parte de sua produção exportada. Esta variabilidade
do VAB industrial mostra a exposição do município e, portanto, da bacia Barra Seca e
Foz do Rio Doce ao mercado internacional.
Finalmente, no que se refere a indústrias intensivas no uso de água, a de Produtos
Alimentícios (CNAE 10) é a segunda com maior expressão nesta bacia, seguindo a de
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (CNAE 27).
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A Figura 3.23 mostra a evolução da participação dos agregados no VAB total da bacia.
Em que pese as alterações promovidas pelo VAB da indústria, por razões já
comentadas, apenas os serviços têm mostrado significativo aumento de sua
participação, em passado recente, ocupando a também recente redução da atividade
industrial.
Na bacia do Rio Guandu o VAB dos serviços e da administração pública apresentam a
maior significância, com a aproximação do VAB da indústria nos últimos anos. O VAB
agropecuário também é crescente, a não ser no período 2012-2013 (Figura 3.24).
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Figura 3.24 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Guandu
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

A grande participação do VAB da administração pública, que foi o maior agregado entre
2002 e 2012, tem se reduzido com a expansão dos demais, mostrando uma aceleração
da produção da bacia, como mostra a Figura 3.25. Na mesma figura, pode ser verificada
certa estabilidade entre os percentuais relativos dos VABs agropecuários e de serviços.
Dessa forma, apesar de seus crescimentos absolutos, mantiveram seus percentuais
relativos no contexto da bacia hidrográfica.
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Figura 3.25 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Guandu em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Na agricultura, devido às suas terras altas, próximas à fronteira com Minas Gerais, o
cultivo mais expressivo é o de café arábica, com 24.000 ha. Em segundo lugar está a
área de café robusta, com 8.600 ha, valores de 2016. Para culturas temporárias, milho,
feijão e tomate são as espécies com maior expressão, com área no entorno de 500 ha
(IBGE, valores de 2016). Não foi verificada cana de açúcar irrigada, nem pivôs centrais.
A totalidade da área irrigada estimada pela ANA (2017c) foi de 9.400 ha, devendo a
quase totalidade se aplicar ao café. A bovinocultura prepondera na pecuária.
Entre as indústrias hidrointensivas, se destacam pelos valores de retirada de água a
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e
Calçados (CNAE 15), Produtos Alimentícios (CNAE 10), Produtos de Minerais NãoMetálicos (CNAE 23) e Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (CNAE 14)
(ANA, 2017a).
Na bacia do Rio Santa Maria do Doce, de acordo com a Figura 3.26 os serviços lideram
o VAB, seguidos da indústria e da administração pública. A agropecuária tem a menor
contribuição. Como apresentado na Figura 3.27, os serviços se mantêm com a maior
participação do VAB total, acima de 50%, com contribuições do polo turístico de Santa
Tereza e do polo comercial de Colatina. A indústria e administração pública apresentam
contribuições da ordem de 20%, sendo que a primeira em passado recente atingiu
valores da ordem de 25%, sendo o único agregado em franco crescimento em níveis
percentuais na bacia. A agricultura contribui com cerca de 5% do VAB total, seguindo
na média do Estado.
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Figura 3.26 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

A agricultura com culturas temporárias, em 2016, tinha como maior expressão espacial
a cana de açúcar (1.600 ha); nas permanentes as áreas de café robusta (13.000 ha) e
arábica (4.000 ha) são as mais destacadas (IBGE, 2017). Irrigava-se, em 2015, 140 ha
de cana de açúcar, em 100 ha havia pivôs centrais e as demais culturas e sistemas,
provavelmente com o café como principal, apresentava área irrigada de 15.400 ha (ANA,
2017c). A bovinocultura permanece como a principal atividade pecuária.
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Figura 3.27 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce em relação ao
VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Os usos intensivos de água na indústria estão vinculados à Fabricação de Produtos
Alimentícios (CNAE 10), de Artigos do Vestuário e Acessórios (CNAE 14), Produtos
Têxteis (CNAE 13) e Produtos de Minerais Não-Metálicos (CNAE 23) (ANA 2017a).
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Na bacia do Rio Santa Joana os VABs são crescentes no período 2002-2014 para todos
os agregados, com a predominância dos serviços e da administração pública, como
mostra a Figura 3.28. A indústria apresenta a menor contribuição. As contribuições
relativas de cada agregado são apresentadas na Figura 3.29 mostrando uma tendência
virtuosa de redução da contribuição da administração pública e um aumento da
contribuição industrial. A agropecuária e os serviços têm um comportamento
aparentemente associado: quando a contribuição da agropecuária aumenta, reduz-se a
dos serviços, e vice-versa, sendo que nos anos mais recentes ocorre um aumento da
participação dos serviços.
Nas culturas agrícolas permanentes, as maiores áreas em 2016 eram ocupadas com
café robusta (8.600 ha), arábica (3.800 ha) e banana (1.200 ha) (IBGE). Nas culturas
temporárias, feijão (130 ha) e tomate (120 ha). Irrigava-se nas estimativas da ANA para
2015 uma área total de 9.500 ha, em grande parte destinado ao café. Os bovinos
permanecem preponderando na pecuária em número de cabeças, mas já se encontram,
nessa bacia, número mais significativo de aves: galinhas e codornas.
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Figura 3.28 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Santa Joana.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.29 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Santa Joana em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Na indústria, em termos de estimativa de uso de água em 2015, o destaque são as de
Produtos Alimentícios (CNAE 10) e Produtos de Minerais Não-Metálicos (CNAE 23)
(ANA, 2017a).
Para concluir, na Figura 3.30 e na Figura 3.31 são apresentados os mesmos agregados
anteriores para a UGRH Doce como um todo. Nota-se que o VAB industrial é
grandemente afetado pelo comportamento que apresentou na bacia do Barra Seca e
Foz do Rio Doce, que é a que apresenta maiores valores de todos os agregados, devido
ao parque industrial do município de Linhares.
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Figura 3.30 – Evolução do VAB na UGRH Doce.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.31 – Evolução do VAB na UGRH Doce em Relação ao VAB Total
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

Os VABs foram verificados como crescentes no período analisado, preponderando o
dos serviços. O VAB agropecuário flutua em torno de 10%, sendo maior, portanto, que
a contribuição agregada média no Estado.
Cerca de 17.000 ha eram cultivados com culturas temporárias em 2016, com a cana de
açúcar ocupando quase 13.000 ha. Nas culturas permanentes quase 60% da área total
do Estado de café robusta e 25% de arábica ali estavam em 2016. Também de
expressão em relação ao Estado era a área cultivada com cacau (84%), manga (75%)
e coco (57%). No total, 46% da área de culturas permanentes e 16% das culturas
temporárias do Estado estão nesta UGRH do Doce. A área irrigada de cana de açúcar
representa 7% da área total no Estado para a mesma cultura; outras culturas com pivô
central representam 16% da área total com este método no Estado. O destaque são os
demais métodos, certamente gotejamento entre eles, para irrigar café, que nesta UGRH
correspondem a 61% da área irrigada do Estado no mesmo contexto de métodos.
No agregado, o uso de água na indústria é vinculado especialmente à Fabricação de
Coque, de Produtos derivados do Petróleo e de Biocombustíveis (CNAE 19), Alimentos
(CNAE 10), Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (CNAE 14) e de Produtos
Têxteis (CNAE 13).
3.3.3

Usos do solo

A UGRH Doce apresenta a maior parcela de seu território cultivado destinada ao cultivo
de café, com 15% de sua abrangência. Mais de 30% de sua área é formada por
remanescentes florestais, sendo pastagem o principal uso do solo, ocupando cerca de
um terço da área da unidade, como se observa na Figura 3.32.
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Figura 3.32 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH Doce.
Fonte: IEMA, 2012.

3.3.4

Demandas hídricas

3.3.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A UGRH Doce apresenta a maior demanda hídrica entre todas as UGRHs do Espírito
Santo, com 47.959 L/s, representando 42% do total estadual. Desse total, 95% é
destinado a agricultura, um pouco mais da metade de toda a vazão destinada à
agricultura do Estado. A distribuição de demandas captadas na UGRH está apresentada
no Quadro 3.12.
Cerca de 30% das áreas com concessão de lavra ou com registro de extração estão em
regiões de remanescentes florestais, sendo que as solicitações para licenciamento de
lavras somam mais 15%.
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A aquicultura da UGRH Doce é composta pela produção de tilápia, que representa 60%
da produção estadual, além de alevinos, larvas e pós larvas de camarão. A região possui
demanda de água para a atividade de 302 l/s, correspondendo a 34% do total do Estado.
Quadro 3.12 – Demandas Hídricas Captadas e seus respectivos Percentuais na UGRH
Doce.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
1.040,4
2,2%
272,0
0,6%
321,6
0,7%
45.590,4
95,1%
431,1
0,9%
1,7
0,003%
301,9
0,6%
47.959,1
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Para a agricultura irrigada na região são demandados 45.590 L/s, correspondendo a
51% de toda demanda de irrigação no Estado. Cerca de 90% desta demanda é
destinada à irrigação do café, sendo a irrigação também utilizada no cultivo de legumes,
frutas e alimentos básicos, porém em menor escala.
Para a pecuária, a demanda soma 322 L/s de água, correspondendo a 21% de toda a
demanda do Espírito Santo, a maior entre todas as UGRHs do Estado.
3.3.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
Na UGRH Doce estão localizadas 4 UTE em estágio de operação, todas em Linhares;
uma PCH projetada em Laranja da Terra; e 3 CGH operantes nos municípios de São
Gabriel da Palha e Colatina. Juntas, as unidades em operação somam 240.400 kW
produzidos.
O turismo na região é vinculado aos atrativos naturais das regiões Doce Pontões
Capixaba, na qual localiza-se a Pedra da Liberdade em Marilândia, Montanhas
Capixabas, ao sul da UGRH; e Verde e das Águas, incluindo o município de Linhares,
também conhecido como o paraíso das águas, que abriga 25% das reservas de Mata
Atlântica do Estado e 64 lagoas. Há, ainda, a região das Pedras, Pão e Mel, associada
principalmente à produção de pedras ornamentais, além da denominada Rota dos
Imigrantes, com grande bagagem histórica devido a sua colonização europeia. Tratamse de áreas com importante demanda por águas de boa qualidade, considerando seus
atrativos naturais.
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3.3.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
O melhor índice de coleta de esgotos do Estado encontra-se nesta unidade, atendendo
a 77% da população urbana, dos quais apenas 40% é encaminhado para tratamento,
conforme mostra a Figura 3.33.
Somam-se 26 Estações de Tratamento de Esgoto na região, a grande parte com
sistemas de tratamento composto por reatores anaeróbios, com eficiências que variam
de 10% a 97%, conforme apresentado no Quadro 3.13.
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Figura 3.33 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Doce.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Município
Afonso
Cláudio

Quadro 3.13 – ETEs na UGRH Doce.
ETE
Tratamento
Eficiência
ETE Afonso Cláudio

Baixo Guandu ETE Rosário 2

Reator anaeróbio + 2
Lagoas de estabilização
Reator anaeróbio
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa +
Lagoa de maturação
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro aerado submerso
(sem decantador)
Reator anaeróbio +
Filtro percolador +
Decantador
Reator anaeróbio +
Filtro percolador (sem
decantador)
Reator anaeróbio

Brejetuba

ETE Brejetuba

Colatina

ETE Acampamento

Colatina

ETE Columbia

Governador
Lindenberg

ETE Sede Governador
Lindenberg

Itaguaçu

ETE Itaguaçu

Itarana

ETE Itarana

Jaguaré

ETE Boa Vista I

Jaguaré

ETE Palmital - Jaguaré Reator anaeróbio
ETE Nova Esperança Reator anaeróbio
Jaguaré

Jaguaré
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Fonte

89%

CESAN
(2017)

65%

ANA (2017)

80%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

73%

ANA (2017)

93%

ANA (2017)

83%

ANA (2017)

65%

ANA (2017)

85%

ANA (2017)

85%

ANA (2017)

Município
Jaguaré
Jaguaré
Jaguaré
Laranja da
Terra
Linhares

Linhares

Linhares

Linhares

Linhares

Linhares

Marilândia

Rio Bananal
São Gabriel
da Palha
Sooretama
Vila Valério

ETE
ETE Barra Seca de
Cima
ETE Pancini I

Tratamento

Eficiência

Fonte

Reator anaeróbio

85%

ANA (2017)

Reator anaeróbio

85%

ANA (2017)

Reator anaeróbio
85%
Lagoa anaeróbia ETE Laranja da Terra
96%
Lagoa facultativa
Reator anaeróbio +
ETE Bebedouro
Filtro percolador (sem
27%
decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Canivete
Filtro percolador (sem
46%
decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Interlagos Filtro percolador (sem
75%
Linhares
decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Movelar
Filtro percolador (sem
93%
decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Rio Quartel
Filtro percolador (sem
92%
decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Aviso
Filtro percolador (sem
96%
decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Sede - Marilândia Filtro aerado submerso
10%
(sem decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Rio Bananal
Filtro aerado submerso
96%
+ Decantador
Lagoa anaeróbia +
ETE São Gabriel da
Lagoa facultativa +
97%
Palha
Lagoa de maturação
Lagoa anaeróbia +
ETE Sooretama
75%
Lagoa facultativa
Reator anaeróbio +
ETE Vila Valério
Biofiltro aerado
93%
submerso
Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

ANA (2017)
CESAN
(2017)

ETE Pancini II

ANA (2017)

ANA (2017)

ANA (2017)

ANA (2017)

ANA (2017)

ANA (2017)

ANA (2017)

ANA (2017)
CESAN
(2017)
ANA (2017)
CESAN
(2017)

A carga de DBO remanescente é a que mais se destaca no Estado, como é resumido
no Quadro 3.14. A carga difusa proveniente da agricultura alcança 960 kg DBO/dia,
correspondendo a 4% da carga total produzida na UGRH e a 42% da carga agrícola do
Estado. A carga gerada por indústrias e outros usos na região também é significativa,
com 3.135 kg/dia equivalendo a 17% do montante total da UGRH e a 19% das cargas
industriais do Estado. O total gerado diariamente pela unidade é de quase 19 toneladas
de DBO, 17% do aporte total estadual, necessitando de uma vazão de 43.700 L/s para
a sua diluição, sendo a maior parcela oriunda de efluentes domésticos (78%).
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Quadro 3.14 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Doce.

Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
14.777,3
34.206,7
78,3%
960,4
2.223,1
5,1%
3.135,7
7.258,7
16,6%
18.873,4
43.688,5
100,0%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

No contexto das doenças de veiculação hídrica, foram registradas ocorrências de
Esquistossomose e Leptospirose na região, resultantes da falta de saneamento básico,
com 9 casos nos anos de 2013 e 2015 e 4 casos em 2015.
3.3.5

Balanço Hídrico

A UGRH Doce apresenta condições muito críticas de balanço hídrico em vasta extensão
que abrange as principais sub-bacias que a formam, como mostra a Figura 3.34, com a
exceção das porções mais a leste, próximas ao Oceano, e à oeste, próximas à divisa
com Minas Gerais. A bacia do Rio Guandu é a que apresenta menores problemas de
balanço hídrico, em comparação às demais, embora não esteja totalmente imune a este
problema. Destaques negativos ocorrem nos municípios de Jaguaré, Vila Valério e
Sooretama, que são municípios dentre aqueles com as maiores áreas do Estado
destinadas ao café e também os que registram as maiores captações para irrigação
nesta UGRH.
O balanço hídrico quali-quantitativo na UGRH, apresentado na Figura 3.35, resultou no
agravamento da situação, causado principalmente pelo lançamento de efluentes
domésticos devido à proximidade com áreas urbanizadas, além de efluentes oriundos
de indústrias, comércios e outros usos.
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Figura 3.34 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Doce.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A análise do balanço hídrico superficial da região como um todo mostra uma situação
muito crítica, tanto quando analisado apenas quantitativamente, com uma demanda
60% maior que a disponibilidade hídrica, quanto com a agregação da vazão destinada
à diluição de poluentes. A condição passa de muito crítica a crítica quando somadas as
disponibilidades superficiais e subterrâneas no balanço hídrico quantitativo. Porém, a
demanda ainda representa 90% das disponibilidades hídricas superficiais e
subterrâneas. Isto permite concluir pela necessidade de grandes investimentos do
aumento da disponibilidade hídrica, somados com efetiva atividade de gerenciamento,
que inclui ações voltadas à otimização, redução e relocação de demandas, de forma a
mitigar os conflitos pelo uso de água.
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Figura 3.35 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Doce.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.4

UGRH Litoral Centro-Norte

A UGRH Litoral Centro-Norte abrange seis sedes urbanas municipais, com uma área de
aproximadamente 3.000 km². Os principais cursos de água são o Rio Fundão, também
chamado de Reis Magos, o Rio Piraquê-Açu, o Rio Riacho e o Rio Jacaraípe.
Abrangendo 17% da população total do Estado, é a segunda UGRH com maior
contingente populacional, destacando-se o município de Serra com uma população
urbana de cerca de 480 mil habitantes. As sedes municipais que se inserem nesta
UGRH são: Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Santa Teresa e Serra.
A distribuição da população na unidade, a localização desta unidade e a taxa de
urbanização dos municípios localizados pode ser verificada na Figura 3.36.
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Figura 3.36 – Caracterização da UGRH Litoral Centro-Norte.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O clima é predominantemente quente, variando entre úmido com 1 a 2 meses secos
mais ao norte, e super-úmido com subseca na porção sul. Em toda sua extensão é
encontrada a Mata Atlântica com cobertura de Floresta Ombrófila Densa, existindo 17
Unidades de Conservação, sendo 7 de domínio municipal, 6 estaduais e 4 federais.
3.4.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

A precipitação máxima diária na região fica entre 28 e 44 mm, com os índices mais
elevados ocorrendo entre os municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina. A
precipitação anual acumulada está entre 1.000 e 1.700 mm, com valores entre 1.300 e
1.700 mm no entorno do município de Fundão, e entre 1.000 e 1.200 mm na área de
divisa entre Aracruz e Linhares.
Os municípios de Serra e Aracruz estão entre os que apresentam maior incidência de
inundações. Por outro lado, a deficiência hídrica na UGRH é, de forma geral, baixa,
sendo Aracruz o município com maior valor, entre 150 e 180 mm.
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Na Figura 3.37 é possível observar a disposição da rede hidrométrica de monitoramento.
Não existem estações telemétricas na região e existem dados em 4 estações
fluviométricas, sendo que a única operante também apresenta análises de qualidade da
água. Não foi verificada estação de monitoramento sedimentométrico. A melhoria
nesses monitoramentos será mais bem discutida na fase referente ao Plano de Ações,
considerando o baixo índice atual. No que se refere às chuvas, existem 7 estações
pluviométricas com dados, densidade considerada suficiente.
Na unidade foram identificados 94 poços tubulares e manuais, com análise de
disponibilidade hídrica subterrânea resultando em valor estimado de cerca de 460
milhões de m³ ao ano (10% da reserva subterrânea estadual), sendo 61% provenientes
das reservas de aquíferos granulares majoritariamente terciários, e os 39% restantes de
aquíferos fissurais.

Figura 3.37 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais da UGRH Litoral CentroNorte.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.
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3.4.2

Economia

Nesta UGRH o VAB industrial prepondera sobre os demais, sendo que o de serviços a
ele se igualou em 2014. O VAB da administração pública também é crescente, sendo
que o agropecuário apresenta menor relevância ante os demais, como mostra a Figura
3.38 para os valores absolutos anuais e a Figura 3.39 para os percentuais de
participação no VAB total. Especialmente a Figura 3.39 ilustra a perda gradual de
representatividade da indústria, com o incremento da participação dos serviços. A
administração pública mantém certa estabilidade de sua contribuição, em torno de 10%,
e a agropecuária é reduzida a 1% do VAB total, apenas.
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Figura 3.38 – Evolução do VAB na UGRH Litoral Centro-Norte.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.39 – Evolução do VAB na Bacia do Litoral Centro-Norte em relação ao VAB
Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Na agropecuária se destacavam em 2016 as áreas de café robusta (13.000 ha) e
arábica (1.500 ha), nas culturas permanentes. Nas culturas temporárias a maior área é
de cana de açúcar com 3.500 ha. Porém, a ANA (2017c) estimou que apenas 200 ha
de cana são irrigados e, adicionalmente, são quase 1.000 ha de pivô central e 8.300 ha
para outros métodos de irrigação, boa parte destinada ao café robusta, provavelmente.
A bovinocultura continua sendo o maior rebanho.
Nas indústrias intensivas em uso de água o destaque é a Fabricação de Celulose, Papel
e Produtos de Papel (CNAE 17) e Metalurgia (CNAE 24), em 2015 (ANA, 2017a).
3.4.3

Usos do solo

Os remanescentes florestais são a principal cobertura do solo na UGRH Litoral CentroNorte, ocupando 32% de sua abrangência. Nas áreas desmatadas, destaca-se a
produção de eucalipto, observada em 16% da área, sendo a UGRH com a maior
porcentagem de seu solo destinado a este uso. Na Figura 3.40 pode ser verificada a
distribuição dos usos, destacando-se a grande área destinada aos eucaliptos, no
entorno da cidade de Aracruz.
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Figura 3.40 – Usos e Coberturas do Solo na URGH Litoral Centro-Norte.
Fonte: IEMA, 2012.

Na análise de lavras de mineração verificou-se que 28% das áreas com concessão ou
com registro de extração e 2% com licenciamento em trâmite estão em regiões de
remanescentes florestais e, portanto, vulneráveis ao desmate.
3.4.4

Demandas hídricas

3.4.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A UGRH Litoral Centro-Norte tem uma demanda hídrica total de 10.750 L/s, que
corresponde aproximadamente a 10% do total do Estado. A água é destinada
principalmente a agricultura e ao abastecimento urbano, representando 45% e 44% das
demandas

captadas,

respectivamente.

A

indústria

também tem

significativa

representatividade, com aproximadamente 16% de toda demanda do setor no Espírito
Santo. No Quadro 3.15 está apresentada a divisão de demandas na UGRH Litoral
Centro-Norte, mostrando a já citada relevância dos setores da agricultura irrigada e
abastecimento público urbano.
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Quadro 3.15 – Demandas Hídricas Captadas e seus respectivos Percentuais na UGRH
Litoral Centro-Norte.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
4.738,4
44,1%
52,3
0,5%
65,7
0,6%
4.886,4
45,5%
988,7
9,2%
6,7
0,1%
12,0
0,1%
10.750,2
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A aquicultura na UGRH Litoral Centro-Norte é composta quase que totalmente pela
produção de tilápia (96%), contribuindo com 5,16% do total da produção do Espírito
Santo, sendo que a unidade produz também alevinos, larvas e pós larvas de camarão.
A região possui demanda de água para a atividade de 12 L/s, correspondendo a 1,4%
do total do Estado.
A demanda para agricultura irrigada na região é de 4.886 L/s, que corresponde a 5,5%
de toda área irrigada do Estado. A maior parte desta é destinada ao plantio de café,
ocupando aproximadamente 88% de toda produção da UGRH. A irrigação também é
usada para o cultivo de legumes, frutas e alimentos básicos, porém em menor escala.
A unidade tem a menor demanda para pecuária do Estado, com apenas 66 L/s,
equivalente a aproximadamente 4,4% da demanda total para a atividade.
3.4.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
Operando na UGRH encontram-se 2 CGHs, nos municípios de Serra e Santa Teresa,
além de 9 UTE, sendo estas responsáveis por praticamente toda a energia produzida
na unidade de gestão. Trata-se da UGRH com maior produção de energia,
aproximadamente 940.000 kW, mais da metade do montante verificado de produção no
Estado.
São encontradas três regiões turísticas: Imigrantes, nos municípios de Aracruz, Serra,
Santa Teresa e João Neiva; Metropolitana, caracterizado por ser eclética quanto seus
atrativos; e a região Verde e das Águas, com importante demanda por boa qualidade
das águas para manutenção dos atrativos.
3.4.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
A unidade é a que possui o melhor índice de tratamento do Estado, com 55% de todo
esgoto urbano gerado sendo coletado e destinado à ETEs. Além destes, conforme
mostra a Figura 3.41, 20% são coletados mas não são tratados e 25% não possuem
coleta.
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25%

Litoral
55% Centro-Norte
20%

Sem coleta

Com coleta e sem
tratamento
Com Tratamento

Figura 3.41 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Litoral Centro-Norte.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Foram identificadas 26 ETEs na UGRH Litoral Centro-Norte, sendo 15 estações apenas
no município de Serra. A maioria adota lagoas como principal processo de tratamento,
conforme mostrado no Quadro 3.16.

Município
Aracruz
Aracruz
Aracruz
Aracruz

Aracruz
Aracruz
Fundão
Ibiraçu
João Neiva
Santa Teresa
Santa Teresa
Serra
Serra
Serra
Serra

Quadro 3.16 – ETEs na UGRH Litoral Centro-Norte.
ETE
Tratamento
Eficiência
Reator anaeróbio +
ETE Guaraná
Filtro percolador (sem
75%
decantador)
Lagoa anaeróbia +
ETE Mar Azul
75%
Lagoa facultativa
Lagoa anaeróbia +
ETE Piraqueaçu
75%
Lagoa facultativa
Reator anaeróbio +
ETE Primavera Filtro aerado submerso
89%
Aracruz
(sem decantador)
Reator anaeróbio +
ETE Vale Verde
Filtro aerado submerso
89%
(sem decantador)
ETE Vila Santi
Reator anaeróbio
65%
Reator anaeróbio +
ETE Fundão
Filtro percolador (sem
75%
decantador)
ETE Bairro São
Lagoa anaeróbia +
75%
Benedito
Lagoa facultativa
ETE João Neiva
Reator anaeróbio
65%
Reator anaeróbio +
ETE Santa Teresa
80%
Flotação
ETE São Lourenço
Tanque séptico + Filtro
95%
(Fossa Filtro)
anaeróbio
Lagoa aerada + Lagoa
ETE André Carloni*
82%
facultativa
Lagoa facultativa/Reator
ETE Barcelona
anaeróbio + Lagoa
74%
facultativa
Reator anaeróbio +
ETE Feu Rosa
79%
Lagoas de polimento
Lagoa anaeróbia ETE Furnas
75%
Lagoa facultativa
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Fonte
ANA (2017)
ANA (2017)
ANA (2017)
ANA (2017)

ANA (2017)
ANA (2017)
ANA (2017)
ANA (2017)
ANA (2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

Município

ETE

Serra

ETE Jacaraípe

Serra

ETE Jardim Carapina*

Serra

ETE Jardins

Serra

ETE Laranjeiras

Serra

ETE Maringá

Serra

ETE Mata da Serra

Serra

ETE Nova Almeida

Serra

ETE Nova Carapina

Serra

ETE Porto Canoa

Serra

ETE Serra Dourada

Serra

ETE Valparaíso

Tratamento
Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa
Reator anaeróbio +
Lagoas de polimento
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Lagoa aerada + Lagoa
facultativa
Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa
Lagoa facultativa
Lagoa aerada + Lagoa
facultativa
Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa
Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa
Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa
Lagoa aerada + Lagoa
de sedimentação

Eficiência
75%
79%
75%
82%
75%
75%
82%
75%
75%
75%
82%

Fonte
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

*Estações com lançamento no mar.

Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

Conforme apresentado no Quadro 3.17, estimou-se que a UGRH Litoral Centro-Norte
lança cerca de 13.800 kg de DBO diariamente em seus corpos receptores, o que
corresponde a 13% do montante estadual, sendo necessária uma vazão de
aproximadamente 32.000 L/s para a diluição desta carga para manter a Classe 2
(Resolução CONAMA 357/2005) em seus corpos hídricos. O principal contribuinte
destas cargas são os efluentes domésticos, que representam 72% do total, enquanto a
indústria e demais usos somam 27% e a agricultura, 1%. Quanto à comparação em nível
estadual, destaca-se o montante industrial, visto que a unidade possui a terceira maior
carga no Espírito Santo proveniente do setor.
Não há registros de casos de Cólera, Febre Tifoide e Hepatite nesta unidade de gestão,
porém constam 27 registros de Esquistossomose nos anos de 2013 a 2015, e também
ocorreram 5 casos de Leptospirose no mesmo período.
Quadro 3.17 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Litoral Centro-Norte.
Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
10.029,2
23.215,8
72,4%
156,4
362,1
1,1%
3.659,0
8.469,9
26,4%
13.844,6
32.047,8
100,0%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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3.4.5

Balanço Hídrico

No balanço hídrico quantitativo da UGRH Litoral Centro-Norte, apresentado na Figura
3.42, verificou-se que os trechos que apresentam a demanda acima da Q90% estão
localizados ao oeste, onde se destacam os seguintes municípios quanto a áreas de
cultivo de café: Aracruz, com plantio de cana-de-açúcar também relevante; Ibiraçu; e
entre Serra e Santa Teresa, próximo à divisa municipal.
A análise integrada dos aspectos quali-quantitativos, apresentada na Figura 3.43,
evidencia o impacto das sedes e aglomerados urbanos dos municípios de Serra e
Aracruz. Praticamente, todos os trechos de rios são impactados com as cargas
domésticas geradas pelo grande contingente populacional.
De forma geral, o balanço hídrico superficial da UGRH Litoral Centro-Norte encontra-se
em situação preocupante quando analisados apenas os aspectos quantitativos, com
56% da disponibilidade consumida. Quando são considerados os aspectos qualitativos
em conjunto, a situação se torna ainda mais crítica, com uma demanda 3,7 vezes
superior às disponibilidades hídricas.
Quando consideradas as disponibilidades subterrâneas juntamente com as superficiais
no balanço hídrico quantitativo, a situação pode ser classificada como potencialmente
preocupante, requisitando, entretanto, ações de gerenciamento para solução de
problemas locais de abastecimento.
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Figura 3.42 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Litoral Centro-Norte.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.
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Figura 3.43 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Litoral Centro-Norte.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.5

UGRH Litoral Central

Com cerca de 4.000 km², a UGRH Litoral Central é a quarta menor unidade de gestão
do Estado, porém é a maior em contingente populacional, concentrando 35% da
população total e quase 40% da população urbana do Espírito Santo.
Nesta unidade encontra-se integralmente a capital do Estado, além da maior parcela da
Região Metropolitana da Grande Vitória. Conforme pode ser verificado na Figura 3.44,
os principais corpos hídricos da unidade são os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu, com
seus Braços Norte e Sul.
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Figura 3.44 – Caracterização da UGRH Litoral Central.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Nesta UGRH encontram-se as bacias hidrográficas dos Rios Santa Maria da Vitória e
Jucu, com os seus respectivos CBHs. Na bacia do Rio Santa Maria da Vitória estão as
sedes municipais de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Vitória. Na bacia do Rio
Jucu são encontradas as sedes municipais de Domingos Martins, Marechal Floriano,
Viana e Vila Velha. As sedes de Cariacica e Serra se encontram nos divisores de ambas
as bacias.
A classificação climática é variada: na faixa litorânea o clima é quente super-úmido com
subseca; na porção central da UGRH oscila entre subquente e mesotérmico superúmido.
A cobertura vegetal de Mata Atlântica é predominantemente de Floresta Ombrófila
Densa, com Floresta Ombrófila Aberta na parte central.
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Encontram-se na UGRH Litoral Central 32 Unidades de Conservação, 13 de esfera
estadual e as demais municipais. Estas unidades são, em grande maioria, Parques,
Reservas Particulares de Patrimônio Natural e Áreas de Proteção Ambiental.
3.5.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

Os valores de precipitação máxima diária na unidade estão entre 24 e 40 mm, os
menores índices ocorrendo no município de Domingos Martins e os mais elevados nos
municípios de Cariacica, Viana e Vitória. Domingos Martins tem um elevado índice de
precipitação acumulada anual, entre 1.500 e 1.700 mm, acima da média da UGRH, que
apresenta valores entre 1.100 e 1.500 mm.
Viana é o município com eventos extremos de inundações mais críticos, estando entre
os municípios com mais registro deste tipo no Estado, seguido de Vila Velha, Cariacica
e Domingos Martins. Esta é a UGRH mais exposta ao risco de inundações, pois todos
os seus municípios figuram entre os com maior incidência de inundações do Espírito
Santo. Ela apresenta poucos eventos extremos de secas e estiagens relatados e a
análise mostrou baixo índice de déficit hídrico em toda a UGRH. Vale ressaltar,
entretanto, que, mesmo com esses baixos índices médios de déficit hídrico, a região
também apresentou problemas nos últimos anos de estiagem, principalmente em
função de terem se mostrado anos de seca extrema e, portanto, esse aspecto deve ser
considerado no planejamento.
A Figura 3.45 mostra as informações de monitoramento de recursos hídricos realizado
na UGRH Litoral Central. A análise da rede de monitoramento mostra densidade
adequada de estações fluviométricas e pluviométricas, considerando que existem 5
estações fluviométricas com dados, sendo que 3 destas registram qualidade da água.
Duas estações fluviométricas e três das estações pluviométricas têm telemetria. Por
outro lado, não foi verificada estação sedimentométrica.
Foram identificados apenas 29 poços tubulares e manuais na região. A análise de
disponibilidade hídrica subterrânea estimou oferta de cerca de 370 milhões de m³ ao
ano, os quais correspondem a 8% do total estadual, sendo 91% oriundos de aquíferos
fissurais.
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Figura 3.45 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais na UGRH Litoral Central.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

3.5.2

Economia

A UGRH do Litoral Central abrange as bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu
que serão analisadas isoladamente para depois se fazer a agregação.
Na bacia do Rio Santa Maria da Vitória todos os VABs são crescentes, sendo que o de
serviços prepondera, algo natural em uma Região Metropolitana como a da Grande
Vitória, e com ofertas de oportunidades de turismo e lazer em toda bacia. O VAB
industrial tem mostrado alguma retração desde 2011, recuperando um pouco em 2013,
como ilustrado na Figura 3.46. No que se refere ao percentual de cada setor em relação
ao total, a Figura 3.47 mostra a importância dos setores de serviços (entre 50 e 60%
durante todo o período) e industrial (em torno de 30%, mas com decréscimo observado
nos últimos anos). A agropecuária tem pequena participação, embora a partir de 2011
apresente ampliação da sua participação no VAB total de 1% a 2%.
O destaque na agropecuária desta bacia nas culturas anuais é o feijão, o milho e a
banana com respectivamente 2.300 ha, 2.100 ha e 1.600 ha em produção em 2016. Nas
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culturas permanentes o café robusta (2.700 ha) e o arábica (1.400 ha) dominam. A área
irrigada com outros métodos além do pivô central era de quase 11.000 ha em 2015
(ANA, 2017c), o que faz com que praticamente toda área cultivada seja irrigada. Na
criação animal preponderam os galináceos para produção de ovos no município de
Santa Maria de Jetibá.
Nas indústrias hidrointensivas o maior uso é na Metalurgia (CNAE 24), Alimentícia
(CNAE 10) e Produtos de Minerais Não-Metálicos (CNAE 23).
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Figura 3.46 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Santa Maria da Vitória.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.47 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Santa Maria da Vitória em relação ao
VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

Na bacia do Rio Jucu, tal como na do Santa Maria da Vitória, prepondera o VAB de
serviços, decorrente de em sua parte de jusante se encontrar a Região Metropolitana
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de Vitória (Figura 3.48). Os VABs da administração pública e industrial são próximos e
crescentes, mas não com a aceleração do VAB de serviços, o que faz com que ou
percam (industrial) ou fiquem estagnados (administração pública) como parcela do VAB
total (Figura 3.49). O VAB agropecuário é reduzido, mantendo-se como 1% do VAB
total.
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Figura 3.48 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Jucu.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.49 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Jucu em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

Nas culturas permanentes a maior área cultivada em 2016 era de café arábica, com
7.900 ha, vindo a banana em segundo lugar com 3.100 ha. Nas temporárias o destaque
maior é a área do feijão, com 1.400 ha (IBGE). Cerca de 5.000 ha eram irrigados na
bacia em 2015 (ANA, 2017c). Na criação de animais sobressaem-se os galináceos,

133

especialmente nos municípios da média bacia do Jucu: Domingos Martins e Marechal
Floriano.
Nas indústrias hidrointensivas o maior uso verificado é para a de Alimentos (CNAE 10)
e de Bebidas (CNAE 11), seguidas pela Metalurgia (CNAE 24); têm também expressão
as indústrias de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (CNAE 14),
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e
Calçados (CNAE 15), Produtos Químicos (20) e Produtos de Minerais Não-Metálicos
(CNAE 23) (ANA, 2017a).
Em termos de UGRH Litoral Central, as VABs agregadas das bacias anteriores mostram
situação similar ao que foi previamente considerado: todas crescentes no período 2002
a 2014, inclusive a agropecuária (ver Figura 3.50), embora esta de forma muito modesta,
entre 1% e 2% (ver Figura 3.51). Os serviços dominam as demais o que, em termos
percentuais, determina uma perda de relevância para a industrial e para a administração
pública, no último ano da série.
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Figura 3.50 – Evolução do VAB na UGRH Litoral Central.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.51 – Evolução do VAB na UGRH Litoral Central em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Nas culturas agrícolas anuais a UGRH do Litoral Central teve, em 2016,
representatividade no Estado no feijão (3.700 ha, 35% da área total) e no tomate (621
ha, 20% da área total). Nas culturas permanentes o destaque é a banana (4.700 ha) e
a laranja (227 ha) que correspondem a 20% e 18% da área total cultivada,
respectivamente. A área irrigada corresponde a 16.000 ha representando 6% do total
do Espírito Santo em 2015 (ANA 2017c) e insere-se na classificação da ANA “Demais
culturas e sistemas” o que corresponde, entre outras possibilidades, a irrigação por
gotejamento do café.
3.5.3

Usos do solo

A UGRH Litoral Central é a que possui a maior área edificada, cobrindo cerca de 4% de
sua área. Esta unidade também é a com maior parcela de remanescentes florestais
proporcionalmente à sua área, com um pouco mais de 40% com esta cobertura. Áreas
destinadas à agricultura também são relevantes, incluindo o cultivo de café, como se
verifica na Figura 3.52.
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Figura 3.52 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH Litoral Central.
Fonte: IEMA, 2012.

Verificou-se que 35% das áreas com concessão de lavra ou com registro de extração
para mineração e 14% das áreas com pedidos de autorização para lavra estão em
regiões de remanescentes florestais.
3.5.4

Demandas hídricas

3.5.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A demanda hídrica total na UGRH Litoral Central é de 16.486 L/s, somando 15% do total
do Estado. O uso predominante é a agricultura, que corresponde a cerca de 60% da
demanda hídrica da região, conforme mostra o Quadro 3.18. O abastecimento urbano
também tem um peso significativo conforme apresentado no mesmo quadro, sendo que
os 5.881 L/s captados equivalem a cerca de 36% do total da UGRH e a quase 40% de
toda a demanda específica com a finalidade de abastecimento urbano do Estado.
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Quadro 3.18 – Demandas Hídricas Captadas e seus respectivos Percentuais na UGRH
Litoral Central.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
5.880,9
35,7%
131,3
0,8%
144,6
0,9%
9.784,2
59,3%
500,4
3,0%
0,0
0,0%
44,4
0,3%
16.485,8
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A aquicultura da UGRH Litoral Central é composta quase que totalmente pela produção
de tilápia (97%), contribuindo com 19% do total da produção do Estado. Esta UGRH
também contribui com a produção de alevinos, larvas e pós larvas. A região possui
demanda de água para a atividade de 44 L/s, correspondendo a 5% do total do Espírito
Santo.
A demanda para agricultura irrigada é de 9.784 L/s, que equivale a 11% de demanda de
irrigação do Estado. Em menor escala, a irrigação é utilizada para a produção de café e
frutas, porém é principalmente destinada ao plantio de legumes, ocupando 84% da área
cultivada na unidade.
A pecuária na região corresponde a pouco menos de 10% das demandas estaduais
para o setor, somando 145 L/s.
3.5.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
A UGRH Litoral Central apresenta maior número de unidades geradoras de energia,
sendo 20 em operação e 3 com construções ainda não iniciadas. Os aproveitamentos
energéticos são, em sua maioria, UTEs, produzindo cerca de 70% dos 287.000 kW
gerados nesta unidade de gestão.
Localizam-se na UGRH Litoral Central três regiões turísticas: Imigrantes, com atrativos
histórico-culturais devido à colonização europeia; a região Verde e das Águas; e a
Metropolitana, com destaque para a diversidade de atrativos da capital Vitória.
3.5.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
Esta UGRH é a que possui a maior população com coleta e tratamento de esgoto, com
mais de 600 mil habitantes atendidos, o que corresponde a 50% da sua população
urbana. Por outro lado, também tem a maior população sem coleta de esgotos,
aproximadamente 500 mil habitantes que correspondem a 38% do total. A Figura 3.53
mostra os percentuais de disposição de esgotos da UGRH.
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Figura 3.53 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Litoral Central.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Na UGRH se encontram 32 Estações de Tratamento de Esgoto, sendo a ETE
Bandeirantes no município de Cariacica com a melhor remoção de DBO. A menor
eficiência é registrada na ETE Jardim Botânico, do mesmo município. O Quadro 3.19
descreve todas as ETEs identificadas na região.

Município
Cariacica
Cariacica

Cariacica

Cariacica
Cariacica
Cariacica
Cariacica
Cariacica
Domingos
Martins
Domingos
Martins
Domingos
Martins
Domingos
Martins
Santa
Leopoldina

Quadro 3.19 – ETEs na UGRH Litoral Central.
ETE
Tratamento
Eficiência
Fonte
Reator anaeróbio +
CESAN
ETE Jardim Botânico
Biofiltro aerado
30%
(2017)
submerso
CESAN
ETE Padre Gabriel
Reator anaeróbio
51%
(2017)
Sistema UNITANK lodo ativado com
nitrificação e
CESAN
ETE Bandeirantes
99%
desnitrificação e
(2017)
desinfecção por
ultravioleta
Lagoa anaeróbia CESAN
ETE Flexal II
88%
Lagoa facultativa
(2017)
Tratamento primário
CESAN
ETE Mocambo
65%
(tanques sépticos)
(2017)
ETE Nova Rosa da
Lagoa anaeróbia +
CESAN
87%
Penha
Lagoa facultativa
(2017)
Reator anaeróbio +
CESAN
ETE Vila Oásis
Biofiltro aerado
90%
(2017)
submerso
CESAN
ETE Campo Verde
Reator anaeróbio
77%
(2017)
Reator anaeróbio +
CESAN
ETE Santa Isabel
Biofiltro aerado
81%
(2017)
submerso
Reator anaeróbio +
ETE Vila de Pedra
CESAN
Biofiltro aerado
96%
Azul
(2017)
submerso
Reator anaeróbio +
ETE Vivendas de
CESAN
Biofiltro aerado
91%
Pedra Azul
(2017)
submerso
Lodos ativados CESAN
ETE Domingos Martins
96%
aeração prolongada
(2017)
Reator anaeróbio +
CESAN
ETE Santa Leopoldina
77%
Biofiltro
(2017)
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Município
Santa Maria
de Jetibá

ETE
ETE Santa Maria de
Jetibá

Tratamento
Lodos ativados aeração prolongada

Viana

ETE Araçatiba

Fossa-Filtro

Viana

ETE Bom Pastor

Viana
Viana

ETE Marcílio de
Noronha
ETE Parque do
Flamengo

Viana

ETE Santo Agostinho

Viana

ETE Soteco

Viana

ETE Vila Bethânea

Vila Velha

ETE Riviera Park*

Vila Velha

ETE Ulisses
Guimarães

Vila Velha

ETE Jabaeté

Vila Velha

ETE Jacaranema

Vila Velha

ETE Araçás

Vila Velha

ETE Vale Encatado

Vitória

ETE Nova Palestina*

Vitória

ETE Grande Vitória

Vitória

ETE Mulembá

Vitória

ETE Mulembá II*

Vitória

ETE Jardim Camburi

Reator anaeróbio +
Filtro percolador (sem
decantador)
Lodos ativados aeração prolongada
Reator anaeróbio
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro aerado submerso
(sem decantador)
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Sem Informação
Reator anaeróbio +
Biofiltro aerado
submerso + Decantador
secundário +
Desinfecção com UV
Lodos ativados aeração prolongada
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio
Sistema UNITANK lodo ativado com
nitrificação e
desnitrificação e
deseinfecção por
ultravioleta
Reator anaeróbio +
lagoas de polimento
Tanque séptico + filtro
anaeróbio
Lodo ativado
Lodos ativados
(aeração escalonada)
Lodo ativado
convencional
Lagoa aerada + Lagoa
facultativa + Lagoa
facultativa

Eficiência
51%
74%
85%
91%
81%
35%
94%
85%
61%

84%

85%
52%

91%

86%
35%
91%
98%

Fonte
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
ANA (2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
ANA (2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

CESAN
(2017)

CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

84%

ANA (2017)

77%

CESAN
(2017)

*Estações com lançamento no mar.

Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

A UGRH Litoral Central é a que mais se destaca negativamente no Estado quanto ao
lançamento de cargas orgânicas, correspondendo a 31% do total. A totalidade das
cargas estimadas é apresentada no Quadro 3.20. Diariamente, é lançada uma carga de
aproximadamente 33.780 kg de DBO nos corpos hídricos, sendo necessária uma vazão
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de cerca de 78.100 L/s para diluição deste montante. Este valor é o mais expressivo,
devido à capital capixaba, Vitória, e parte de sua região metropolitana estar inserida
nessa UGRH, elevando o montante de carga de DBO domiciliar, que representa 92%
do gerado na região.
Quadro 3.20 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Litoral Central.
Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
31.114,8
72.025,0
92,1%
269,3
623,4
0,8%
2.392,7
5.538,8
7,1%
33.776,9
78.187,2
100,0%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Ao analisar as doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de saneamento básico,
a unidade apresenta o maior número de registros de Esquistossomose, totalizando em
136 casos. Foram também identificados no ano de 2015 14 registros de Leptospirose e
um único registro de Hepatite (causada por alimento e/ou água).
3.5.5

Balanço Hídrico

Os corpos hídricos com comprometimento em condição mais crítica identificada no
balanço hídrico quantitativo estão localizados na região norte da UGRH, como mostra a
Figura 3.54, onde está localizado o município de Santa Maria de Jetibá, que sozinho
concentra 73% da demanda para irrigação.
De modo semelhante, na análise integrada quali-quantitativa, os trechos mais
impactados também estão na parte norte, com acréscimo das áreas da capital Vitória e
sua região Metropolitana, conforme mostra Figura 3.55. A qualidade das águas é
degradada principalmente devido às cargas poluentes domésticas, resultantes do
grande contingente populacional.
A situação do balanço hídrico quantitativo é crítica, comprometendo cerca de 90% das
disponibilidades, sendo que a situação se agrava para muito crítica quando se introduz
a demanda da vazão de diluição de poluentes, resultando em uma demanda hídrica total
cerca de 4 vezes superior à disponibilidade hídrica superficial.
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Figura 3.54 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Litoral Central.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Quando são consideradas as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas o
balanço hídrico quantitativo resulta preocupante, demandando investimentos de médio
porte para incremento das disponibilidades e gerenciamento efetivo de seus recursos
hídricos.
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Figura 3.55 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Litoral Central.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.6

UGRH Litoral Centro-Sul

A UGRH Litoral Centro-Sul é a menor unidade de gestão do Estado, com um pouco
mais que 2.000 km², abrangendo cerca de 230 mil habitantes em sete municípios com
sedes urbanas nela inseridas. Os principais cursos de água são o Rio Benevente, Rio
Iconha, o Ribeirão Monte Alegre e o Rio Novo.
A localização da UGRH, as sedes urbanas inseridas nesta com suas respectivas taxas
de urbanização podem ser verificadas na Figura 3.56, com destaque para o município
de Guarapari, o único da unidade com população superior a 100 mil habitantes.
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Figura 3.56 – Caracterização da UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A Mata Atlântica apresenta duas coberturas: ao norte há presença de Floresta Ombrófila
Densa, enquanto na parte sul verifica-se Floresta Estacional Semidecidua. Existem 11
Unidades de Conservação, incluindo a maior área do Monumento Natural o Frade e a
Freira, declarado Patrimônio Natural Cultural por meio da Resolução nº 007/1986, do
Conselho Estadual de Cultura.
O clima é classificado como quente úmido com 1 a 3 meses secos na porção sul e
subquente ao norte, variando entre super-úmido com subseca e úmido com 1 a 2 meses
secos.
3.6.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

As precipitações máximas diárias nesta UGRH estão entre 32 e 44 mm, sendo a região
com maior concentração de chuvas intensas do Estado. A precipitação anual acumulada
fica entre 1.300 e 1.600 mm, destacando-se que Guarapari apresenta índices mais
baixos (1.200 e 1.300 mm) e Alfredo Chaves apresenta os índices mais elevados (1.600
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e 1.800 mm). Estes também são os municípios com maior ocorrência de eventos
extremos de inundação na região. Quanto à secas e estiagens, há poucos registros na
unidade, sendo caracterizada com baixos índices de déficit hídrico, apesar de também
ter apresentado problemas devidos às estiagens extremas dos últimos anos.
A rede de monitoramento, apresentada na Figura 3.57, mostra densidade adequada de
estações fluviométricas e pluviométricas. Porém, não há estação sedimentométrica.
Existem três estações fluviométricas em operação, com dados e registro de qualidade
da água, além de 9 estações pluviométricas com dados. Há, ainda, apenas um
equipamento telemétrico, sendo já contabilizado nas estações fluviométricas.

Figura 3.57 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais na UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

Foram identificados 53 poços tubulares e manuais e os estudos de disponibilidade de
águas subterrâneas mostraram estimativa em torno de 440 milhões de m³ por ano, que
correspondem a 9% da reserva subterrânea estadual, sendo 86% procedente das
reservas de aquíferos granulares.
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3.6.2

Economia

As bacias dos Rios Benevente e Novo estão inseridas nesta UGRH e, como já
comentado nos itens anteriores, serão analisadas isoladamente para depois serem
agregados os resultados na UGRH Litoral Centro-Sul.
O VAB industrial domina a bacia do Rio Benevente, com a contribuição principal da
Samarco Mineração S/A e do polo siderúrgico ali instalado, com Usina de Tratamento
de Gás e porto da Petrobrás. Apresenta, porém, grandes flutuações decorrentes da
conjuntura econômica internacional e nacional. Ele tem correspondido a algo no entorno
de 75% do VAB total na bacia. Os serviços têm pequena participação no VAB total, igual
a 20%, em que pese a presença de Anchieta, com seu balneário litorâneo. Ainda mais
modestas são as contribuições da administração pública, 5%, e da agropecuária (2%),
como mostra a Figura 3.58 e a Figura 3.59.
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Figura 3.58 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Benevente.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

As pequenas contribuições da agropecuária, mas que impactam os recursos hídricos
são aportadas nas culturas permanentes pelo café (3.700 ha de robusta e 2.350 ha de
arábica), e principalmente pela banana, com 4.300 ha cultivados em 2016. Nas culturas
anuais o único destaque é o milho, que foi cultivado em 400 ha (IBGE). Cerca de 2.100
hectares são irrigados, provavelmente café, correspondendo à maior parcela. Na
pecuária, os rebanhos são pouco representativos, sendo maiores nos bovinos e
galináceos.
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Figura 3.59 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Benevente em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios, 2002-2014.

As indústrias hidrointensivas são vinculadas aos Produtos Alimentícios (CNAE 10),
Bebidas (CNAE 11) e aos Produtos Químicos (CNAE 20), principalmente. Também
ocorrem demandas hídricas da Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e
Equipamentos (CNAE 25) e da Metalurgia (CNAE 23).
Na bacia do Rio Novo panorama diverso se apresenta. Embora o VAB industrial tenha
dominado os agregados em 2014, ele se encontra a partir de 2010 próximo ao VAB de
serviços, provavelmente uma contribuição do balneário de Piúma, no litoral. A
administração pública e a agricultura também apresentam contribuições crescentes e
relevantes à formação do VAB Total, como observado na Figura 3.60.
Em termos desta participação na formação do VAB total a indústria e os serviços
correspondem cada um a cerca de 35%. A administração pública vem reduzindo sua
participação, algo que atesta o aumento da produtividade da bacia, chegando em 2014
a 22% da VAB total. Neste ano, o VAB agropecuário representou 7% do VAB total,
acima da sua participação em todo Estado (Figura 3.61).
Na formação do VAB agropecuário em 2016 a maior contribuição em termos de área
cultivada é a da cana de açúcar com 1.400 ha; nos cultivos permanentes existem mais
de 9.000 ha de café, distribuídos entre o robusta e o arábica, com pequena
predominância do segundo. A banana, com seus 4.600 ha cultivados, tem a maior área
do Estado nesta bacia. Irriga-se apenas 770 ha na bacia, provavelmente café, na maior
parte.
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Figura 3.60 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Novo.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.61 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Novo em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios.

Nas indústrias hidrointensivas dois grupos se destacam: a Fabricação de Produtos de
Minerais Não-Metálicos (CNAE 23), certamente granito e mármore, e Alimentos (CNAE
10).
Agregando-se os VABs das bacias dos Rios Benevente e Novo obtém-se as VABs da
UGRH Litoral Centro Sul em seus totais (Figura 3.62) percentuais relativos ao VAB total
(Figura 3.63). Existe a predominância da indústria, com cerca de 65% do VAB total em
2014. Os serviços contribuem com 22%, a administração pública com 9% e a
agropecuária com 3% do VAB total, dados de 2014.
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Figura 3.62 – Evolução do VAB na UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014
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Figura 3.63 – Evolução do VAB na UGRH Litoral Centro-Sul em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Na UGRH Litoral Centro-Sul a banana era produzida em 2016 sendo verificado 38% da
área total cultivada no Estado para esta cultura. A área irrigada corresponde a apenas
1% da área total do Estado, função também do pequeno porte desta UGRH.
3.6.3

Usos do solo

O principal uso de solo na UGRH Litoral Centro-Sul é pastagem, cobrindo quase 40%
da área da unidade como se verifica na Figura 3.64. Os remanescentes florestais e os
cultivos agrícolas ocupam uma área de cerca de 33% e 11% do total, respectivamente.
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Figura 3.64 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: IEMA, 2012.

3.6.4

Demandas hídricas

3.6.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A demanda hídrica total é de 4.108 L/s, em torno de 4% do total do Estado. A agricultura
soma a maior captação de água, com 37% das demandas captadas da UGRH, seguidos
da indústria e do abastecimento urbano, com 31% e 28%, respectivamente. Apesar do
baixo valor da demanda total, a indústria tem um peso significativo em relação ao
Estado, assumindo 20% do total do setor. O Quadro 3.21 apresenta a divisão das
demandas hídricas na unidade.
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Quadro 3.21 – Demandas Hídricas Captadas e seus respectivos Percentuais na UGRH
Litoral Centro-Sul.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
1.150,1
28,0%
67,5
1,6%
69,2
1,7%
1.521,6
37,0%
1.274,6
31,0%
0,0
0,0%
25,3
0,6%
4.108,3
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

As lavras de mineração com concessão ou com registro de extração correspondem a
33% e as em fase de licenciamento a 4% das áreas de remanescentes florestais.
A demanda para agricultura irrigada é de 1.522 L/s, que corresponde a menos de 2%
da demanda total estadual de irrigação. O plantio de legumes é a principal cultura, com
aproximadamente 53% da demanda total de irrigação, sendo o restante destinado ao
café e frutas.
A pecuária apresenta uma demanda de apenas 69 L/s, representando menos de 5%
das demandas estaduais do setor.
A piscicultura é totalmente dirigida à produção de tilápia, contribuindo com 1% da
produção aquícola estadual, sendo que a unidade também contribui com a produção de
alevinos larvas e pós larvas de camarão. A captação de água para a atividade é de 25
L/s, correspondendo a 3 % do uso total do Espírito Santo para esta finalidade.
3.6.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
Na unidade está localizada apenas uma PCH, com potência de 21.000 kW, no município
de Alfredo Chaves. Os atrativos turísticos são diversificados: região Metropolitana, que
abrange o município de Guarapari; Montanhas Capixabas a oeste; e a região Costa da
Imigração, que se destaca pelas belas paisagens litorâneas e pela influência de
imigrantes, além da Cachoeira de Matilde e de uma Rampa Natural de Voo Livre para a
prática de esportes radicais.
3.6.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
A região conta com o segundo pior índice de coleta de esgoto do Estado, com 40% sem
coleta. Do que é coletado, 46% é tratado (Figura 3.65).
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40%
Com coleta e sem
tratamento
Com Tratamento

14%
Figura 3.65 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Foram identificadas 21 ETEs na UGRH, a maioria composta com reatores como
processo de tratamento primário, conforme mostra o Quadro 3.22, que detalha todas as
ETEs identificadas, tipo de tratamento e eficiência de remoção de DBO.

Município
Alfredo
Chaves
Alfredo
Chaves

Quadro 3.22 – ETEs na UGRH Litoral Centro-Sul.
ETE
Tratamento
Eficiência

Fonte

ETE Matilde

Reator anaeróbio

65%

ANA (2017)

ETE Sede - Alfredo
Chaves

Reator anaeróbio

65%

ANA (2017)

98%

CESAN
(2017)

Anchieta

ETE Mãe-bá

Anchieta

ETE Anchieta

Anchieta

ETE Ubu*

Guarapari

ETE Meaípe

Guarapari

ETE Centro*

Guarapari

ETE Aeroporto*

Guarapari

ETE Jabaraí

Iconha

ETE Bom Destino

Iconha

ETE Duas Barras Iconha

Iconha

ETE Esplanada

Iconha

ETE Ilha do Coco

Iconha

ETE Ilha do Santo
Inácio

Iconha

ETE Monte Belo

Reator anaeróbio +
Biofiltro aerado
submerso + Decantador
secundário
Reator anaeróbio +
Biofiltro Percolador
Lodos ativados aeração prolongada
Reator anaeróbio +
Biofiltro aerado
submerso
Lodos ativados
(aeração prolongada)
Lodos ativados
convencional com
remoção biológica de N
Reator anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
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74%
72%

CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

80%

CESAN
(2017)

95%

CESAN
(2017)

95%

CESAN
(2017)

65%

CESAN
(2017)

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

Município
Iconha

ETE
ETE Novo Horizonte Iconha

Iconha

ETE Vale do Sol

Piúma

ETE Piúma/Iriri

Piúma

ETE Nova Esperança

Piúma

ETE Lago Azul

Vargem Alta

ETE Vila Esperança

Tratamento
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro anaeróbio
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Reator anaeróbio +
Biofiltro aerado
submerso
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio
Reator anaeróbio +
Filtro aerado submerso
(sem decantador)

Eficiência

Fonte

72%

ANA (2017)

72%

ANA (2017)

84%

CESAN
(2017)

23%

CESAN
(2017)

88%

CESAN
(2017)

77%

ANA (2017)

*Estações com lançamento no mar.

Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

São lançados nos corpos hídricos da UGRH Litoral Centro-Sul aproximadamente 5.100
kg/dia de carga orgânica, conforme mostrado no Quadro 3.23, o que corresponde a 5%
do montante de cargas remanescentes do Estado. Elas demandam uma vazão de quase
12.000 L/s para as suas diluições. A maior contribuição na região é originada em
lançamentos de efluentes domésticos, com 92% das cargas totais.
Quadro 3.23 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Litoral Centro-Sul.
Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
4.684,5
10.843,7
91,5%
117,7
272,4
2,3%
320,0
740,7
6,2%
5.122,1
11.856,8
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

As doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de saneamento básico se
resumem a casos de Esquistossomose, totalizando em 10 registros entre os anos de
2014 e 2015.
3.6.5

Balanço Hídrico

O balanço hídrico quantitativo ilustrado na Figura 3.66 mostra que os trechos mais
críticos estão localizados no município de Alfredo Chaves, que concentra mais de 80%
da demanda estimada para o cultivo de café e, pontualmente, nos municípios de
Anchieta e Guarapari, que juntas somam 97% das outras demandas com a finalidade
de consumo industrial e, ainda, 60% da área dedicada ao plantio de cana-de-açúcar na
região.

152

Figura 3.66 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Incluindo-se no balanço a vazão de diluição foram obtidos resultados menos
confortáveis, conforme mostra a Figura 3.67. Existem trechos mais críticos na região
litorânea e próximo a áreas urbanas, devido às cargas poluentes domésticas. E também
nas nascentes de rios que escoam pela bacia. Além dos municípios de Alfredo Chaves,
Anchieta e Guarapari, o município de Vargem Alta, com quase metade de toda área de
plantio de café da UGRH, apresenta situação de balanço hídrico em condição crítica,
em termos quali-quantitativos.
A UGRH Litoral Centro-Sul está em situação potencialmente preocupante quanto ao seu
balanço hídrico superficial quantitativo de forma geral, se tornando crítico quando
aspectos qualitativos e quantitativos são considerados, com cerca de 90% da sua
disponibilidade hídrica superficial sendo demandada.
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Figura 3.67 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Ao se agregar no balaço hídrico quantitativo as disponibilidades hídricas subterrâneas
em conjunto com as superficiais as condições melhoram. Isto mostra haver alternativas
possíveis a serem discutidas para a melhoria da situação e, ainda, que, a não ser em
casos localizados, os problemas de recursos hídricos desta UGRH estão mais centrados
nos aspectos qualitativos.
3.7

UGRH Itapemirim

Localizada na região sul do Espírito Santo, a UGRH Itapemirim abrange
aproximadamente 6.000 km², com 13% da população do Estado residindo nos 15
municípios com sedes urbanas localizadas nesta unidade.
Os principais corpos hídricos da região, como podem ser verificados na Figura 3.68, são
o Rio Itapemirim, Rio Braço Norte Esquerdo e Rio Braço Norte Direito. Também é
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apresentada na Figura 3.68 a taxa de urbanização dos municípios, e a sua localização
no Estado.

Figura 3.68 – Caracterização da UGRH Itapemirim.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A área da UGRH abrange, integralmente ou parcialmente, 16 Unidades de
Conservação, em sua grande maioria de esfera estadual, destacando-se o Parque
Nacional de Caparaó, a oeste, com grande importância turística para o Estado.
A cobertura vegetal de Mata Atlântica é de Floresta Ombrófila Densa na faixa norte e
em uma porção entre os municípios de Jerônimo Monteiro e Cachoeiro de Itapemirim.
Na parte sul verifica-se Floresta Estacional Semidecídua.
A classificação climática é bem variada: próximo à divisa com Minas Gerais encontrase o clima mesotérmico úmido; na porção central o clima é subquente, variando entre
super-úmido e úmido. Desta porção até a faixa litorânea, o clima passa a ser
considerado quente, também com variações entre super-úmido e úmido.
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3.7.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

A precipitação máxima diária foi verificada na faixa de 28 e 36 mm, com valores mais
elevados na divisa dos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e Alegre (36 a 44 mm).
Esta UGRH apresenta altos valores de precipitação anual acumulada (1.500 e 1.800
mm), sendo que no trecho médio da bacia o valor se reduz para a faixa de 1.000 e 1.500
mm. Os valores mais baixos estão entre as cidades de Itapemirim e Marataízes, no
litoral.
Destacam-se os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Castelo com
relação aos eventos extremos de inundação, enquanto são observados poucos
episódios de secas e estiagens notificadas na UGRH, sendo Itapemirim e Marataízes
os municípios mais expostos. Estes municípios têm o maior déficit de disponibilidade
hídrica, acima de 200 mm, e o restante da UGRH apresenta os mais baixos índices de
déficit hídrico.
As redes fluviométrica e pluviométrica são consideradas suficientes nesta UGRH.
Conforme pode ser verificado na Figura 3.69, existem 15 estações fluviométricas com
dados, das quais 10 registram qualidade da água e uma registra tanto qualidade quanto
sedimentos. Duas estações fluviométricas são telemétricas. Existem também 17
estações pluviométricas com dados.
Foram identificados 73 poços tubulares e manuais na região. A disponibilidade hídrica
subterrânea avaliada corresponde a 16% do total do Estado, sendo estimada em 747
milhões de m³ ao ano, com 97% proveniente de aquíferos fissurais.
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Figura 3.69 – Rede de Monitoramento de Águas Superficiais da UGRH Itapemirim.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

3.7.2

Economia

Nesta UGRH chama a atenção a partir de 2009 o acelerado crescimento do VAB
Industrial, acompanhado pelo de serviços, mas em um patamar mais baixo, como
mostra a Figura 3.70. A contribuição da indústria ao VAB total quase dobrou entre 2009
e 2014 (Figura 3.71). A principal razão para este impulso parece residir na exploração
do Pré-Sal que fez do município vizinho de Presidente Kennedy, que se encontra na
UGRH Itabapoana, o de maior PIB per capita do país em 2014 (IBGE). Embora fora da
UGRH Itapemirim, o Pré-Sal garante royalties a Marataízes e investimentos na indústria
do petróleo. Além disto, o município de Itapemirim possui uma das maiores empresas
de exportação de pescados do Brasil e a usina Paineiras, de beneficiamento da canade-açúcar. Em Cachoeiro de Itapemirim existem indústrias de mármore e cimento.
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Figura 3.70 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Itapemirim.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.
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Figura 3.71 – Evolução do VAB na Bacia do Rio Itapemirim em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014.

Contudo, quando se consulta as estimativas de uso de água na indústria em 2015 (ANA,
2017a) as maiores demandas se encontram na Fabricação de Produtos Alimentícios
(CNAE 10), de Produtos de Minerais Não-Metálicos (CNAE 23) e de Couros e
Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados (CNAE 15). Isto
pode indicar que as indústrias alavancadas pelo Pré-Sal, no ramo do petróleo, são de
baixo uso de água.
Apesar da baixa contribuição da agropecuária ao VAB total, este setor é relevante na
economia desta UGRH. Nas culturas anuais a cana de açúcar, com 7.300 ha cultivados
em 2016, teve a quarta maior área estadual deste produto. A UGRH era a maior
produtora estadual de milho (3.900 ha), de feijão (3;100 ha) e de tomate (800 ha). Nas
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culturas permanentes havia em 2016 a maior área plantada de café arábica, com 6.200
ha, além de áreas importantes destinadas ao café robusta (20.000 ha) e à banana (1.700
ha). Cerca de 9.500 ha eram irrigados. A pecuária bovina se destaca na criação de
animais.
O setor de serviços se beneficia dos balneários de Marataízes e do polo comercial de
Cachoeiro de Itapemirim, segundo do Estado.
3.7.3

Usos do solo

A segunda unidade de gestão com a maior parcela de sua extensão destinada a
produção de café é a UGRH Itapemirim (14% de sua área). As áreas desmatadas
somam 78%, com mais da metade destas utilizadas para pastagem, refletindo o uso
predominante no Estado. A distribuição dos usos e coberturas do solo na unidade pode
ser verificada na Figura 3.72.

Figura 3.72 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH Itapemirim.
Fonte: IEMA, 2012.
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3.7.4

Demandas hídricas

3.7.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A demanda hídrica total na UGRH Itapemirim é de 6.271 L/s, que equivale a 5% das
demandas totais do Estado. A agricultura apresenta a maior demanda, com 39% do total
da UGRH, seguidos da indústria e abastecimento urbano, com 29% e 22%,
respectivamente, como mostra o Quadro 3.24. O setor industrial tem um peso
significativo no Espírito Santo, representando aproximadamente 30% da demanda
hídrica do setor no Estado, sendo a maior entre todas as UGRHs.
Quadro 3.24 – Demandas Hídricas Captadas e seus Respectivos Percentuais na UGRH
Itapemirim.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
1.352,5
21,6%
195,2
3,1%
225,3
3,6%
2.435,9
38,8%
1.809,2
28,8%
0,0
0,0%
253,3
4,0%
6.271,4
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A análise de cruzamento das lavras de mineração e usos do solo resultou que 29% das
áreas com concessão ou com registro de extração e 1% com pedidos de autorização
estão em regiões de remanescentes florestais.
A piscicultura é composta, quase em sua totalidade, pela produção de tilápia (98%),
contribuindo com 11% do total da produção aquícola no Estado, sendo que nesta UGRH
também há a produção de alevinos, larvas e pós larvas de camarão. A demanda de
água para a atividade soma 253 L/s, correspondendo a 3% do total da região e 29% do
setor no Espírito Santo.
A demanda para agricultura irrigada na UGRH Itapemirim é de 2.436 L/s, que
corresponde a aproximadamente 3% de toda irrigação do Espírito Santo. O principal
cultivo é o café, com aproximadamente 77% da demanda hídrica da UGRH. A região
também produz com irrigação, porém em menor escala, legumes, frutas e alimentos
básicos.
Esta UGRH ocupa a terceira posição estadual no uso de água para criação animal, com
15% das demandas estaduais para o setor, sendo a vazão captada de 225 L/s.
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3.7.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
São produzidos aproximadamente 150.000 kW de energia nesta UGRH, sendo mais de
80% em 7 PCHs. Os atrativos turísticos são principalmente naturais e histórico-culturais,
com destaque para a região Caparaó, que abrange sete municípios e é uma das regiões
mais visitadas do Estado.
3.7.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
O índice de coleta de esgotos para a UGRH é de 69%, sendo 49% da população urbana
atendida com coleta e tratamento e 20% apenas com coleta, como mostra Figura 3.73.
A UGRH tem aproximadamente 120 mil habitantes sem serviço de coleta de esgoto,
sendo a terceira maior população sem o serviço entre as UGRHs do Estado.

31%
49%

Sem coleta
Com coleta e sem
tratamento

Itapemirim

Com Tratamento
20%

Figura 3.73 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Itapemirim.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Foram contabilizadas 13 ETEs, com eficiências que vão de 35% a 90% para remoção
de DBO, conforme mostra o Quadro 3.25, que lista todas as ETEs com o tipo de
tratamento e eficiência média.

Município
Cachoeiro de
Itapemirim
Cachoeiro De
Itapemirim
Castelo
Castelo
Castelo
Jerônimo
Monteiro
Marataízes

Quadro 3.25 – ETEs na UGRH Itapemirim.
Eficiênci
ETE
Tratamento
a
Lodo ativado de
ETE Coronel Borges
90%
aeração prolongada
ETE Córregos dos
Reator anaeróbio +
72%
Monos
Filtro anaeróbio
Reator anaeróbio +
ETE Castelo
Biofiltro aerado
83%
submerso
Tanque séptico + Filtro
ETE Garage (Castelo)
35%
anaeróbio
ETE Volta Redonda
Tanque séptico + filtro
35%
(Castelo)
anaeróbio
Reator anaeróbio +
ETE Jerônimo
Filtro aerado submerso
95%
Monteiro
(sem decantador)
ETE Ilmenita
Lagoa facultativa
78%
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Fonte
ANA (2017)
ANA (2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
ANA (2017)
ANA (2017)

Município

ETE

Marataízes

ETE Rosa Meireles

Muniz Freire

ETE Muniz Freire

Muniz Freire

ETE Piaçu

Venda Nova
do Imigrante

ETE São João de
Viçosa (Fossa Filtro)

Venda Nova
do Imigrante

ETE Venda Nova do
Imigrante

Venda Nova
do Imigrante

ETE Bicuíba (Fossa
Filtro)

Tratamento
Lagoa anaeróbia +
Lagoa facultativa
Lodos ativados aeração prolongada
Reator anaeróbio +
Biofiltro
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio
Reator anaeróbio +
Biofiltro aerado
submerso/ Reator
anaeróbio + Biofiltro
aerado + Decantador
secundário
Tanque séptico + Filtro
anaeróbio

Eficiênci
a
78%
69%
74%
35%

Fonte
ANA (2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)
CESAN
(2017)

86%

CESAN
(2017)

38%

CESAN
(2017)

Fonte: ANA, 2017; CESAN, 2017; SAAEs, 2017.

A UGRH Itapemirim se destaca negativamente no Estado quanto ao lançamento de
cargas orgânicas, com 15.860 kg de DBO diárias, sendo avaliada uma vazão
aproximada de 36.700 L/s para a diluição desta carga.
As cargas provenientes de efluentes domésticos nesta UGRH, embora predomine entre
as demais, apresentam o menor percentual entre todas do Estado: 60%, como mostra
o Quadro 3.26, com um total de 15.860 kg de DBO produzidos diariamente. Este valor
corresponde a 14% do total estadual.
Quadro 3.26 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Itapemirim.
Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
9.588,1
22.194,8
60,5%
329,8
763,5
2,1%
5.942,6
13.756,1
37,5%
15.860,6
36.714,4
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Na análise de doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de saneamento básico
da UGRH Itapemirim há registros apenas de Esquistossomose e Leptospirose, com 3 e
8 casos, respectivamente, entre os anos de 2014 e 2015.
3.7.5

Balanço Hídrico

No balanço hídrico quantitativo da UGRH Itapemirim, apresentado na Figura 3.74,
verifica-se que os trechos mais comprometidos estão localizados na porção nordeste,
principalmente no município de Castelo, que tem significativa área de cafeicultura. Em
menores extensões ocorrem problemas de balanço hídrico nas imediações dos
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municípios de Atílio Vilácqua, Iúna, Cachoeiro do Itapemirim, sobretudo nas
proximidades das suas sedes municipais.

Figura 3.74 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Itapemirim.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Ao se integrar os aspectos qualitativos e quantitativos os resultados pioram
consideravelmente, como mostra a Figura 3.75, com os trechos mais críticos
espalhados pela unidade, conservando a área central como a de melhor disponibilidade,
e as localizadas nas proximidades das áreas urbanas com pior situação, devido às
cargas poluentes domésticas.
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Figura 3.75 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Itapemirim.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

De maneira geral, a região encontra-se em boa condição quando avaliado apenas o
balanço hídrico quantitativo, tanto considerando apenas os recursos superficiais,
melhorando ainda mais quando os recursos hídricos subterrâneos são considerados.
Dessa forma, os problemas desta UGRH estão vinculados especialmente à qualidade
de água.
3.8

UGRH Itabapoana

Também ao sul do Estado está localizada a UGRH que corresponde à bacia hidrográfica
do Rio Itabapoana. Com cerca de 3.000 km², tem um pouco mais de 100 mil habitantes,
o que corresponde a apenas 3% da população total do Espírito Santo.
Dos municípios capixabas, oito possuem suas sedes urbanas nesta unidade, todos com
populações abaixo de 30 mil habitantes. Os principais rios são o Rio Itabapoana, na
divisa com o Rio de Janeiro, além dos rios do Veado, Calçado e Muqui do Sul. A
164

localização e os municípios inseridos nesta UGRH com suas respectivas taxas de
urbanização podem ser verificados na Figura 3.76.

Figura 3.76 – Caracterização da UGRH Itabapoana.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O clima na faixa litorânea até São José do Calçado é quente e úmido com 3 meses
secos por ano. Na porção restante é subquente úmido, com média de 1 a 2 meses secos
a cada ano.
A Mata Atlântica de Floresta Estacional Semidecidua cobre praticamente toda a UGRH,
sendo que próximo à divisa com Minas Gerais encontra-se o Parque Nacional de
Caparaó, uma das sete Unidades de Conservação – UCs presentes na UGRH
Itabapoana. Ao todo, são três UCs de esfera federal, três estaduais e uma municipal.
3.8.1

Disponibilidade hídrica e diagnóstico da rede de monitoramento

As precipitações máximas diárias estão entre 28 e 36 mm, com os maiores índices, de
36 a 44 mm, na divisa dos municípios de Mimoso do Sul e Presidente Kennedy. As
precipitações anuais acumuladas encontram-se na faixa entre 1.100 e 1.500 mm.
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O município de Bom Jesus do Norte está entre os com maior incidência de inundações
do Estado embora, de forma genérica, a UGRH não apresente muitos episódios desta
natureza. Eventos de secas e estiagens também não são significativos. Em geral, a
região apresenta baixo índice de déficit hídrico.
A rede de monitoramento hidrométrico tem densidade adequada de estações
fluviométricas e pluviométricas. Como pode ser observado na Figura 3.77, existem 4
estações fluviométricas com dados, sendo que três registram qualidade da água e uma
registra tanto qualidade quanto sedimentos. Existem também 4 estações pluviométricas
com dados de monitoramento. Ressalta-se, ainda, que não há estação telemétrica na
UGRH.
A UGRH é a que possui menos poços tubulares e manuais, com somente 11 unidades
identificadas. Ela concentra 7% da disponibilidade hídrica subterrânea do Espírito
Santo, resultando em uma disponibilidade de cerca de 349 milhões de m³ por ano, sendo
85% proveniente de aquíferos fissurais.
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Figura 3.77 – Rede de Monitoramento das Águas Superficiais da UGRH Itabapoana.
Fonte: Hidroweb – ANA, 2017.

3.8.2

Economia

Nesta UGRH se repete o fenômeno de rápida ascensão do VAB industrial que foi
comentado na UGRH Itapemirim e, pelas mesmas razões, como não poderia deixar de
ser: o município de Presidente Kennedy. Por causa dos campos de petróleo explorados
no Pré-Sal, uma série de investimentos industriais estão ocorrendo no litoral desta bacia,
impulsionando o setor industrial. Grandes empresas estão instaladas ou se instalando
no município, operando na área do petróleo, minério e portos como a Petrobras, a
Chevron (Texaco), a Shell, a Samarco e a Vale. O maior complexo portuário privado do
Brasil está se instalando, parceria entre o governo do Espírito Santo e o Porto de
Roterdã e a TPK Logística S.A. Existe também um mineroduto da Ferrous Resources
que tem previsão de trazer minério de Congonhas em Minas Gerais, ligado a um porto
particular. Todos estes investimentos acabaram por extrapolar os limites do município
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de Presidente Kennedy e gerando investimentos em Marataízes, como foi visto
previamente.
Como efeito, o VAB industrial quintuplicou entre 2009 e 2014, como mostra a Figura
3.78. O VAB de serviços triplicou. Enquanto isto, o VAB da administração pública
aumentou em 50% e o da agropecuária reduziu-se à metade em níveis percentuais,
como mostra a Figura 3.79.
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Figura 3.78 – Evolução do VAB na UGRH Itabapoana.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014
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Figura 3.79 – Evolução do VAB na UGRH Itabapoana em relação ao VAB Total.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014

O VAB industrial, em 2014, representava 75% do VAB total e o de serviços 20%. O da
administração pública e o da agropecuária foram reduzidos a 5% e 2% respectivamente.
168

Porém, a atração de indústrias não repercutiu no uso de água pelo setor. As estimativas
da ANA (2017a) mostram que as indústrias mais hidrointensivas são, pela ordem, a
Têxtil (CNAE 13), de Alimentos (CNAE 10), Produtos de Minerais Não-Metálicos (CNAE
23) e Bebidas (CNAE 11).
A participação no VAB agropecuário deriva, nos cultivos permanentes, do café arábica
(22.000 ha) e robusta (4.800 ha); nos cultivos anuais, o milho, com 3.500 ha em
produção em 2016. Cerca de 1.500 ha eram irrigados em 2015 (ANA, 2017c). Na
pecuária, predominam os bovinos.
3.8.3

Usos do solo

Menos de 25% da UGRH Itabapoana é coberta por remanescentes florestais, enquanto
mais da metade de sua extensão é utilizada para pastagens como mostra a Figura 3.80.
Dentre as áreas desmatadas, destaca-se também que 8,5% destas são utilizadas para
a produção de café.

Figura 3.80 – Usos e Coberturas do Solo na UGRH Itabapoana.
Fonte: IEMA, 2012.
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Cerca de 26% das áreas com concessão ou com registro de extração e 2% em processo
de licenciamento estão em regiões de remanescentes florestais.
3.8.4

Demandas hídricas

3.8.4.1 Demandas hídricas consuntivas
A UGRH Itabapoana tem a menor demanda total, 847 L/s, menos de 1% das demandas
do Estado. O Quadro 3.27 mostra proporcionalmente as demandas hídricas estimadas,
com destaque para pesca e aquicultura, que correspondem quase 20% do total para a
UGRH.
Quadro 3.27 – Demandas Hídricas Captadas e seus Respectivos Percentuais na UGRH
Itapemirim.
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Agricultura
Indústria
Mineração
Pesca e Aquicultura
Demanda Total

Demanda Captada (L/s) Porcentagem da captação do setor na UGRH
200,8
23,7%
51,0
6,0%
118,2
14,0%
308,3
36,4%
4,5
0,5%
0,0
0,0%
164,1
19,4%
846,8
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

A aquicultura é composta principalmente pela produção de tilápia, contribuindo com
0,18% do total da produção do Espírito Santo, sendo que a região também produz
alevinos larvas e pós larvas de camarão. Com uma captação de 164 L/s de água,
corresponde a 13% do total da demanda na UGRH e a 19% do Estado nesta atividade
econômica.
A demanda para agricultura irrigada é de 308 L/s, que corresponde a menos de 1% de
toda demanda para irrigação no Estado. A maior parte é destinada ao café,
representando 80% de toda demanda hídrica da UGRH. A UGRH também irriga, porém
em menor escala, legumes e frutas. A pecuária tem uma demanda de 118 L/s,
representando menos de 10% da demanda estadual para o setor.
3.8.4.2 Demandas hídricas não consuntivas
A UGRH Itabapoana gera 67.500 kW em 7 PCHs nos municípios de São José do
Calçado, Mimoso do Sul e Dores do Rio Preto. Nesta UGRH se encontra parte da região
Caparaó, na qual os turistas podem desfrutar de diversas paisagens formadas por
cachoeiras, matas com trilhas e uma vegetação relativamente preservada, além das
regiões Costa e da Imigração e Vales e do Café, ambas com atrativos histórico-culturais
nos municípios Presidente Kennedy e Mimoso do Sul. Esses aspectos referentes às
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cachoeiras mostram importante demanda pela preservação da qualidade das águas
nesses locais.
3.8.4.3 Lançamento de poluentes em meio hídrico
A unidade apresenta pior índice de tratamento de esgotos do Estado, com apenas 10%
do esgoto gerado sendo objeto de coleta e tratamento. Como mostra a Figura 3.81, a
maior parte dos residentes possuem seus efluentes coletados, porém não tratados.
10%
27%

Itabapoana

Sem coleta
Com coleta e sem
tratamento
Com Tratamento

63%

Figura 3.81 – Índices de Coleta e Tratamento da UGRH Itabapoana.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Apenas uma Estação de Tratamento de Esgoto foi identificada, no município de Bom
Jesus do Norte. A ETE possui uma eficiência de remoção de DBO de 91% e seu
processo de tratamento é através de lagoas anaeróbia e facultativa.
O lançamento de cargas remanescentes na UGRH é de aproximadamente 3.900 kg/dia,
conforme mostrado no Quadro 3.28, correspondendo a 4% do aporte total estadual e
necessitando de uma vazão de cerca de 9.100 L/s para diluição. Do gerado na unidade,
83% são provenientes de efluentes domésticos, 15% de indústrias e demais usos, e 2%
derivados da agricultura (Quadro 3.28).
Quadro 3.28 – Cargas Remanescentes Estimadas e Vazões Necessárias para Diluição na
UGRH Itabapoana.
Setor
Doméstica
Cargas difusa
Outros Usos
TOTAL

Cargas
Vazão
Representatividade
remanescentes necessária para
no total da UGRH
(kg/dia)
diluição (L/s)
3.266,8
7.562,0
82,8%
120,6
279,1
3,1%
556,2
1.287,6
14,1%
3.943,6
9.128,7
100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

Doenças de veiculação hídrica resultantes da falta de saneamento básico geraram 16
registros relacionados à Esquistossomose, um no ano de 1999, 3 em 2014 e 12 casos
detectados no ano de 2015. Foram registrados 2 casos de Leptospirose no ano de 2015.
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3.8.5

Balanço Hídrico

O balanço hídrico quantitativo apresentou-se de forma satisfatória, conforme se verifica
na Figura 3.82, sendo identificados apenas problemas pontuais, como no município de
Divino de São Lourenço, na região da nascente do Rio do Veado.

Figura 3.82 – Balanço Hídrico Quantitativo da UGRH Itabapoana.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O balanço hídrico quali-quantitativo, apresentado na Figura 3.83, apresentou trechos
críticos espalhados pela UGRH, principalmente em rios próximos às áreas urbanas dos
municípios de Mimoso do Sul, São José do Calçado, Apiacá, Bom Jesus do Norte e
Guaçuí.
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Figura 3.83 – Balanço Hídrico Quali-Qualitativo da UGRH Itabapoana.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

O balanço hídrico quantitativo integrando as disponibilidades hídricas superficiais e
subterrâneas apresenta condições boas, com a demanda representando 4% da
disponibilidade. A exemplo da UGRH Itapemirim, esta unidade tem seus problemas mais
dirigidos à qualidade de água.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise hídrica por que passa o Estado do Espírito Santo decorre de uma visão pretérita
de abundância de água que os fatos mostraram ser equivocada. Possivelmente, devido
a ocorrência histórica de grandes enchentes, ficou a impressão na população, nos
usuários de água e nos administradores públicos de que o problema do Estado eram os
excessos e não os déficits hídricos. Os fatos mostraram que ambas as preocupações
devem ser consideradas. A decisão de elaborar este PERH/ES mostra que as lições
foram aprendidas e que o eficiente gerenciamento dos recursos hídricos, conjugado com
investimentos para controle dos déficits e excessos hídricos e da degradação da
qualidade das águas, pautará as futuras análises e propostas deste PERH/ES.
As avaliações mostraram que o Estado apresenta uma economia diversificada, em que
os setores de serviço e industrial dominam o PIB. O setor primário, da agropecuária,
apesar de uma presença mais modesta em termos de geração direta de valor, faz parte
de grande parte das cadeias produtivas que geram produtos industriais e serviços. Além
disto, é fator essencial para a fixação da população rural, dando-lhes condições de
emprego e renda, além de melhor qualidade de vida do que nos centros urbanos.
O efeito multiplicador da agropecuária, de forma progressiva, ou seja, gerando insumos
para a atividade secundária, está presente nos bens gerados pela indústria de
transformação em várias categorias do Cadastro Nacional de Atividade Econômicas –
CNAE, listados a seguir:
•

10

Fabricação de Produtos Alimentícios;

•

11

Fabricação de Bebidas;

•

12

Fabricação de Produtos do Fumo;

•

13

Fabricação de Produtos Têxteis;

•

14

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios;

•

15

Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para

Viagem e Calçados;
•

16

Fabricação de Produtos de Madeira;

•

17

Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel;

•

21

Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos;

•

22

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico;
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•

31

Fabricação de Móveis.

O efeito multiplicador de forma regressiva, ou seja, que absorve insumos gerados pela
atividade industrial, está presente na maior parte das demais categorias do CNAE.
A presença de solos aptos, de clima adequado, de mão de obras especializada e, é
claro, de água, tornou a agricultura do Estado uma atividade relevante e que sofreu
grandes restrições com a crise hídrica. Aqui, como em todo Brasil, que também sofreu
com crise análoga, os investimentos em irrigação deverão ser promovidos como forma
de reduzir a vulnerabilidade hídrica da agricultura de sequeiro. Aliás, é algo que se
percebe nas terras altas do Estado, próximo à fronteira com Minas Gerais, onde é
notada grande movimentação no sentido de irrigar o café arábica, cultura adaptada à
região, que produz alguns dos melhores cafés do país. Isto deverá agravar os problemas
de suprimento hídrico, mesmo quando a meteorologia for mais propícia, e as chuvas
restabelecerem suas quantidades históricas.
Mas os problemas de escassez hídrica afetam não apenas a agricultura. Embora com
maior prioridade de suprimento, a população capixaba sofreu e ainda sofre
racionamentos como consequência da redução das vazões de seus rios, e à competição
com outros usos. Especialmente na região norte, nas UGRHs Doce, São Mateus e
Itaúnas. A cidade de São Mateus, devido à estiagem prolongada, sofreu inclusive com
a salinização dos seus mananciais, decorrente da intrusão salina. Também a Região
Metropolitana de Vitória se mostrou vulnerável ao suprimento hídrico. A indústria
hidrointensiva deve ter sofrido restrições e buscado fontes alternativas para suprimento,
quando disponíveis.
Além destes problemas quantitativos, que se agravam na medida em que se dirige para
o norte do Estado, os problemas de qualidade de água ocorrem em todas as bacias,
decorrentes, especialmente, das carências dos sistemas municipais de saneamento
básico. Relevante considerar que uma das atividades terciárias de peso na economia
do Estado é o turismo de natureza e de recreação de contato primário, que demanda
águas de excelente qualidade.
Entre os problemas de qualidade de água, são verificados assoreamentos nos rios que
fluem das partes altas, onde se cultiva o café arábica. A fragilidade dos solos, conjugada
com as altas declividades, e diante de práticas inadequadas de manejo agrícola,
contribuem para promover a erosão e posterior assoreamento dos rios.
A insegurança hídrica também se manifesta nas cidades que margeiam o Rio Doce,
devido ao acidente de Mariana e que trouxe grande intranquilidade aos que se
abastecem com as suas águas, como ocorre parcialmente com a cidade de Colatina.
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Isto também afetou o balneário turístico de Regência, na foz do Rio Doce, com redução
da sua principal fonte de renda.
A insegurança diante das probabilidades de enchentes também permanece em várias
partes do Estado. Devido à topografia íngreme e aos vales encaixados, onde muitas
cidades se desenvolveram à beira-rio, chuvas mais intensas trazem o risco de novos
eventos.
A solução destes problemas permitirá lastrear um desenvolvimento sustentável do
Estado, baseado nos seus recursos hídricos, de solo, clima, posição geográfica
estratégica, rede de portos marítimos e presença de minérios com relevância
econômica, entre os quais se destaca o petróleo do Pré-Sal.
Esta solução passa por duas vertentes que serão detalhadas na Fase C deste
PERH/ES, onde serão propostas as ações: a vertente gerencial, mediante a qual
deverão ser aprimoradas as instituições, a legislação e a prática de gerenciamento de
recursos hídricos. Envolve a implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gerenciamento de recursos hídricos, especialmente a outorga de direitos de uso de
água, a cobrança pelo uso de água e o processo de planejamento de recursos hídricos.
Demanda informação sobre recursos hídricos e sistemas de informação que as divulgue
no meio técnico e na sociedade. Também, considera o fortalecimento dos Comitês de
Bacias Hidrográficas com a provisão de Agência de Bacia para a realização do apoio
técnico e administrativo. Demanda a capacitação no meio rural, promovendo práticas
conservacionistas e eficientes de uso de água e solo. O uso adequado do solo seria
uma alternativa para evitar sua degradação, mas também para adequar a ocupação em
zonas com alto risco de enchentes. E, adicionalmente, buscará promover, aprofundar e
divulgar práticas participativas de gerenciamento de recursos hídricos, como os Acordos
de Cooperação Comunitária, que exercitam o princípio de subsidiariedade no
gerenciamento de recursos hídricos, levando a instâncias locais a solução dos
problemas hídricos.
A segunda vertente é da infraestrutura hidráulica. O Espírito Santo é um Estado
despreparado nesta matéria. As poucas reservas hídricas foram construídas para
geração de energia por entidades do setor elétrico, públicas e privadas. Apenas
recentemente, com a crise hídrica, se percebeu a necessidade de construção de
reservatórios de regularização de vazões em rios ou de se usar os reservatórios das
hidrelétricas para abastecimento emergencial de cidades. Embora, com a exceção do
Rio Doce, os rios capixabas não sejam muito caudalosos, é possível que reservatórios
de grande a médio portes neles construídos possam disponibilizar água durantes as
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estações secas e garantir o suprimento em momentos de escassez hídrica. Os Rios
Itaúnas, São Mateus, Guandu, Santa Maria do Doce, Santa Maria da Vitória, Jucu, entre
outros, devem ser considerados com este objetivo. Também, reservatórios de usos
múltiplos, que além de promoverem o suprimento hídricos, permitam o controle de
cheias, devem fazer parte da pauta de opções.
Finalmente, articulações com o Setor de Saneamento devem ser promovidas, buscando
promover a coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, visando a proteção
dos recursos hídricos, um dos problemas críticos presente em praticamente todas as
UGRHs.
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6

ANEXOS

Quatro tópicos serão abordados nestas análises: o transporte hidroviário, a coleta e
tratamento de resíduo sólido urbano, da evolução da pesca e aquicultura, e uso de
agroquímicos. Como foi comentado na introdução ao Capítulo 2, são exigências do
Termo de Referência e foi considerado que seriam mais adequados para a
apresentação de suas análises neste anexo.
6.1.1

Análise das condições do transporte hidroviário e as possibilidades de utilização
dos cursos de água regionais para o desenvolvimento desse setor

A primeira lei relacionada ao tema no país trata da Lei Federal nº 5.917/1973. Ela
aprovou o Plano Nacional de Viação – PNV, tendo sido alterada pelas Leis Federais nº
6.630/1979 e nº 12.247/2010. O Plano Nacional de Viação tinha o objetivo principal de
permitir o estabelecimento da infraestrutura de um sistema viário integrado, assim como
as bases para planos globais de transporte, de forma a atender pelo menor custo, às
necessidades do País, sob o múltiplo aspecto econômico-social-político-militar. A lei
estabeleceu que o PNV deveria ser implementado no contexto dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento. Isso significa a
previsão de recursos públicos dentro dos orçamentos da União visando a
implementação das vias previstas no Plano.
No anexo à Lei Federal nº 5.917/1973, segue o Plano Nacional de Viação propriamente
dito, que é constituído pelos sistemas nacionais: rodoviário, ferroviário, portuário,
hidroviário e aeroviário e compreendia:
•

Infraestrutura viária, abrangendo as redes correspondentes às modalidades de
transporte em questão, inclusive instalações acessórias e complementares;

•

Estrutura operacional, compreendendo o conjunto de meios e atividades
estatais, diretamente exercidos em cada modalidade de transporte e que são
necessários e suficientes ao uso adequado da infraestrutura em questão.

Quanto ao sistema hidroviário, essa lei estabelecia ser constituído pelas vias navegáveis
(rios, lagos e canais), incluindo suas instalações e acessórios complementares e pelo
conjunto das atividades e meios estatais diretos de operação da navegação hidroviária.
Em seguida, apresentava a relação descritiva das hidrovias em nível nacional. No
documento de 1973, o único trecho de hidrovia previsto no Espírito Santo tratava do Rio
Doce entre sua foz e a divisa com o Estado de Minas Gerais. Era considerado navegável
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o trecho até o município de Ipatinga, em Minas Gerais. As Leis Federais nº 6.630/1979
e nº 12.247/2010 não incluíram trechos no Espírito Santo.
Posteriormente, a Lei Federal nº 12.379/2011 revogou as anteriores sobre o tema e
dispôs sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV que é composto pelos subsistemas
rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário federal. Dessa forma, estabelece como
competência da União o planejamento, a construção, a manutenção, a operação e a
exploração do SNV. Interessante ressaltar que a Lei 12.379/2011 apresentava, em seu
projeto de lei o anexo com as hidrovias consideradas no País. No entanto, os Anexos
da lei, que apresentavam a relação do sistema viário, foram vetados na nova legislação,
desconsiderando-os. Segundo a mensagem de veto presidencial, “os Anexos deixaram
de incluir projetos constantes no Plano Nacional de Viação e fundamentais para o
desenvolvimento do País, alguns, inclusive, integrantes do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC”. Dessa forma, trata-se de tema ainda em discussão em nível
nacional para a formalização da relação de vias navegáveis no Espírito Santo, de acordo
com as novas condições.
No Espírito Santo, o único ato legal identificado tratou da Lei Complementar nº 780/2014
instituindo o Serviço Público de Transporte Hidroviário Metropolitano de Passageiros,
na Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV. Esta Lei dispôs que o serviço em
questão demandará a execução da infraestrutura e operação dos serviços públicos de
transporte hidroviário de passageiros, compreendendo os serviços de projeção,
construção, operação, gestão, conservação e manutenção da infraestrutura a ser
desenvolvida na RMGV, englobando a eventual necessidade de expansão da referida
infraestrutura, incluindo a construção do conjunto de estações, plataformas flutuantes,
centro de controle operacional e o estaleiro para reparo e manutenção das
embarcações, necessários ao desenvolvimento da operação comercial das linhas. No
entanto, na pesquisa realizada, não foram identificadas novas informações sobre a
efetivação das disposições dessa Lei ou a implantação de qualquer infraestrutura sobre
o tema.
De toda forma, na análise realizada, percebe-se que a navegação no Estado está mais
voltada para a questão marítima, não tendo sido desenvolvidas ações relacionadas ao
tema nos trechos fluviais do Espírito Santo ou mesmo o apoio ou regulamentação de
suas vias fluviais para navegação.
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6.1.2

Análise da coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos

Segundo pesquisa realizada pela ABRELPE em 2015, os 78 municípios do Estado
capixaba geraram 3.363 toneladas por dia de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo
que 92% dessa quantidade foi coletada (3.101 t/dia).
Apesar do elevado índice de coleta, 36% dos resíduos coletados ainda são destinados
para aterros controlados e lixões, conforme é ilustrado na Figura 6.1.

394
Aterro Sanitário
711

Aterro Controlado
1.996

Lixão

Figura 6.1 – Disposição Final de RSU no Estado do Espírito Santo (t/dia).
Fonte: ABRELPE (2015).

Seguindo o disposto na Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos, o Governo do Estado criou o “Programa Espírito Santo Sem Lixão”, onde seu
objetivo principal é a erradicação dos lixões no território capixaba por meio de sistemas
regionais de destinação final adequada de RSU. O Programa é atualmente constituído
por três consórcios intermunicipais para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos,
beneficiando 68 municípios capixabas (SEDURH, 2016). São os consórcios:
•

Região Doce Oeste: Consórcio Público para Tratamento e Destinação
Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado
do Espírito Santo (CONDOESTE);

•

Região Norte: Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final
Adequada de Resíduos Sólidos da Região Norte do Estado do Espírito
Santo (CONORTE); e

•

Região Sul Serrana: Consórcio Público para Tratamento e Destinação
Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Sul Serrana do Estado
do Espírito Santo (CONSUL).

As regiões do Estado e seus respectivos municípios atendidos pelos consórcios podem
ser verificados na Figura 6.2.
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Considerando a poluição promovida pelos resíduos sólidos nas águas superficiais e
subterrâneas este tema é de real importância para os planos de recursos hídricos.

Figura 6.2 – Consórcios Intermunicipais para a destinação final de RSU.

Fonte: SEDURH, 2016.
6.1.3

Análise da evolução da pesca e aquicultura

6.1.3.1 Itaúnas
A unidade de gestão não possui uma grande relevância em termos quantitativos e
econômicos em relação à pesca e aquicultura. Os dados de 2013 a 2016 mostraram
que os anos de 2014 e 2015 foram mais representativos para a atividade na região.
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Conforme mostra a Figura 6.3 e a Figura 6.4, uma grande queda ocorreu no ano de
2016, tanto quantitativa quanto economicamente, resultando que a atividade

Quantidade Aquicultura (ton)

100

R$ 600

80

R$ 450

60
R$ 300
40

R$ 150

20
-

R$ 0

2013

2014

2015

Valor da Produção (R$x 1.000)
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Figura 6.3 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Itaúnas.
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Figura 6.4 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Itaúnas.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.2 São Mateus
Em termos quantitativos e econômicos, a unidade possui pouca relevância em relação
à pesca e aquicultura. No período de 2013 a 2016 com relação à aquicultura, o ano de
2014 foi mais representativo para a atividade na região, havendo queda acentuada nos
valores quantitativos e econômicos em 2015, com pequena recuperação econômica em
2016 (Figura 6.5).
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Com relação à produção de larvas e pós larvas de camarão, houve um pico na produção
e na arrecadação em 2014 com queda significativa nos anos de 2015 e 2016, conforme

600

R$ 3.500

500

R$ 3.000

R$ 2.500

400

R$ 2.000

300

R$ 1.500

200

R$ 1.000

100

R$ 500

-

R$ 0

2013

2014

2015

Valor da Produção (R$x 1.000)

Quantidade Aquicultura (ton)

pode ser observado na Figura 6.6.

2016

Figura 6.5 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH São Mateus.
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Figura 6.6 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH São Mateus.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.3 Doce
O setor de pesca e aquicultura na unidade de gestão teve seu ápice, em geral, no ano
de 2014, apresentando queda tanto no aspecto quantitativo como econômico nos anos
de 2015 e 2016 (Figura 6.7). Entretanto, a produção específica de alevinos, larvas e pós
larvas, ao contrário da aquicultura, apresentou queda em 2014, com recuperação
principalmente quantitativamente em 2015, conforme verifica-se na Figura 6.8.
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Figura 6.7 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Doce.
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Figura 6.8 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Doce.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.4 Litoral Centro-Norte
A UGRH Litoral Centro-Norte possui pouca relevância em relação à pesca e aquicultura.
Ao analisar o período de 2013 a 2016, o ano de 2014 foi o mais representativo para a
aquicultura, apresentando queda tanto no aspecto quantitativo como econômico nos
anos de 2015 e 2016 (Figura 6.9). Com relação à produção de alevinos, larvas e pós
larvas de camarão, pode-se observar que houve uma queda significativa na quantidade
de milheiros entre 2013 e 2014, enquanto valor da produção de manteve estável até
2015, como pode-se observar na Figura 6.10.
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Figura 6.9 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Litoral Centro-Norte.
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Figura 6.10 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Litoral Centro-Norte.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.5 Litoral Central
O ano de 2016 registrou o ápice quantitativo de aquicultura, quando comparado aos
demais anos no período de 2013 a 2016, embora o valor de produção não tenha
acompanhado tal crescimento, como é observado na Figura 6.11.
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Figura 6.11 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Litoral Central.
Fonte: IBGE, 2016.

Já com relação à produção de alevinos, larvas e pós larvas de camarão apresentada na
Figura 6.12, a representatividade econômica e quantitativa verifica-se apenas partir do

Alevinos, larvas e pós larvas
(milheiros)

600

R$ 160
R$ 140

500

R$ 120
400

R$ 100

300

R$ 80
R$ 60

200

R$ 40

100

R$ 20

-

R$ 0
2013

2014

2015

Valor da Produção (R$x 1.000)

ano de 2016.

2016

Figura 6.12 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Litoral Central.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.6 Litoral Centro-Sul
Os setores de pesca e aquicultura na unidade apresentam pouca relevância em termos
econômicos e quantitativos. Analisando o período de 2013 a 2016, os anos de 2013 e
2015 foram os mais representativos para a aquicultura, como pode ser observado na
Figura 6.13.
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Figura 6.13 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: IBGE, 2016.

Já com relação à produção de alevinos, larvas e pós larvas de camarão, verificou-se
para o mesmo período a inversão entre o número de milheiros produzidos e o valor
destes, sendo registados os maiores preços quando a produção foi elevada até 2015,
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ano em que houve uma queda quantitativa e economicamente (Figura 6.14).
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Figura 6.14 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.7 Itapemirim
Analisando o período de 2013 a 2016, verificou-se que a unidade possui relevância em
termos quantitativos e econômicos em relação à pesca e aquicultura. Conforme se
verifica na Figura 6.15, houve o crescimento do setor no período, enquanto a produção
de alevinos, larvas e pós larvas de camarão apresentou a partir do ano de 2014 queda
nos aspectos quantitativo e econômico, como observado na Figura 6.16.
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Figura 6.15 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Itapemirim.
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Figura 6.16 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Itapemirim.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.3.8 Itabapoana
A unidade não possui grande relevância em termos quantitativos e econômicos em
relação à pesca e aquicultura. Ao analisar o período de 2013 a 2016, destaca-se o ano
de 2014 como o mais representativo para a aquicultura, tanto em produção como no
valor desta (Figura 6.17). Quanto à produção de alevinos, larvas e pós larvas de
camarão verifica-se que, apesar do número de milheiros se manter em relativa
estabilidade, o valor da produção apresentou significativa queda até 2015, como mostra
a Figura 6.18.
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Figura 6.17 – Produção Aquícola no Período 2013-2016 na UGRH Itabapoana.
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Figura 6.18 – Produção de Larvas e pós Larvas de Camarão e Alevinos no Período 20132016 na UGRH Itabapoana.
Fonte: IBGE, 2016.

6.1.4

Análise do uso de agroquímicos

Na análise de uso de agroquímicos, os dados utilizados de estabelecimentos
agropecuários e de produção de hortaliças com uso de agroquímicos são do Censo
Agropecuário (IBGE, 2006a), sendo estes georreferenciados e apresentados por
município.
6.1.4.1 Itaúnas
O uso de agroquímicos na URGH Itaúnas não é significativo: de 3.370 estabelecimentos
agropecuários na região, 28% utiliza tais produtos, a menor proporção se comparada
às demais unidades. A Figura 6.19 apresenta, por município, a porcentagem dos
estabelecimentos que utilizaram tais produtos na região.
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Figura 6.19 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Itaúnas.
Fonte: IBGE, 2006a.

Quando analisados por municípios, os únicos que ficam acima da média da região são
Pinheiros e Boa Esperança, com 46% dos empreendimentos de cada que usaram estes
produtos. Nestes municípios, respectivamente, 94% e 95% do total arrecadado de
produção de hortaliças fizeram uso de agroquímicos.
6.1.4.2 São Mateus
Dos 11.476 estabelecimentos na unidade de gestão, apenas 29% fizeram uso de
agroquímicos, faixa que é mantida na maioria dos municípios da região, como verificase na Figura 6.20. Quando analisado o valor de produção de hortaliças, os municípios
de Mantenópolis e São Mateus sobressaem, visto que quase 30% da arrecadação em
cada provém de hortaliças cultivadas com agroquímicos.
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Figura 6.20 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH São Mateus.
Fonte: IBGE, 2006a.

6.1.4.3 Doce
A unidade é a com maior registro de estabelecimentos agropecuários, 24.674 ao total,
dos quais metade fez uso de agroquímicos. Na análise por municípios, esta proporção
mantém-se, como mostra a Figura 6.21, embora os municípios de Itaguaçu, Jaguaré e
Sooretama apresentem, respectivamente, 76%, 92% e 88% de seus empreendimentos
utilizando tais produtos. Quando verificada a produção de hortaliças na UGRH Doce,
observa-se que 85% do valor arrecadado é oriundo do cultivo com uso de agroquímicos,
sendo a terceira maior porcentagem às demais regiões nesta análise.
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Figura 6.21 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Doce.
Fonte: IBGE, 2006a.

6.1.4.4 Litoral Centro-Norte
Esta unidade é a que possui a maior proporção de estabelecimentos que fazem uso de
agroquímicos comparativamente às demais, com 51% de 3.574 empreendimentos
empregando tais produtos. Como é possível verificar na Figura 6.22, os municípios de
Aracruz, João Neiva e Santa Tereza são os únicos com mais da metade de seus
estabelecimentos utilizando agroquímicos.
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Figura 6.22 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Litoral Cento-Norte.
Fonte: IBGE, 2006a.

Ao analisar a arrecadação total da produção de hortaliças na UGRH, verificou-se que
85% deste é proveniente de cultivos com uso de defensivos agrícolas, com destaque
para o município de Santa Tereza, no qual verifica-se a mesma proporção.
6.1.4.5 Litoral Central
Dos 10.798 estabelecimentos agropecuários na região, verificou-se que 48% destes
registraram uso de agroquímicos, como pode-se visualizar na Figura 6.23, sendo que
apenas o município de Santa Maria de Jetibá ficou acima da média para a UGRH, com
63% de seus empreendimentos utilizando tais produtos.
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Figura 6.23 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Litoral Central.
Fonte: IBGE, 2006a.

Quanto à receita da produção de hortaliças com uso de defensivos agrícolas, esta
somou 67% do total arrecadado pela produção. Os municípios de Domingos Martins e
Santa Maria de Jetibá sobressaem aos demais, com 73% e 74% de seus montantes
provenientes de hortaliças com uso de agroquímicos, respectivamente.
6.1.4.6 Litoral Centro-Sul
O uso de agroquímicos na região nesta UGRH foi registrado em 36% dos
estabelecimentos da região, estando acima da média da unidade apenas os municípios
de Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves e Vargem Alta. Os dois últimos também se
destacam na verificação da arrecadação da produção de hortaliças, já que se observou
que 77% e 67%, respectivamente, do montante destes foi oriundo do cultivo fazendo
uso de tais produtos, sendo que a média para a região é de 68%. A proporção de
estabelecimentos que fazem uso de defensivos agrícolas nos demais municípios pode
ser verificada na Figura 6.24.
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Figura 6.24 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Litoral Centro-Sul.
Fonte: IBGE, 2006a.

6.1.4.7 Itapemirim
A URGH Itapemirim apresenta 41% de seus empreendimentos agropecuários que
fazem uso de agroquímicos, sendo que sete dos 15 municípios com sede na unidade
apresentam proporções maiores em relação à média da região. A Figura 6.25 apresenta
a proporção dos estabelecimentos na unidade que fazem uso destes produtos.
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Figura 6.25 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Itapemirim.
Fonte: IBGE, 2006a.

Já na análise das receitas da produção de hortaliças, a região destaca-se por ter a maior
parcela procedente de cultivos com uso de defensivos agrícolas: 90% do valor
arrecadado, sendo que os municípios de Atílio Vivacqua, Castelo, Muniz Freire e Venda
Nova do Imigrante seguem a mesma proporção.
6.1.4.8 Itabapoana
A utilização de agroquímicos na unidade não é significativa: menos de 30% dos
estabelecimentos agropecuários localizados na região registram uso destes produtos, e
apenas 33% da arrecadação da produção de hortaliças provém do cultivo com
defensores agrícolas. O uso de tais produtos em empreendimentos por municípios da
unidade pode ser verificado na Figura 6.26.
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Figura 6.26 – Utilização de Defensivos Agrícolas na UGRH Itabapoana.
Fonte: IBGE, 2006a.

205

