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Inovação, conscientização e partilha eficiente da água
A lembrança do difícil período de estiagem que o Espírito Santo enfrentou ainda é viva na memória dos
capixabas. Foi um momento de extremo desafio com relação aos recursos hídricos e, infelizmente, nosso
Estado até hoje sofre com os efeitos do mais grave período de seca dos últimos 80 anos, e que perdurou
por quase três anos.
Os impactos no setor agropecuário, principal gerador de emprego e renda para a maioria dos municípios,
foram quedas diretas na produção agrícola, gerando prejuízos que ultrapassaram R$ 3 bilhões. A indústria
foi outro setor que sofreu com a escassez hídrica, reduzindo a produção e amargando perdas financeiras.
Para aumentar a segurança hídrica dos capixabas e minimizar os impactos decorrentes das mudanças
climáticas, o Governo do Estado tem investido em uma série de medidas e ações. Uma delas é o Programa
Reflorestar, em que realizamos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) a proprietários rurais que
adotam práticas voltadas à preservação, conservação e recuperação do meio ambiente e dos recursos
hídricos. Com o Reflorestar, estamos avançando na conservação das Bacias do Estado e progredindo para
recuperar e conservar 80 mil hectares de florestas até 2020. Só em 2018, atendemos cerca de 1.000
proprietários rurais.
Também avançamos com a construção do Sistema de Abastecimento de Água Reis Magos, uma obra que
permitiu reforçar o abastecimento na Região Metropolitana da Grande Vitória. O investimento soma R$
54 milhões e já beneficia diretamente 150 mil pessoas e, indiretamente, 700 mil, considerando que diminui
a sobrecarga sobre o Sistema Santa Maria da Vitória.
Em paralelo, progredimos com a criação e a execução do Programa de Barragens, inédito em nossa
história, e que vai permitir a instalação de 60 barragens de diferentes portes e em distintas regiões do Estado.
E além dessa série de investimentos em obras, o Governo do Estado tem desenvolvido um conjunto
de ações e medidas de curto, médio e longo prazo, visando potencializar os benefícios de uma partilha
eficiente e equânime da água entre seus diversos usos e usuários. Talvez a principal dessas medidas seja o
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH|ES), uma ferramenta elaborada em sinergia com a sociedade
capixaba e que estabelece as diretrizes e os critérios para a gestão da água nos próximos 20 anos, além
de orientar ações, políticas e programas voltados para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
A água é um bem de todos e temos de nos responsabilizar pelo seu uso adequado. O futuro sustentável
do Espírito Santo passa, necessariamente, pela água e, consequentemente, pelo esforço que toda a nossa
coletividade deve realizar pela implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos.
Paulo Hartung
Governador

O desafio da sustentabilidade dos Recursos Hídricos
Ao ver muitos rios exaurirem seus volumes como nunca antes observado, os capixabas não têm dúvidas
que para a preservação da vida, para a sustentabilidade da agricultura e da economia a disponibilidade
adequada de água nos mananciais hídricos é um dos seus maiores desafios.
Desenvolvido pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, em parceria com os usuários de água, a
sociedade e o poder público, o Plano Estadual de Recursos Hídricos mostra os caminhos para alcançarmos
a sustentabilidade. Em todas as Bacias do nosso Estado, são apontados os cenários futuros diferenciando
o desafio em cada parte. De forma geral, o Plano orienta ações para aumentar a disponibilidade das águas
superficiais e subterrâneas necessárias à atual e às futuras gerações capixabas, em quantidade e qualidade,
pelos próximos 20 anos. O uso racional é a tônica diante da necessidade de se garantir a oferta para as
necessidades do nosso desenvolvimento e para o meio ambiente.
Não nos falta água, pois temos chuvas abundantes. Mas precisamos da capacidade de investimentos do
Poder Público, da responsabilidade do setor privado e de cada cidadão e da organização da sociedade para
a gestão com o fortalecimento dos Comitês de Bacia.
O Governo do Estado investe R$ 1,3 bilhão no tratamento de esgoto na Grande Vitória e nas cidades
das nossas montanhas e implementa o Programa Estadual de Barragens e implanta a barragem do Rio
Jucu, com investimento na ordem de R$ 160 milhões, para melhor enfrentar as secas no Estado e garantir
a segurança hídrica para a Grande Vitória nos próximos 30 anos. Já o Programa Reflorestar transfere
recursos de royalties do petróleo para o produtor rural recuperar florestas, fomentando a mudança da
relação dos produtores rurais com a natureza e as nascentes.
A importância econômica das bacias é inquestionável e é necessário estarmos atentos à abundância e
à qualidade com que nossos rios chegam nas zonas costeiras, para o equilíbrio da vida marinha, da pesca
e da estabilidade da costa. Talvez aí estejam os melhores indicadores da eficiência da gestão dos nossos
recursos hídricos.
Aladim Fernando Cerqueira
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo

No final do mês de outubro de 2018, o estado do Espírito Santo deu esse importante passo que vai
ficar na memória dos que se dedicam a melhorar a situação das águas capixabas. No dia 25, o Plano
Estadual de Recursos Hídricos – PERH foi aprovado por unanimidade numa sessão do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos.
Antes de sua aprovação final, o PERH teve um longo período de maturação. Foram 18 meses investidos
na elaboração do documento e nas consultas aos vários segmentos usuários de água, realizando mais de
50 reuniões públicas em todo o estado. Durante esse período houve alterações no comando da AGERH –
Agência Estadual de Recursos Hídricos, por isso aproveito a oportunidade para citar o nome dos Diretores
Presidente que me antecederam, Paulo Paim, que iniciou e deu as primeiras coordenadas ao processo, e
Leonardo Deptulski, que garantiu a sua continuidade.
O trabalho técnico da elaboração propriamente dita do Plano coube a um grupo composto por mais
de trinta especialistas do consórcio de empresas contratadas e foi coordenado por uma equipe de
especialistas da AGERH.
Como o nosso estado vem saindo de uma crise hídrica que deixou marcas tão profundas na vida das
pessoas e na economia capixaba, com perdas na agricultura que chegaram a 3,6 bilhões de reais, a sociedade
não tem dificuldade em compreender a importância de se ter um Plano como esse que, em suma, visa evitar
que problemas semelhantes ocorram no futuro.
O PERH propõe a criação de 23 Programas com três limites de execução: curto prazo (até 2022), médio
(até 2030) e longo prazo (até 2038).
Certos programas não requerem o aporte de recursos vultosos, como o que aponta a necessidade
de atualizações da legislação na área de recursos hídricos. Para esses, mesmo antes de o Plano ser
definitivamente aprovado pelo Conselho, a AGERH já havia iniciado a execução.
Mas há programas, como o que recomenda a construção de grandes reservatórios nas regiões mais críticas
do Estado, que são de execução mais complexa, já que envolvem a atuação de várias secretarias do Governo
e uma soma considerável de recursos financeiros. Estas iniciativas dependem de priorização orçamentária
que vai além do alcance da AGERH, recaindo sobre a responsabilidade do Governador do Estado.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos, juntamente com todos seus anexos, está disponível no endereço
www.perh.es.gov.br. A leitura do documento demonstra que ele foi preparado para realmente ser colocado
em ação. Cada iniciativa vem acompanhada de estimativa de custos, das fontes de recursos disponíveis e os
órgãos responsáveis por sua execução. Agora, é mãos à obra!
Alberto Pêgo
Diretor-presidente da AGERH

A elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo (PERH/ES) foi um trabalho
intenso, motivador, inovador, democrático e participativo sem precedentes na gestão dos recursos hídricos
brasileiros. O Termo de Referência, documento norteador do PERH/ES, tramitou no Conselho Estadual
de Recursos Hídricos (CERH) por um ano e meio e contou com contribuições das representações do
Poder Público, da Sociedade Organizada e dos Usuários de Água. Após o processo licitatório, uma base
técnica consistente começou a ser alavancada com a experiência de consultores renomados e altamente
motivados em participar do processo diferenciado que foi estabelecido.
A Comissão Consultiva e de Apoio à Mobilização Social (C-CAMS) exerceu com excelência sua
representatividade e foi fundamental para que o PERH/ES refletisse as necessidades e desejos da sociedade
capixaba para com os recursos hídricos. A sociedade compareceu às reuniões regionais, elevando o nível
social das discussões e contribuindo para os produtos do PERH/ES.
A aprovação do PERH/ES por unanimidade no Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi um
momento histórico. O Espírito Santo dispõe agora de uma robusta ferramenta de planejamento para
promover melhorias na qualidade e quantidade de suas águas e avançar em seu desenvolvimento social,
econômico e ambiental.
A Comissão Técnica de Acompanhamento, Avaliação e Apropriação dos Produtos (C-TEC), que
coordenou a elaboração do PERH/ES, agradece aos gestores que nos confiaram esse honroso trabalho,
aos consultores do Consórcio COBRAPE-NIPPON pela experiência compartilhada, aos membros da
C-CAMS pelas inúmeras contribuições e pela participação qualificada, aos membros dos Comitês de Bacias
Hidrográficas e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que tornaram o processo realmente dinâmico
e democrático, aos cidadãos que atenderam aos convites para as reuniões e colaboraram para que os
produtos do PERH/ES contemplassem aspectos técnicos e questões sociais, e a todos os colegas da AGERH.
O Estado do Espírito Santo e a sociedade capixaba são os grandes beneficiários do PERH/ES. O grande
desafio a ser vencido por todos a partir de agora é colocar em prática as ações delineadas no PERH/ES.
C-TEC – Comissão Técnica de Acompanhamento, Avaliação dos Produtos e
Apropriação (AGERH)
Daniel Gomes da Silva
Felipe Dutra Brandão
Monica Amorim Gonçalves (Coordenação Geral)
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1 Apresentação
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES, desenvolvido por meio do Contrato
nº 008/2016, o qual foi celebrado entre o Consórcio das empresas Nippon Koei Lac do Brasil – NKLac e
a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE com a Agência Estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo – AGERH, tem como objetivo principal a construção de um Acordo Social e
Político em bases ambientalmente sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do
Espírito Santo, tendo a água como insumo básico. Para atingir esse objetivo, o PERH/ES foi desenvolvido em
três fases, de acordo com as seguintes etapas de trabalho:
• Fase A: Diagnóstico;
• Fase B: Prognóstico;
• Fase C: Plano de Ação.
O presente documento trata do caderno técnico referente à etapa de Diagnóstico, com a síntese dos
estudos desenvolvidos nesta fase de trabalho. Para isso, serão apresentados os principais resultados obtidos,
sem o detalhe da metodologia e informações básicas utilizadas, para as quais o leitor deve buscar os
relatórios técnicos específicos desenvolvidos para cada tema. A etapa de Diagnóstico constou dos seguintes
documentos técnicos:
• Diagnóstico Parcial 1 – Relatório Técnico de Levantamento de Dados: sistematização e consolidação
da etapa de levantamento de dados sobre recursos hídricos e das informações identificadas como relevantes
ao Estado e que servem de base para o desenvolvimento dos estudos;
• Diagnóstico Parcial 2 – Relatório Técnico de Análise de Condicionantes: aspectos ambientais,
econômicos, sociais, políticos, históricos, legais e institucionais do Estado do Espírito Santo;
• Diagnóstico Parcial 3 – Relatório Técnico de Prospectiva Estratégica Territorial: análise do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo – SIGERH/ES, por meio de variáveischave e dos atores sociais estratégicos que o condicionam;
• Diagnóstico Parcial 4 – Relatório Técnico de Estudo de Eventos Críticos: avaliação de ocorrências
de inundações e alagamentos, secas e estiagens, erosão e assoreamento de corpos de água e aspectos
relacionados à gestão costeira;
• Diagnóstico Parcial 5 – Relatório Técnico de Disponibilidade Hídrica: avaliação da disponibilidade
hídrica de águas superficiais e subterrâneas quanto à qualidade e quantidade;
• Diagnóstico Parcial 6 – Relatório Técnico de Estimativa de Demandas de Recursos Hídricos: usos de
água, consuntivos e não consuntivos;
• Diagnóstico Parcial 7 – Relatório Técnico de Balanço Hídrico: resultados dos balanços hídricos de
águas superficiais em relação aos aspectos quantitativo e quali-quantitativo, bem como aquele integrado
com as águas subterrâneas, com base nos resultados dos estudos já apresentados nos relatórios técnicos
específicos para estimativas de disponibilidade hídrica e demandas de recursos hídricos;
• Relatório de Mobilização e Comunicação com as informações sobre as Consultas Públicas, reuniões
setoriais e outras realizadas durante a etapa de diagnóstico;
• Diagnóstico Consolidado: Relatório Técnico de apresentação dos resultados consolidados e completos
da etapa de diagnóstico, com a organização por bacia hidrográfica e por Unidade de Gestão de Recursos
Hídricos – UGRH.

1.1 Diálogos para a Discussão do Diagnóstico
Durante a fase de elaboração do Diagnóstico, foi estabelecido um processo de diálogo com a sociedade
por meio de uma série de reuniões e consultas públicas, com o objetivo de discutir as informações levantadas
nos estudos, além de outros aspectos relevantes que deveriam constar nos estudos.
No início desse processo foram realizadas reuniões setoriais com entidades do setor agrícola, industrial
e saneamento, para a obtenção de subsídios desses importantes setores quanto ao uso de água no Estado.
Além das reuniões setoriais, foram realizados os seguintes eventos de discussão com a sociedade capixaba:
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•
•
•
•
•
•

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

As reuniões tiveram o objetivo de apresentação e discussão dos resultados preliminares do diagnóstico
desenvolvido até aquele momento e coleta de subsídios para a complementação dos estudos da etapa.
O detalhe da participação e discussão da sociedade nas reuniões em questão é apresentado no relatório
específico de mobilização e comunicação do PERH/ES, bem como os comentários apresentados pelos
participantes. De toda forma, é importante ressaltar a relevância das discussões e do momento em que
foram realizadas, uma vez que elas puderam ser agregadas aos relatórios técnicos de diagnóstico, assim
como na sua consolidação apresentada neste produto.
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2 ÁrEa dE EsTudo
o Estado do Espírito santo estende-se entre os paralelos 17º e 22º sul e os meridianos 39º e 42º oeste,
compondo a região sudeste do Brasil juntamente com outras três unidades da Federação, os Estados de
são paulo, minas Gerais e rio de Janeiro. limita-se a leste com o oceano atlântico, ao norte com o Estado
da Bahia, a oeste com minas Gerais e ao sul com o rio de Janeiro.
Segundo informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o
território do Espírito santo ocupa uma área de 46.089,39 km², ocupando pouco mais de 0,5% do território
nacional, e está completamente inserido no Bioma mata atlântica.
o Estado possui 78 municípios, sendo a capital vitória, e soma uma população estimada de 3.973.697
habitantes (iBGE, 2016), dos quais quase metade (48,7%) reside nos sete municípios que integram a região
metropolitana da Grande vitória – rmGv. segundo a mesma fonte, os habitantes capixabas possuem um
rendimento nominal mensal per capita de r$ 1.157,00 (hum mil cento e cinquenta e sete reais).
A Figura 2.1 apresenta a localização do Estado do Espírito Santo no país, bem como a identificação das
rodovias federais e ferrovias existentes, além dos municípios capixabas com maior porte populacional, de
acordo com os dados oficiais do Censo 2010.

Figura 2.1 – Localização do Estado do Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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No que se refere à divisão hidrográfica, o Estado é dividido em 8 UGRHs por meio da Resolução do
Conselho Estadual de recursos hídricos – CErh nº 001/2009.
durante o processo de gerenciamento de recursos hídricos no Estado, algumas uGrhs foram subdivididas,
resultando na formação de 14 Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs, conforme apresentado na Figura
2.2. nesse sentido, a uGrh doce foi dividida em cinco CBhs: santa maria do doce, pontões e lagoas do
doce, santa Joana, Guandu e Barra seca e Foz do rio doce. a uGrh litoral Central foi subdividida em
dois CBhs: santa maria da vitória e Jucu e a uGrh litoral Centro-sul foi subdividida para formar os CBhs
Benevente e novo.

Figura 2.2 – Unidades de Gestão de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográficas no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

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

UGRH

Município
1. Boa Esperança
2. Montanha

Itaúnas

São Mateus

Parcela da
sede urbana
na UGRH

428,5

63%

62%

1.099,6

100%

100%

3. Mucurici

541,5

100%

100%

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%

320,4

57%

100%

11. Mantenópolis
12. Nova Venécia

1.442,2

89%

100%

13. São Mateus

2.339,4

81%

100%

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%

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%

3.503,4

88%

100%

309,0

100%

100%

26. Linhares
27. Marilândia
28. Pancas

829,8

100%

100%

29. Rio Bananal

642,2

100%

100%

30. São Domingos do Norte

298,6

100%

100%

31. São Gabriel da Palha

434,9

100%

100%

32. São Roque do Canaã

342,0

100%

100%

33. Sooretama

586,7

100%

100%

34.Vila Valério

Litoral
Centro-Norte

Parcela do
município na
UGRH

4. Pedro Canário

14.Vila Pavão

Doce

Área do município
(km²)

470,4

100%

100%

35. Aracruz

1.420,3

100%

100%

36. Fundão

286,9

100%

100%

37. Ibiraçu

201,3

96%

100%

38. João Neiva

284,7

35%

100%

39. Santa Teresa

683,2

31%

100%

40. Serra

547,7

70%

87%
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UGRH

Município

Área do município
(km²)

Parcela do
município na
UGRH

Parcela da
sede urbana
na UGRH

279,7

100%

100%

1.229,2

100%

100%

41. Cariacica
42. Domingos Martins

Litoral Central

Litoral Centro-Sul

Itapemirim

Itabapoana

43. Marechal Floriano

285,4

99%

100%

44. Santa Leopoldina

718,1

87%

100%

45. Santa Maria de Jetibá

735,2

100%

100%

46.Viana

312,3

100%

100%

47.Vila Velha

209,9

70%

100%

48.Vitória

84,9

95%

96%

49. Alfredo Chaves

615,8

100%

100%

50. Anchieta

406,1

100%

100%

51. Guarapari

592,8

79%

100%

52. Iconha

203,5

100%

100%

53. Piúma

74,0

100%

100%

54. Rio Novo do Sul

204,5

100%

100%

55.Vargem Alta

413,6

48%

100%

56. Alegre

772,0

100%

100%

57. Atílio Vivácqua

223,4

100%

100%

58. Cachoeiro de Itapemirim

878,2

100%

100%

59. Castelo

664,1

100%

100%

60. Conceição do Castelo

369,2

100%

100%

61. Ibatiba

239,0

88%

100%

62. Ibitirama

330,4

100%

100%

63. Irupi

184,5

100%

100%

64. Itapemirim

562,0

80%

100%

65. Iúna

459,4

61%

100%

66. Jerônimo Monteiro

162,0

100%

100%

67. Marataízes

130,2

100%

100%

68. Muniz Freire

678,8

100%

100%

69. Muqui

327,5

80%

100%

70.Venda Nova do Imigrante

185,9

100%

100%

71. Apiacá

194,0

100%

100%

72. Bom Jesus do Norte

89,2

100%

100%

73. Divino de São Lourenço

173,9

100%

100%

74. Dores do Rio Preto

158,1

100%

100%

75. Guaçuí

468,4

100%

100%

76. Mimoso do Sul

869,3

100%

100%

77. Presidente Kennedy

583,3

89%

100%

78. São José do Calçado

273,5

100%

100%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 2.3 – Classificação dos Municípios do Espírito Santo por UGRH.
Fonte: aGErh, 2017a; iEma, 2012 adaptado.
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3 ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS
O Espírito Santo passou nas últimas décadas por grandes mudanças econômicas e sociais, desde uma
economia baseada predominantemente no setor primário, com a monocultura do café, até a chegada de
grandes indústrias. Fica evidente que esse cenário dinâmico só foi possibilitado por certos aspectos ambientais
locais, que podem atuar como facilitadores ou limitadores para o desenvolvimento de atividades econômicas.

3.1 Geologia e Geomorfologia
Um dos principais fatores que interfere nas interações socioambientais é a estrutura da crosta terrestre,
sua origem, estrutura, tipos de rochas e até mesmo seus impactos no relevo. Nesse sentido, o Espírito Santo
encontra-se na Província Mantiqueira, instalada a leste dos crátons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná,
de idade neoproterozóica-cambriana (CPRM, 2014). A geologia do Estado é composta por três grandes
unidades, sendo Pré-Cambriano e Unidades Terciárias e Quaternárias.
Os aspectos geomorfológicos também são segmentados em três diferentes categorias, sendo estas:
depósitos sedimentares, faixas de dobramentos remobilizados e maciços plutônicos. A Figura 3.1 apresenta
um resumo das classificações de morfoestruturas, regiões e unidades do Estado.
Quadro 3.1 – Geomorfologia do Espírito Santo.
Morfoestruturas
Depósitos Sedimentares

Regiões Geomorfológicas

Unidades Geomorfológicas

Planícies Costeiras

Planícies Costeiras, Estuários e Praias

Piemontes Inumados

Tabuleiros Costeiros

Piemontes Orientais
Faixas de Dobramentos Remobilizados
Planaltos da Mantiqueira Setentrional
Maciços Plutônicos

Colinas e Maciços Costeiros
Chãs Pré-Litorâneas
Maciços do Caparaó
Patamares Escalonados do Sul Capixaba

Compartimentos Deprimidos

Depressão Marginal

Planaltos Soerguidos

Bloco Montanhoso Central

Fonte: IJSN. 2012.

Os aspectos geológicos e geomorfológicos podem ser observados mais detalhadamente na Figura 3.1.
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Figura 3.1 – unidades geológicas e geomorfológicas do Espírito Santo.
Fonte: anTonGiovanni e CoElho, 2005; Cprm, 2014. iJsn, 2012.
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3.2 Clima
o Espírito santo encontra-se na zona Tropical Central, com um clima quente e predominantemente
úmido, sem uma estação fria definida. Segundo a classificação de Köppen, a maior parte do Estado possui
clima tropical úmido (am), com temperaturas médias acima dos 18°C.
Com categorização semelhante, o mapeamento de Clima realizado pelo iBGE (2017a), apresentado
na Figura 3.2, classifica a maior parte do Estado como clima quente e úmido, com 1 a 3 meses secos. Já
na região serrana predomina clima subquente e mesotérmico brando úmido e superúmido. para o clima
subquente, as temperaturas médias variam entre 15 e 18°C em pelo menos um mês do ano e para o
mesotérmico, entre 10 e 15°C.
Essa caracterização climática está diretamente relacionada com os valores de precipitação locais, que
no caso capixaba, é verificada por duas situações opostas de temperatura, sendo: junho a setembro com
as menores temperaturas e período mais seco e dezembro a março as maiores temperaturas com maior
índice pluviométrico. Esse cenário determina períodos de um inverno seco e de um verão úmido
200
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Figura 3.2 – Classificação Climática do Espírito Santo.
Fonte: iBGE, 2017a.
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3.3 Relevo e Pedologia
As classificações do relevo e do tipo de solo, embasadas pelos domínios geomorfológicos locais, ajudam a
avaliar as áreas com potenciais de expansão agrícola, ocorrência de erosão, entre outros fatores importantes.
Dentre os diversos padrões de relevo existentes no Estado, predomina-se o Domínio Montanhoso, que ocupa
uma área de quase 15 mil km² (pouco mais de 30 % da superfície capixaba) majoritariamente ao oeste, e
apresenta uma amplitude acima de 300 metros.
A segunda tipologia predominante é o Domínio de Morros e Serras Baixas, que ocupa aproximadamente
19% da superfície do Estado. Essa região é caracterizada pela existência de morros de topos arredondados
com amplitudes variando de 80 a 200 metros.
A formação de Tabuleiros ocupa uma área de aproximadamente 7.800 km² no Espírito Santo, sendo
caracterizada pela forma suavemente dissecada, superfícies extensas, amplitudes que variam de 20 a 50 metros
e inclinações entre 0 e 3º.
Esses e os demais padrões de relevo e tipo do solo são apresentados mais detalhadamente na Figura 3.3.
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Figura 3.3 – relevo e pedologia do Espírito Santo.
Fonte: Cprm, 2014; GEoBasEs, 2015.
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3.4 hidrogeologia
um dos pontos de maior importância para a dinâmica hídrica do Estado é a hidrogeologia, uma vez que
trata da origem, distribuição e interação da água subterrânea com o ambiente.
o Espírito santo apresenta dois domínios hidrolitológicos: fraturado (cerca de 70% da área do Estado)
e poroso (restantes 30%). apesar da menor relevância em superfície, o domínio poroso contempla em
boa parte de sua área o sistema aquífero do Grupo Barreiras, o qual tem grande importância na esfera
socioeconômica, uma vez que é largamente utilizado para abastecimento humano e para irrigação das
regiões agrícolas.
as unidades aquíferas do Estado, bem como seus respectivos domínios hidrogeológicos são apresentados
na Figura 3.4.

Figura 3.4 – unidades aquíferas no Espírito Santo.
Fonte: ana, 2013.
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3.5 Bioma Mata Atlântica e Áreas de Conservação
O Espírito Santo possui todo seu território localizado no Bioma da Mata Atlântica, onde verificam-se as
seguintes coberturas vegetais (IBGE, 2012):
• Floresta Ombrófila Densa, ocupando cerca de 70% da área capixaba. É caracterizada por árvores de
médio a grande porte, ocorrendo em áreas de clima tropical quente e úmido, com chuvas bem distribuídas
durante o ano, e até 60 dias apenas de umidade escassa, não possuindo período seco;
• Floresta Estacional Semidecidual, abrangendo 24% do Estado. É condicionada pelo clima com duas
estações climáticas bem demarcadas, sendo um chuvoso seguido de um período seco;
• Floresta Ombrófila Aberta, em pequenas porções ao noroeste e centro do Estado. Esta vegetação é
constituída por árvores mais espaçadas, ocupando áreas com clima que varia entre dois a quatro meses secos;
• Áreas das Formações Pioneiras ao norte do litoral, as quais consistem em restingas, manguezais,
campos salinos e áreas aluviais, constituindo os complexos vegetacionais edáficos de primeira ocupação;
• Refúgios Vegetacionais, em uma pequena área ao sudoeste do Estado, no município de Iúna. Esta
comunidade vegetal difere-se das demais devido às suas particularidades florísticas, fisionômicas e ecológicas.
Apesar dessa diversidade de coberturas vegetais, o Espírito Santo, assim como as demais regiões do
país, continua com práticas de desmatamento, contribuindo ainda para a redução do ecossistema local.
Dados mais recentes do Atlas da Mata Atlântica (SOSMA e INPE, 2016) mostram que, entre 2014 e 2015,
o município que mais conservou o bioma foi Sooretama, no interior do Estado. Em contrapartida, Linhares
teve a maior área desmatada, com 60 hectares de florestas.
De forma a frear o avanço de regiões desmatadas, foram delimitadas 101 unidades de conservação,
subdivididas em dois grupos: proteção integral e uso sustentável. Os 27 espaços categorizados no
primeiro grupo restringem significativamente o uso dos recursos naturais, enquanto os outros 74 buscam
compatibilizar a conservação da natureza com um uso sustentável dos recursos. Foram ainda estabelecidas
Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade – APCBs, que, apesar de não serem áreas protegidas
por lei, subsidiam a formulação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades
voltadas à conservação da biodiversidade.
O compilado geral da cobertura vegetal do Estado, das UCs e APCBs pode ser verificado na Figura 3.5.
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Figura 3.5 – cobertura vegetal e áreas de conservação no Espírito Santo.
Fonte: iBGE, 2010; iBGE, 2012.
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3.6 Socioeconomia e Demografia
O Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2025 divide a caracterização histórica socioeconômica
do Estado em dois ciclos de desenvolvimento: o Ciclo do Café e o Ciclo da Industrialização. A partir de
meados do século XIX até a década de 1950, o ciclo econômico tinha uma ligação muito grande com a
atividade cafeeira, que teve seu início no sul do Estado.
O cultivo de café em propriedades familiares foi um padrão de atividade bem definido no Espírito Santo
durante muitos anos, levando a ocupação do interior e definindo diretrizes para muitos investimentos de
infraestrutura com base no escoamento dos grãos. A partir da década de 1960 e até a década de 1980, a
economia sofreu grandes transformações, saindo de uma produção familiar para unidades industriais de
grande escala.
Todo esse processo no setor econômico acarretou em mudanças nos padrões sociais e demográficos
do Estado, aglomerando a população em regiões mais urbanizadas. A Figura 3.6 mostra a distribuição da
população nas zonas urbanas e rurais no Espírito Santo, considerando a situação desde a década de 1970
até um cenário futuro no horizonte de 2037.
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Figura 3.6 – Distribuição População Urbana e Rural do Espírito Santo.
Fonte: Censo IBGE. Populações estimadas para 2017 (IBGE, 2017b).

Assim como ocorre em todo o país, os municípios do Espírito Santo seguem uma tendência de urbanização.
No entanto, é evidente que o Estado apresenta regiões de concentrações populacionais de diferentes
intensidades, distribuídas de maneira relativamente heterogênea. Quando é feita uma análise por UGRH, a
Figura 3.7 mostra as faixas demográficas, bem como as densidades populacionais de cada uma dessas regiões.
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Figura 3.7 – distribuição da população por ugrH.
Fonte: Censo iBGE. populações estimadas para 2017 (iBGE, 2017b).
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Fica perceptível que a UGRH Litoral Central é a mais populosa e, por ser uma unidade com baixa
extensão em relação a outras, apresenta também a maior densidade demográfica. Já a UGRH Doce, apesar
de populosa, não apresenta alta densidade, uma vez que ocupa mais de um terço do território capixaba.
Outra região com alta concentração populacional é a UGRH Litoral Centro-Norte.
Além do conhecimento populacional em termos quantitativos, é extremamente relevante a avaliação de
indicadores sociais, que tratam de análises estatísticas sobre diversos assuntos relacionados aos aspectos de
vida de uma população. Para esse panorama ser traçado, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
– IDHM, foi compilado por UGRH e avaliado sob o ponto de vista de educação, longevidade e renda da
população.
A Figura 3.8 apresenta esses três indicadores calculados, e ainda o IDHM geral, para cada UGRH. O
destaque negativo é a UGRH Itaúnas, com IDHM de 0,65 (médio) e destaque positivo para a UGRH Litoral
Central, com um IDHM de 0,77 (alto). Em todas as UGRHs o padrão do Estado se mantém, com índices
mais altos para Longevidade, seguidos por Renda e por fim, a Escolaridade, resultando em um IDHM muito
próximo do indicador de Renda, em todos os casos.
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Figura 3.8 – Composição do IDHM subdividido pelas UGRHs.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017.

3.7 Uso e Ocupação do Solo
O levantamento do uso e ocupação do solo indica a distribuição geográfica das tipologias de uso,
identificadas por meio de padrões homogêneos da cobertura terrestre. O Quadro 3.2 classifica os distintos
usos e coberturas do solo, considerando as informações mais recentes e as escalas da base de dados oficiais
produzidas pelo Estado em levantamento aerofotogramétrico realizado entre os anos de 2012 e 2015. É
possível notar que o Espírito Santo possui 65,6% do seu território composto por áreas antropizadas, sendo
boa parte desse montante referente a áreas de pastagem e agricultura.
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Quadro 3.2 – uso e cobertura do solo em 2012-2015 no Espírito santo.
Especificação

Área (km²)

percentual do total

Afloramento Rochoso

1.333,3

2,9%

Brejo

1.281,5

2,8%

mangue

83,2

0,2%

macega

2.130,9

4,6%

mata nativa

10.160,5

22,1%

Campo rupestre/altitude

83,3

0,2%

Áreas naturais

restinga

150,2

0,3%

massa d'Água

580,5

1,3%

Área Edificada

442,4

1,0%

agricultura

6.703,0

14,6%

Reflorestamento

3.279,5

7,1%

pastagem

17.855,5

38,8%

Extração mineral e outros usos

1.914,5

4,2%

Total

45.998,2

100,0%

Áreas antropizadas

Fonte: iEma, 2012-2015.

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

Figura 3.9 – distribuição espacial dos usos e coberturas do solo no Espírito Santo.
Fonte: iEma, 2012-2015.
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3.8 Economia
Uma breve síntese da economia do Estado é apresentada neste item como uma das condicionantes
para o gerenciamento de recursos hídricos no Espírito Santo, visando compreender a dinâmica econômica
local e, assim, permitir a estimativa das suas demandas hídricas presentes e dar suporte às projeções de
demandas hídricas futuras.
Para essa análise, foram selecionados dois indicadores-base que permitissem o acompanhamento dessa
representatividade econômica: o Produto Interno Bruno e o Valor Adicionado Bruto – VAB. O primeiro
parâmetro é a soma dos VABs setoriais e dos impostos e é a principal medida do tamanho total de uma
economia, enquanto o VAB é o valor que cada setor da economia (agropecuária, indústria, serviços) acresce
ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. Esses dados, obtidos do IBGE, contemplaram o
período de 2002 a 2014 e, portanto, não refletem a crise hídrica que ocorreu durante e, de forma mais
evidente, após este período.
O Espírito Santo passou por um período de amplo crescimento econômico, sendo possível observar
esse fato na evolução dos valores do Produto Interno Bruto capixaba. No ano de 2002, o PIB estadual era
de 27 bilhões de reais, saltando no ano de 2014 para o valor de 128,8 bilhões de reais. Assim, a taxa de
crescimento médio anual do PIB estadual foi de 4,3%, superior à média nacional (3,5%).
Tomando como referência o ano de 2014, e analisando a participação dos municípios na composição do
VAB do Espírito Santo, a capital Vitória é, sozinha, responsável por mais de 18% do VAB estadual, sendo a
maior economia do Estado e tendo o setor de serviços como principal gerador de renda.
A Figura 3.10 evidencia uma economia em crescimento no agregado do Estado, especialmente em função
da contribuição da indústria e dos serviços. De uma forma geral, a análise das informações apresentadas
mostra uma menor contribuição da agropecuária e os maiores valores dos setores industrial e de serviços.

Figura 3.10 – Valores Adicionados Brutos pela Economia Capixaba.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014 (IBGE 2017c a f).
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Em termos percentuais, como mostra a Figura 3.10, as contribuições da indústria e dos serviços ficaram
entre 30 e 50% do VAB total, tendo a administração pública adicionado cerca de 15% e a agropecuária um
pouco menos de 5%, durante o período.Verificam-se flutuações na participação da indústria e dos serviços,
e um leve decréscimo na proporção das contribuições da administração pública em relação ao VAB
total. A agropecuária mantém sua contribuição abaixo de 5% com leve tendência à perda de significância,
relativamente aos demais agregados.
As evoluções desses agregados, especialmente o da indústria e da agropecuária, são importantes para
compreender as pressões sobre os recursos hídricos, uma vez que tratam-se de atividades que geralmente
demandam água em quantidade e em qualidade, especialmente a agropecuária. Portanto, o fato deste setor
representar menos que 5% do VAB total, não deve ser interpretado que o uso de água para esses fins siga
esta mesma proporção.
Na Figura 3.11 e Figura 3.12 são apresentados os VABs agropecuário e industrial em cada bacia
hidrográfica do Espírito Santo, uma vez que essas delimitações geográficas permitem uma maior inferência
entre a dinâmica econômica e hídrica do Estado. Como pode ser visto, existem notáveis diferenças entre
as economias da bacia do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce e as demais bacias da UGRH Doce, pois nesta
ocorre a maior concentração industrial, dando um perfil bastante distinto para a sua economia.

Figura 3.11 – Evolução da Composição dos VABs da Agropecuária por Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014 (IBGE 2017c a f).
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O perfil econômico do Estado indica que a produção industrial se desloca para o sul, e não no entorno
da capital. Isto decorre das contribuições da exploração do Pré-Sal, no campo de Jubarte, descoberto em
2007, e cujos reflexos iniciaram em 2009. Retirando-se este efeito, as bacias na Região Metropolitana da
Grande Vitória e a UGRH Litoral Centro-Norte, teriam o maior VAB industrial, como ocorreu até 2011.
Isso ressalta a relevância da exploração do petróleo para a economia capixaba.
Como resumo dos resultados das análises realizadas, o Espírito Santo manteve uma dinâmica econômica
importante, especialmente na indústria, até 2014, final do período analisado dos registros do VAB. A
agropecuária, embora tenha pequena participação no VAB total, é atividade relevante na manutenção da
população rural e por iniciar a cadeia da agroindústria que se refletirá na produção de alimentos, bebidas
e couros. Além disso, é uma atividade dependente de água de chuva, quando cultivada em sequeiro, e
apresenta importante demanda hídrica, quando cultivada com irrigação.
O VAB industrial é gerado por indústrias pouco hidrointensivas, da cadeia do petróleo e, portanto, sem
impactos consideráveis no balanço hídrico. Parece existir um deslocamento das atividades industriais da
RMGV para o sul do Estado, no município de Presidente Kennedy e seu entorno, devido à exploração do
petróleo do Pré-Sal.

Figura 3.12 – Evolução da Composição dos VABs da Indústria por Bacia Hidrográfica.
Fonte: IBGE: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014 (IBGE 2017c a f).
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4 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
4.1 Diagnóstico da Legislação de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo
A Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo foi instituída por meio da Lei Estadual nº
10.179/2014 que tem como objeto dispor sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituir o
SIGERH/ES – Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dar outras providências. A
análise detalhada dos aspectos legais referentes aos recursos hídricos no Espírito Santo foi realizada no
documento de Diagnóstico de Condicionantes (Relatório Técnico de Análise de Condicionantes do PERH/
ES), sendo apresentada de forma sintetizada neste documento.
Os instrumentos para o gerenciamento de recursos hídricos estabelecidos na Lei Estadual nº 10.179/2014
são oito, apresentados na Figura 4.1 a seguir:

VIII
Fundo Estadual de
Recusos Hídricos
e Florestais
FUNDÁGUA

VII
Compensação em
Recursos Hídricos

VI
Sistema de
Informações em
Recursos
Hídricos

I
Plano Estadual
dos Recursos
Hídricos
PERH

Política
Estadual de
Recursos Hídricos
do Espírito Santo
Lei Estadual
nº 10.179/2014

V
Cobrança pelo
uso de Recursos
Hídricos

II
Planos de
Bacia ou Região
Hidrográfica

III

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

IV
Outorga do
direito de uso de
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Figura 4.1 – Instrumentos para Gerenciamento dos Recursos Hídricos
estabelecidos na Lei Estadual nº 10.179/2014.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos, destacam-se os instrumentos acrescidos na Política
Estadual: Compensação em Recursos Hídricos e Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais –
FUNDÁGUA, sendo este último instituído inicialmente pela Lei n° 8.960/2008, a qual foi posteriormente
revogada, sendo adiante reformulado pela Lei no 9.866/2012, regulamentado pelo Decreto-R nº 3.179/2012
e ainda alterado pelo Decreto-R nº 3.316/2013.
Por fim, em 08 de julho de 2016, foi publicada a Lei no 10.557/2016, que reformula o FUNDÁGUA,
vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA com as seguintes
finalidades: dar suporte financeiro à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações nela
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previstas; à implementação de ações, programas e projetos voltados à segurança hídrica; à manutenção, recuperação
e ampliação da cobertura florestal; e ao aperfeiçoamento de profissionais da área ambiental e correlatas.
A Compensação em Recursos Hídricos foi citada para regulamentação em legislação específica referindo-se
a mecanismos compensatórios de pagamento pelos serviços ambientais prestados pela conservação e melhoria
da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos. No entanto, este instrumento ainda não foi regulamentado.

4.1.1 Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos – SEIRH
O SEIRH está previsto na legislação estadual com a finalidade de coleta, armazenamento, tratamento
e recuperação de informações. Esse sistema ainda não foi implementado no Espírito Santo, sendo, assim,
uma das lacunas que deve ser indicada nas ações previstas no Plano de Ações do PERH/ES, considerando o
relevante protagonismo da AGERH junto ao tema.
O sistema deve dispor das informações técnicas relacionadas à disponibilidade hídrica e monitoramento
quali-quantitativo das águas, além de apresentar aspectos relacionados à governança, legislação, bem como
o nível de implementação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos e seus resultados.
Apesar de não considerados de forma expressa, é fundamental o acesso pela sociedade de aspectos
relacionados ao funcionamento e operação do SEIRH e do SIGERH/ES.
Da análise realizada, este é um dos instrumentos com maior necessidade de avanço nos próximos
anos no Estado, pois, embora o Espírito Santo disponha de uma série de informações relacionadas ao
gerenciamento de recursos hídricos, estas não são organizadas em um mesmo sistema e não apresentam
fácil acesso à sociedade para conhecimento de situação ou mesmo para uso em estudos técnicos na área.
Tal fato indica a necessidade de avanço e a elaboração de metas e atividades em etapas futuras de trabalho
no Plano de Ações do PERH/ES.

4.1.2 Planos de Recursos Hídricos de Bacia ou Região Hidrográfica
Os planos de recursos hídricos visam fundamentar e orientar a implementação de programas, projetos
e ações para cada bacia ou região hidrográfica no Estado.
No Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce, foram
propostas ações para todas as sub-bacias, divididas em três unidades de análise: Santa Maria do Doce, a
qual engloba a área atual deste Comitê e do CBH Santa Joana, Guandu, e São José, que abrange a área atual
dos CBHs Pontões e Lagoas e Barra Seca e Foz do Rio Doce.
Outros Planos de Recursos Hídricos foram concluídos em 2015 e 2016: os das bacias hidrográficas dos
rios Benevente, Santa Maria da Vitória e Jucu. Ainda estão em elaboração os planos das bacias dos rios
Itabapoana, Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus. Dessa forma, de acordo com a definição das Unidades
de Gestão de Recursos Hídricos – UGRHs do Estado, apenas o Plano de Recursos Hídricos para a UGRH
Litoral Centro-Norte ainda não foi iniciado.
O principal problema observado é a implementação e acompanhamento desses planos após as suas
aprovações, de forma que há a necessidade de avanços importantes, inclusive relacionados ao papel dos
Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs e da AGERH no acompanhamento e discussão relacionados ao
cumprimento das metas. Há também a necessidade de que estes planos sejam avaliados periodicamente,
inclusive quanto à possibilidade de ajustes de prazos de cumprimento ou inclusão de novas metas,
aumentando sua efetividade e trazendo resultados positivos para a bacia hidrográfica.

4.1.3 Enquadramento de Corpos de Água em Classes de Uso e Conservação
O Enquadramento foi estabelecido, na Lei Estadual, com os mesmos objetivos da Política Nacional:
assegurar qualidade de água compatível com os usos preponderantes e diminuir custos de controle de
poluição das águas mediante ações preventivas; ademais, foi acrescentada a função de estabelecer metas de
qualidade.
Juntamente com os Planos de Recursos Hídricos, foram elaboradas as propostas de Enquadramento
para as bacias dos rios Benevente, Santa Maria da Vitória e Jucu. Os cinco demais planos que estão sendo
elaborados atualmente pela AGERH também terão propostas de Enquadramento.
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Para a bacia do rio Doce, a contratação dos estudos para este instrumento está prevista para ser realizada
junto com a revisão do respectivo Plano de Bacia.
A análise realizada da aplicação desse instrumento no Estado mostra, ainda, a necessidade de implementação
de indicadores de monitoramento dos resultados do Enquadramento, bem como do cumprimento das metas
e dos objetivos aprovados.Assim como diagnosticado para os Planos de Recursos Hídricos, o Enquadramento
aprovado deve ser monitorado e suas metas e seus resultados discutidos periodicamente pelos CBHs, de
forma a propor ajustes, quando necessário.

4.1.4 Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos
A Lei Estadual nº 10.179/2014 apresentou em seus artigos 30 a 42 os objetivos e as diretrizes para a
aplicação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento em fase de implementação nas águas
de domínio do Estado. De uma forma geral, constata-se que a legislação estadual segue o que é previsto no
âmbito federal, com a proposta de Cobrança devendo ser encaminhada pelo respectivo Comitê de Bacia
ou Região Hidrográfica para aprovação pelo CERH e edição final por meio de Resolução Normativa.
Pouco mais de um ano após a publicação da referida lei, o CERH estabeleceu diretrizes complementares
para a implantação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Espírito Santo por meio da
Resolução CERH nº 04/2015.
Previamente, o CERH já havia aprovado os valores propostos e mecanismos para a Cobrança pelo
uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios São José (Resolução CERH nº34/2012) e
Guandu (Resolução CERH nº35/2012) sendo, portanto, válida para estes CBHs e suas respectivas áreas
de abrangência. Estes CBHs realizaram processos de discussão e aprovaram suas Deliberações que foram
encaminhadas ao CERH para aprovação formal (Deliberação nº 02/2011, do CBH São José e Deliberação
nº 02/2011, do CBH Guandu), porém este instrumento ainda não foi efetivado nestas bacias.
Dessa forma, o processo de Cobrança pelo uso dos recursos hídricos encontra-se suficientemente
conformado pela legislação estadual, havendo intenções governamentais de iniciá-la em breve pelas bacias
dos afluentes capixabas do rio Doce onde a água já é cobrada nos afluentes mineiros. Já existe a Entidade
Delegatária das funções de Agência da Bacia do Rio Doce atuando nos territórios dos afluentes mineiros e
da calha principal, e que poderá vir a exercer as mesmas funções para os afluentes capixabas.Vale ressaltar,
ainda, que para complementar as informações necessárias ao processo de Cobrança, a AGERH iniciou um
processo de cadastramento de usuários de água, tanto para fins de regulamentação das Outorgas, quanto
para dar suporte à Cobrança pelos usos.
Além das bacias afluentes do Doce existem discussões a respeito de Cobrança nas bacias dos rios Benevente,
Santa Maria Vitória e Jucu, sendo que o Comitê desta última recentemente aprovou os seus mecanismos. No
que se refere às demais bacias do Estado, a inexistência de Agência de Água não deve ser considerada uma
restrição maior, pois está em andamento a discussão do melhor modelo de Agência a ser implementado.
A Fase de Plano de Ações deste PERH apresentará uma análise dos mecanismos já efetivos em bacias
de outros estados e possíveis de serem implementados também nas bacias do Espírito Santo. Contudo, a
priori, entende-se que a harmonização dos mecanismos de Cobrança em todo o Estado seria desejável,
cabendo, porém, aos CBHs a responsabilidade de aprovar todos os critérios.

4.1.5 Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos
A Outorga é o instrumento que visa ao controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. A legislação
estadual segue o texto que já consta na Lei Federal nº 9.433/1997, em que são sujeitos à Outorga a
captação de águas superficiais ou subterrâneas, o lançamento de efluentes, os aproveitamentos hidrelétricos
e quaisquer outros usos que alterem a qualidade, quantidade ou o regime existente nos corpos de água.
A AGERH é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado responsável pela emissão das Outorgas para
intervenções em águas de domínio do Espírito Santo.
Os procedimentos e critérios técnicos de Outorgas no Espírito Santo foram estabelecidos por
meio de Instruções Normativas – INs do órgão gestor de recursos hídricos ou Resoluções do CERH.
Considerando que as Outorgas eram emitidas pelo IEMA até a criação da AGERH, em 2013, parte dos atos
legais disciplinando o tema foi estabelecida por meio de INs desse Instituto.
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No que se refere à vazão de referência para outorgas, o IEMA emitiu a IN nº 013/2009, estabelecendo a Q90%
(vazão de referência com 90% de permanência, ou que é igualada ou superada em 90% da série disponível de
vazões) para todos os cursos de água superficiais do Estado, sendo o valor máximo outorgável em uma seção
de curso de água limitado em 50% dessa vazão. Por outro lado, estabeleceu a possibilidade de concessão de
valores superiores em situações de interesse público e sem prejuízos a direitos de terceiros, barramentos com
regularização de vazões em situações de conflito ou em que haja o retorno de vazões do próprio usuário;
nestes últimos casos, desde que mantidos os 50% da vazão Q90% escoando por todo o tempo.
Já os usos considerados insignificantes no Estado e, portanto, passíveis de cadastro, mas não de Outorga,
foram estabelecidos pela Resolução Normativa CERH nº 017/2007, sendo as derivações inferiores a 1,5 L/s
e limitadas ao volume máximo diário de 43,2 mil litros; e reservatórios com volume máximo de 10.000 m³.
Há, entretanto, bacias como as dos rios Jucu, Guandu e Pontões e Lagoas do Doce, cujos CBHs deliberaram
por valores distintos, de acordo com a realidade local. Nos três CBHs em questão o uso insignificante
foi estabelecido para derivações e captações em corpos de água superficiais limitadas à vazão de 0,5
L/s e volume diário de 14,4 m³. Para reservatórios, foi mantido o mesmo limite de 10.000 m³ como uso
insignificante. Especificamente para águas subterrâneas, o CBH Pontões e Lagoas aprovou o valor diário
máximo de 7,2 m³ como uso insignificante.
A análise dos atos legais existentes no Espírito Santo mostra um conjunto grande de Instruções
Normativas do IEMA e da AGERH, além de Resoluções do CERH, que disciplinam critérios e procedimentos
relacionados à Outorga, havendo diversas revisões, revogações e retificações, o que traz grande dificuldade
de interpretação e verificação de quais são os critérios aplicáveis. Nesse sentido, e como deverá ser discutido
mais adiante no Plano de Ações, é importante que o CERH e a AGERH promovam uma consolidação destas
normas legais, visto ser fundamental que a norma legal sobre o tema seja mais clara, de fácil entendimento,
objetiva e não faça referências a outras, sob risco de criar ambiguidades na interpretação.
Há, também, a necessidade de desburocratização do sistema de Outorgas do Estado. Atualmente há um
número excessivo de processos e a AGERH não tem apresentado resposta nos prazos normativos de 120
dias para análise. Além disso, o processo de publicação do ato em Diário Oficial do Estado pelo próprio
usuário gera dificuldade no entendimento, ocasionando a existência de uma série de pedidos deferidos,
porém sem validade legal. Recentemente o Governo Federal aboliu a publicação do Diário Oficial da União
em papel, optando pela versão eletrônica. Caso o Estado siga este procedimento, os custos de publicação
das portarias de outorga deverão ser reduzidos e poderá a responsabilidade ser assumida diretamente pela
AGERH. Esse aspecto deverá ser considerado nas propostas de diretrizes a serem apresentadas no plano
de ações para aperfeiçoamento do sistema de outorgas do Estado.
Uma das medidas tomadas pelo Estado para contornar as dificuldades de emissão de outorgas foi o
Certificado de Sustentabilidade quanto ao Uso de Água, mediante a Portaria Conjunta SEAMA/SEAG Nº
6-R/2016. Este documento tem como público alvo os produtores rurais e substituiu, provisoriamente, pelo
período de um ano, a Outorga de uso de água para a irrigação. O objetivo desta ferramenta foi sensibilizar
e estimular os produtores a converterem seus sistemas de irrigação por outros com maiores eficiências
de uso de água, agilizando assim a emissão das outorgas. Este Certificado também pode ser usado para
comprovar a sustentabilidade e regularização do uso eficiente da água em processos de certificação que
visem à exportação do produto agrícola e em casos de fiscalização dos órgãos públicos.
Outro ponto a ser ressaltado do diagnóstico das Outorgas no Estado refere-se ao baixo nível de
integração com o sistema de licenciamento ambiental, algo aliás usual nas Unidades Federativas e na própria
União. Seria fundamental a integração dos bancos de dados do IEMA e da AGERH de forma a possibilitar,
minimamente, que as mesmas informações sejam consideradas nos processos relacionados a outorgas e
licenças ambientais, e, ainda, que os empreendimentos para os quais existem demandas de outorga e de
licenças ambientais sejam devidamente informados.
Para a maior efetividade deste instrumento, cabe também propor a elaboração de um Manual de Outorga
no qual os procedimentos e critérios, bem como formulários e as formas de análise para cada modalidade
e tipologia de Outorga, sejam apresentados de forma detalhada. A existência de um manual pode ser
fundamental como documento de referência para a sociedade e para os servidores da área de regulação.
Finalmente, os ajustes nos sistemas de Outorga do Estado devem ter como objetivo que esse instrumento
seja efetivamente um ato que dê segurança ao usuário quanto ao seu suprimento hídrico. Dessa forma, o
Plano de Ações desenvolvido no PERH/ES deve propor metas e objetivos relacionados ao aperfeiçoamento
da implementação desse instrumento com vistas ao melhor uso de seu potencial.
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4.1.6 Conclusões
a legislação de recursos hídricos do Espírito santo é completa e abrangente, necessitando de pouca
complementação. a carência reside na consolidação das normas legais de forma a facilitar o conhecimento,
entendimento e aplicação. Também existe necessidade de se promover articulações com o sistema de
licenciamento ambiental. de forma geral, de maior relevância é a efetiva implementação dos instrumentos
de gerenciamento de recursos hídricos previstos e disponíveis, de forma a promover o uso harmonioso
dos recursos hídricos.
vale lembrar, entretanto, uma das experiências mais bem-sucedidas no Estado, e com algum ineditismo
na cena nacional, são os acordos de Cooperação Comunitária – aCCs para o gerenciamento de recursos
hídricos em situações de escassez. apesar de não serem considerados instrumentos segundo a lei
Estadual nº 10.179/2014, foram regulamentados pela aGErh por meio das resoluções nos 007/2015 e
008/2015, que os reconhecem como instrumentos de gestão, pactuação e conciliação de uso dos recursos
hídricos em momento de escassez. os aCCs reúnem ações e normas relacionadas aos usos da água, com
prioridade ao abastecimento humano, decididos coletivamente, e que garantirão as condições para o uso
compartilhado dos recursos hídricos. devem ser validados e coordenados pelo respectivo CBh atuante na
bacia, executados pelos CBhs, envolvendo os setores poderes públicos, sociedade Civil e usuários de água,
com homologação por parte da aGErh.

4.2 diagnóstico das instituições do sistema integrado de Gerenciamento de
recursos hídricos do Estado do Espírito santo - siGErh
a lei Estadual nº 10.179/2014 instituiu o siGErh/Es, composto pelos seguintes entes:
i. Conselho Estadual de recursos hídricos – CErh;
ii. secretaria de meio ambiente e recursos hídricos – sEama;
iii. órgão Gestor de recursos hídricos;
iv. Comitês de Bacias ou Regiões 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 4.2.
ENTIDADES

Estadual
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Superior
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CERH
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AGERH
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Entidade
de Bacia

Comitê
de Bacia
Hidrográfica

Agência
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Vinculação

Integração de Ações

Subordinação

Figura 4.2 – Estrutura organizacional do SigErH/ES.
Fonte: Elaborada pelo Consórcio, 2017.
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4.2.1 Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH
O CERH é composto de forma paritária por representantes do Poder Público, das Organizações Civis de
Recursos Hídricos cadastradas na SEAMA e Usuários de Recursos Hídricos. Destacam-se suas competências
normativas, consultivas e deliberativas relativas à Política Estadual de Recursos Hídricos. A regulamentação
do CERH foi realizada por meio do Decreto nº 1737-R, de 03 de outubro de 2006, estabelecido como
órgão colegiado central superior, em nível de deliberação do SIGERH/ES.
Um aspecto relevante de seu regimento interno é que, além dos conselheiros propriamente ditos, são
estabelecidas duas funções específicas de Coordenador Técnico e Coordenador Jurídico, as quais devem
comparecer a todas as reuniões do Conselho e em reuniões de Câmaras Técnicas quando demandadas.
Os coordenadores técnico e jurídico devem ser indicados pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e têm funções de extrema relevância, como de fornecer suporte técnico e jurídico e
emitir pareceres, sempre que requeridos pelo CERH. O Conselho tem se reunido em função de suas pautas
deliberativas e vem atuando de forma adequada. De toda forma, cabe maior proatividade na discussão e
proposição de ações relacionadas à solução dos conflitos de recursos hídricos no Estado.

4.2.2 Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA
A SEAMA é a Secretaria de Estado que representa a administração direta do Espírito Santo no processo
de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, e foi criada com a denominação inicial apenas relacionada
ao meio ambiente por meio da Lei nº 4.126/1988. A Lei Complementar nº 248/2002, que criou o Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, incluiu as atribuições relacionadas aos “recursos
hídricos” e suas funções relacionadas.
Algumas atribuições da SEAMA foram também estabelecidas pela Lei nº 10.179/2014, sendo enfatizadas
a de encaminhar à apreciação do CERH a proposta do PERH/ES e suas modificações e captar recursos
financeiros para as ações ligadas a este, supervisionando e coordenando a sua aplicação, mostrando assim
o papel relevante da Secretaria na captação de recursos para os programas e ações propostos em etapas
posteriores do PERH/ES. De uma forma geral, apresenta as funções de assessoria técnica ao sistema e
secretaria executiva dos Conselhos, dentre eles o de Recursos Hídricos.
A SEAMA vem dando suporte à AGERH, de acordo com suas possibilidades, mas tem, ainda, potencial de
melhoria com apoio técnico mais forte de sua equipe, principalmente no que se refere aos processos de
articulação e disponibilização de informações relevantes aos estudos técnicos.

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

4.2.4 Comitês de Bacias ou Regiões Hidrográficas – CBHs
Os CBHs são órgãos colegiados, com funções normativas, deliberativas e consultivas em uma porção definida
de uma bacia hidrográfica, sub-bacia ou conjunto de bacias de acordo com a definição da UGRH. Conforme
disposto anteriormente, a definição de circunscrições no Espírito Santo para o estabelecimento de CBHs foi
realizada inicialmente pela Resolução CERH nº 001/2009 e, posteriormente, foram redefinidas as áreas de
atuação de CBHs dentro da UGRH Doce por meio da Resolução CERH nº 36/2012 e decretos relacionados.
As atribuições dos CBHs são previstas na Lei Estadual no 10.179/2014 e tratam, de forma geral, da
discussão e deliberação de temas relacionados à bacia hidrográfica, que são aspectos de grande relevância, com
responsabilidade direta na aprovação ou proposição de temas relacionados aos instrumentos de gerenciamento
dos recursos hídricos. Os Comitês de Bacia Hidrográfica têm representação paritária entre os setores do
poder público, sociedade civil e usuários.
O Estado possui participação ativa, ainda, no CBH do Rio Doce, e tem implantados cinco Comitês Estaduais
de afluentes deste: pela margem esquerda Pontões e Lagoas do Rio Doce (antigo São José, o qual teve sua área
ampliada) e Barra Seca e Foz do Rio Doce. Pela margem direita, Guandu, Santa Joana e Santa Maria do Rio Doce.
Está em andamento um trabalho voltado à criação de um Comitê de Integração da Margem Direita Capixaba
do Rio Doce em atendimento à Resolução CERH nº 036/2012, que dispõe sobre a unificação/organização
institucional da margem direita da porção capixaba do Rio Doce.
Além destes, mais nove CBHs de rios de domínio estadual estão instalados no Estado. A criação do CBH
Itabapoana em junho de 2017 foi o último ato no processo de estabelecimento destes entes nas bacias
hidrográficas capixabas, totalizando 14 comitês em águas de domínio do Estado e um de domínio de águas da
União, compartilhado com Minas Gerais. O Quadro 4.1, apresenta os CBHs e os classifica segundo as UGRHs.
Quadro 4.1 – Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos no Estado do Espírito Santo.
Abrangência

UGRH

Nome do Comitê

Caracterização

Itaúnas

Itaúnas

UGRH

São Mateus

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

Doce

Estadual
Litoral Centro-Norte
Litoral Central

Jucu

Bacia

Benevente

Bacia

Novo

Bacia

Itapemirim

Itapemirim

UGRH

Itabapoana

Itabapoana

UGRH

N/A*

Doce

Bacia

Litoral Centro-Sul

Interfederativa
*N/A: Não se Aplica.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4.2.5 Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH
O Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas trata da Instância Colegiada formada pelo
conjunto dos Comitês de Bacias legalmente instituídos no território do Espirito Santo. Seu regimento
interno, aprovado em ato sem número por plenária do FCCBH em reunião realizada em 15 de junho
de 2011 em Vitória, estabeleceu como competência principal formular e articular as políticas públicas de
recursos hídricos em nível estadual e nacional, visando o fortalecimento dos CBHs legalmente instituídos e
em processo de instituição como parte do SIGERH/ES, de forma descentralizada, integrada e participativa.
De acordo com seu regimento, todos os CBHs legalmente constituídos no Estado e em processo de
constituição são membros do FCCBH. O órgão gestor de recursos hídricos do Estado tem duas vagas com
direito a voz, mas sem direito a voto, com a finalidade de apoiar nas suas competências. Suas reuniões ordinárias
são realizadas a cada 2 meses e seu regimento interno tem bastante semelhança com um típico de CBH.
Em resumo, o FCCBH tem apresentado importante atuação como entidade representativa dos CBHs,
apesar de não ser formalmente considerado como uma entidade integrante do SIGERH/ES de acordo com a
Lei Estadual nº 10.179/2014. A integração que promove dos CBHs é importante para dar força ao processo
de gestão participativa do Estado, uma vez que os problemas enfrentados por eles são semelhantes em
vários momentos e podem ter ganhos de escala com a atuação conjunta

4.2.6 Identificação das forças sociais e outros aspectos que constituem as bases para a
estruturação do processo de mobilização social no Estado
O processo de participação social no gerenciamento de recursos hídricos no Espírito Santo envolve a
participação de diversos entes nos fóruns previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos, principalmente
o CERH, os CBHs e o FCCBH. De modo geral, como apresentado em detalhe no Relatório Técnico de
Análise de Condicionantes, há uma série de representações setoriais que ocupam cadeiras como membros
do CERH, CBHs e Câmaras Técnicas, exercendo influência direta nas discussões, consultas, pactuações e
deliberações que ocorrem nestes espaços. Atualmente, elas ocupam assentos nas três categorias possíveis:
“Poder Público”, “Sociedade Civil Organizada” e “Usuários de Recursos Hídricos” dentro desses fóruns.
A Resolução CERH nº 002/2016 estabelece os diferentes setores participantes dos fóruns de gestão de
recursos hídricos no Estado, sendo ressaltados no Quadro 4.2 aqueles representantes da sociedade civil.
Quadro 4.2 – Representantes da Sociedade Civil nos Fóruns de Recursos Hídricos do Espírito Santo.

Sociedade
Civil

Instituições Privadas de
Ensino e Pesquisa

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

Associações Comunitárias
e Clubes de Serviços
Comunitários

Congrega as associações civis comunitárias, sem finalidades lucrativas, que reúnem
cidadãos e moradores das diferentes comunidades da bacia/região hidrográfica, e os
clubes de serviços comunitários sem finalidade lucrativa que reúnem cidadãos da
bacia/região hidrográfica, reconhecidos pelo CERH e cadastrados como Organização
Civil de Recursos Hídricos.

Organizações Sociais e
Entidades Ambientalistas
voltadas à Gestão dos
Recursos Hídricos

Congrega as instituições privadas, sem fins lucrativos, que se dedicam ao estudo,
à compreensão, à formação do conhecimento, à divulgação, à capacitação e à
intervenção, com o objetivo da sustentabilidade ambiental hídrica na área de
abrangência da bacia/região hidrográfica, cadastrados como Organização Civil de
Recursos Hídricos, e no caso das Entidades Ambientalistas cadastradas no cadastro
estadual de entidades ambientalistas.

Associações de Profissionais

Congrega as entidades associativas ou de classe, de natureza privada, que reúnem
profissionais dos níveis, médio e superior, das diversas áreas da ciência e da tecnologia
relacionadas à gestão dos Recursos Hídricos.

Organizações Sindicais

Congrega as entidades sindicais de trabalhadores assalariados, com abrangências
estadual, regional ou local, relacionados com os diferentes usos da água, que atuam
na área de abrangência da bacia/região hidrográfica, reconhecidos pelo CERH e
cadastrados como Organização Civil de Recursos Hídricos.

Categoria Especial das
Comunidades Tradicionais

Congrega a representação das comunidades indígenas, quilombolas e outras
reconhecidas pelo CERH e cadastradas como Organização Civil de Recursos Hídricos
Fonte: Resolução CERH nº 002/2016.
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Há uma série de outras entidades da sociedade civil que vêm participando de forma ativa dos CBHs e
cuja relação pode ser verificada entre os conselheiros desses entes. Apesar de participação atuante nesses
fóruns, com o aporte de termas relevantes para as respectivas bacias hidrográficas, é importante ressaltar
que podem ser desenvolvidos processos para aperfeiçoamento da estruturação de sua participação.

4.2.7 Agências de Bacias ou de Águas
As Agências de Bacia são entidades executivas, administrativas, financeiras e técnicas com finalidade
principal de apoio aos respectivos comitês em suas ações relacionadas ao processo de gestão na bacia
hidrográfica de origem. Sua criação se dá por meio de autorização do CERH, mediante solicitação do
respectivo CBH e depende de dois requisitos: existência do CBH e sustentabilidade financeira da estrutura
administrativa assegurada por recursos da Cobrança pelo uso da água.
A única entidade com atuação no Espírito Santo que conta com a delegação das atribuições de uma
Agência de Bacia ou de Água é o Instituto BioAtlântica – IBIO, com atuação na bacia hidrográfica do rio
Doce. Ela foi aprovada pelo CBH do rio Doce e pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH,
sendo estabelecida por meio da Resolução CNRH nº 130/2011. Posteriormente, foi editada a Resolução
CNRH nº 168/2015, prorrogando, até 31 de dezembro de 2020, a delegação de suas competências.
O uso de águas de domínio da União na bacia do rio Doce, bem como das de domínio do Estado de
Minas Gerais já vem sendo cobrado e os recursos são geridos pelo IBIO AGB (Agência de Bacia) Doce.
O processo de instituição de Agência de Bacia ou de Água no Espírito Santo ainda requer discussão,
principalmente no que se refere às outras bacias e à própria possibilidade de formalização do IBIO AGB
Doce para as bacias dos rios estaduais afluentes ao rio Doce. Para os demais comitês e suas bacias,
a AGERH está conduzindo estudo para verificar o melhor modelo de agência para o Espírito Santo. A
questão fundamental trata de quais bacias teriam capacidade de arrecadação mediante a Cobrança pelo uso
de água para sustentar financeiramente uma Agência, sabendo que legalmente se pode destinar não mais
que 7,5% do que for arrecadado, tema abordado por este PERH/ES em sua Fase C – do Plano de Ações.

4.2.8 Conclusões
Além do CERH, da SEAMA e da AGERH, o Estado do Espírito Santo dispõe de 14 CBHs, criados de
acordo com as divisões hidrográficas estabelecidas para esse fim, com vazios institucionais ainda existentes
na região hidrográfica do rio Guarapari e em afluentes do rio Doce no município de Iúna, região do
Caparaó. No entanto, ao avaliar as deliberações e atos advindos destes comitês, verifica-se que ainda há
de aperfeiçoar as discussões desses fóruns, considerando o seu papel ainda bastante reativo. As discussões
em geral são voltadas a problemas já instalados e não para a prevenção quanto a potenciais situações, ou
mesmo ações efetivas para a solução definitiva ou recuperação de cursos de água das bacias hidrográficas
em condição de maior comprometimento ou impacto. Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de uma
série de ações de fortalecimento e capacitação desses fóruns, que são discutidas e propostas na Etapa do
Plano de Ações.
A participação social na elaboração do PERH/ES e sua posterior implantação é fundamental. Nesse
sentido, citam-se alguns dos pontos relevantes e necessários para a melhor estruturação desse processo
de participação e mobilização social e que devem ser considerados em programas a serem desenvolvidos:
• Estabelecimento de metas e objetivos para o cumprimento por esses entes, a partir da existência de
ações e programas com responsabilidades claras de participação, exigindo uma atuação com resultados
mais positivos para as respectivas bacias hidrográficas ou para o Estado;
• Capacitação desses entes para o cumprimento das ações de suas responsabilidades para que possam
desempenhar suas funções de forma adequada;
• Estabelecimento de sistemas de monitoramento eficientes para os planos de bacias hidrográficas, com
base em indicadores claros e metodologias adequadas a cada situação, bem como para o PERH/ES, permitindo
à sociedade da bacia hidrográfica e do Estado desenvolver ações importantes de acompanhamento das
metas e objetivos de cada plano e apoio à sua execução no contexto de mobilização, disponibilização de
informações e avaliação e discussão dos resultados efetivos para a sua área de abrangência.
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Portanto, as instituições previstas no SIGERH/ES estão definidas e implantadas, com exceção das Agências
de Bacia, cuja lacuna é um desafio existente, de forma a completar a estruturação do SIGERH/ES, tema que
fará parte da Fase C deste PERH/ES.
No que se refere aos diálogos previstos na elaboração do Plano foram realizadas várias discussões com
a sociedade capixaba, desde a fase de seu lançamento, e posteriormente durante a discussão dos resultados
do diagnóstico, como reuniões setoriais com representantes da agricultura, saneamento e indústria,
consultas públicas com a sociedade, reunião com o CERH e com a C-CAMS, sendo que esta última possui
18 membros entre representantes da sociedade civil, usuários e poder público. Destes, os 6 representantes
do poder público foram indicados pelo governo do Estado, e o CERH e o FCCBH indicaram, cada um, 3
representantes de usuários e da sociedade civil.
Dessas reuniões, pôde-se perceber que, apesar de terem apresentado contribuições bastante relevantes
para o diagnóstico desenvolvido, há a necessidade de aperfeiçoamento dos processos de mobilização e
articulação visando a participação da sociedade. Essas alternativas são discutidas mais a fundo na Fase C
deste Plano, mas alguns aspectos e possibilidades podem ser apontados:
• Há a necessidade de maior envolvimento do CERH na elaboração do PERH/ES, com discussões
mais frequentes dos estudos em curso com contribuições e proposições relacionadas às próximas etapas,
inclusive relacionadas à sua implementação;
• A participação da C-CAMS na discussão do diagnóstico do PERH/ES se mostrou aquém das
expectativas. O número de representantes presentes às reuniões foi pequeno e, consequentemente, não
houve o desempenho esperado nas funções de multiplicação das discussões nos setores representados.
Considerando que a C-CAMS possui representantes dos setores sociedade civil, poder público e usuários,
devem ser avaliadas alternativas de se tornar uma Câmara Técnica do CERH, específica com as finalidades
relacionadas ao acompanhamento do processo de elaboração do PERH/ES e de sua implementação
posterior.
Este formato já é utilizado no âmbito nacional com a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos
Hídricos – CTPNRH do CNRH, que acompanhou a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e
vem discutindo uma série de ações relacionadas à sua implementação e seu monitoramento.
A constituição de uma Câmara Técnica do CERH com a finalidade de incorporação das funções da
C-CAMS e com os objetivos de acompanhar a elaboração e a futura implementação do PERH/ES pode
potencializar o monitoramento de suas ações e resultados. Pode, ainda, atribuir uma maior legitimidade ao
processo uma vez que levará à participação mais frequente do CERH e dará suporte formal no processo
de aprovação do PERH/ES.

4.3 Análise Interna do SIGERH/ES: Prospectiva Estratégica Territorial
Para análise do SIGERH/ES foi utilizada a Prospectiva Estratégica Territorial – PET. Trata-se de uma
abordagem sistêmica para o planejamento do desenvolvimento territorial, que na fase diagnóstica avalia as
principais variáveis que condicionam o sistema, e as correlações entre os atores sociais que dele participam.
Ao avaliar as variáveis, o objetivo é identificar aquelas sobre as quais devem ser dirigidas maior atenção,
devido às suas influências ou dependências sobre as demais, enquanto que ao considerar as correlações
entre os atores sociais ficam pontuadas as convergências e divergências, e as possibilidades de alianças
na busca de seus objetivos. Neste caso, também, olhando sob a ótica do órgão gestor do sistema, ficam
evidenciados os possíveis aliados para o cumprimento de suas atribuições e, também, os atores sociais que
aportam as maiores divergências com relação à sua atuação. Dessa forma, a PET oferece uma contribuição
importante para o diagnóstico em termos de avaliação da conjuntura na qual atua o SIGERH/ES.
Durante a fase de diagnóstico, foram realizadas várias oficinas com a participação de membros da
Comissão Técnica de Acompanhamento, Avaliação dos Produtos e Apropriação – C-TEC, e outros atores
chave do processo de gestão de recursos hídricos no Estado, com o objetivo de identificar as principais
variáveis e atores sociais atuantes no SIGERH/ES.
O resultado principal dessas oficinas pode ser verificado por meio da matriz lógica com as variáveis
relacionadas aos atores e processos relacionados, as quais foram qualificadas por meio dos seguintes critérios:
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•
•
•
•
•

Nível de controle/gerenciamento pela AGERH;
Potencial impacto no comprometimento hídrico (balanço hídrico);
Potencial interferência de curto, médio e longo prazos;
Potencial interferência na antecipação de riscos;
Potencial impacto na construção de pactuações e atração de investimentos.

A partir desses critérios, foram estabelecidas quatro categorias de variáveis qualificadas como no Quadro
4.3, e cujo resultado da análise é apresentado no Quadro 4.4.
Quadro 4.3 – Qualificação das Variáveis-chave em um Sistema Cromático.
1.Variável controlável pela AGERH e com potencial interferência na antecipação
de riscos, na construção de pactuações e no comprometimento hídrico.
2.Variável não controlável pela AGERH e com potencial interferência de longo
prazo no comprometimento hídrico.
3.Variável não controlável pela AGERH, mas com potencial interferência de médio
prazo na redução do comprometimento hídrico e na atração de investimentos.
4.Variável não controlável pela AGERH e com baixa interferência no
comprometimento ou na pactuação de usos da água.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

4.3.1 Análise das variáveis
As variáveis qualificadas nas categorias 1 a 3 são as mais relevantes para o SIGERH/ES, e foram detalhadas
quanto à sua situação no processo de gerenciamento de recursos hídricos no Espírito Santo, seguindo-se a
sequência de perguntas elencadas a seguir para cada uma delas:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Com base nas análises realizadas e nas abordagens próprias da PET, com participação dos integrantes
da C-TEC, nove das 25 variáveis foram selecionadas, conforme Quadro 4.5. Foi entendido que poderão
cumprir a missão de associar processos vinculados aos prováveis focos de interesse dos atores e ao
objetivo geral do PERH/ES, a partir dos seguintes objetivos específicos:
• Buscar a sustentabilidade do uso da água como foco para a Consolidação da Política;
• Considerar a água como infraestrutura básica como foco para o Fortalecimento da Gestão;
• Proporcionar melhoria no comprometimento hídrico e desenvolvimento do Estado por meio da
Pactuação dos Usos.
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Quadro 4.4 – Qualificação das Variáveis-chave do PERH/ES.

Usuários

PROCESSOS
E ESCALAS

ATORES E FUNÇÕES
Formuladores/ Implementadores/
Reguladores
pesquisadores
Gestores
3. Princípios
e diretrizes

4.
Indicadores
utilizados

5.
Comunicação

31.
Efetividade da
pactuação do uso
múltiplo

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

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

17.
Mobilização de
recursos públicos

18.
Horizonte
temporal

19. Capacidade
de influência
do órgão gestor

20. Riscos
socioambientais

34.
Portfólio de
investimentos

22. Incentivos e
estímulos à atração
ao sistema de gestão

23.
Debates
de ideias

24.
Manuais
técnicos

25.
Iniciativas

35.
Solidariedade

30. Adesão da
opinião pública

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

Governança
institucional

1. Apoio
político
ao sistema

2. Bancos
de dados

Organização
territorial

6.
Organizações
territoriais
de usuários

Sistemas
produtivos

11.Valor
econômico

16.
Atração de Mobilização de
investimentos investimentos
privados
Adesão de
pessoas

Eficiência dos atores

21.
Percepção
de benefícios

26.
Eficiência do
uso de água

Efetividade dos
processos

Sociedade

27. Eficiência
institucional

28.
Capacidade
de inovação

29.
Eficiência
da gestão

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Quadro 4.5 – Variáveis-chave Gerenciáveis pela AGERH
VARIÁVEIS-CHAVE
Curto prazo

FOCOS DE
INTERESSE

Médio prazo

Consolidação da
Política

3. Princípios
e diretrizes

4. Indicadores utilizados

20. Riscos
socioambientais

Fortalecimento da
Gestão

7. Instrumentos
da política

8. Informações

10. Uso e
ocupação
do solo

Pactuação dos Usos

17. Mobilização de
recursos públicos

14. Gerenciamento
de recursos hídricos

12.
Representações setoriais

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

4.3.2 Análise dos atores
A análise do comportamento dos atores do SIGERH/ES, que fazem parte dos grupos de Usuários,
Reguladores, Implementadores e Gestores, Formuladores e Pesquisadores, e Sociedade, foi apresentada
em detalhe no relatório de diagnóstico específico referente à PET, se valendo da abordagem desta contida
no programa Mactor, que utiliza a mesma lógica computacional da Matriz Estrutural do MicMac, porém
aplicada à influência entre os atores. Os resultados permitiram classificar os atores em três grupos, de
acordo com suas influências de dependências sobre os demais:
• Os atores influentes, sem interesse predominante no sistema: Estado e União, Sindicatos (de
trabalhadores) e Organizações (profissionais);
• Os atores de interface, neste caso divididos em dois grupos: o primeiro com baixo envolvimento
operacional no sistema: Colegiados, (organizações) Comunitárias e Ambientalistas, e Estudo e Pesquisa;
o segundo mais diretamente envolvido: Indústria, Produção Rural, Abastecimento, Municípios e a
própria AGERH;
• Os atores dependentes, com baixa influência: essencialmente a categoria Pesca e Navegação (transporte
fluvial e turismo).
Os resultados da análise realizada mostraram que a maior convergência de interesse dos atores ocorreu
em três variáveis, nessa ordem: 20. Riscos, 8. Informações e 4. Indicadores. As três estão claramente
relacionadas, inclusive em termos de sequência: caracterizar os riscos, produzir as informações qualificando
o processo e os riscos, e elaborar os indicadores que permitem gerenciar o processo e os riscos. As
maiores divergências ocorrem no caso de uma variável da consolidação da política, 3. Princípios, e em
duas variáveis que se referem ao fortalecimento da gestão: 10. Ocupação (do solo) e 7. Instrumentos.
Do ponto de vista do comportamento dos atores nas negociações as seguintes tendências de formação
de alianças foram observadas:
• Aliança 1: Produtores Rurais e Indústria;
• Aliança 2: Colegiados, Estado e União, Estudo e Pesquisa, Abastecimento, Organizações Comunitárias
e Ambientalistas, e AGERH;
• Sem aliança: Munícipios, e Sindicatos e Organizações se apresentaram em posições isoladas, sem
formarem alianças evidentes.
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Finalmente, o grau de convergência entre atores evidenciou as maiores interações e suas respectivas intensidades:
• Convergências mais fortes entre: Estado, AGERH e Colegiados;
• Convergências de intensidade semelhante entre AGERH e Abastecimento, AGERH e Estudos e
Pesquisa, e Abastecimento e Colegiados.
Esta segunda observação é muito relevante para qualificar a busca de um foco de atuação pela AGERH.
A avaliação do grau de divergência entre atores complementou a análise previamente realizada e
confirmou a proximidade dos Produtores Rurais e da Indústria, e o isolamento dos Municípios. Relativizam,
ainda, a baixa convergência dos Sindicatos (de trabalhadores) e Organizações (profissionais), e apontam
para riscos de divergência nas relações com os Colegiados.
Finalmente, na avaliação das interrelações entre os atores, constata-se o maior distanciamento entre a
AGERH e os Produtores Rurais do que entre a AGERH e a Indústria. Observou-se, também, a divergência
dos Colegiados com os Produtores Rurais e com a Indústria e, igualmente, entre Indústria e o Abastecimento.

4.3.3 Consolidação dos resultados da PET
Os diversos resultados apresentados foram consolidados em termos de distâncias entre objetivos,
entre atores e em termos de ambivalência dos atores. De maneira geral, as principais observações e
interpretações verificadas quanto às variáveis-chave avaliadas foram:
• Consistência de um possível foco de atuação da AGERH em três variáveis: 20. Riscos, 8. Informações,
4. Indicadores.
• Potencial de associação, dois a dois: 7. Instrumentos com 10. (Uso e) Ocupação (do solo) de um
lado e 3. Princípios com 14. Gerenciamento de outro lado.
• Baixa sinergia das variáveis 12. Representações e 17. (Mobilização de) Recursos (públicos).
A análise consolidada das interações entre atores mostra uma dinâmica de afastamento entre a AGERH
e os Colegiados, que merece atuação importante no Plano de Ações para o horizonte temporal do PERH/
ES. Esta tendência tem uma interpretação que mostra crescente liderança no SIGERH/ES das categorias
Indústria e Abastecimento, e a perda de influência dos Colegiados.
Os elementos de resposta a esta situação residem, provavelmente, na ambivalência dos atores com
destaque para três categorias: nas duas primeiras, Produtores Rurais e Indústria aparecendo com forte
convergência entre si, e fortes divergências com a AGERH; e os Municípios muito isolados. Essas três
categorias de atores, pela diversidade de seus interesses na questão dos recursos hídricos, são aquelas que
apresentam maior potencial de mobilização por parte da AGERH visando angariar apoio para as propostas
de seu interesse.
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5 disponiBilidadE hÍdriCa
5.1 Disponibilidades hídricas quantitativas superficiais
a determinação da disponibilidade hídrica da bacia é um dos aspectos fundamentais na elaboração de
um plano de recursos hídricos, pois trata da estimativa do volume de água disponível para atendimento
aos usos múltiplos. Com isso, se mostra uma análise essencial, entre outras razões, para o balanço hídrico
entre disponibilidades e demandas para a discussão das potenciais intervenções para sua compatibilização.
nesse sentido, o estudo desenvolvido inicialmente realizou uma caracterização e avaliação da rede
de monitoramento, tanto fluviométrico, quanto pluviométrico e, em seguida, apresentou uma análise da
crise hídrica que ocorreu entre 2014 e 2016 no Estado. posteriormente foram avaliadas e apresentadas as
estimativas para todos os componentes do ciclo hidrológico.

5.1.1 precipitação
no que se refere aos índices de precipitação, a Figura 5.1 representa a distribuição espacial total anual
média do Estado.
observa-se que a distribuição espacial das chuvas no Estado mostra que os valores médios de precipitação
total anual variam de aproximadamente 900 mm a aproximadamente 1.700 mm, sendo possível identificar uma
zona úmida próxima à região costeira
sul do Estado, com valores médios
anuais acima de 1.300 mm e
que decresce em direção ao
norte, onde se localiza uma
zona seca na parte interior,
com valores médios anuais
abaixo de 1.200 mm.
os períodos secos
e úmidos no Espírito
santo
caracterizamse bem distintos ao
longo do ano, variando
ligeiramente ao longo
do Estado. o período
seco ocorre nos meses
de abril a setembro,
enquanto o período
úmido começa em
outubro e vai até março.
o Quadro 5.1 mostra a análise da
precipitação média anual por uGrh.
Confome a análise estadual apresentada,
os menores índices pluviométricos
podem ser observados nas uGrhs mais
ao norte do Estado, em torno de 1.100
mm ao ano. a uGrh que apresenta
maiores valores é a litoral Centro-sul,
com mais de 1.400 mm por ano de
precipitação total média anual.

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

Área de drenagem (km2)

precipitação Total média anual (mm)

itaúnas

4.425,5

1.100,4

são mateus

8.289,5

1.114,0

doce

14.926,6

1.125,5

litoral Centro-norte

3.227,7

1.291,0

litoral Central

4.048,3

1.375,1

litoral Centro-sul

2.380,8

1.434,9

itapemirim

5.926,8

1.313,0

itabapoana

2.837,0

1.253,6
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

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

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

Área de Drenagem (km2)

Vazão média de longo período
(m3/s)

Vazão específica média de longo
período (L/s.km²)

Itaúnas

4.425,5

37,39

8,45

São Mateus

8.289,5

65,1

7,85

Doce

14.926,6

132,46

8,87

Litoral Centro-Norte

3.227,7

37,36

11,57

Litoral Central

4.048,3

53,54

13,23

Litoral Centro-Sul

2.380,8

33,36

14,01

Itapemirim

5.926,8

92,77

15,65

Itabapoana

2.837,0

64,53

22,75

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

5.1.3 Vazões de permanência no tempo
De acordo com a Instrução Normativa do IEMA nº 013, de 2009, a AGERH adota como vazão de
referência a vazão de permanência de 90% (Q90), ou seja, vazão igualada ou superada em 90% do tempo no
histórico de vazões. Desse modo, este valor foi utilizado para a caracterização da disponibilidade hídrica do
Estado, mostrada por UGRH no Quadro 5.3 e espacialmente na Figura 5.3.
A partir da média dos valores de vazão Q90 de toda área de estudo, foi verificado que o valor da vazão
de estiagem referência para o Espírito Santo é aproximadamente 4,14 L/s.km2.
Ao analisar as UGRHs, percebe-se um menor rendimento específico para as vazões escoadas nas
unidades mais ao norte, o que está relacionado com os menores índices pluviométricos dessas regiões. De
uma forma geral, ao se observar as vazões de períodos de estiagem, nota-se que as UGRHs Itapemirim e
Doce apresentam os maiores valores, porém nesta última tal distinção não é refletida nas vazões específicas
devido a sua grande área de drenagem.
Quadro 5.3 – Vazões com Permanência 80%, 90% e 95% para o
Espírito Santo e suas Respectivas Vazões Médias Específicas.

UGRH

Área de
Drenagem
(km2)

Q80%
(m³/s)

Q90%
(m³/s)

Q95%
(m³/s)

Vazão Específica
Q80%
(L/s.km²)

Vazão Específica
Q90%
(L/s.km²)

Vazão Específica
Q95%
(L/s.km²)

Itaúnas

4.425,50

10,1

7,1

5,61

2,75

2,07

1,69

São Mateus

8.289,50

17,58

12,37

9,77

6,67

5,4

4,45

Doce

14.926,60

43

32,4

26,47

6,54

5,28

4,36

Litoral Centro-Norte

3.227,70

12,68

9,69

7,91

2,06

1,45

1,15

Litoral Central

4.048,30

27,39

22,84

19,89

6,64

5,54

4,82

Litoral Centro-Sul

2.380,80

17,54

14,67

12,87

3,98

3,04

2,48

Itapemirim

5.926,80

38,3

30,88

25,53

7,48

6,26

5,49

Itabapoana

2.837,00

27,1

21,94

18,07

1,81

1,27

1
Fonte: Adaptado de IEMA, 2009.

46

pErH/ES

Figura 5.3 – Disponibilidade Hídrica Superficial nas UGRHs no Espírito Santo.
Fonte: iEma, 2009.

5.1.4 vazões mínimas de 7 dias de duração e 10 anos de recorrência
o conhecimento das vazões mínimas das bacias é básico em estudos de disponibilidade hídrica
e preservação ambiental, pois estão naturalmente vinculadas a períodos críticos de oferta de água que
condicionam a demanda (PAIVA e PAIVA, 2001). Normalmente, para quantificação de vazões de estiagem
é adotada a vazão mínima média de estiagem de 7 dias de duração e 10 anos de recorrência (Q7,10), que
corresponde à vazão média dos 7 dias consecutivos com menores vazões em um ano, com a probabilidade
de ocorrência expressa em termos do tempo de recorrência igual a 10 anos.
no levantamento realizado para este plano, obteve-se os dados diretamente a partir das séries de vazões
diárias onde são definidos os valores de vazões mínimas de 7 dias consecutivos de estiagem para cada ano
do histórico.Analisando os resultados, foi observado que o valor de rendimento específico mínimo é inferior
a 10 l/s.km2 em todas as estações, sendo o menor verificado na estação Cachoeira do Oito, localizada na
uGrh doce; e o maior ao sul do Estado na estação matilde, na uGrh litoral Centro-sul. o Quadro 5.4
apresenta os resultados das vazões Q7,10 para as estações fluviométricas avaliadas, incluindo nome da estação,
nome do município e área de drenagem.
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Quadro 5.4 – Vazões Q7,10 nas Estações Fluviométricas.
Código
57580000
57930000
57560000
57460000
57555000
57450000
57230000
57550000
57830000
57170000
55960000
56991500
57400000
57370000
57740000
57190000
55970000
57490000
57880000
57250000
55920000
56992000
57360000
57420000
57130000
56991000
55850000
56993600
57476500
55895000
57320000
57720000
56993000
56990990
56998400
57300000
55800005
56992500
56995500
57630000
57350000
57040005
57040000
57650000
56993551
57770000
57040008
57120000
56994000
55900000
56993002
56995000

Nome
Usina Paineiras
Santa Cruz
Cachoeiro do Itapemirim
Pacotuba
Coutinho
Rive
Fazenda Jucuruaba
Usina São Miguel
Ponte do Itabapoana
Córrego do Galo
Boca da Vala
Laranja da Terra
Itaici
Terra Corrida Montante
Guaçuí
Marechal Floriano
Fazenda Piaunas
Castelo
Mimoso do Sul
Matilde
Córrego da Boa Esperança
Baixo Guandu
Iúna
Ibitirama
Santa Leopoldina
Afonso Cláudio
São João da Cachoeira Grande
Santa Joana
Fazenda Lajinha
Barra do Rio Preto
Iconha Montante
Dores Do Rio Preto
Itaguaçu
Afonso Claúdio Montante
Barra De São Gabriel
Pau D'alho
Fazenda São Mateus
Barra do Mutum
Ponte do Pancas
Atilio Vivacqua
Usina Fortaleza
Valgusana Velha
Santa Teresa
Fazenda Cacheta
Jusante Córrego da Piaba
São José do Calçado
Valsugana Velha Montante
Cachoeira Suica
Santa Maria
Barra de São Francisco
Itaguaçu - Jusante
Cachoeira do Oito

Município
Itapemirim
Mimoso do Sul
Cachoeiro do Itapemirim
Cachoeiro do Itapemirim
Cachoeiro do Itapemirim
Alegre
Viana
Cachoeiro do Itapemirim
Mimoso do Sul
Domingos Martins
São Mateus
Laranja da Terra
Muniz Freire
Muniz Freire
Guaçuí
Domingos Martins
São Mateus
Castelo
Mimoso do Sul
Alfredo Chaves
Nova Venécia
Baixo Guandu
Iúna
Alegre
Santa Leopoldina
Afonso Cláudio
São Mateus
Colatina
Conceição do Castelo
Barra de São Francisco
Iconha
Dores Do Rio Preto
Itaguaçu
Afonso Cláudio
São Gabriel da Palha
Rio Novo do Sul
Ecoporanga
Baixo Guandu
Colatina
Atílio Vivacqua
Muniz Freire
Santa Teresa
Santa Teresa
Presidente Kennedy
Colatina
São José do Calçado
Santa Teresa
Santa Leopoldina
Colatina
Barra de São Francisco
Itaguaçu
Colatina

Área (km²)

Q7,10 (m³/s)

5.170
3.620
4.890
2.720
4.510
2.180
1.690
1.420
2.720
980
12.000
1.330
1.010
566
408
321
12.100
972
365
206
4.190
2.130
412
337
929
491
6.930
897
410
2.500
152
222
480
435
1.070
304
4.170
215
920
286
205
94
43
478
893
153
88
832
872
214
481
1.160

12,900
12,800
8,630
8,490
8,190
7,860
7,490
4,440
4,320
4,280
3,750
3,650
3,620
2,680
2,440
2,260
2,190
2,160
2,000
1,960
1,920
1,520
1,520
1,490
1,470
1,290
1,120
1,070
0,882
0,774
0,766
0,690
0,651
0,647
0,637
0,633
0,626
0,520
0,443
0,428
0,406
0,371
0,326
0,319
0,280
0,269
0,264
0,251
0,233
0,174
0,166
0,026

Q7,10 Específica
(L/s.km²)
2,50
3,54
1,76
3,12
1,82
3,61
4,43
3,13
1,59
4,37
0,31
2,74
3,58
4,73
5,98
7,04
0,18
2,22
5,48
9,51
0,46
0,71
3,69
4,42
1,58
2,63
0,16
1,19
2,15
0,31
5,04
3,11
1,36
1,49
0,60
2,08
0,15
2,42
0,48
1,50
1,98
3,95
7,58
0,67
0,31
1,76
3,00
0,30
0,27
0,81
0,35
0,02

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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5.1.5 Vazões de Cheias
O cálculo das vazões de cheias foi desenvolvido por meio de análise dos dados históricos das estações
com monitoramento fluviométrico no Estado e foram avaliadas algumas distribuições estatísticas para a
análise de frequência, verificando-se melhor ajuste para a distribuição de Gumbel. Nesse sentido, os valores
calculados para o Estado estão apresentados no Quadro 5.5, que apresenta as vazões de cheias para
diferentes tempos de retorno de acordo com a distribuição estatística utilizada, sendo importantes para o
dimensionamento de estruturas hidráulicas. A descrição detalhada da metodologia empregada nesta análise
pode ser verificada no Relatório Técnico de Disponibilidade Hídrica. Os maiores valores de rendimento
específico máximo foram verificados para a estação de Iconha-Montante (município de Iconha), enquanto
os menores valores foram estimados na estação de Boca da Vala (município de São Mateus).
Quadro 5.5 – Análise de Vazões Máximas.
Código
Área de Média das
Gumbel (m3/s)
da
Nome da Estação
Drenagem Máximas
T=10
T=50
T=1000
Estação
(km²)
(m³/s)
55800005
Fazenda São Mateus
4.170
197,00
320,21
441,83
663,14
55850000 São João da Cachoeira Grande
6.930
362,00
561,52
758,47
1.116,84
55895000
Barra do Rio Preto
2.500
179,00
285,74
391,10
582,81
55900000
Barra de São Francisco
214
21,20
33,03
44,70
65,95
55920000
Córrego da Boa Esperança
4.190
335,00
536,62
735,63
1.097,77
55960000
Boca da Vala
12.000
408,00
602,45
794,39
1.143,65
56990990 Afonso Claúdio - Montante
435
70,30
114,03
157,19
235,74
56991500
Laranja da Terra
1.330
144,00
255,23
365,02
564,80
56992000
Baixo Guandu
2.130
165,00
251,33
336,55
491,61
56993002
Itaguaçu - Jusante
481
103,00
224,50
344,43
562,66
56993551
Jusante Córrego da Piaba
893
94,10
140,77
186,84
270,67
56995500
Ponte do Pancas
920
89,10
134,04
178,40
259,12
56998400
Barra de São Gabriel
1.070
107,00
159,21
210,74
304,51
57040008
Valsugana Velha - Montante
88
15,10
23,09
30,97
45,31
57130000
Santa Leopoldina
929
142,00
267,58
391,54
617,10
57170000
Córrego do Galo
980
70,70
106,90
142,64
207,67
57230000
Fazenda Jucuruaba
1.690
126,00
174,32
222,02
308,82
57250000
Matilde
206
24,20
36,69
49,01
71,44
57300000
Pau D'alho
304
43,40
61,69
79,75
112,60
57320000
Iconha - Montante
152
54,30
101,88
148,85
234,31
57350000
Usina Fortaleza
205
41,80
64,74
87,39
128,60
57360000
Iúna
412
48,20
77,86
107,13
160,40
57370000
Terra Corrida - Montante
566
81,20
130,04
178,26
265,99
57400000
Itaici
1.010
152,00
237,93
322,76
477,10
57420000
Ibitirama
337
131,00
195,83
259,82
376,26
57450000
Rive
2.180
338,00
509,91
679,60
988,37
57460000
Pacotuba
2.720
422,00
642,16
859,47
1.254,91
57476500
Fazenda Lajinha
410
73,60
102,23
130,49
181,91
57490000
Castelo
972
131,00
191,08
250,37
358,28
57550000
Usina São Miguel
1.420
169,00
247,10
324,19
464,46
57580000
Usina Paineiras
5.170
469,00
628,85
786,64
1.073,75
57650000
Fazenda Cacheta
478
52,90
87,09
120,84
182,26
57720000
Dores do Rio Preto
222
29,70
45,82
61,73
90,68
57740000
Guaçuí
408
66,40
109,11
151,28
228,00
57770000
São José do Calçado
153
20,10
29,20
38,18
54,52
57830000
Ponte Do Itabapoana
2.720
304,00
489,45
672,50
1.005,59
57880000
Mimoso do Sul
365
58,40
90,56
122,30
180,06
57930000
Santa Cruz
3.620
264,00
361,10
456,94
631,34
56994500
Colatina
76.400
4.309,00 6.139,77 7.946,85 11.235,14
56998000
Linhares
82.100
4.417,00 6.607,81 8.770,28 12.705,27
57190000
Marechal Floriano
321
28,70
46,08
63,23
94,44
57555000
Coutinho
4.510
539,00
806,98
1.071,49 1.552,82
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Gumbel específica (L/s.km²)
T=10

T=50

T=1000

76,79
81,03
114,30
154,34
128,07
50,20
262,14
191,90
118,00
466,74
157,64
145,70
148,79
262,33
288,03
109,09
103,15
178,10
202,93
670,27
315,83
188,97
229,76
235,58
581,09
233,90
236,09
249,34
196,58
174,01
121,63
182,20
206,39
267,44
190,85
179,94
248,10
99,75
80,36
80,48
143,54
178,93

105,96
109,45
156,44
208,90
175,57
66,20
361,37
274,45
158,00
716,07
209,23
193,91
196,95
351,90
421,46
145,55
131,37
237,93
262,33
979,26
426,30
260,03
314,94
319,56
770,97
311,74
315,98
318,26
257,59
228,30
152,15
252,81
278,05
370,78
249,55
247,24
335,07
126,23
104,02
106,82
196,97
237,58

159,03
161,16
233,12
308,18
262,00
95,30
541,93
424,66
230,80
1.169,77
303,11
281,65
284,59
514,89
664,26
211,90
182,73
346,81
370,40
1.541,50
627,33
389,32
469,94
472,38
1.116,48
453,38
461,36
443,68
368,60
327,08
207,69
381,29
408,45
558,82
356,37
369,70
493,31
174,40
147,06
154,75
294,20
344,31
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5.1.6 Evapotranspiração
a evapotranspiração trata da soma da perda de água do solo por evaporação e das plantas por meio da
transpiração e sua avaliação é necessária para a realização do balanço hídrico de uma bacia hidrográfica.
Os resultados mostrados na Figura 5.4 apresentam que os menores índices verificados constam das
uGrhs localizadas ao norte do Estado (itaúnas, são mateus e doce), com valores próximos de 1.100 mm,
enquanto que na região centro-sul, são verificados os maiores índices de evapotranspiração, com valores
acima de 1.300 mm.

Figura 5.4 – Evapotranspiração média anual das ugrHs no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

50

pErH/ES

5.2 disponibilidades hídricas quantitativas subterrâneas
no contexto dos estudos desenvolvidos, foi realizada uma estimativa das reservas explotáveis, ou seja, das
disponibilidades hídricas dos sistemas aquíferos do Espirito santo. as disponibilidades hídricas subterrâneas
compreendem parte das reservas ativas e parte das reservas permanentes dos aquíferos, e constitui-se a
quantidade máxima de água que poderia ser extraída de um aquífero de forma sustentável. no cálculo das
reservas hídricas subterrâneas distinguiu-se os tipos de armazenamento: em sistema aquífero Granular e
em sistema aquífero Fissural.
Os aquíferos fraturados ou fissurais são representados pelas rochas ígneas e metamórficas do embasamento
cristalino, nos quais a circulação e o armazenamento de água ocorre principalmente em fraturas, falhas e/
ou outras descontinuidades estruturais da rocha. o domínio granular ou poroso é composto por rochas
sedimentares, nas quais a circulação e o armazenamento de água se dá nos poros da rocha. a recarga dos
aquíferos ocorre principalmente através da infiltração direta das chuvas e as descargas na hidrografia da
região constituem o escoamento base dos rios.
os sistemas aquíferos fraturados foram subdivididos naqueles com 1) fraturamento: moderado a intenso,
2) fraturamento pouco a moderado e 3) fraturamento pouco a intenso. as áreas de ocorrência de água
neste sistema aquífero correspondem ao manto de alteração e às áreas de fraturamento mais intenso. Já os
aquíferos granulares foram subdivididos em 1) granular quaternário e 2) granular terciário, variando com a
consolidação e a idade das rochas. A Figura 5.5 identifica a localização destas classes nas UGRHs, com todas
as subdivisões.
As áreas aflorantes dos sistemas
aquíferos por uGrh são apresentadas
no Quadro 5.6, com destaque para
o percentual de área total para o
aquífero fraturado, com cerca de 70%
em relação ao total do Estado. Quanto
ao aquífero granular, está mais presente
proporcionalmente nas uGrhs itaúnas
e litoral Centro-norte, ocupando,
respectivamente, 83% e 61% de suas
superfícies.

Figura 5.5 – mapa de Sistemas aquíferos e ugrHs do Estado do Espírito Santo.
Fonte: iEma, 2009.

51

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo

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

Área Total (km²)

Sistema Aquífero Fraturado (km²)

Sistema Aquífero Granular (km²)

Itaúnas

4.425,5

755,8

3.669,7

São Mateus

8.289,5

6.135,6

2.153,9

Doce

14.926,6

10.248,8

4.677,8

Litoral Centro-Norte

3.227,7

1.264,1

1.963,6

Litoral Central

4.048,3

3.670,6

377,7

Litoral Centro-Sul

2.380,8

2056,3

324,5

Itapemirim

5.926,8

5722,0

204,8

Itabapoana

2.837,0

2407,0

430,0

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

O Quadro 5.7 apresenta os dados de disponibilidade de águas subterrâneas calculados para os sistemas
aquíferos do Estado do Espírito Santo por UGRH. A UGRH Doce apresentou a maior disponibilidade hídrica
total, em torno de 1,6 bilhões de m³/ano, enquanto a UGRH Itaúnas apresentou a menor, com 316 milhões de
m³/ano, o que reafirma as informações de produtividade baixa encontrada nos poços tubulares desta região.
Ressalta-se a reduzida disponibilidade de informações e a dificuldade para a sua obtenção, sendo então que
à medida que o conhecimento hidrogeológico avançar nas UGRHs será possível obter valores mais precisos
e específicos de disponibilidade hídrica subterrânea, especialmente na região litorânea, além de informações
relacionadas à salinidade nesta região, como foi observado nos dados de qualidade de água subterrânea.
Quadro 5.7 – Disponibilidade Hídrica de Águas Subterrâneas
por UGRH no Estado do Espírito Santo.

UGRH
Itaúnas
São Mateus
Doce
Litoral
Centro-Norte
Litoral Central
Litoral
Centro-Sul
Itapemirim
Itabapoana

Sistema Aquífero

Reserva Ativa
(m³/ano)

Reserva Permanente
(m³)

Disponibilidade
Hídrica Subterrânea
(m³/ano)

Fissural

108.031.350

2.660.625

54.020.996

Granular

524.499.409

61.392.318

262.372.489

Fissural

660.826.604

12.936.631

330.439.175

Granular

231.977.186

19.179.148

116.026.951

Fissural

2.228.327.008

36.236.727

1.114.235.977

Granular

1.017.071.711

82.697.355

508.701.250

Fissural

360.456.480

3.774.757

180.235.789

Granular

559.953.216

30.724.982

280.038.057

Fissural

672.597.382

12.291.142

336.323.273

Granular

69.203.344

6.086.160

34.613.844

Fissural

760.649.555

8.788.269

380.342.354

Granular

120.030.772

6.534.000

60.028.454

Fissural

1.442.594.013

15.027.557

721.327.062

Granular

51.630.318

5.828.250

25.826.815

Fissural

591.863.640

7.759.165

295.947.338

Granular

105.742.211

40.176.630

52.951.459

Disponibilidade
Hídrica Total (milhões
de m³/ano)
316,39
446,47
1.622,94
460,27
370,94
440,37
747,15
348,90

Fonte: Elaborado pelo Consórcio
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5.3 Disponibilidades hídricas qualitativas superficiais
No que se refere à disponibilidade hídrica qualitativa, foram analisados vários parâmetros com informações
disponíveis de monitoramentos ao longo da série histórica, sendo os resultados comparados com a classe de
enquadramento do corpo de água, nas bacias em que este instrumento já foi aprovado pelo CBh. o relatório
Técnico de Disponibilidade Hídrica apresenta os resultados detalhados por parâmetro avaliado, classificandoos por uGrh.
um resumo dos resultados das análises das informações do sistema nacional de informações sobre
recursos hídricos – snirh foi apresentado no relatório Técnico supracitado, incluindo os indicadores de
qualidade da água, representados pelos parâmetros oxigênio dissolvido, fósforo total, turbidez e demanda
bioquímica de oxigênio, medidos entre 2001 e 2014 pelas entidades que operam redes de monitoramento nos
estados. além das médias para esses parâmetros, a série apresenta ainda valores para o Índice de Qualidade
das Águas – iQa.
a Figura 5.6 apresenta a média por ponto monitorado para oxigênio dissolvido (od). de uma forma geral,
pode ser percebido que a maior parte das estações apresenta valores compatíveis com a Classe 1 da resolução do
Conselho nacional de meio ambiente – Conama nº 357/2005, tratando-se de concentração não inferior a 6
mg/L.Esse fato indica uma ótima condição de qualidade da água para esse parâmetro que é essencial à vida aquática
e bastante sensível à poluição orgânica. Os valores mais baixos de OD, inferiores a 2 mg/L, que caracterizam
a situação de pior qualidade das águas, ocorreram apenas na UGRH Litoral Central, mais especificamente nas
áreas urbanas de vila velha
e Cariacica. Essa unidade,
juntamente com a litoral
Centro-norte e a itaúnas
são as que apresentaram
pontos de monitoramento
com valores de od
compatíveis com a Classe 4,
entre 2 e 4 mg/l.

Figura 5.6 – média de oxigênio dissolvido – Série Histórica do SnirH (2001 a 2014) para o Espírito Santo.
Fonte: snirh, 2001 a 2014.

53

plano Estadual de recursos Hídricos do Espírito Santo

a Figura 5.7 apresenta os resultados médios para o parâmetro demanda Bioquímica de oxigênio (dBo5,20).
Conforme esperado, seus resultados são semelhantes aos de od, com as maiores concentrações ocorrendo
próximo às áreas urbanas, principalmente em Cariacica,Vila Velha e Serra, com compatibilidade variando entre
as Classes 3 e 4. Essas são as classes com pior qualidade da água segundo a resolução Conama nº 357/2005,
sendo que a Classe 3 compreende as águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo
humano, após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
à pesca amadora; à recreação de contato secundário; e à dessedentação de animais; enquanto que a Classe 4
se restringe apenas à navegação e à harmonia paisagística. Considerando que essas estações estão localizadas
próximas das áreas urbanas, ou seja, de concentração de muitas pessoas e seus diversos usos do recurso
hídrico, essas regiões demandam atenção no decorrer do plano e nas proposições de ações de planejamento.
além desses, outros pontos que possuem características de Classe 3 são localizados em santa Teresa a
jusante da área urbana, e no rio itapemirim próximo a uma vila rural, sendo que ambos os casos também
podem ser em decorrência de lançamento de efluentes domésticos.
na uGrh são mateus ocorrem três pontos compatíveis com a Classe 2, sendo um deles a jusante da área
urbana de nova venécia, no rio Cricaré, e dois na área urbana de são mateus. na uGrh doce, ocorrem cinco
pontos compatíveis com essa classe, todos próximos a áreas urbanas: Águia Branca, são Gabriel da palha, linhares e
Colatina. na uGrh litoral Centro-norte ocorre apenas um ponto com concentração de dBo compatível com
a Classe 2, a jusante da área urbana de João neiva, e é interessante notar ainda que há um ponto a montante dessa
mesma área urbana apresentando características de Classe 1. na uGrh itabapoana ocorre apenas um ponto
compatível com Classe 2,
localizado na divisa com o
rio de Janeiro a jusante do
rio muqui do sul.

Figura 5.7 – média de dBo5,20 – Série Histórica do SnirH (2001 a 2014) para o Espírito Santo.
Fonte: snirh, 2001 a 2014.
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o Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados unidos, pela National Sanitation
Foundation e, a partir de 1975, começou a ser utilizado pela Companhia ambiental do Estado de são paulo
– CETEsB (ana, 2012), difundindo a utilização do mesmo para a avaliação da qualidade das águas no Brasil.
a característica principal do iQa é retratar através de um único índice
Quadro 5.8 - Classificação da
a qualidade das águas, facilitando a interpretação dos resultados de
qualidade
de acordo com o iQa
monitoramento. ressalta-se, conforme bem pontuado por von sperling
(2007), que o iQa não é um instrumento de avaliação de atendimento
Categoria
ponderação
à legislação ambiental, mas sim de comunicação para o público das
condições ambientais dos corpos d’água.
ótima
79 < IQA ≤ 100
para o cálculo do iQa, de acordo com a metodologia desenvolvida
Boa
51 < IQA ≤ 79
pela CETEsB (2009), são utilizados nove parâmetros de qualidade das
águas: coliformes termotolerantes, ph, dBo5,20, nitrogênio total, fósforo
regular
36 < IQA ≤ 51
total, temperatura, turbidez, sólidos totais e oxigênio dissolvido. para
cada parâmetro existe um peso, determinado de acordo com uma
ruim
19 < IQA ≤ 36
importância relativa na avaliação global da qualidade da água, e curvas
péssima
IQA ≤ 19
médias de avaliação da qualidade das águas em função da concentração.
Fonte: CETEsB, 2009.
A classificação da qualidade da água segundo o IQA no Espírito Santo é
feita de acordo com o Quadro 5.8.
os resultados do iQa médio da série
histórica, apresentados na Figura 5.8,
mostram a maioria das estações com
valores na categoria “Boa”. novamente
a uGrh litoral Central destaca-se
com os piores valores de qualidade de
água, com a única estação no Estado
com qualidade “péssima”, localizada na
área urbana de vila velha, além das cinco
também únicas estações com qualidade
“ruim” na região de Cariacica.
Com média classificada como regular
foram verificadas oito estações: na UGRH
Doce, ocorreu um ponto próximo à área
urbana de Baixo Guandu; três pontos na
uGrh litoral Centro-norte também
próximos a áreas urbanas (santa Teresa e
João neiva) e quatro pontos nos arredores
da conurbação da rmGv. dessa forma,
assim como a maioria dos parâmetros
analisados isoladamente, os resultados
do iQa indicam piores condições de
qualidade da água em trechos localizados
próximos às áreas urbanas.

Figura 5.8 - média de iqa – Série Histórica do SnirH (2001 a 2014) para o Espírito Santo.
Fonte: snirh, 2001 a 2014.
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5.4 Disponibilidades hídricas qualitativas subterrâneas
Para a análise qualitativa das águas subterrâneas foram buscadas informações de literatura e fichas técnicas
de poços identificados em trabalhos técnicos, considerando a inexistência de poços de monitoramento
de uma rede hidrometeorológica pública. Em função dos dados obtidos, não foi possível realizar uma
caracterização hidroquímica completa visto a necessidade de distribuição espacial e representativa dos
aquíferos existentes para caracterizar cada um.
A partir das informações avaliadas verificou-se que os poços perfurados no Estado que captam nos
aquíferos porosos apresentam águas ácidas com pH médio de 5, variando em um intervalo de 3,1 a 10,9,
como pode ser visto no Quadro 5.9. Os aquíferos fissurais mostram águas ligeiramente ácidas a neutras,
com pH médio de 6,6, variando entre 4,0 e 8,5 e uma densidade amostral no intervalo de 6 a 7. Já os poços
de captação mista exibem valores médios de 6,3, e uma variação de 4,8 a 7,9.
Quadro 5.9 – Valores típicos de pH encontrados por
tipo de Aquífero no Espírito Santo.
Tipo

Poroso

Fissural

Misto

Média

5,3

6,5

6,3

Máximo

10,9

8,5

7,9

Mínimo

3,1

4,0

4,8

Mediana

5,0

6,6

6,3

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

As águas subterrâneas do Espírito Santo apresentam temperaturas médias de 26,8°C, com oscilações de
19,2ºC a 33,1ºC.
Mourão et al. (2002) verificaram, nos poços tubulares da porção norte do Estado, que valores elevados
de ferro, cor e turbidez eram bastante frequentes e relacionavam-se, em parte, a problemas construtivos e
de manutenção dos poços.
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6 DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS
Este capítulo apresenta os resultados das estimativas das demandas hídricas no Espírito Santo por setor
usuário. O diagnóstico das demandas reúne inúmeras informações, compatibilizadas com o uso e ocupação
do solo, provenientes de três principais fontes governamentais federais: a Agência Nacional de Águas –
ANA, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE. Também foram usadas fontes estaduais de informação: o Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo – IEMA e a Companhia Espírito Santense de Saneamento
– CESAN, além de informações de sistemas de saneamento disponibilizadas por algumas prefeituras e
empresas autônomas, conforme disposto no Relatório Técnico de Levantamento de Dados.
Para melhor organização, os usos foram separados em consuntivos e não-consuntivos. O primeiro se
refere àqueles que captam certo volume de água dos corpos hídricos e posteriormente devolvem apenas
uma parcela deste montante e, portanto, levam ao consumo de determinado volume de água ao longo de
seus processos. Os setores considerados nesta esfera foram o abastecimento público, industrial, agrícola,
pecuário, mineração e aquicultura.
Já os usos não-consuntivos se referem àqueles que captam certo volume de água, porém este é devolvido
integralmente aos corpos hídricos posteriormente, ou que utilizam os recursos hídricos para algum fim que
não indique consumo propriamente dito de água. Nestes usos foram considerados a geração de energia, o
transporte hidroviário, turismo e lazer, e proteção ambiental.
Com relação aos aspectos metodológicos, foram utilizadas metodologias distintas para cada um dos usos
citados anteriormente, sejam eles consuntivos ou não consuntivos:
• Para a demanda de abastecimento público urbano foi realizado um comparativo entre os dados
contidos no Cadastro de Outorgas da AGERH com uma estimativa baseada em um valor per capita de
consumo. Já para a população rural foi adotado um valor per capita de acordo com referências para o setor;
• Para a demanda dos setores industrial, mineração e aquicultura, foram considerados apenas os dados
contidos no Cadastro de Outorgas da AGERH;
• Para o setor pecuário, a demanda foi determinada a partir dos índices de consumo de água por animal
de acordo com a publicação Águas Doces no Brasil (2006);
• A demanda para irrigação foi determinada com base em um comparativo entre o Cadastro de
Outorgas da AGERH e lâminas de irrigação para diferentes culturas do Estado;
• A base de dados de geração de energia foi disponibilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, e assim foram determinados os totais gerados por município e por tipologia de geração;
• No setor de turismo e lazer foram consultados órgãos oficiais, em especial o Ministério do Turismo –
MTur e a Secretaria de Estado de Turismo do Espírito Santo, que possibilitou a obtenção dos locais de atração
turística do Estado, bem como a categorização dos municípios segundo a metodologia adotada pelo MTur.
É importante destacar que os cálculos efetuados das demandas hídricas foram espacializados na área
de cada município e também por UGRHs. O detalhamento das análises por setor usuário é apresentado
no Relatório Técnico de Estimativa de Demandas de Recursos Hídricos, sendo apresentadas de forma
sintetizada neste Caderno.

6.1 Usos Consuntivos
A síntese das demandas hídricas levou em consideração a soma de todas as captações para os setores
de abastecimento público, indústria, pecuária, agricultura, mineração e aquicultura.
A predominância do setor agrícola no Espírito Santo implica na maior demanda de água por este. Como
pode ser observado no Quadro 6.1, dos mais de 113 mil L/s captados, quase 90 mil L/s têm finalidade
de irrigação de culturas. Por outro lado, o setor industrial apresenta baixa demanda no Estado, com um
montante próximo de 5% do total.

57

plano Estadual de recursos Hídricos do Espírito Santo

Quadro 6.1 – demandas Captadas Totais por setor usuário no Espírito santo.
setor usuário

demandas totais (l/s)

% do total captado

% do total de consumo

3.483,43

14,1%

4,5%

1.232,91

5,4%

1,6%

Captação

Consumo

abastecimento público

16.015,82

indústria

6.164,55

pecuária

1.509,55

1.207,64

1,3%

1,6%

agricultura

89.277,79

71.422,23

78,4%

92,3%

mineração

12,52

1,25

0,0%

0,0%

aquicultura

877,85

0,00

0,8%

0,0%

ToTal

113.858,08

77.347,47

100,0%

100,0%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

No que se refere à distribuição por UGRH, o Quadro 6.2 mostra a unidade do Doce com a maior demanda
no Espírito santo, com total de captado correspondendo a mais de 50 mil l/s, equivalente a quase 45% da
soma estadual. as uGrhs litoral Central e são mateus apresentam demandas captadas correspondendo a
18% e 12% do total do Estado, respectivamente. na situação inversa, a uGrh itabapoana apresenta cerca
de 1% do total de demandas do Espírito santo. a Figura 6.1 mostra as demandas captadas totais para usos
consuntivos por uGrh no Estado.
Tais demandas foram então resumidas
por UGRH e por finalidade, conforme
apresentado no Quadro 6.2 e na
Figura 6.2 de forma percentual. dessa
forma, verifica-se que as unidades
mais ao norte (itaúnas, são mateus
e doce) apresentam o uso da água
para irrigação correspondendo a mais
de 80% da demanda total. por outro
lado, nas uGrhs mais ao sul (litoral
Central, litoral Centro-sul, itapemirim
e itabapoana) apresentam o uso para
irrigação correspondendo a percentuais
inferiores a 50% do total de demandas.
vale ressaltar a uGrh litoral Central,
onde se localiza a rmGv, em que cerca de
50% da demanda total estimada foi para a
finalidade de abastecimento público.

Figura 6.1 – demandas captadas Totais por ugrH no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Quadro 6.2 – Síntese das Demandas Consuntivas de Água por Setor Usuário e por UGRH.

Demandas por Setor Usuário (L/s)
UGRH

Itaúnas
São
Mateus
Doce
Litoral
CentroNorte
Litoral
Central
Litoral
Centro-Sul
Itapemirim
Itabapoana
Total

Abastecimento
Público
CA
CO
458,0
102,0

Indústria

Pecuária

Agricultura

Mineração Aquicultura

Total

CA
1.035,4

CO
207,1

CA
202,7

CO
162,1

CA
CO
10.040,6 8.032,5

CA
0,0

CO
0,0

CA
0,0

CO
CA*
0,0 11.736,7

CO**
8.503,7

7,4

0,0

13.334,7 10.411,7

386,4

110,6

86,0

17,2

335,7

268,6

12.519,1 10.015,3 0,0

0,0

1.450,9

383,4

469,4

93,9

345,5

276,4

48.641,9 38.913,5 5,9

0,6

371,3 0,0

51.284,8 39.667,7

919,5

196,4

283,1

56,6

69,6

55,7

4.188,1

3.350,5

0,0

0,0

12,0

0,0

5.472,4

9.802,2 2.000,1 1.202,4

240,5

146,8

117,4

9.610,1

7.688,0

6,7

0,7

44,4

0,0

20.812,6 10.046,7

1.186,4

254,9

71,0

56,8

1.527,8

1.222,3

0,0

0,0

25,3

0,0

4.085,1

1.559,0 365,2 1.809,2 361,8
218,5
174,8 2.417,5 1.934,0 0,0
253,4
69,1
4,5
0,9
119,8
95,8
332,6
266,1
0,0
16.015,8 3.483,4 6.164,5 1.232,9 1.509,6 1.207,6 89.277,8 71.422,2 12,5

0,0
0,0
1,3

251,5 0,0 6.255,7 2.835,9
165,9 0,0
876,1
431,9
877,9 0,0 113.858,1 77.347,5

256,7

*CA - Captada **CO - Consumida

1.274,6

3.659,2

1.790,6

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 6.2 – Síntese das Demandas Consuntivas de Água por Setor Usuário e por UGRH (%).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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6.2 usos não Consuntivos
6.2.1 Geração de Energia
atualmente, os empreendimentos para aproveitamento hidrelétrico em funcionamento no Espírito santo
totalizam uma capacidade de 889.728 kW de geração, conforme mostra o Quadro 6.3. o destaque cabe
às Usinas Hidrelétricas – UHEs, que correspondem a mais de 70% da potência total gerada no Estado e às
pequenas Centrais hidrelétricas – pChs, que correspondem a quase 60% do número de empreendimentos
atualmente em operação.
Quadro 6.3 – Empreendimentos em operação no Espírito santo e sua potência outorgada.

Tipo

número de
Empreendimentos em
operação

% de
empreendimentos

potência outorgada
(kW)

% da potência
outorgada

CGh

6

22,22

1.867,5

0,21

pCh

16

59,26

245.960

27,64

uhE

5

18,52

641.900

72,15

Total

27

100%

889.728

100%

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

na Figura 6.3 é possível visualizar
a localização dos empreendimentos
operantes na geração de energia elétrica
de acordo com os dados da anEEl
(2017), possibilitando verificar que a
maior concentração de aproveitamentos
hidrelétricos no Espírito santo encontrase nas uGrhs mais ao sul, notadamente,
itabapoana, itapemirim, litoral Centrosul e litoral Central.

Figura 6.3 – Localização dos Empreendimentos em operação de geração de
Energia Hidrelétrica no Espírito Santo.
Fonte: Banco de informações de Geração de anEEl, 2017.
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6.2.2 Turismo e lazer
A utilização de recursos hídricos para fins de turismo e lazer tem apresentado crescente importância
socioeconômica. no âmbito social, o interesse pelo desenvolvimento de atividades de lazer ligadas ao
contato direto com o meio natural vem, principalmente, como uma forma de contrapor o modo de vida
urbanizado contemporâneo. Já na esfera econômica, o turismo é uma atividade de importância fundamental
na estrutura do setor terciário do país, impactando diretamente no aumento de empreendedorismo e
consequentemente de empregos, além de contribuir com uma parcela do produto interno Bruto – piB local.
o crescimento da atividade turística no Brasil incentivou o ministério de Turismo a desenvolver
instrumentos que auxiliem os governos municipais. a criação de uma nova metodologia categorizadora de
municípios veio para orientar a gestão pública, otimizando a distribuição de recursos federais e orientando
a elaboração de políticas específicas. Os municípios brasileiros foram classificados conforme o seu
desempenho e potencial turístico, respeitando as peculiaridades e especificidades de cada região brasileira.
segundo a secretaria de Estado de Turismo do Espírito santo, um dos segmentos singulares do Estado é
o ecoturismo, que possui atividades que partem da premissa de que é necessária uma relação sustentável
do ser humano com a natureza, baseada no comprometimento com a conservação e a educação ambiental.
Corroborando com essa visão, o Estado possui uma ampla gama de atrativos, que variam de paisagens
litorâneas a uma faixa montanhosa, de manguezais a lagoas cristalinas. Esse cenário forma uma dinâmica
ecossistêmica muito rica e complexa.

Figura 6.4 – Localização das regiões Turísticas do Espírito Santo.
Fonte: ministério do Turismo, 2016.
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O outro grupo contempla o setor histórico, cultural e religioso do Estado. O Espírito Santo foi, durante
todo o processo colonial, palco de imigração de diferentes etnias europeias, africanas e árabes. Essa
diversidade enriquecedora culminou em um acervo de igrejas e catedrais, museus de diferentes âmbitos,
ritos e ritmos, além de uma gastronomia eclética e variada (SETUR/ES, 2017).
Por fim, outra informação fornecida pelo Governo do Estado se refere ao fato de atingir regularmente um
dos maiores índices de crescimento econômico do país, ensejando o turismo de negócios. Seu destaque em
escala nacional é oriundo majoritariamente dos setores moveleiro, agropecuário (principalmente cafeeiro e
fruticultura), de celulose e petroleiro. Como essas variáveis analisadas para classificação estão relacionadas
a parâmetros atuais e futuros, este processo torna-se dinâmico e sujeito a atualizações.
A Figura 6.4 apresenta as dez regiões turísticas do Estado do Espírito Santo, com distribuição dos
municípios conforme a classificação do MTur.

6.3 Silvicultura
A cadeia produtiva do setor de base florestal está diretamente ligada aos segmentos: energético (lenha
e carvão); madeira e móveis; de painéis reconstituídos (MDF, MDP e Chapa Dura); e de celulose e papel.
A silvicultura no Espírito Santo ocupa aproximadamente 6% da área total do Estado. Para a estimativa
da área destinada à atividade, foram utilizadas as informações disponíveis no Banco de Dados do IBGE, que
dispõe da área total existente de silvicultura por espécie florestal para o ano de 2015.
A área total da atividade, pelos dados analisados, resultou em 280.106 hectares, sendo que a espécie
predominante é o eucalipto, conforme mostra o Quadro 6.4, no qual os valores municipais são apresentados
agregados por UGRH.
Quadro 6.4 – Área de Silvicultura por UGRH no Espírito Santo.
UGRH

Eucalipto (ha)

Outras Espécies (ha)

Total (ha)

Itaúnas

24.260

0

24.260

São Mateus

91.511

0

91.511

Doce

59.570

5

59.575

Litoral Centro-Norte

62.682

0

62.682

Litoral Central

19.546

0

19.546

Litoral Centro-Sul

5.707

10

5.717

Itapemirim

10.038

1.602

11.640

5.130

45

Itabapoana

TOTAL

5.175
280.106

Fonte: IBGE, 2015.

A Figura 6.5 mostra a área total de silvicultura espacializada por municípios no Estado, sendo possível
averiguar que as áreas com maior destaque para produção de eucalipto estão na região nordeste,
principalmente nas UGRHs Doce, Litoral Centro-Norte e São Mateus.Vale ressaltar que na unidade Litoral
Centro-Norte está localizada uma das maiores fábricas de celulose do mundo, com grande representatividade
econômica para o Estado na fabricação do produto.
Existem diversas considerações com relação à demanda de água necessária para o cultivo de eucalipto.
Por ser uma espécie de rápido crescimento, ela apresenta consumo de água expressivo em seus primeiros
anos, em relação a espécies que já atingiram seu porte final, como as da Mata Atlântica. Além disso, a maior
quantidade de água utilizada pela indústria de celulose ocorre no processo de tratamento da matéria prima
para sua produção.
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Figura 6.5 – área Total de Silvicultura no Espírito Santo.
Fonte: iBGE, 2015.

6.4 demanda por águas subterrâneas
O cadastro estadual de água subterrânea, feito pela AGERH, é dividido em usuários pertencentes à pessoa
física ou jurídica, sendo verificados 265 e 369, respectivamente, usos de água subterrânea.
Do total, foram verificados 540 pontos (mais de 85% do total) de uso da água com informações de
finalidade e vazão captada, conforme será apresentado nas análises a seguir. A maior concentração de
poços está localizada nas UGRHs Itapemirim, Doce e Litoral Central, neste último caso próximo à Região
metropolitana da Grande vitória.
No que se refere às vazões, apresentadas no Quadro 6.5, a UGRH Doce é a que apresenta maior demanda
de águas subterrâneas, com quase 60% da demanda total cadastrada. Em situação oposta, a uGrh itabapoana
apresenta cerca de 0,4% do somatório estadual. Quanto à finalidade, o abastecimento industrial e a irrigação
se destacam, com 21% e 22,6% do montante de vazão referente aos poços cadastrados, respectivamente.
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Quadro 6.5 – Vazões totais por usos de água subterrânea nas UGRHs do Espírito Santo, cadastrados pela AGERH.
Vazões totais (m³/h)

Finalidade
de Uso/
UGRH

Indústria

Itaúnas
São
Mateus

Abastecimento
Múltiplo

Abastecimento
Doméstico/
Animal

Abastecimento
Doméstico

Abastecimento
doméstico/
irrigação

Abastecimento
Doméstico/
Irrigação/Animal

Irrigação

Pecuária

Outros

Total

1

0

0

52,4

0

0

41,2

0

0

94,6

1,5

32,8

48

75,6

5

0

7

0

4,7

174,6

Doce

493

115,7

74

143,3

601,2

14,7

764,7

0

173,5

2.380,10

Litoral
CentroNorte

23,9

40

0

103,8

16,5

73,4

29,8

0

64,1

351,5

Litoral
Central

238,9

2,2

9

161,5

19

4,5

12

72,7

75,9

595,7

Litoral
Centro-Sul

6,5

43

9,7

24,1

0

0

0

0

7,2

90,5

Itapemirim

85,4

43,6

22

66,5

0

7,9

60,7

11,7

49,3

347,1

Itabapoana

2,4

2

5,4

2,6

0

0

0

5,4

0

17,8

Total

852,6

279,3

168,1

629,8

641,7

100,5

915,4

89,8

374,7

4.051,90

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

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

6.5 Cargas Poluidoras
Por meio do processamento das informações disponíveis, a análise das cargas poluidoras foi realizada para
três tipologias de diferentes origens: doméstica, agrícola e difusa. Além disso, adicionou-se uma categoria
intitulada de “outros usos”, para contemplar os usuários com outorga de lançamento de efluentes emitidas
pela AGERH. Embora se acredite que a maioria desses usuários seja do setor industrial, uma vez que o
cadastro não associa a razão social a um setor usuário, optou-se por deixar a categoria mais genérica, pois
pode incluir usuários da mineração, comércio e serviço, entre outros.
A quantificação das cargas poluidoras foi realizada exclusivamente para o parâmetro DBO5,20, uma vez
que esse é o parâmetro mais comumente usado para a análise de outorgas no Espírito Santo. A carga total
de DBO remanescente, ou seja, a que chega aos corpos hídricos, estimada para o Espírito Santo foi igual a
110.711 kg/dia, como indica o Quadro 6.6.
Ressalta-se que nove Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs foram identificadas com lançamento no
mar, sendo, portanto, desconsideradas do somatório por UGRH e contabilizadas à parte.
Quadro 6.6 – Cargas Remanescentes de DBO estimadas (kg/dia) nas UGRHs do Espírito Santo.
UGRH

Carga Doméstica

Carga Difusa

Carga de Outros Usos

Total

Itaúnas

3.064,05

268,5

1,35

3.333,89

São Mateus

8.302,84

275,36

490,54

9.068,74

Doce

14.777,31

960,36

3.135,75

18.873,43

Litoral Centro-Norte

10.029,22

156,42

3.658,99

13.844,63

Litoral Central

31.114,80

269,32

2.392,74

33.776,86

Litoral Centro-Sul

4.684,50

117,67

319,97

5.122,13

Itapemirim

9.588,14

329,85

5.942,63

15.860,63

Itabapoana

3.266,80

120,59

556,23

3.943,61

Lançado no mar

6.887,96

-

-

6.887,96

Total

91.715,62

2.498,07

16.498,20

110.711,88

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Nota-se que a UGRH com maior carga remanescente é a Litoral Central e que a maior fonte dessas
cargas é o setor doméstico, visto que essa é a unidade que possui a maior população, com 41% do total
do Estado. Tal fato, aliado a baixos índices de coleta e tratamento em alguns municípios, justificam esse
resultado. A UGRH Doce é a segunda com maior carga remanescente, seguida ainda pelas UGRHs Litoral
Centro-Norte, Itapemirim e São Mateus.
De forma geral, verifica-se que em todas as UGRHs, os maiores valores de cargas remanescentes são
as do setor doméstico, o que juntamente com os dados analisados no Diagnóstico da Qualidade das
Águas Superficiais leva a crer que, para a melhoria da qualidade das águas superficiais estaduais é preciso,
prioritariamente, investir em saneamento básico dos municípios. Já as cargas difusas correspondem à
parcela que menos contribui para o aporte de cargas nos corpos hídricos superficiais no Estado, segundo
as estimativas.
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7 BALANÇO HÍDRICO
O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica trata do cotejo entre suas disponibilidades e demandas de uso
da água. Seus resultados são importantes para verificar as regiões que apresentam maior comprometimento
da disponibilidade e, com isso, indicar os locais onde há necessidade mais premente de ações de gestão ou
de engenharia para que sejam atendidos os usos múltiplos existentes ou potenciais.

7.1 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais
Esta análise trata da comparação entre uma vazão de referência hidrológica e as demandas hídricas em
uma determinada bacia hidrográfica. A European Environment Agency – EEA utiliza o índice definido como
water exploitation index – índice de explotação de água, que é igual ao quociente entre a retirada total anual
e a vazão média de longo período. A Agência Nacional de Águas – ANA adaptou a análise por da adoção
de uma vazão de estiagem como referência de disponibilidade hídrica ao invés da vazão média, aplicando
nas análises apresentadas nos relatórios e informes de conjuntura desenvolvidos anualmente para todo
território nacional.
A experiência nacional adotou uma classificação que estabelece 5 faixas, conforme apresentado no
Quadro 7.1: as 4 primeiras situações, com resultados abaixo de 100% de comprometimento, retratam que
ainda há disponibilidade, mas deve se ter atenção principalmente na última delas, cujo comprometimento
hídrico já atinge valores próximos à vazão de referência adotada; enquanto na quinta classe o balanço
hídrico encontra-se negativo, ou seja, apresenta disponibilidade hídrica inferior à demanda e, com isso, há a
necessidade mais urgente de execução de ações de gestão e com maior impacto na redução das demandas
ou incremento da oferta hídrica.
Quadro 7.1 – Classificação Quanto aos Níveis de Comprometimento Hídrico.

< 25%

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

25 a 50%

Situação potencialmente preocupante, devendo ser desenvolvidas ações
de gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento;

50 a 75%

Situação preocupante; a atividade de gerenciamento é indispensável,
exigindo a realização de investimentos médios;

75% a 100%
> 100%

Situação crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes investimentos;

Situação muito crítica, em que atividades de gerenciamento e de investimentos
e realocação de demandas são necessárias de forma urgente.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

No PERH/ES foi adotada a vazão de estiagem Q90, vazão que é igualada ou superada em 90% do tempo,
considerando que a mesma é utilizada como referência nos critérios de outorga do Espírito Santo,
estabelecida por meio da Instrução Normativa do IEMA nº 13/2009. Sendo assim, o balanço hídrico é
obtido a partir da demanda captada, em m³/s, dividida pela Q90, também em m³/s, de forma que o resultado
do balanço é adimensional, já que se trata de uma razão entre dois valores (demandas e disponibilidades
hídricas) de mesma unidade, apresentado na Figura 7.1.
Verifica-se que os resultados mais críticos estão nas unidades mais ao norte do Estado, onde já foi
constatado que a oferta hídrica é menor. Por outro lado, nas UGRHs mais ao sul, casos de Itabapoana e
Itapemirim, a situação se mostra ainda com boa condição de disponibilidade hídrica média. Tais aspectos
mostram necessidade urgente de implementação de ações de gestão a serem desenvolvidas no Estado,
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nessas unidades de Gestão com maior comprometimento hídrico, as quais serão objeto de propostas na
etapa referente ao plano de ações do pErh/Es.
para a uGrh doce, há algumas considerações importantes a serem realizadas:
• não foram consideradas as disponibilidades da calha principal do rio doce e das lagoas que existem
em ambas as margens na parte baixa da bacia, com destaque para a lagoa Juparanã, que armazena
grande volume de água;
• a consideração das disponibilidades de água nas lagoas deverá ser oportunamente realizada, quando
estiverem disponíveis dados sobre a batimetria, mesmo que aproximada, destas lagoas. isto é
necessário para se estimar um uso seguro de água, que seria aquele limitado ambientalmente por um
rebaixamento máximo a ser definido do nível de água das lagoas.
as informações de disponibilidade hídrica e demanda, juntamente com suas metodologias de cálculo para
obtenção de cada valor calculado são apresentados em detalhe nos Relatórios Técnicos específicos sobre
os temas em questão (relatório Técnico de disponibilidade hídrica e relatório Técnico de Estimativa de
demandas de recursos hídricos).
Cabe ressaltar que este balanço hídrico é aproximado, pois é realizado com simplificações referentes ao
fato de se adotar valores médios espaciais de disponibilidade e de demanda hídrica, sendo considerados
para a totalidade da uGrh. Tal generalização pode não mostrar situações mais críticas ou confortáveis
em nível local, para as quais é necessária
uma análise por microbacia, e que será
apresentada mais adiante neste relatório.
Em nível local, que pode ser
demonstrada apenas em nível de
microbacia, os quais serão apresentados
mais adiante neste relatório.

Figura 7.1 – Balanço Hídrico Superficial.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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7.2 Balanço hídrico Quali-Quantitativo
Complementarmente ao balanço hídrico quantitativo, foi realizada uma nova análise, considerando de
forma conjunta os aspectos qualitativos. para agregar as demandas de qualidade de água foram introduzidas
no balanço as vazões de diluição, somadas às vazões de captação. As vazões de diluição necessárias para
cada uGrh foram apresentadas em detalhe, assim como sua metodologia de cálculo, no relatório Técnico
de Estimativa de Demandas de Recursos Hídricos. Tal metodologia considera que a diluição dos efluentes
domésticos, industriais e de cargas difusas requer determinada vazão disponível nos cursos de água.
Sendo assim, o novo balanço hídrico soma as demandas para usos consuntivos às demandas para diluição
de efluentes e faz a comparação com as vazões disponíveis segundo a referência Q90.
os resultados apresentados na Figura 7.2 mostram situações muito críticas em praticamente todo o
Estado, uma vez que o comprometimento hídrico para a diluição de efluentes e para demandas de usos
consuntivos é superior à disponibilidade hídrica considerada. Apenas nas UGRHs Itabapoana e Litoral
Centro-Sul as demandas estimadas, tanto para diluição de efluentes como para usos consuntivos, podem
ser supridas pela oferta hídrica, sendo que a litoral Centro-sul já encontra-se em situação crítica.
Dessa forma, para atender às demandas hídricas em quantidade e em qualidade, há necessidade de
urgência de ações de gestão e também de engenharia para praticamente todas as uGrhs. Entre estas ações,
a mais óbvia é o tratamento dos esgotos domésticos, principal fonte das cargas orgânicas consideradas para
estimativa das vazões de diluição.
as ações para melhoria no
indicador em questão serão discutidas
e apresentadas na etapa do pErh/Es
referente ao plano de ações.

Figura 7.2 – Balanço Hídrico quali-quantitativo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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7.3 Balanço hídrico em Âmbito local
neste item, o balanço hídrico quantitativo entre as disponibilidades e as demandas hídricas foi detalhado
em cada ottobacia considerando a oferta da vazão de referência Q90 e as demandas espacializadas de
forma localizada em cada UGRH. Ottobacias são áreas de contribuição dos trechos da rede hidrográfica
codificadas segundo o método de Otto Pfafstetter para classificação de bacias. De uma forma geral, são
bacias obtidas por um método hierárquico que tem como base a topografia do terreno, permitindo um
detalhamento do sistema hídrico com uma economia significativa de dígitos. A Figura 7.3 apresenta os
resultados desta análise, identificando os locais em que as demandas superam a oferta hídrica, os quais
são passíveis de conflitos pelo uso da água, mostrando um maior detalhe dos principais pontos de balanço
hídrico negativo.
Os principais trechos com problemas são verificados nas UGRHs Doce, São Mateus e Itaúnas, porém há,
ainda, trechos isolados nas uGrhs litoral Centro-sul, litoral Centro-norte, litoral Central e itapemirim
com alto índice de comprometimento hídrico

Figura 7.3 – Balanço Hídrico por ottobacia no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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7.4 Balanço hídrico Quali-Quantitativo em Âmbito local
assim como realizado para o balanço hídrico quantitativo, foi desenvolvido o detalhamento por ottobacia
para o balanço quali-quantitativo, de forma a verificar os locais com maior potencial de conflito e com
necessidade premente para o desenvolvimento de ações de gestão ou de engenharia.
A Figura 7.4 apresenta os resultados espacializados desse balanço hídrico. É possível verificar situação
crítica, com alto índice de comprometimento hídrico na quase totalidade do Estado, com pequenos trechos
de bacias em que são verificadas situações de disponibilidade ainda não preocupante.
Conforme inclusive já comentado nos itens anteriores referentes às aos outros balanços hídricos, há
necessidade de ações urgentes de gestão de recursos hídricos e de engenharia, neste caso com destaque
para interferências para aumento da disponibilidade hídrica como a construção de reservatórios de
acumulação para usos múltiplos ou a melhoria em sistemas de coleta e o tratamento de esgotos, que levam
à redução na demanda de água para a diluição de efluentes.

Figura 7.4 – Balanço Hídrico quali-quantitativo por ottobacia no Espírito Santo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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7.5 Balanço Hídrico Quantitativo Integrando Disponibilidades Superficiais e Subterrâneas
Em seguida, também foi realizado um balanço hídrico quantitativo considerando o uso conjunto das
disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas. Para tanto, foi acrescentada a disponibilidade de águas
subterrâneas da reserva ativa ou renovável à disponibilidade hídrica superficial e esta soma foi comparada
com a demanda hídrica por uGrh. o valor adotado da disponibilidade hídrica de águas subterrâneas
correspondeu a 20% da reserva renovável, considerando fatores diversos principalmente relacionados ao
acesso às águas subterrâneas.
os resultados dessa análise são apresentados na Figura 7.5 de forma espacializada por uGrh, os quais
mostram situação mais confortável do balanço hídrico, que ocorre em função do aumento de disponibilidade
relacionado às águas subterrâneas. Porém, cabe ponderar uma série de restrições a estes resultados, pois boa
parte do Estado se encontra sobre aquíferos fissurais, onde a água subterrânea se encontra nas fraturas que
nem sempre são acessíveis por perfurações de poços. de uma forma geral, como já evidenciado na análise
de disponibilidade hídrica subterrânea, apenas na parte litorânea e nas partes baixas das uGrhs itaúnas,
são mateus, doce e litoral Centro-norte, ocorrem os aquíferos granulares com maiores produtividades;
entretanto, nestes, há problemas de intrusão salina que limitam a captação das águas subterrâneas.
Também deve ser considerado que os volumes das reservas ativas de água podem ser altos, mas a
produtividade em termos de vazão extraída por hora e por metro linear de poço, pode ser insuficiente
para atender a demandas hídricas maiores.
as águas subterrâneas normalmente
são consideradas reservas estratégicas
para atender aos usos mais exigentes
quanto aos aspectos de qualidade,
principalmente pelo fato de usualmente
demandarem tratamentos mais
simplificados para estarem aptas
para o consumo de acordo com
as diversas finalidades.

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

Figura 7.5 – Balanço Hídrico quantitativo com disponibilidades
Superficiais e Subterrâneas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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8 EvEnTos CrÍTiCos
a análise detalhada de inundações, secas
e processos erosivos foi apresentada no
relatório Técnico de Estudo de Eventos
Críticos. neste capítulo, apresenta-se
uma síntese da análise integrada realizada,
considerando as diferentes tipologias de
eventos verificadas. No Espírito Santo,
os principais eventos que representam
potenciais impactos socioeconômicos e
ambientais, portanto denominados como
críticos, são inundações e alagamentos,
secas e estiagens, e erosão e assoreamento.
Esses eventos apresentam diferentes tipos
de relação entre si, podendo ser sinérgicas
ou anérgicas, gerando graus de risco
variáveis que podem afetar populações
vulneráveis. Em alguns casos, uma

determinada região pode ser afetada por
eventos antagônicos em curtos espaços
de tempo, como por exemplo, regiões de
seca que porventura recebam uma alta
precipitação e acabem gerando pontos
de alagamento na área urbana.
a análise das informações disponíveis
sobre tais eventos estabelece a primeira
e mais evidente relação de antagonismo
no Estado, conforme pode ser visualizado
na Figura 8.1, na qual é possível verificar
padrões de concentração geográfica
opostos no Estado, que pode ser dividido
por uma linha imaginária. a porção
norte agrega o centro-oeste capixaba, e
a parcela sul incorpora a faixa leste.
Figura 8.1 – Concentrações geográficas de eventos relacionados a
inundações (esquerda) e secas (direita).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Obviamente não se pode afirmar que os municípios inseridos na parte norte ou sul são atingidos
estritamente por secas e estiagens ou inundações e alagamentos, respectivamente, uma vez que esta linha
não separa o Estado em dois extremos, mas tem intenção de demonstrar que essas regiões apresentam
maior incidência, probabilidade, ou ainda, potencial para algum tipo de evento.
Também há de se esperar que haja uma faixa de transição gradual, que abrange os municípios localizados
nas proximidades da linha imaginária, que por sua vez apresentam um perfil mais equilibrado na relação dos
períodos secos e chuvosos, e por consequência entre os dois tipos de eventos críticos.
Feitas as ressalvas necessárias, a comparação entre as análises realizadas evidencia o fato de existirem
regiões opostas no que tange ao potencial de risco de secas e estiagens, e inundações e alagamentos,
contrapostas nas regiões norte e sul do Estado. Geralmente esses eventos não se sobrepõem, conforme
pode ser observado no gráfico da Figura 8.2, que mostra que em anos de maior pluviosidade o número de
registros de secas e estiagens é menor, assim como o contrário também é verdadeiro.
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Figura 8.2 – Número de registros de secas, estiagens, inundações e alagamentos.
Fonte: UFSC, 2013.

Contudo, em algumas áreas, os dois tipos de evento podem ocorrer em um único ano, como nos casos de
Ibiraçu e João Neiva (1995), Pancas (1998), Alegre (que registrou duas inundações e duas secas) e Mimoso do
Sul (2001), Barra de São Francisco e Colatina (2003), Itapemirim (2007), Baixo Guandu e Itapemirim (2008),
Brejetuba e Itapemirim (2010), Conceição da Barra e Nova Venécia (2013), além de Aracruz, Guarapari e São
Mateus (2016). Nesse caso, verificam-se municípios em praticamente todas as regiões do Estado. No caso
daqueles localizados acima da linha imaginária da Figura 8.1, entende que há um prolongamento do período
seco, cujas precipitações, quando ocorrem, têm capacidade de causar inundações e alagamentos em áreas
urbanas devido à falta de estrutura e drenagem adequada. Entretanto, para os municípios situados abaixo
da linha, onde estão localizadas as maiores concentrações de precipitações anuais, não é comum esperar
que sejam registradas secas ou estiagens. Contudo, esta análise precisaria ser aprofundada no que tange à
concentração de precipitações ao longo do ano, bem como os registros, suas causas e metodologias aplicadas.
Com isso, as políticas e ações governamentais podem ser mais bem direcionadas às gestões municipais
e aos agentes decisórios, que certamente já compartilham desta percepção, mas carecem de estudos mais
aprofundados.
A segunda relação que pode ser destacada correlaciona as inundações a um tipo específico de erosão - a
fluvial, que é caracterizada pelo desgaste das margens e planícies fluviais. Este tipo de erosão depende da
fragilidade natural do solo, declividade, uso do solo, entre outros fatores que conferem diferenciados graus de
degradação nas zonas de várzea, cujos eventos de cheias, enchentes, enxurradas ou inundações geram grande
sinergia no sentido de potencializar esse processo.
Partindo deste ponto de vista, o potencial de inundações e alagamentos foi sobreposto ao mapeamento
de perda de solo realizado pelo Atlas das Áreas com Potencial de Riscos do Estado do Espírito Santo – ARES,
cujo resultado indicou a existência de duas regiões no Estado onde a erosão fluvial pode ser catalisada por
processos de inundações, uma mais extensa ao sul, e outra menor ao norte, conforme demonstra a Figura 8.3.
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o limite destacado na região sul abrange
uma área considerável do Estado, e nele
está inserido o mais alto potencial de
ocorrência de inundações e alagamentos,
que por sua vez está sobreposto a
polígonos de média e alta perda de solo. a
associação desses fatores indica que esta
região em destaque pode apresentar altos
graus de erosão fluvial e assoreamento,
principalmente em momentos de
inundações e alagamentos.
Já o polígono ao norte representa um
potencial de erosão fluvial similar, contudo,
com ordem inversa de importância dos
elementos relacionados. neste caso, o
processo erosivo tende a ocorrer muito
mais pela fragilidade natural do solo do
que pelo alto potencial de inundações.

Figura 8.3 – Concentrações geográficas de eventos que possam
relacionar inundações (esquerda) e perdas de solo (direita).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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independentemente da acurácia e
precisão de dados, modelos matemáticos,
séries históricas, etc., os diagnósticos
realizados buscam identificar de maneira
generalista (embasadas nas informações
disponíveis) as regiões capixabas de
maior fragilidade, visando apresentar uma
percepção que direcione os gestores
estaduais quanto à elaboração de
estudos refinados, bem como ações e
políticas voltadas ao combate à erosão e
assoreamento no Estado.
uma das iniciativas do Governo do
Estado do Espírito santo é o programa
Reflorestar. O projeto é uma iniciativa
que tem como objetivo promover a
restauração do ciclo hidrológico por
meio da conservação e recuperação da

Figura 8.4 – Concentrações geográficas de eventos que possam relacionar
secas e estiagens (esquerda) à perda de solo (direita).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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cobertura florestal, com geração de oportunidades de renda para o produtor rural, estimulando a adoção
de práticas de uso sustentável dos solos. A meta do programa é a recuperação de 80 mil hectares até 2018
por meio de ações de restauração e conservação da vegetação nativa, desmatamento evitado e arranjos
florestais de uso sustentáveis, conforme previsto pelo Governo do Estado no Planejamento Estratégico
2015/2018.
Por fim, outra relação que pode ser estabelecida se dá pela interação entre os eventos de secas e
estiagens com a potencial perda de solo. Como visto anteriormente, o noroeste capixaba possui uma alta
taxa de perda de solo segundo a Equação Universal de Perdas de Solos (EUPS), aplicada pelo ARES, e que
considera as variáveis de erosividade, erodibilidade, declividade, uso do solo e práticas conservacionistas.
Contudo, uma variável que certamente pode potencializar a referida perda e também carece de estudos
mais aprofundados sobre seus efeitos é o potencial de secas e estiagens por região, conforme pode ser
comparado na Figura 8.4.
É notória a capacidade que secas e estiagens possuem de fragilizar o solo, seja pelo empobrecimento em
termos de água ou de ciclagem de nutrientes, tornando a terra imprópria para cultivo, o que exigirá custos
elevados para uma eventual utilização. Como exemplo disso pode ser citado o sertão nordestino, que por
suas características áridas não tem capacidade de suportar biomas ricos em biodiversidade, tampouco de
permitir naturalmente práticas agrícolas extensivas ou intensivas, fator limitante para o desenvolvimento
da sociedade.
Na área delimitada na Figura 8.4 está a maior concentração de municípios capixabas em processo
de desertificação segundo o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca – PAN-Brasil, evento este agravado pelas atividades antrópicas e má gestão do território. A
falta de maciços de vegetação natural significativos conectados também contribui para que os efeitos das
secas gerem ainda mais malefícios, uma vez que poderiam reter sedimentos, nutrientes no solo, reduzir a
velocidade de escoamento superficial, entre outros, atenuando assim o potencial erosivo e de assoreamento.
O alto potencial de erosão na região aliado às secas e estiagens pode acarretar em altos graus de
assoreamento dos corpos hídricos ali presentes, e demanda ações voltadas ao combate deste processo
para uma efetiva melhora das condições ambientais e capacidade de gerar suprimento à sociedade local.
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9 GESTÃO COSTEIRA
O tema referente à gestão costeira é extremamente amplo, envolve uma complexidade muito alta,
com os mais variados atores e interesses, ecossistemas sensíveis e uma baixa capacidade governamental
para articular todas essas variáveis de maneira satisfatória. Sua análise em maior detalhe é apresentada no
Relatório Técnico de Estudo de Eventos Críticos, sendo aqui apresentada uma síntese com os resultados
da análise integrada realizada, de forma a possibilitar uma noção da dimensão da problemática com os
aspectos abordados. Para a avaliação proposta, o Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil
apresentou resultados satisfatórios para a escala de trabalho do PERH/ES, subsidiando uma base de dados
ampla sobre o tema. A sobreposição dos dados levantados através deste trabalho, e que demonstram a
complexidade do litoral capixaba é apresentada na Figura 9.1.
De todo o litoral do Espírito Santo, ressaltam-se ao menos quatro regiões importantes na ótica da
complexidade envolvida para um gerenciamento adequado da costa: São Mateus, Aracruz, a Região
Metropolitana da Grande Vitória e o litoral entre Guarapari e Anchieta.
A região de São Mateus possui algumas atividades econômicas geralmente contrastantes, como a
exploração onshore de petróleo sobre áreas de turismo, além de blocos petrolíferos de potencial exploração
sobre locais de pesca, aquicultura e manguezais, que por sua vez foram classificados com o maior nível de
sensibilidade ao óleo.
Para o município de Aracruz o alerta se refere ao futuro, tendo em vista o crescimento econômico e
populacional ali observado nas últimas décadas. A pressão antrópica tende a aumentar sobre os sistemas
naturais da costa à medida que as atividades humanas se desenvolvem, como a agropecuária de interior e
o complexo portuário em expansão. Essas preocupações estão relacionadas à capacidade do município em
organizar e articular o crescimento econômico à demanda ambiental. Inclusive, exceto na região do grande
manguezal ao sul, os maiores índices de sensibilidade do litoral ao óleo estão alocados na região do porto.
Também são encontrados vários recifes ao longo do litoral, naturalmente sensíveis às atividades humanas,
inclusive contaminantes provenientes das atividades no interior do limite municipal.
Já a RMGV apresenta a maior problemática do Estado, especialmente no que tange ao avanço da
urbanização: uma vez que é capital, investimentos e oportunidades estão ali concentrados.A região litorânea
apresenta grande concentração de instalações navais, movimentação que perturba os ecossistemas
marinhos presentes, bem como carrega o potencial de contaminação por óleos e combustíveis. Ademais, a
grande extensão do mangue na porção interior está constantemente pressionada não apenas pela ocupação
humana, mas por efluentes oriundos dela, conferindo grande desafio a Vitória e municípios vizinhos para
o gerenciamento dessa questão. Ressalta-se que esta capacidade está comprometida na capital, segundo o
índice de criticidade, que aponta o nível 6 (mais alto) para Vitória.
Vale destacar a maior vulnerabilidade desta área, incluindo Vila Velha, em relação aos prejuízos causados
por inundações. Por ser a região com a maior densidade populacional do Estado e estar situada sobre
planícies costeiras e estuarinas, sérios problemas ocorrem por fatores de ordem natural, mas que são
agravados pela forma de uso e cobertura da terra. Além disso, a rede de macrodrenagem do município é
complexa e sofre alterações pela ação humana.
Por fim, uma das regiões costeiras mais ricas em termos ambientais de todo o litoral capixaba, o
trecho entre Guarapari e Anchieta abriga arquipélagos, pontos de alimentação, nidificação e berçários
naturais, espécies endêmicas, além de grandes extensões de mangues. Em contrapartida, o turismo e a
rede hoteleira tem se expandido nesse litoral, carregando consigo a expansão da área urbana na costa.
Ao mesmo tempo, existem diversos pontos de pesca e aquicultura, além de várias instalações navais, que
pressionam os ecossistemas locais. Em Anchieta também se localiza um terminal de petróleo, fato que
potencializa a probabilidade de derramamento de óleo no litoral e outros impactos ambientais decorrentes
da movimentação em prol da atividade.
Os desafios da gestão costeira em toda a extensão do litoral do Estado são imensos, e a superação destes
obstáculos passa por grande capacidade institucional de articulação e organização. Através das análises
realizadas, o processo de elaboração do PERH/ES procurou abordar a complexidade imposta nessa faixa do
território, a fim de proporcionar, em suas etapas posteriores, diretrizes que possam auxiliar neste processo.
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Figura 9.1 – análise integrada das informações sobre gestão costeira.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crise hídrica pela qual passou o Espírito Santo recentemente decorre de uma visão obsoleta de
abundância de água que os fatos mostraram ser equivocada. Possivelmente, devido à ocorrência histórica
de grandes enchentes, ficou a impressão na população, nos usuários de água e nos administradores públicos
de que o problema do Estado eram os excessos e não os déficits hídricos. Contudo, os acontecimentos
recentes mostraram que ambas as preocupações devem ser consideradas. A decisão de elaborar este
PERH/ES mostra que as lições foram aprendidas e que o eficiente gerenciamento dos recursos hídricos,
conjugado com investimentos para controle dos déficits e excessos hídricos e da degradação da qualidade
das águas, pautará as futuras análises e propostas deste PERH/ES.
As avaliações mostraram que o Estado apresenta uma economia diversificada, em que os setores de
serviço e industrial dominam o PIB. O setor primário, da agropecuária, apesar de uma presença mais
modesta em termos de geração direta de valor, faz parte de grande parte das cadeias produtivas que geram
produtos industriais e serviços. Além disto, é fator essencial para a fixação da população rural, dando-lhes
condições de emprego e renda, além de melhor qualidade de vida do que nos centros urbanos.
O efeito multiplicador da agropecuária, de forma progressiva, ou seja, gerando insumos para a atividade
secundária, está presente nos bens gerados pela indústria de transformação em várias categorias do
Cadastro Nacional de Atividade Econômicas – CNAE. Tal efeito de forma regressiva, ou seja, que absorve
insumos gerados pela atividade industrial, esteve presente na maior parte das demais categorias do CNAE.
A presença de solos aptos, de clima adequado, de mão de obra especializada e, é claro, de água, tornou
a agricultura do Estado uma atividade relevante e que sofreu grandes restrições com a crise hídrica. No
Espírito Santo, como em todo Brasil, que também sofreu com crise análoga, os investimentos em irrigação
deverão ser promovidos como forma de reduzir a vulnerabilidade hídrica da agricultura de sequeiro. Aliás,
é algo que se percebe nas terras altas do Estado, próximo à fronteira com Minas Gerais, onde é notada
grande movimentação no sentido de irrigar o café arábica, cultura adaptada à região, que produz alguns
dos melhores cafés do país. Isto deverá agravar os problemas de suprimento hídrico, mesmo quando a
meteorologia for mais propícia, e as chuvas restabelecerem suas quantidades históricas.
Importante lembrar que os problemas de escassez hídrica não afetam apenas a agricultura. Embora
com maior prioridade de suprimento, a população capixaba sofreu e ainda sofre racionamentos como
consequência da redução das vazões de seus rios, e à competição com outros usos, especialmente na região
norte, nas UGRHs Doce, São Mateus e Itaúnas. A cidade de São Mateus, devido à estiagem prolongada,
sofreu inclusive com a salinização dos seus mananciais, decorrente da intrusão salina. Também a Região
Metropolitana da Grande Vitória se mostrou vulnerável ao suprimento hídrico. A indústria hidrointensiva
sofreu restrições e buscou fontes alternativas para suprimento, quando disponíveis.
Além desses problemas quantitativos, que se agravam na medida em que se dirige para o norte do
Estado, os problemas de qualidade de água ocorrem em todas as bacias, decorrentes, especialmente, das
carências dos sistemas municipais de saneamento básico. É relevante considerar que uma das atividades
terciárias de peso na economia do Estado é o turismo de natureza e de recreação de contato primário, que
demanda águas de excelente qualidade.
Entre os problemas de qualidade de água, são verificados assoreamentos nos rios que fluem das partes
altas, onde se cultiva o café arábica. A fragilidade dos solos, conjugada com as altas declividades, e diante de
práticas inadequadas de manejo agrícola, contribuem para promover a erosão e posterior assoreamento
dos rios.
A insegurança hídrica também se manifesta nas cidades encontradas na margem do rio Doce, devido
ao acidente de Mariana/MG e que trouxe grandes complicações aos que se abastecem com as suas águas,
como ocorre parcialmente com a cidade de Colatina. Isto também afetou o balneário turístico de Regência,
na foz do rio Doce, com redução da sua principal fonte de renda.
A insegurança diante das probabilidades de enchentes também permanece em várias partes do Estado.
Devido ao relevo íngreme e aos vales encaixados, onde muitas cidades se desenvolveram à beira-rio, chuvas
mais intensas trazem o risco de novos eventos.
A solução destes problemas permitirá lastrear um desenvolvimento sustentável do Estado, baseado nos
seus recursos hídricos, de solo, clima, posição geográfica estratégica, rede de portos marítimos e presença
de minérios com relevância econômica, entre os quais se destaca o petróleo do Pré-Sal.
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Esta solução passa por duas vertentes que são detalhadas na Fase C deste PERH/ES, onde são propostas
as ações: a vertente gerencial e da infraestrutura hidráulica.
A primeira, mediante a qual deverão ser aprimoradas as instituições, a legislação e a prática de
gerenciamento de recursos hídricos, envolve a implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gerenciamento de recursos hídricos, especialmente a outorga de direitos de uso de água, a cobrança pelo
uso e o processo de planejamento de recursos hídricos. Para isso, maior quantidade de informação sobre
recursos hídricos é demandada, bem como sistemas de informação que as divulguem no meio técnico e
na sociedade. Tudo isso sem perder de vista o fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica com a
provisão de Agência de Bacia para a realização do apoio técnico e administrativo.
Há, também, a necessidade de capacitação no meio rural, promovendo práticas conservacionistas e
eficientes de uso de água e solo, sendo este último não só uma alternativa para evitar sua degradação, mas
também para adequar a ocupação em zonas com alto risco de enchentes.Adicionalmente, buscar promover,
aprofundar e divulgar práticas participativas de gerenciamento de recursos hídricos, como os Acordos de
Cooperação Comunitária, que exercitam o princípio de subsidiariedade no gerenciamento de recursos
hídricos, levando a instâncias locais a solução dos problemas hídricos.
Já quanto à segunda vertente, de infraestrutura hidráulica, verifica-se que o Espírito Santo é um Estado
ainda despreparado nesta matéria. As poucas reservas hídricas foram construídas para geração de energia
por entidades do setor elétrico, públicas e privadas. Apenas recentemente, com a crise hídrica, se percebeu
a necessidade de construção de reservatórios de regularização de vazões em rios ou de se usar os
reservatórios das hidrelétricas para abastecimento emergencial de cidades. Embora os rios capixabas não
sejam muito caudalosos, com a exceção do rio Doce, é possível que reservatórios de grande a médio
portes neles construídos possam disponibilizar água durantes as estações secas e garantir o suprimento
em momentos de escassez hídrica. Os rios Itaúnas, São Mateus, Guandu, Santa Maria do Doce, Santa Maria
da Vitória, Jucu, entre outros, devem ser considerados com este objetivo. Também, reservatórios de usos
múltiplos, que além de promoverem o suprimento hídrico, permitam o controle de cheias, devem fazer
parte da pauta de opções.
Finalmente, articulações com o setor de saneamento devem ser promovidas, buscando a melhoria dos
serviços de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos, visando a proteção dos recursos hídricos,
um dos problemas críticos presente em praticamente todas as UGRHs.
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1 Apresentação
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES, desenvolvido por meio do Contrato
nº 008/2016, o qual foi celebrado entre o Consórcio das empresas Nippon Koei Lac do Brasil – NKLac e
a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE com a Agência Estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo – AGERH, tem como objetivo principal a construção de um Acordo Social e
Político em bases ambientalmente sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do
Espírito Santo, tendo a água como insumo básico. Para atingir esse objetivo, o PERH/ES foi desenvolvido em
três fases, de acordo com as seguintes etapas de trabalho:
• Fase A: Diagnóstico;
• Fase B: Prognóstico;
• Fase C: Plano de Ação.
Este documento trata do caderno técnico referente à etapa de Prognóstico, com a síntese dos estudos
desenvolvidos nesta fase. Para isso, serão apresentados os principais resultados obtidos, sem aprofundar na
metodologia empregue e informações básicas utilizadas, para as quais o leitor deverá buscar o Relatório
Técnico de Prognóstico. O Prognóstico buscou elaborar cenários alternativos, que apresentam uma visão
de futuro das condições que afetarão os recursos hídricos no Espírito Santo. Tais condições resultaram nas
necessidades de intervenções, elaboradas mediante estratégias, e que formam o Plano de Ações, onde são
propostas diretrizes, programas e projetos para a Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo.
Este caderno possui seis capítulos, incluindo este de apresentação. No capítulo 2, apresenta-se uma síntese
da abordagem metodológica adotada para a elaboração de cenários alternativos futuros, esclarecendo
as ligações desta com os conhecimentos obtidos no Diagnóstico, assim como informações da Análise
Retrospectiva relacionada ao uso, controle e proteção dos recursos hídricos e os estudos de cenários que
foram avaliados para subsidiar os cenários desenvolvidos no PERH/ES, seja em termos mundiais, nacionais e,
também, no âmbito da estratégia de desenvolvimento do Estado. Com base neles, e em atendimento ao que
dispõe o Termo de Referência - TDR, foram propostos e são apresentados os três cenários para orientação
das estratégias de ações do PERH/ES, com breve descrição de suas lógicas.
O terceiro capítulo apresenta as projeções de demandas hídricas e dos lançamentos de cargas orgânicas
no meio hídrico, em cada cenário. Estas projeções são usadas no capítulo seguinte, que apresenta os
balanços hídricos em cada UGRH do Espírito Santo, evidenciando os desafios que o Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado deverá enfrentar, por meio do Plano de Ações.
O capítulo 5 apresenta as conclusões e recomendações para a Fase C, de Plano de Ações, e o último
capítulo apresenta as referências da literatura utilizadas.

1.1 Diálogos para a Discussão do Prognóstico
Para a consolidação do Prognóstico houve inicialmente a discussão das bases metodológicas da
cenarização em reuniões com a Comissão Técnica de Acompanhamento, Avaliação dos Produtos e
Apropriação – C-TEC, além de uma apresentação sobre o tema para a Comissão Consultiva e de Apoio à
Mobilização Social – C-CAMS, em reunião promovida em 19/12/2017.
Uma versão preliminar do relatório foi apresentada em 28/12/2017, por escrito, à C-TEC.Após discussões
durante o período seguinte, foram acordados os aspectos técnicos e foi sendo aprimorado o documento
com a versão revisada em 10/02/2018.
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No dia 23/02/2018, realizou-se reunião de apresentação detalhada do Prognóstico para a C-CAMS,
que emitiu suas considerações. Após isto, no período de 27/02 a 02/03/2018, foram realizadas Consultas
Públicas nas cidades de Marechal Floriano (região central), Alegre (região sul), Colatina (UGRH Doce)
e São Mateus (região norte). Nelas, houve a apresentação dos pontos mais importantes do relatório e
promovido o esclarecimento e discussão com os presentes sobre vários aspectos relacionados ao produto.
Com base nestes subsídios, o relatório foi complementado gerando a versão final do Relatório Técnico de
Prognóstico, cuja síntese dos principais resultados é aqui apresentada.
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2 O PLANEJAMENTO POR CENÁRIOS
Este relatório apresenta uma síntese da proposição de Cenários Prospectivos considerados na fase
de Prognóstico do PERH/ES. Embora as decisões devam ser tomadas no presente, a construção de um
futuro desejado – a Bacia que podemos – deve motivá-las e justificá-las. O dilema de ser necessário
planejar com horizontes de longo prazo no qual as previsões das incertezas críticas não são precisas, é
resolvido pelo planejamento por cenários prospectivos. Nesta abordagem o futuro não é previsto¹ , mas se
manifesta por meio de cenários alternativos que visam mapear as possibilidades com que podem ocorrer.
O planejador, portanto, não coloca suas apostas na realização de um único futuro projetado por previsões,
e que certamente não ocorrerá – aliás, uma das poucas certezas que se tem. Ele estabelece estratégias,
as quais são materializadas em um Plano de Ações (Fase C do PERH/ES), que são testadas quanto às suas
adequações a futuros alternativos plausíveis, buscando assegurar que, seja qual for este futuro, poderá ser
alcançada uma inserção adequada para o sistema objeto de planejamento. Nesta situação, poderão existir
estratégias específicas para cada cenário, mas o maior interesse é identificar as mais robustas, que são
aquelas que se adequarão a qualquer cenário futuro. Estas devem ser implementadas sem dúvidas.
O planejamento por cenários prospectivos é também uma abordagem que visa ao desenvolvimento
do pensamento estratégico na organização encarregada do planejamento, seja um Comitê de Bacia
Hidrográfica, uma Agência de Bacia, ou um Órgão Gestor de Recursos Hídricos. Pressupondo que existe
dificuldade de adaptação da organização a futuros que não tenham sido previamente concebidos e
explorados teoricamente, inclui-se a participação no processo de planejamento por cenários, mediante
uma divisão de trabalho para que cada ator da organização possa contribuir de acordo com sua capacidade
de compreensão da dinâmica referente ao sistema objeto de planejamento.
Dessa forma, permite-se a sua adaptação aos processos participativos de elaboração de políticas públicas,
como é o caso das Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, entre as quais se encontra o
Planejamento, envolvendo a atuação de diferentes colegiados: Conselho Nacional ou Estadual de Recursos
Hídricos e Comitês de Bacia Hidrográfica.
Ainda nesse contexto, pode-se constatar que o planejamento baseado em Cenários Prospectivos não
elimina a possibilidade de que, em alguns aspectos, nos quais as decisões devem ser tomadas visando a
futuros de curto prazo, seja adotada a abordagem clássica de planejamento baseado em previsões do
futuro. Um exemplo disto ocorre no sistema elétrico brasileiro: os planos de longo prazo (Plano Nacional
de Energia – 30 anos) e de médio prazo (Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica – 10 anos) adotam
o planejamento baseado na prospecção de cenários alternativos, enquanto que o planejamento anual da
operação é baseado em previsões das vazões afluentes aos reservatórios.
Na área de recursos hídricos, o planejamento baseado em cenários prospectivos é uma prática já
consolidada desde, pelo menos, o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco (2004-2013), o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal e o
Plano Nacional de Recursos Hídricos, apresentados antes de 2006.
Este último foi provavelmente o primeiro plano de recursos hídricos no país a desenvolver uma fase
específica para elaboração de cenários, envolvendo ampla participação no processo. Isto pautou os planos
de recursos hídricos que foram elaborados em paralelo, como o do Distrito Federal, ou os que o seguiram
como o do estado do Paraná, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Tocantins, entre outros.
Um aspecto relevante da elaboração dos cenários e das estratégias para enfrentá-los refere-se às
variáveis que serão selecionadas para conformá-los. Existem dois tipos de variáveis a serem consideradas:
as controláveis e as não-controláveis pelo sistema de gerenciamento, no caso o de recursos hídricos.
São não-controláveis – em parte – as variáveis que estabelecerão a evolução da população, da atividade
econômica, do uso dos solos e dos recursos hídricos. Tal ressalva que a expressão “em parte” estabelece é
que as variáveis controláveis, que são as ações e os instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos,
podem – e quase sempre devem – estabelecer orientações e restrições para a apropriação destes recursos.
Desta forma, acabam também por conformar, em parte, o ordenamento do uso do solo e, assim, a distribuição
da população e das atividades econômicas, variáveis que são classificadas como não-controláveis.
Totalmente não-controláveis são certamente as mudanças e variabilidade climáticas, os eventos extremos
meteorológicos como estiagens e enchentes, as sinalizações do mercado mundial, nacional e regional,
1

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

10

PERH/ES

Quadro 2.1 – Comparação das variáveis econômicas de usuários consuntivos de água nas Bacias Hidrográficas do Espírito Santo.
USOS SETORIAIS DE ÁGUA
Variável

População População
urbana
rural
População recenseada
ou estimada

Indústria

Irrigação

Pecuária

VAB industrial

Área irrigada estimada

Demanda hídrica estimada

Itaúnas

Leve crescimento.

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

Estabilidade

São Mateus

Crescimento mais
acentuado que na Bacia do
Itaúnas

Aumento acelerado entre
1995 e 2015/16.

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

Pontões e
Lagoas do Rio
Doce

Crescimento similar ao da
Bacia do São Mateus

Indicador
adotado

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

Barra Seca e
Foz do Rio
Doce
Guandu

Santa Joana

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

Santa Maria
do Rio Doce

Crescimento destacável em
todo período, entre 2002
e 2014.

Litoral Centro
Norte

Leve e
constante
aumento

Leve e
constante
redução

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

Santa Maria da
Vitória

Crescimento intermediário,
com flutuação entre
2001-2014.

Jucu

Crescimento leve e
constante.

Aumento acelerado entre
1995 e 2005, mantendo
estável posteriormente.

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

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

Estabilidade

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

Estabilidade.

Itapemirim

Intenso crescimento entre
2009-2014

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

Crescimento moderado
desde 2008.

Itabapoana

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

Estabilidade.

Estabilidade a partir de
2008

Benevente

Novo

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2 Cenário “Navegando em Águas Revoltas”
Este resulta da convergência do cenário “Avançar com Inovação” do Relatório ES 2030, em presença dos
cenários “Construção” ou “Novo Pacto Social” Brasil 2035, e ocorrendo juntamente o cenário Global “Fusão”.
Trata-se de uma perspectiva Otimista dentro da ótica do crescimento econômico, com inovação, já que
combina as melhores alternativas de futuro nos âmbitos estadual, nacional e mundial.
Neste, o Espírito Santo estabelece um crescimento virtuoso de sua economia graças a um processo
de capacitação e de inovação que reduz sua dependência à exportação de commodities de forma que
produtos com valor agregado assumem gradualmente relevância nas receitas estaduais, seja no segmento
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de alimentação, com café e azeite de oliva gourmets, por exemplo; seja na indústria extrativa, com pedras
decorativas; ou na indústria de transformação, como a de celulose e de combustíveis fósseis. O setor
de serviços também ganha grande impulso, com o turismo de negócios, de praias ou de natureza; e nos
serviços de logística de transporte, facilitados pelos portos marítimos de grande calado e pelas rodovias,
ferrovias e minerodutos que os integram à economia nacional.
O desafio ao SIGERH/ES é consideravelmente aumentado devido à dinâmica econômica gerar questões
ambientais típicas do Cenário Brasil 2035 “Novo Pacto Social”, exigindo o suprimento das demandas hídricas
sem degradação da qualidade das águas e, certamente, com recuperação do passivo ambiental hídrico que
ocorre na situação presente. É, portanto, um cenário que requer mais do SIGERH/ES, uma vez que este deverá
não apenas superar os problemas atuais, como também estar capacitado para enfrentar demandas hídricas
crescentes em termos quantitativos e qualitativos. A imagem das águas revoltas decorre desta situação, em
que necessita a grande capacidade de implementação de um gerenciamento de recursos hídricos eficaz
(que faça o que deve ser feito), efetivo (que alcance as metas propostas) e eficiente (otimizando o uso de
recursos).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 3.4 – Projeções das Demandas Hídricas Totais nos Diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.5 – Projeções das Demandas de Abastecimento da População Urbana nos Diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.6 – Projeções das Demandas de Abastecimento da População Rural nos Diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.7 – Projeções das Demandas Hídricas para Irrigação nos Diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.8 – Projeções das Demandas hídricas de criação animal nos diferentes cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.9 – Projeções das Demandas Hídricas para Abastecimento Industrial nos Diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Figura 3.10 – Projeções das Demanda Hídrica para Mineração nos Diferentes Cenários.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.11 – Projeções das Demandas Hídricas para Pesca e Aquicultura nos Diferentes
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

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

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

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

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

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

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

Figura 3.18 – Projeções das Vazões de Diluição para Classe 2 da Resolução
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente nº 357/2005.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 3.19a – Projeções dos Lançamento de Cargas Orgânicas por Cenário.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

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

Relação ICH =

(Demanda Hídrica)
(Disponibilidade Hídrica)

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

4.1 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais
Para avaliar os resultados deste balanço hídrico são apresentados três conjuntos de mapas que ilustram
os Índices de Criticidade Hídrica alcançados no Cenário “Remando contra a Corrente”, com menor dinâmica
econômica (Figura 4.1); no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, com dinâmica econômica intermediária
(Figura 4.2); e no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, com dinâmica econômica intensa (Figura 4.3).
Nas figuras é sempre apresentado o balanço hídrico na cena atual, 2018, para fins de comparação da
evolução dos ICHs.
Os balanços hídricos mostram situações com as demandas superando as disponibilidades hídricas em
grande parte do norte do Estado, na bacia do Rio Doce, no Litoral Centro-Norte e também no entorno
da Região Metropolitana da Grande Vitória. Este quadro de colapso, como não poderia deixar de ser,
aumenta com o tempo e com a evolução da apropriação de água, sendo mais grave quanto mais dinâmica
for a economia do cenário, o que ocorre no “Navegando em Águas Revoltas”, em que as situações de
colapso abundam em todas as bacias hidrográficas do Estado.
O que os resultados sugerem à primeira vista é a necessidade tanto de implementação de medidas
gerenciais vinculadas ao aumento dos índices de eficiências hídricas, como também a alteração da operação
de estruturas de reservação existentes, bem como a implantação de novas estruturas.
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Figura 4.1 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais no Cenário “Remando contra a Corrente”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.2 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.3 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4.2 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais e Subterrâneas
Ao serem consideradas as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas no balanço hídrico
quantitativo houve necessidade de realizar a ilustração por UGRH e não por cursos de água, devido à
natureza da localização das reservas subterrâneas e à imprecisão destas informações, conforme exposto
no Relatório Técnico de Prognóstico.
Os resultados vêm ao encontro do balanço hídrico feito apenas com disponibilidades superficiais: na
cena atual, 2018, a bacia do Itaúnas, ao norte do Estado, já apresenta situação de colapso, enquanto na bacia
do São Mateus e nas bacias no entorno da Região Metropolitana da Grande Vitória verifica-se situação de
alerta existente. A bacia do Rio Doce se encontra em situação crítica, e as bacias ao sul se encontram em
situação confortável.
Na medida em que se avança no tempo, da cena atual para a de longo prazo, e de cenários com menores
para maiores dinâmicas econômicas, a condição de colapso se espalha pelo Estado. No Cenário “Navegando
em Águas Revoltas” na cena 2038 as UGRHs Itaúnas, Doce, Litoral Centro-Norte e Litoral Central se
encontram em colapso; a unidade São Mateus atinge condição crítica de balanço hídrico; a UGRH Litoral
Centro Sul e a Itabapoana estão em estado de alerta; apenas a UGRH Itapemirim se encontra em situação
confortável.
Os resultados obtidos são ilustrados nos mapas apresentados para cada cenário: “Remando contra a
Corrente” (Figura 4.4), “Flutuando em Águas Conhecidas” (Figura 4.5) e “Navegando em Águas Revoltas” (Figura
4.6).
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2038

Figura 4.4 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais e Subterrâneas no Cenário “Remando contra a Corrente”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.5 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais e Subterrâneas no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

36

pErH/ES

Figura 4.6 – Evolução do Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais e Subterrâneas no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4.3 Balanço Hídrico Quali-Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais
Os resultados destes balanços hídricos quali-quantitativos são apresentados para os diferentes cenários
pelos mapas da Figura 4.7, para o cenário “Remando contra a Corrente”, Figura 4.8, para o “Flutuando em Águas
Conhecidas” e da Figura 4.9, para o cenário “Navegando em Águas Revoltas”. Novamente ficam destacados os
problemas de qualidade de água do Estado em praticamente todas as UGRHs, sendo menores na parte sul
e piores na UGRH Doce e no entorno da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Além de piorar com o tempo, a situação de qualidade de água piora com o aumento da dinâmica
econômica do cenário. Na cena 2038 do cenário “Navegando em Águas Revoltas” a maior parte dos cursos de
água se apresenta comprometida, em relação ao alcance da Classe 2 de qualidade da Resolução CONAMA
nº 357/2005 e em condições hidrológicas de estiagem com a vazão de permanência 90%.
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Figura 4.7 – Evolução do Balanço Hídrico Quali-quantitativo com
Disponibilidades Superﬁciais no Cenário “Remando contra a Corrente”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.8 – Evolução do balanço hídrico quali-quantitativo com
disponibilidades superﬁciais no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 4.9 – Evolução do Balanço Hídrico Quali-quantitativo com
Disponibilidades Superﬁciais no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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4.4 Balanços Hídricos comparando situações entre Cenários, para cada cena de
curto, médio e longo prazo
Neste item, apresenta-se um último conjunto de mapas, os quais já foram apresentados nos itens 4.1 a
4.3; porém, desta vez, considera-se para cada cena de curto (2022), médio (2030) e longo (2038) prazos, os
balanços para cada cenário. O objetivo é comparar em cada cena como estaria a condição hídrica do Estado
caso ocorra cada um dos cenários.
Então, os mesmos mapas com os ICH são reapresentados, apenas com uma nova ordenação: da Figura
4.10 à Figura 4.12 são apresentados os balanços hídricos quantitativos com disponibilidades superficiais; da
Figura 4.13 à Figura 4.15 estão os balanços hídricos quantitativos com disponibilidades hídricas superficiais
e subterrâneas; e finalmente, da Figura 4.16 até a Figura 4.18 estão os balanços hídricos quali-quantitativos,
com disponibilidades superficiais.
Trata-se, portanto, de outra forma de visualizar os resultados apresentados previamente, enfatizando a
piora dos ICHs com o tempo e com os cenários com maiores dinâmicas econômicas.
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CENÁRIO ATUAL

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

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

REMANDO CONTRA A CORRENTE

FLUTUANDO EM ÁGUAS CONHECIDAS

NAVEGANDO EM ÁGUAS REVOLTAS

Figura 4.18 – Evolução do Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades
Superﬁciais, na Cena de Longo Prazo, 2038, para os cenários prospectados.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A prospecção de cenários e as correspondentes projeções de usos de água, em termos de captações
para diversos usos consuntivos e de diluição de cargas poluentes, conjugadas com os balanços hídricos
em quantidade e qualidade levaram a cenários que permitem agregar, à visão de presente, visões de futuro
para os recursos hídricos do Espírito Santo. Essas visões darão suporte à formulação de estratégias para
provisão de água em qualidade e quantidade para as demandas humanas e ambientais do Estado.
Verificou-se que problemas, tanto de quantidade quanto de qualidade, coexistem no Estado, demandando
intervenções gerenciais e também baseadas no incremento da infraestrutura hídrica.
A recente Crise Hídrica pela qual passou o Estado, a partir de 2014, mostrou que não havia preparo
adequado para enfrentamento destes problemas que tantos impactos sociais e econômicos geraram. Os
resultados das análises não só confirmaram estes problemas decorrentes da vulnerabilidade do Estado a
estiagens, como mostraram que esta vulnerabilidade deverá aumentar com o crescimento econômico que
as políticas públicas buscam implementar. Obviamente, sem uma política consistente de uso, controle e
proteção dos recursos hídricos, o Espírito Santo estará condenado a sofrer outros eventos decorrentes da
escassez hídrica, comprometendo seu desenvolvimento.
Neste prognóstico, ficou evidente que medidas não-estruturais, vinculadas aos instrumentos de
gerenciamento de recursos hídricos e de meio ambiente, devem ser aperfeiçoadas para organizar
a apropriação dos recursos hídricos, e para promover o seu uso eficiente. Da mesma forma, mostrou
que o grau de comprometimento dos recursos hídricos, em quantidade e em qualidade, demandará a
implementação de medidas estruturais, na forma de obras hidráulicas de regularização de vazões em rios,
e talvez de transposição entre bacias com maior disponibilidade para as que tenham menor. Para a solução
ou mitigação dos problemas também serão necessárias obras de controle da qualidade de água aos setores
usuários que lancem cargas poluentes dos recursos hídricos, conforme é discutido na Fase C deste PERH/
ES. Isto tanto para atender às demandas humanas, quanto às ambientais.
Portanto, a oportunidade de ter um Plano Estadual de Recursos Hídricos que oriente as ações públicas,
privadas e comunitárias é evidente. O Diagnóstico realizado na Fase A e que foi complementado por este
Prognóstico na Fase B, gerou as análises e os subsídios para uma elaboração consistente e bem embasada
das estratégias de ação, que fazem parte do Plano de Ações, Fase C do PERH/ES.
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1 Apresentação
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES, desenvolvido por meio do Contrato
nº 008/2016, o qual foi celebrado entre o Consórcio das empresas Nippon Koei Lac do Brasil – NKLac e
a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE com a Agência Estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo – AGERH, tem como objetivo principal a construção de um “Acordo Social e
Político em bases ambientalmente sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do
Espírito Santo, tendo a água como insumo básico”. Para atingir esse objetivo, o PERH/ES foi desenvolvido
em três fases, de acordo com as seguintes etapas de trabalho:
• Fase A: Diagnóstico;
• Fase B: Prognóstico;
• Fase C: Plano de Ação.
Este documento trata do caderno técnico referente à etapa do Plano de Ações, apresentando a síntese
dos estudos desenvolvidos nesta fase. Para isso, serão apresentados os principais resultados obtidos, sem
aprofundar nas metodologias adotadas, para as quais o leitor deverá buscar o Relatório Técnico do Plano
de Ações e o Relatório Técnico de Subsídios para o Detalhamento dos Programas.
Este caderno possui oito capítulos, incluindo este de apresentação. O segundo capítulo apresenta o
embasamento teórico-conceitual para a montagem do Plano de Ações, envolvendo os componentes,
programas e objetivos principais do PERH/ES. Em seguida, o terceiro capítulo apresenta um resumo da
descrição dos programas, por meio de fichas com as principais informações sobre cada programa. O
capítulo quatro apresenta os resultados do processo de priorização dos programas e o quinto capítulo
apresenta um resumo das fontes de financiamento possíveis para executar as ações do Plano. O sexto
capítulo apresenta a sistemática de monitoramento do cumprimento das ações do Plano e o capítulo
seguinte apresenta a estratégia proposta para a implementação do PERH/ES. Finalmente, o último capítulo
apresenta as referências citadas ao longo do texto.

1.1 Diálogos para a Discussão do Plano de Ações
O processo de discussão dos objetivos, metas, programas e ações teve seu início em reuniões com
a equipe técnica da AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos em 22 de março de 2018, sendo
seguida por discussão na C-CAMS – Comissão Consultiva e de Apoio à Mobilização Social, expandida com
a participação de representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, no dia 23 de março
do mesmo ano. Posteriormente, a discussão teve continuidade com os mesmos fóruns em 17 e 18 de abril
de 2018. Consultas aos principais Setores Usuários de Água – agricultura irrigada, indústria e saneamento
– foram realizadas no período. Posteriormente, a C-CAMS se reuniu novamente em 10 de maio de 2018 e
nos dias 25 de junho e 05 de julho de 2018 para apresentação do Plano de Ações e discussões visando ao
seu aperfeiçoamento.
Além das reuniões em questão, foram realizadas as seguintes Consultas Públicas para apresentação e
discussão com a sociedade capixaba:
• Vitória, em 21/06/2018: Consulta pública na Região Metropolitana da Grande Vitória;
• Cachoeiro de Itapemirim, em 26/06/2018: Consulta pública da região sul do Estado;
• Domingos Martins, em 27/09/2017: Consulta pública da região central do Estado;
• Linhares, em 28/06/2018: Consulta pública da região hidrográfica do Doce; e
• Nova Venécia, em 29/06/2018: Consulta pública da região norte do Estado.
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As reuniões tiveram o objetivo de apresentação e discussão dos resultados preliminares do Plano de
Ações desenvolvido até aquele momento e coleta de subsídios para a complementação dos estudos da
etapa. Após as Consultas Públicas, foram realizadas, ainda, diversas reuniões com a C-CAMS e equipe
técnica da AGERH, tendo sido a última em 28/08/2018, com a finalidade de validação de todo o conteúdo
do documento.
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO CONCEITUAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES
2.1 Marco Lógico para o Desenvolvimento do Plano de Ações
O desenvolvimento do Plano de Ações para o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo –
PERH/ES seguiu a lógica apresentada na Figura 2.1. Nesse sentido, no primeiro momento foi identificada a
finalidade de longo prazo para a qual está sendo desenvolvido o planejamento em questão.A partir daí, foram
elencados os componentes para os quais foram estabelecidos objetivos e metas, correspondendo aos anseios
do Estado do Espírito Santo. A seguir, foram definidos os programas e ações, que deverão ser executados
pelos diversos entes do SIGERH/ES – Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado
do Espírito Santo para atingir a esses objetivos e metas. Como princípio básico, cada programa é composto
por uma série de ações que visam ao cumprimento das metas estabelecidas para o PERH/ES.

Finalidade de
Longo Prazo

O QUE É?

Componentes

Objetivos
Metas

Programas
Ações

ONDE SE QUER
CHEGAR?

COMO ANTENDER
AOS OBJETIVOS
E ALCANÇAR
AS METAS

Figura 2.1 – Lógica de Desenvolvimento do Plano de Ações.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Componente ao qual se
refere Justificativas

O QUE É?

Objetivo
Metas a serem alcançadas

ONDE SE QUER
CHEGAR?

Ações/Atividades
Natureza: estrutural ou
não-estrutural

ONDE SE QUER
CHEGAR?

Ações/Atividades
Natureza: estrutural ou
não-estrutural
Horizonte temporal:
curto, médio ou
longo prazos
Responsável direto,
Intervenientes e outras
instituições envolvidas

COMO?

QUANDO?

QUEM?

Estimativa de custos
Fontes de Recursos

QUANTO E QUAIS AS
FONTES DE RECURSO?

Indicadores de
monitoramento

VERIFICAÇÃO DE
RESULTADOS

Figura 2.2 – Esquema de Construção do Plano de Ações.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Definindo-se os programas e suas ações principais, é fundamental que seja desenvolvido seu detalhamento,
com as informações sobre como devem ser cumpridos, para que foram criados e onde se quer chegar
com cada um deles. Nesse sentido, cada programa teve um detalhamento, vinculando a um componente
e justificativas para sua elaboração, sendo mostrado o seu esquema de construção na Figura 2.2. As
justificativas para cada programa foram relacionadas a aspectos identificados nas etapas de Diagnóstico e
Prognóstico, bem como nas Consultas Públicas e reuniões públicas realizadas com a sociedade e setores
usuários.
Cada programa foi vinculado a um componente e às suas justificativas, relacionando a problemas
identificados e que devem ser de alguma forma solucionados, ou a aspectos do Gerenciamento de
Recursos Hídricos que devem ser aperfeiçoados ou implementados. Os programas são, ainda, vinculados
a determinado objetivo e a metas que deverão ser alcançadas. Para isto, são previstas ações de natureza
estrutural ou não estrutural ao longo de diferentes horizontes temporais definidos em função de um nível
de urgência e capacidade de execução dos entes responsáveis. Esses entes foram nominados e apresentados
quanto à responsabilidade principal e atuação como interveniente e suporte. Os programas terão seus
custos estimados e vinculados a potenciais fontes de recursos e, por fim, relacionados a indicadores de
monitoramento.
O detalhamento completo dos programas é apresentado no Relatório Técnico do Plano de Ações,
seguindo o seu esquema de construção apresentado na Figura 2.2, sendo sintetizado neste documento.
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2.2 Definição dos Objetivos e Metas do Plano de Ações
A elaboração do Plano de Ações seguiu o marco lógico apresentado no item anterior (Figura 2.1), com
a participação de representantes das diversas entidades do SIGERH/ES. A finalidade de longo prazo do
PERH/ES já havia sido definida anteriormente, nas primeiras atividades de elaboração do Plano, à época do
seu lançamento e início de estudos do Diagnóstico. Ela foi definida como: “Construir um Acordo Social e
Político em bases ambientalmente sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do
Espírito Santo tendo a água como insumo básico”. A partir dessa finalidade, foram estabelecidos quatro
componentes para o Plano de Ações, de acordo com a Figura 2.3.
FINALIDADES DE LONGO PRAZO

COMPONENTES

ACORDO SOCIAL E POLÍTICO

1- GOVERNANÇA DO SISTEMA
ESTADUAL DE GERENCIAMENTO
DE RECURSOS HÍDRICOS

ORIENTAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
POLÍTICO DO ESPÍRITO SANTO

2- GOVERNABILIDADE DE
RECURSOS HÍDRICOS

ÁGUA COMO INSUMO HÍDRICO

3- GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
água como bem de consumo ou insumo
de atividades produtivas

BASES AMBIENTALMENTE
SUSTENTÁVEIS

4- GESTÃO AMBIENTAL DAS ÁGUAS
água como elemento natural produtor
de serviços ambientais

Figura 2.3 – Definição dos Componentes para a Elaboração do Plano de Ações.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Os quatro componentes propostos buscaram envolver todos os aspectos de interesse de forma que as
finalidades de longo prazo sejam atingidas:
A. Governança do SIGERH/ES: considera os programas, metas e ações de fortalecimento institucional do
SIGERH/ES necessários à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos;
B. Governabilidade de Recursos Hídricos: considera a aplicação e aperfeiçoamento de instrumentos de
gestão, incluindo a implementação dos planos de bacias e do próprio PERH/ES;
C. Gestão dos Recursos Hídricos (água como insumo de atividades produtivas): considera os aspectos
referentes à compatibilização de usos de recursos hídricos, envolvendo as ações de incremento da
eficiência de uso de água, da disponibilidade hídrica e na otimização de usos;
D. Gestão Ambiental das Águas (água como elemento natural produtor de serviços ambientais): considera
as ações de preservação dos recursos hídricos, por meio de programas de incentivo à recuperação e
conservação das águas.
Os componentes apresentados acima foram desdobrados em objetivos e metas, de acordo com
a metodologia apresentada anteriormente, com base em análise dos resultados do Diagnóstico e do
Prognóstico, e nas oficinas e reuniões realizadas com as equipes técnicas e administrativas da AGERH
e representantes da C-CAMS – Comissão Consultiva e de Apoio à Mobilização Social. O Quadro 2.1
apresenta a relação de finalidades, componentes, diretrizes e questões norteadoras estabelecidos para o
PERH/ES.
Nas mesmas oficinas e reuniões, foram discutidas e acordadas as metas para o atendimento a cada
objetivo que, por sua vez, foram organizadas em programas, para cada componente, sendo apresentados
por meio da Figura 2.4 à Figura 2.7.
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Apesar de todos os programas serem afetos ao gerenciamento de recursos hídricos, alguns apresentam
ações com responsabilidades relacionadas a outras esferas de governo ou entidades distintas da AGERH
– Agência Estadual de Recursos Hídricos, CBHs – Comitês de Bacias Hidrográficas ou CERH – Conselho
Estadual de Recursos Hídricos. Como exemplo, os programas de aumento de eficiência de uso da água,
apresentados na Figura 2.6, tiveram suas metas pactuadas com os setores respectivos: irrigação com o
setor agrícola, abastecimento público com o setor de saneamento e uso industrial de água com o setor.
Cabe a estes respectivos setores a promoção de medidas de eficiência para alcance das metas pactuadas.
O programa de “Apoio à implementação do enquadramento de corpos de água em classes de qualidade”,
apresentado na mesma Figura 2.6, contem ações de controle de poluição a serem pactuadas com os três
setores principais, acima nomeados.
No programa “Implementação de infraestrutura hidráulica”, existem dois subprogramas, de “Acumulação
de água no meio rural” e de “Conservação de água e solo” que deverão ter suas ações promovidas
pelo setor agrícola. O programa “Alocação negociada de água em períodos de escassez extrema” deverá
ser pactuado e terá as ações de atendimento aos pactos implementadas pelos três setores principais, já
nomeados.
Finalmente, na Figura 2.7, todos os programas demandam a atuação conjunta com a área ambiental e
alguns, ainda, com o setor agrícola, isoladamente ou em conjunto com a área ambiental.
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desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo tendo a água como insumo básico

Finalidade

2 - GOVERNABILIDADE DE
RECURSOS HÍDRICOS:
Apropriação e controle público
das águas de domínio
do Estado, de forma
financeiramente sustentável

1 -GOVERNANÇA DO
SIGERH/ES: Fortalecimento
do SIGERH/ES

Componentes
Quais as normas legais necessitam ser criadas ou atualizadas e
em que nível (Portarias da AGERH, Resoluções do CERH,
Decretos ou Leis)?
Qual estratégia de comunicação que permitirá com maior eficiência
e efetividade tornar o SIGERH/ES reconhecido pela sociedade
capixaba como um sistema participativo e descentralizado essencial
para promoção do uso sustentável dos recursos hídricos e peça
fundamental para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo?
Que estratégias e medidas permitirão o fortalecimento dos entes
participantes do SIGERH/ES, e promover o Gerenciamento
descentralizado e participativo dos Recursos Hídricos?
Quais as disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em
termos quantitativos e qualitativos, e suas distribuições sazonais e
espaciais, com diferentes níveis de segurança?
Quais as demandas hídricas dos diversos setores, consuntivas e
não-consuntivas, em termos quantitativos e exigência de qualidade,
em suas variações sazonais e espaciais?
Que informações são necessárias para a adequada Gestão de
recursos hídricos e de que forma ela tem que ser disponibilizada,
aos diferentes atores sociais que dela participam?
Como devem os instrumentos de gerenciamento de recursos
hídricos serem implementados para que seja alcançada a devida
apropriação e controle das águas de domínio do Estado?
Que estratégia deve ser promovida para a implementação desta
Plano de Ações, de forma efetiva e eficiente?

Aprimorar a legislação de recursos hídricos:
normas legais (leis) e infralegais (decretos,
resoluções e portarias, etc.)
Aumentar a visibilidade do SIGERH/ES junto à
sociedade capixaba visando a facilitação do
cumprimento de suas atribuições por meio de
uma gestão compartilhada e participativa dos
recursos hídricos
Fortalecer os entes que participam do
SIGERH/ES: SEAMA, AGERH, CERH, CBHs,
organizações civis de recursos hídricos
Conhecer as disponibilidades hídricas em
termos de quantidade e de qualidade, temporal
e espacialmente
Conhecer as demandas hídricas em quantidade
e em exigências de qualidade, temporal e
espacialmente
Sistematizar e disseminar o conhecimento
necessário à governança dos recursos hídricos
no âmbito do SIGERH/ES e da sociedade
Apropriar e controlar as águas de domínio do
Espírito Santo em termos de quantidade e
qualidade
Promover a implementação deste Plano de
Ações do PERH/ES
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Questões Norteadoras

Diretrizes

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo

Quadro 2.1 – Finalidades, Componentes, Diretrizes e Questões Norteadoras a serem consideradas pelo PERH/ES.

14

Construir um Acordo Social e Político em bases
ambientalmente sustentáveis para orientar o
desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo
tendo a água como insumo básico

Finalidade

4 - GESTÃO AMBIENTAL DAS
ÁGUAS: Manutenção dos
serviços ambientais prestados
pela água como
elemento do ambiente natural

3 - GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS:
Água como bem de consumo e
insumo de atividades produtivas

Componentes
Que instrumentos e medidas devem ser implementados para
que as demandas hídricas quantitativas se conformem
às disponibilidades, sazonal e espacialmente?
Que instrumentos e medidas devem ser implementados para que
as demandas hídricas em termos de suas exigências de qualidade se
conformem às disponibilidades, sazonal e espacialmente?
Quais intervenções devem ser implementadas para que as
disponibilidades hídricas, em quantidade e em qualidade, estejam
conformes com as demandas hídricas, em qualidade e em
quantidade, sazonal e espacialmente?
Quais são e como se pode valorizar os serviços ambientais
prestados pela água como elemento natural e pelos ambientes
a ela associados?
Que estratégias e medidas devem ser consideradas para proteção
dos ambientes aquáticos, garantindo assim a continuidade dos
serviços ambientais por eles prestados?

Adequar as demandas às disponibilidades
hídricas, em quantidade (gestão quantitativa das
demandas)
Adequar as demandas às disponibilidades
hídricas, em qualidade (gestão qualitativa das
demandas)
Adequar as disponibilidades às demandas
hídricas (gestão das disponibilidades)

Identificar e valorizar os serviços ambientais
prestados pela água
Proteger (preservar, conservar e recuperar) os
ambientes aquáticos como garantia da
continuidade dos serviços ambientais por eles
prestados
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Questões Norteadoras

Diretrizes

PERH/ES
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Figura 2.4 – Objetivos, programas e metas do componente Governança do SIGERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 2.5 – Objetivos, programas e metas do componente Governabilidade de Recursos Hídricos.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Figura 2.6 – Objetivos, programas e metas do componente Gestão de Recursos Hídricos.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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OBJETIVOS

PROGRAMAS

METAS

Identificar e valorizar os
serviços ambientais
prestados pela água

Identificação, inventário
e valorização de
serviços ambientais
prestados pela água

Áreas de especial interesse
ambiental identificadas e
valoradas de acordo com a
metodologia aprovada e de
acordo com prioridades
estabelecidas no programa
Proteção de nascentes e
recuperação de matas ciliares
realizadas de acordo com
áreas prioritárias e cronograma
apresentados no programa

Criação do Selo Azul de
Sustentabilidade
Proteger (preservar, conservar e recuperar) os ambientes
aquáticos como garantia
da continuidade dos
serviços ambientais por
eles prestados

Pactuação com
área ambiental

Áreas de restrição de uso de
água e UCs implementadas de
acordo com áreas prioritárias
e cronograma apresentados
no programa

Pagamento por serviços
ambientais

Programas de PSA implantados em áreas prioritárias e
com cronograma apresentados
no programa

Capacitação de produtores
rurais para conservação de
água, solo e florestas

Produtores rurais capacitados
de acordo com áreas prioritárias e cronograma apresentados no programa

Pactuação com
setor agrícola e
ambiental

Pactuação com
setor agrícola

Figura 2.7 – Objetivos, programas e metas do componente Gestão Ambiental das Águas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

2.3 Roteiro de Apresentação do Plano de Ações do PERH/ES
De acordo com a abordagem apresentada no marco lógico do PERH/ES, cada objetivo deu origem a
um programa a ser executado no Plano de Ações. E para que se tenha o entendimento relacionado ao
cumprimento de cada programa, foi realizado seu detalhamento de acordo com a sequência apresentada
no Quadro 2.2. Conforme já mencionado anteriormente, os programas foram apresentados de forma
detalhada no Relatório Técnico do Plano de Ações, sendo aqui apresentados de forma sintetizada. Para isso,
foram desenvolvidas fichas que são apresentadas para cada programa com as informações básicas de cada
um deles, de acordo com a sequência de detalhamento mostrada no Quadro 2.2.
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Quadro 2.2 – Sequência de detalhamento dos programas do PERH/ES.

Programa: Apresenta o título do programa.
Componente: Define o componente estratégico ao qual o programa se vincula.
Objetivo estratégico: Define o objetivo estratégico ao qual o programa está relacionado.
Justificativa: Descreve as justificativas para estabelecimento do programa.
Meta a ser atendida: Resgata a meta a ser atendida, predefinida, associada ao objetivo.
Natureza: Ação de natureza estrutural ou não estrutural.
Principais ações: Descreve as atividades a serem desenvolvidas para alcance da meta preestabelecida.
Horizonte temporal: Horizonte de cumprimento da meta, de curto, médio e/ou longo prazo.
Responsáveis diretos: Define os responsáveis diretos pela execução das atividades.
Intervenientes: Outras entidades que participam ou apoiam a execução das ações.
Estimativa de custos: Define os custos totais decorrentes da execução das atividades.
Fontes de recursos: Sugere as fontes de recursos que poderão ser utilizadas para execução das atividades.
Indicador de desempenho: Define os indicadores de monitoramento para acompanhamento
das atividades e, portanto, para verificação de cumprimento da meta à qual elas se associam.
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3. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
3.1 Programas do Componente Governabilidade dos Recursos Hídricos
3.1.1 Inventário, estimativa e monitoramento das disponibilidades hídricas quali-quantitativas
Programa: Inventário, estimativa e monitoramento das disponibilidades hídricas quali-quantitativas.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Conhecer as disponibilidades hídricas em termos de quantidade e de
qualidade, temporal e espacialmente.
Justificativas:
• Dificuldade de obtenção de informações seguras de monitoramento dos corpos de água superficiais
e subterrâneos, em qualidade e quantidade, de forma a possibilitar a realização de estimativas sobre
disponibilidades hídricas em qualquer ponto das bacias do Estado;
• Poucas estações telemétricas com informações em tempo real;
• Necessidade de melhoria na espacialização das estações fluviométricas e de qualidade das águas;
• Necessidade de implementação de estações sedimentométricas nas UGRHs Itaúnas e Litoral
Centro-Norte;
• Ausência de monitoramento fluviométrico das lagoas do Baixo Rio Doce ou estudos específicos com
medições de vazões por períodos históricos;
• Ausência de monitoramento das águas subterrâneas.
Meta a ser atendida: 1- Elaborar estudo específico para proposição de rede de monitoramento
de águas subterrâneas do Estado do Espírito Santo.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Elaborar termo de referência para a contratação do estudo técnico, que pode ser via pessoa física ou
jurídica. Como exemplo, a ANA vem contratando estudo semelhante a este para a bacia hidrográfica
do rio Paranapanema por meio de contrato com pessoa física (PR/SP);
B. Desenvolver processo licitatório e contratar o estudo;
C.Elaborar o estudo técnico e validar com a equipe técnica da AGERH com apoio técnico da ANA.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA e CPRM – Serviço Geológico do Brasil.
Estimativa de custos (R$): 120.000,00.
Fontes de recursos: Progestão, FUNDÀGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Estudo concluído.
Meta a ser atendida: 2- Realizar coleta de águas para monitoramento de qualidade na totalidade
dos pontos da rede de monitoramento prevista no PNQA – Programa Nacional de Avaliação da
Qualidade da Água, incluindo análises de agrotóxicos em amostras de águas e sedimentos dos
leitos dos corpos hídricos, onde em geral eles se concentram.
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Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Verificar dentre os pontos previstos no PNQA quais são aqueles em que não têm sido feitas coletas;
B. Considerar os pontos verificados no planejamento para as campanhas seguintes de qualidade;
C. Realizar coletas e análises de qualidade para todos os pontos ajustados – novos e os que já se
encontram em operação;
D.	Realizar sistematização dos resultados das coletas e análises de qualidade para a rede completa.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA – Agência Nacional de Águas e IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos.
Estimativa de custos (R$): Não tem previsão de custos extras, considerando já estar previsto
no PNQA – Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água.
Fontes de recursos: ANA.
Indicador de desempenho: Coleta realizada e resultados analisados pelo período de um ano.
Meta a ser atendida: 3- Implementar ajustes na rede de monitoramento fluviométrico de forma
a abranger as bacias que não dispõem de dados adequados.
Natureza: Estrutural.
Principais ações:
A. Identificar ajustes necessários na rede de monitoramento conforme problemas detectados na etapa
de diagnóstico do PERH/ES;
B.	Realizar articulação com a ANA e CPRM para a revisão da rede de monitoramento, incluindo estações
nas bacias em que o monitoramento não se encontra adequado;
C. Articular e acompanhar a implementação dos ajustes pela ANA e CPRM.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA e CPRM.
Estimativa de custos (R$): Não tem previsão de custos extras, considerando tratar do
monitoramento da rede básica nacional, operado pela ANA.
Fontes de recursos: ANA.
Indicador de desempenho: Rede de monitoramento de águas superficiais ajustada.
Meta a ser atendida: 4- Implementar rede de monitoramento de águas subterrâneas conforme
proposta e cronograma do estudo desenvolvido.
Natureza: Estrutural.
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Principais ações:
A. Identificar fontes de recursos disponíveis em articulação com a ANA para a implementação da rede
de monitoramento de águas subterrâneas;
B. Articular com a ANA e CPRM e definir responsabilidades e apoio técnico para o monitoramento,
sistematização e análise dos dados de monitoramento de águas subterrâneas;
C.	Desenvolver processo licitatório e contratar as ações de implementação da rede com apoio técnico
e financeiro da ANA;
D. Implementar a rede de monitoramento verificada como adequada e conforme articulação com a ANA
e CPRM.
Horizonte temporal: Médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA e CPRM.
Estimativa de custos (R$): Não há como prever, uma vez que depende dos estudos a serem
realizados em meta anterior (meta 1).
Fontes de recursos: A ser definido em função dos estudos a serem desenvolvidos (meta 1).
Indicador de desempenho: Rede de monitoramento de águas subterrâneas implementada.
Meta a ser atendida: 5- Elaborar relatório anual de conjuntura dos recursos hídricos com as
ofertas atualizadas em qualidade e quantidade para águas superficiais.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.Consistir os dados de monitoramento fluviométrico e de qualidade das águas das séries históricas
para o ano em análise;
B.Articular com a ANA ou por meio de contratação externa para desenvolver modelo de relatório de
conjuntura com os resultados de monitoramento para o ano anterior;
C.Elaborar relatório de conjuntura bienal com a situação dos recursos hídricos no ano anterior,
comparando com as vazões de referência e índices de qualidade referentes à classe de enquadramento
de cada curso de água.
Horizonte temporal: Médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica: trata-se de ações que podem ser desenvolvidas
diretamente pela equipe técnica da AGERH.
Fontes de recursos: Não se aplica: trata-se de ações que podem ser desenvolvidas diretamente
pela equipe técnica da AGERH.
Indicador de desempenho: Relatório de conjuntura elaborado.
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Meta a ser atendida: 6- Elaborar estudo para o mapeamento hidrogeológico detalhado das
disponibilidades hídricas subterrâneas e levantamento das áreas de recarga de aquíferos para
abastecimento público.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Elaborar termo de referência para a contratação do estudo técnico em questão, com o apoio técnico
da ANA;
B. Desenvolver processo licitatório e contratar o estudo;
C. Elaborar o estudo técnico e validar com a equipe técnica da AGERH e com apoio técnico da ANA e
do CPRM.
Horizonte temporal: Médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA e CPRM.
Estimativa de custos (R$): 600.000,00.
Fontes de recursos: Progestão, Fundágua, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Estudo técnico concluído.
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3.1.2 Cadastro, estimativa e sistematização das demandas hídricas em qualidade e quantidade
Programa: Cadastro, estimativa e sistematização das demandas hídricas em qualidade e quantidade.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Conhecer as demandas hídricas em quantidade e em exigências de
qualidade, temporal e espacialmente.
Justificativas:
• Necessidade de executar a organização e sistematização das informações de demandas pelo uso da
água no Espírito Santo por meio de um cadastro único com as informações não apenas dos usos,
mas também dos usuários com seus dados de contatos, localização de seus pontos de captação,
lançamento ou intervenção nos corpos de água e volumes demandados;
• Passivo de mais de 20 mil solicitações de outorga ainda não analisadas e que não se sabe se tratam de
empreendimentos efetivamente implantados ou se referem-se a interesse pelo uso da água e que não
avançou em função da ausência de outorga;
• Necessidade de re-ratificação dos dados do banco de outorgas atuais por UGRH ou bacia hidrográfica
e com prazos para que os usuários possam ajustar seus dados de solicitações ou usos já existentes
da água.
Meta a ser atendida: 1- Sistematizar o banco de dados atual de solicitações de outorgas em base
única, atualizar a base de dados com informações de cadastros em articulação com federações e
sindicatos de usuários e disponibilizar no site da AGERH.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Sistematizar todas as informações de solicitações de outorgas em uma base única da AGERH;
B.	Realizar articulação com os CBHs, federações, sindicatos e associações de usuários de cada bacia/
UGRH;
C. Disponibilizar a base de dados para cada bacia hidrográfica ou UGRH no site da AGERH com prazo
para re-ratificação dos dados;
D. Desenvolver ações de comunicação e divulgação do processo de re-ratificação dos dados da base
cadastral existente;
E. Analisar e sistematizar as informações advindas do processo de re-ratificação de forma a integrar a
base única e completa de cadastros de usos da água.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs e federações, sindicatos e associações de usuários.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica, considerando que as ações podem ser desenvolvidas
pela própria equipe técnica da AGERH.
Fontes de recursos: Não se aplica, considerando que as ações podem ser desenvolvidas pela
própria equipe técnica da AGERH.
Indicador de desempenho: Banco de dados sistematizado e publicado para todas as UGRHs do Estado.
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3.1.3 Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos – SEIRH/ES
Programa: Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos – SEIRH/ES.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Sistematizar e disseminar o conhecimento necessário à governança dos
recursos hídricos no âmbito do SIGERH/ES e da sociedade.
Justificativas:
• As informações relevantes para os estudos relacionados aos recursos hídricos são devidas a ações
multidisciplinares e encontram-se distribuídas em diversos órgãos;
• Há uma série de documentos e bases de dados gerados para os estudos do PERH/ES e que são
relevantes para serem disponibilizados para que a população do Estado possa acompanhar o processo
de gestão e mesmo utilizar para conhecimento da situação dos recursos hídricos;
• O Estado do Espírito Santo dispõe de muitas informações sobre os recursos hídricos e sobre o
processo de gerenciamento, mas que não se encontram sistematizadas e não são de fácil acesso para
a sociedade;
• Em nível nacional, já existe o SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
que disponibiliza bases de dados de demandas, ofertas hídricas, balanço hídrico, monitoramento
hidrometeorológico, outorgas, cobrança, cadastros, planos de bacias e estudos de enquadramento e
legislação sobre recursos hídricos;
• O SEIRH/ES é um dos instrumentos previstos na Lei Estadual nº 10.179/2014 e que ainda não foi
implementado no Estado, sendo de fundamental importância para que a população capixaba tenha
conhecimento da situação dos recursos hídricos;
• A Lei Estadual nº10.179/2014 prevê a necessidade de elaboração de um relatório de conjuntura, com
frequência bienal, devendo ser adequado às demandas de conteúdo lá previstas.
Meta a ser atendida: 1- Desenvolver SEIRH/ES - Sistema Estadual de Informações sobre Recursos
Hídricos do Espírito Santo e disponibilizar informações via web para toda a sociedade.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	Sistematizar as informações disponibilizadas pelo PERH/ES e demais informações existentes em uma
base de dados única;
B.	Realizar articulação com a ANA para obter os dados referentes ao recorte das informações do
SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos no Espírito Santo e apoio técnico
para o desenvolvimento do SEIRH/ES;
C. Desenvolver o SEIRH/ES;
D.	Inserir a base de dados de informações sobre recursos hídricos no SEIRH/ES e disponibilizar via web
no site da AGERH;
E. Estabelecer base mínima de informações a constarem do relatório de conjuntura dos recursos hídricos
do Espírito Santo;
F. Elaborar relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Espírito Santo com frequência bienal, como
previsto na legislação estadual.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): SEAMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ANA e
outras Secretarias de Estado Setoriais.
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Estimativa de custos (R$): 1.650.000,00 (considera o desenvolvimento do sistema, em suas
versões desktop e web.
Fontes de recursos: FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: SEIRH/ES implantado e em operação.

3.1.4 Implementação do Planejamento de Recursos Hídricos
Programa: Implementação do Planejamento de Recursos Hídricos.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Apropriar e controlar as águas de domínio do Espírito Santo em termos
de quantidade e qualidade.
Justificativas:
• Espírito Santo já possui a maior parte de seus planos de bacias hidrográficas elaborados ou em fase
final de elaboração;
• Há a necessidade de melhor articulação e divisão de atribuições entre os diferentes níveis de
planejamento: 1) Plano Nacional de Recursos Hídricos, 2) Planos de Recursos Hídricos de Bacias de
Rios com águas de domínio da União, 3) Plano Estadual de Recursos Hídricos e 4) Planos de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas;
• Há a necessidade dos Planos de Recursos Hídricos se articularem com Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro, com o Zoneamento Ecológico-Econômico e com o Programa de Ação Estadual de Combate
à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-ES;
• Não se tem informações sobre a implementação dos planos de ações elaborados e do cumprimento
de suas metas e objetivos previstos;
• Ausência de uma ferramenta de monitoramento da implementação das ações dos planos de recursos
hídricos já elaborados, com responsabilidades pela avaliação de cada meta e suas etapas de cumprimento;
• Verifica-se a necessidade de desenvolver ações para a melhoria no cumprimento e na efetividade dos
planos elaborados, principalmente considerando sua importância no sentido de direcionar as ações
executadas na respectiva bacia hidrográfica.
Meta a ser atendida: 1- Elaborar estratégia para o planejamento de recursos hídricos no Estado.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. O CERH deve analisar e discutir a proposta de integração do PERH/ES com os demais processos de
planejamento e elaborar Resolução que a aprove.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CERH, SEAMA e CBHs.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou
que podem ser desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que podem
ser desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
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Indicador de desempenho: Resolução aprovada no CERH.
Meta a ser atendida: 2- Elaborar estratégia de implementação de cada plano de bacia hidrográfica
- PBH, com as metodologias de monitoramento por meio de indicadores de desempenho.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	Realizar articulação entre os CBHs e a AGERH sobre o cronograma, início do processo de elaboração
da estratégia, e pactuação das ações e monitoramento dos planos de bacia hidrográfica;
B. Elaborar o documento de estratégia e monitoramento dos planos de bacia hidrográfica e apresentar
para os respectivos CBHs;
C.	Pactuar formalmente as responsabilidades, prazos e ações previstas para o cumprimento de cada
plano de recursos hídricos com seu respectivo responsável;
D. Concluir documento de estratégia de cumprimento de cada plano de bacia.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs e CERH.
Estimativa de custos (R$): 570.000,00. Considera o valor de cerca de R$ 190.000,00 para elaboração
do Manual Operativo para os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Jucu,
Benevente e Santa Maria da Vitória.
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Estratégia de planejamento elaborada e aprovada pelo CERH e
metodologias de monitoramento elaboradas para cada PBH e aprovadas pelo respectivo CBH.

3.1.5 Enquadramento de corpos de água
Programa: Enquadramento de Corpos de Água.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Apropriar e controlar as águas de domínio do Espírito Santo em
termos de quantidade e qualidade.
Justificativas:
• Atualmente, em alguns casos e de acordo com os corpos de água já enquadrados, esse instrumento
vem se tornando um óbice à melhoria das condições de qualidade de água de uma bacia, em vez
de contribuir para a sua melhoria. Como exemplo, a CESAN tem tido dificuldades de licenciar
estações de tratamento de esgotos - ETEs, pois seus efluentes (tratados) podem fazer com que sejam
ultrapassados os limites de concentração de alguns poluentes em pequenos trechos do corpo hídrico
que os recebem;
• Muitas vezes os CBHs são demasiadamente ambiciosos no enquadramento, demandando qualidades
dos corpos hídricos que são de difícil alcance por parte dos usuários de água, sem perceberem que
esta ambição pode prejudicar o desenvolvimento da bacia;
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• Assim como verificado para os planos de bacias hidrográficas, os estudos de enquadramento já
desenvolvidos e aprovados no Estado ainda não têm o devido acompanhamento e monitoramento
quanto ao cumprimento de suas ações e programas previstos;
• Conforme previsto na Resolução CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 91/2008, os
estudos de enquadramento devem considerar, em sua última etapa, um programa de efetivação que
se assemelha, em grande parte, ao Manual Operativo previsto para os planos de bacias hidrográficas.
Meta a ser atendida: 1- Aprovar proposta de aperfeiçoamento do processo de enquadramento.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.O CERH deve analisar e discutir a proposta apresentada de sistematização do processo de
enquadramento dos corpos de água do Espírito Santo, e discutir e aprovar Resolução que a aprove e
sistematize.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs, CERH e SEAMA.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que
podem ser desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que podem ser
desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Resolução aprovada pelo CERH.
Meta a ser atendida: 2- Elaborar programa de efetivação do enquadramento para as bacias
hidrográficas com enquadramento proposto, considerando a estratégia de implementação e as
metodologias de monitoramento por meio de indicadores de desempenho.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Desenvolver articulação entre os CBHs e a AGERH para definição do cronograma e início do processo
de elaboração da estratégia e pactuação do programa de efetivação do enquadramento;
B. Elaborar termos de referência e desenvolver processo de contratação do programa de efetivação do
enquadramento;
C. Elaborar o programa de efetivação do enquadramento e pactuar os programas e ações necessários
para cumprimento das metas;
D.	Pactuar formalmente as responsabilidades, prazos e ações previstas para o cumprimento do programa
de efetivação do enquadramento com seu respectivo responsável;
E. Concluir programa de efetivação do enquadramento para cada bacia que já possui enquadramento
proposto ou aprovado.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
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Interveniente(s): CBHs, CERH e SEAMA.
Estimativa de custos (R$): 750.000,00. Considera o valor de cerca de R$ 250.000,00 para elaboração de
cada um dos programas de efetivação do enquadramento para as bacias que já possuem enquadramento
aprovado (bacias hidrográficas dos rios Jucu, Benevente e Santa Maria da Vitória).
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Programa de efetivação elaborado e aprovado pelo respectivo CBH.

3.1.6 Aperfeiçoamento da outorga de direitos de uso da água
Programa: Aperfeiçoamento da outorga de direitos de uso da água.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Apropriar e controlar as águas de domínio do Espírito Santo em termos
de quantidade e qualidade.
Justificativas:
• A análise diagnóstica mostrou a existência de atos do IEMA, CERH e AGERH sobre procedimentos,
diretrizes e critérios de outorga, levando a uma dificuldade de compreensão pelos usuários sobre
como proceder para a solicitação de uma outorga e como será efetivamente analisado o processo;
• Há um passivo de pedidos de outorgas devido a diversos fatores, como a burocratização dos
procedimentos de outorga e a baixa disponibilidade hídrica na porção norte do Estado;
• Há que se desenvolver alternativas para que essas outorgas (passivo de processos) sejam analisadas
e tenham a devida tomada de decisão da AGERH quanto à possibilidade de implementação das
respectivas captações ou continuidade dos usos da água;
• Considerando os problemas de escassez hídrica verificados nos últimos anos no Espírito Santo, foi
verificado um importante incremento do uso de águas subterrâneas, por meio da migração de usuários
que anteriormente captavam águas superficiais e que tiveram problemas em seus mananciais, ou
usuários que buscaram essa fonte como uma nova alternativa para dar mais segurança à sua demanda;
• O processo de emissão de outorgas de águas subterrâneas se iniciou em 2017, atingindo primeiramente
os usuários de maior uso, sendo ainda necessário o estabelecimento formal de uma metodologia e
critérios para usuários de menor uso e que esses processos não incrementem o grande passivo
existente de pedidos de outorgas já existente no Estado;
• Quanto ao lançamento de efluentes, o principal problema verificado trata de aspectos técnicos
relacionados à reduzida disponibilidade hídrica nos mananciais do Estado, que leva a uma baixa
capacidade de diluição de efluentes, mesmo quando tratados e com boa remoção de carga orgânica;
• Há que se tratar e resolver o passivo de outorgas de águas superficiais referentes a captações de
água e lançamentos de efluentes e estabelecer procedimentos e critérios para outorga de águas
subterrâneas de forma que possibilite à AGERH emitir as outorgas para os processos de cadastros
existentes e outros usos do Estado.
Meta a ser atendida: 1- Avaliar o potencial de implementação da outorga sazonal como forma
de melhoria da compatibilização de oferta e demanda hídrica.
Natureza: Não estrutural.
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Principais ações:
A. Formar grupo de trabalho interno da AGERH para discutir os resultados e propostas apresentadas no
PERH/ES e potencial melhoria nos procedimentos referentes à outorga sazonal;
B.	Discutir melhoria nos procedimentos referentes à outorga, de acordo com as diretrizes propostas no
PERH/ES e elaborar portaria administrativa com procedimentos aperfeiçoados;
C. Implementar ajustes nos pareceres e análises para considerar aspectos referentes à outorga sazonal.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA.
Estimativa de custos (R$): 95.000,00. Considera contratação de estudos técnicos de apoio à
equipe técnica da AGERH.
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Outorga sazonal implementada.
Meta a ser atendida: 2- Desenvolver sistema automatizado para suporte à decisão quanto à
emissão de outorgas.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Elaborar termo de referência e contratar o desenvolvimento do sistema de suporte à decisão;
B. Formar grupo de trabalho interno da AGERH para acompanhar o desenvolvimento do sistema;
C.Desenvolver o sistema de acordo com as especificações técnicas e ferramentas de suporte à decisão;
D. Inserir a base de dados de outorgas, hidrologia e hidrografia do Espírito Santo;
E. Capacitar a equipe técnica de outorgas da AGERH para a operação do sistema;
F.	Implementar o sistema e iniciar a análise e emissão de pareceres com o apoio do sistema.
Horizonte temporal: Médio prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA e SEAMA.
Estimativa de custos (R$): 1.650.000,00. Considera o desenvolvimento do sistema de
outorgas automatizado.
Fontes de recursos: FUNDÁGUA e Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Sistema de outorgas desenvolvido e implementado.
Meta a ser atendida: 3- Revisar metodologia e sistema de outorgas de lançamento de efluentes com
vistas à compatibilização com os sistemas de tratamento implantados e previstos, principalmente
no caso de cursos de água com baixas vazões de diluição.
Natureza: Não estrutural.
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Principais ações:
A. Formar grupo de trabalho interno da AGERH para discutir os resultados e propostas apresentadas
no PERH/ES para o enquadramento de corpos de água em classes e para outorgas de lançamento de
efluentes;
B.	Discutir melhoria nos procedimentos referentes à outorga, de acordo com as diretrizes propostas no
PERH/ES, de forma a possibilitar a emissão de outorgas para empreendimentos que proporcionem a
melhoria na qualidade da água por meio do tratamento de efluentes, mesmo que de forma transitória
considerando metas intermediárias de enquadramento e elaborar portaria administrativa com
procedimentos aperfeiçoados;
C. Implementar ajustes nos pareceres e análises para considerar as melhorias propostas e acordadas
com a equipe técnica da AGERH.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA e IEMA.
Estimativa de custos (R$): 95.000,00. Considera contratação de estudos técnicos de apoio à
equipe técnica da AGERH.
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA e Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Metodologia revisada e outorgas emitidas para os sistemas de saneamento.
Meta a ser atendida: 4- Ampliar a implantação de outorgas de águas subterrâneas no Espírito
Santo e regularizar usos já existentes do cadastro atual.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	Avaliar metodologias de outorga utilizadas em diferentes Estados para a análise de pedidos de outorga
de águas subterrâneas;
B. Definir metodologia de outorga para a explotação de águas subterrâneas e emitir resolução com
procedimentos administrativos;
C. Implementar metodologia, concluir as análises e emitir pareceres e outorgas para os pedidos já
cadastrados na AGERH.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): Não se aplica.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que
podem ser desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que podem ser
desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Outorga de águas subterrâneas implementada e emitida para a base de dados
de cadastros atual.
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Meta a ser atendida: 5- Implementar melhorias nos procedimentos administrativos e critérios de
outorga com base nas diretrizes propostas no PERH/ES e em resoluções a serem estabelecidas pelo
CERH e AGERH e resolver o passivo dos processos de outorga.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Emitir Resolução CERH consolidando os critérios e diretrizes de outorga (meta referente ao programa
de consolidação do marco legal das águas do Espírito Santo no componente Governança do SIGERH/
ES);
B. Emitir Resolução ou Portaria AGERH consolidando os procedimentos administrativos de outorga
(meta referente ao programa de consolidação do marco legal das águas do Espírito Santo);
C. Formalizar grupo de trabalho interno da AGERH para verificação de potencial de melhoria de
procedimentos administrativos, modelos de pareceres e tramitação e análise de pedidos de outorga e
solução dos passivos;
D.	Implementar melhorias nos processos de outorga e resolver passivo considerando o cumprimento do
prazo legal máximo de 120 dias entre o protocolo e a emissão do parecer conclusivo dos pedidos de
outorga.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): ANA, CERH e SEAMA.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que
podem ser desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que podem ser
desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Passivo de outorgas solucionado.
Meta a ser atendida: 6- Estabelecer prazos de validade das outorgas considerando a necessidade
de recuperação de investimentos no aumento de eficiência de uso de água.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Emitir Resolução ou Portaria da AGERH orientando os procedimentos de análise dos pedidos de
extensão dos prazos de validade das outorgas de forma a levar em consideração, quando adequado,
a recuperação dos investimentos no aumento da eficiência de uso de água, discutindo-a previamente
com as entidades representativas dos setores usuários de água.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): Associações ou Federações de usuários de água.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que
podem ser desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
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Fontes de recursos: Não se aplica: trata-se de ações sem necessidade de gastos extras ou que podem ser
desenvolvidas diretamente pelos entes do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Sistemática de análise de solicitação de outorga, considerando a demanda de
recuperação de investimentos implantada.

São apresentadas, a seguir, as diretrizes para o aperfeiçoamento da implementação do instrumento
outorga no Espírito Santo. O maior detalhe e explicação de cada diretriz consta do Relatório Técnico do
Plano de Ações.
• Deve-se almejar a integração de dados referentes aos usos da água de domínio estadual, pois, tais
dados, que se complementam, encontram-se dispersos em diferentes formatos digitais que não se
correspondem, dificultando a agregação adequada de informações
• A base de dados integrada de todos os usuários de águas de que a AGERH dispõe de informações
deve ter seus campos de preenchimento padronizado para que possam ser feitas pesquisas e análises
quanto a cada dado disponível;
• Assim que for feita a integração da base de dados de outorgas para todos os usuários de que a AGERH
dispõe de informações, deve ser desenvolvido processo de validação dos dados para os pedidos de
outorga ainda não analisados;
• O processo de validação do banco de dados deve ser realizado por bacia hidrográfica e considerar,
na priorização e escolha das bacias, a capacidade de execução e conclusão do trabalho por parte da
equipe técnica de outorgas da AGERH;
• Após a realização do processo de re-ratificação do banco de dados por bacia hidrográfica, as principais
informações referentes aos usos outorgados e indeferidos devem ser disponibilizadas no site da
AGERH, para que a sociedade e o meio técnico tenham acesso às principais informações sobre os
usos da água autorizados no Estado;
• Devem ser avaliadas alternativas de integração do banco de dados de outorgas com a base de dados
de licenciamentos ambientais do Estado, considerando a possibilidade de incremento nas informações
dos usos de recursos hídricos;
• No que se refere aos procedimentos administrativos, é fundamental que a AGERH considere a
necessidade de emolumentos por parte dos interessados para que possam fazer seus pedidos de
outorga;
• A publicação dos atos de outorga deve ser realizada pela AGERH imediatamente após a conclusão das
análises realizadas para evitar que processos deferidos não se tornem passivos em função da ausência
de publicação do ato de outorga no Diário Oficial do Estado;
• Dentre os procedimentos administrativos a serem aperfeiçoados, devem ser consideradas questões
relacionadas aos processos de renovação de outorga, que podem ser automatizadas quando o pedido
tratar da manutenção dos mesmos usos considerados na outorga atual;
• Ainda quanto aos procedimentos administrativos, devem ser verificadas outras formas de
desburocratização dos pedidos com maior celeridade na tramitação, desde o momento de protocolo
e inserção das informações no banco de dados até a emissão da portaria de outorga e sua publicação;
• É importante que os mecanismos para que a outorga seja constituída como um instrumento de
indução do uso racional da água sejam aperfeiçoados, por meio do estabelecimento de índices de
eficiência mínimos aceitáveis para cada setor e tipologia de uso da água, variáveis por bacia hidrográfica
em função de seu nível de criticidade e disponibilidade hídrica;
• Nos relatórios de conjuntura dos recursos hídricos a serem elaborados para o Estado, um dos
indicadores possíveis de serem utilizados para a avaliação da eficiência da outorga trata da relação
entre o total outorgado e o total de demanda existente pelo uso da água em cada bacia;
• Devem ser aprovadas e estabelecidas formalmente áreas de restrição de usos relacionadas às subbacias que apresentam maior índice de comprometimento hídrico e em situação de alta criticidade
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•

•
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•

•
•

•

•
•
•

hídrica, considerando as propostas apresentadas no PERH/ES de áreas de restrição de usos como
uma forma de melhorar a eficiência do uso da água e, consequentemente, melhorar os índices de
comprometimento hídrico;
Devem ser estudadas melhores formas de emitir outorgas sazonais como forma de adequar os usos
da água autorizados à realidade dos usuários, considerando, principalmente, que os usos da água para
irrigação, setor com maior uso consuntivo no Estado, são mais concentrados em um determinado
período do ano;
Devem ser discutidos e restabelecidos os valores de uso insignificante discriminados por bacia
hidrográfica ou UGRH em função do índice de comprometimento hídrico, de forma a melhor adequálos à realidade atual e como uma forma de reduzir o número de pedidos de outorga a serem analisados;
Deve ser estabelecido procedimento simplificado e automatizado para a emissão de certidões de
uso insignificante, considerando se tratar de forma importante de ganhar tempo da equipe técnica da
AGERH, sem perder a qualidade das análises;
Devem ser estabelecidas faixas de vazões de demandas por bacia hidrográfica para diferentes
complexidades de análises de processos, de forma que a equipe técnica da área de outorgas da
AGERH possa focar nos processos com maiores vazões demandadas, maior complexidade de análise
ou solicitações de outorgas coletivas;
É importante definir modelos de pareceres/notas técnicas mais simplificados para análise de pedidos de
outorga com menor índice de complexidade, com avaliações objetivas quanto ao comprometimento
hídrico e enquadramento do uso dentro de critério de uso racional;
No contexto das resoluções de outorga emitidas, é importante que sejam considerados aspectos
relacionados ao monitoramento dos usuários quanto aos seus usos efetivos, dando suporte aos
processos de fiscalização e verificação dos valores utilizados frente aos valores constantes da outorga
emitida;
Para as sub-bacias de maior comprometimento hídrico, a equipe técnica de outorgas da AGERH
deve focar em análises de outorgas coletivas, considerando critérios para a gestão interna da bacia
pelos próprios usuários e estabelecendo eixos no interior da bacia e a jusante do último usuário
onde devem ser instalados pontos de monitoramento diário de vazões, com a manutenção de vazões
residuais compatíveis com o critério de outorga;
No que se refere às outorgas para lançamento de efluentes, devem ser discutidas e implementadas novas
metodologias que induzam à melhoria ou implantação de sistemas de tratamento de efluentes com
a consideração de metas progressivas de enquadramento ou classes de enquadramento transitórias;
Para qualificar o processo de emissão de outorgas para captação de águas subterrâneas, devem
ser discutidas metodologias para análise que considerem o contexto regional dos aquíferos e das
interferências dos usos e poços explotados;
Considerar a possibilidade de estabelecer o prazo de validade das outorgas de forma a permitir a
recuperação dos investimentos para aumento da eficiência de uso de água.

3.1.7 Cobrança pelo uso da água
Programa: Cobrança pelo uso da água.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Apropriar e controlar as águas de domínio do Espírito Santo em termos
de quantidade e qualidade.
Justificativas:
• A Cobrança pelo uso de água é um dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos
previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos instituída pela Lei Estadual 10.179/2014 e ainda
não efetivamente implementado no Estado;
• Trata-se de instrumento de gestão que pode apoiar a solução dos conflitos e otimização de usos da
água no Estado.
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Meta a ser atendida:1- Discussão por parte do CERH de uma proposta de Resolução complementar
à Resolução CERH nº 004/2015 que tratou dos aspectos relacionados à implantação da cobrança.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
D. Formar grupo de trabalho do CERH para discutir a proposta de resolução de acordo com subsídios
apresentados no Relatório Técnico de Subsídios ao Plano de Ações;
E.	Aprovar proposta de resolução complementar à Resolução CERH nº004/2015.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): CBHs, entidades representativas dos usuários de água dos setores agrícola, industrial
e saneamento.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica, considerando que os custos referem-se às reuniões do CERH.
Fontes de recursos: Não se aplica, considerando que os custos referem-se às reuniões do CERH.
Indicador de desempenho: Resolução sobre cobrança aprovada.
Meta a ser atendida: 2- Promoção de uma campanha de divulgação e esclarecimento sobre a
cobrança pelo uso de água no Estado do Espírito Santo tendo como público-alvo a sociedade como
um todo, os membros dos CBHs e os usuários de água, em especial.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
a) Elaborar cartilhas com níveis diferentes de informação dirigidas à sociedade, aos membros dos
CBHs e aos usuários de água;
b) Promover palestras e oficinas junto aos CBHs com participação de membros dos CBHs
brasileiros onde a cobrança foi implantada para que divulguem os resultados alcançados;
c) Contratar especialista ou empresa de comunicação para a elaboração das cartilhas e promoção
da campanha de divulgação.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs.
Estimativa de custos (R$): 100.000,00 (Projeto e edição de 2 Cartilhas); 200.000,00 (Impressão
das cartilhas); 50.000,00 (Eventos de divulgação).
Fontes de recursos: FUNDÁGUA, PROGESTÃO e patrocinadores (a discutir com companhias
de saneamento ou indústrias).
Indicador de desempenho: Campanha realizada.
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Meta a ser atendida: 3- Estabelecer na AGERH o procedimento administrativo da cobrança.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
a) Formar grupo de trabalho interno da AGERH para discutir os procedimentos para a implementação
da cobrança;
b) Estabelecer os procedimentos e formalizar por meio de portaria ou resolução da AGERH.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): Não se aplica, considerando se tratar de procedimento interno AGERH.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica, considerando que pode ser desenvolvida com a equipe
técnica interna da AGERH.
Fontes de recursos: Não se aplica, considerando que pode ser desenvolvida com a equipe técnica
interna da AGERH.
Indicador de desempenho: Procedimento administrativo aprovado e implantado.

3.1.8 Compensação em recursos hídricos
A Lei Estadual Nº 10.179/2014 da Política Estadual de Recursos Hídricos elenca a Compensação em
Recursos Hídricos como um de seus instrumentos (Art. 6º., inc. VII), tendo sido parcialmente disciplinada.
De acordo com detalhamento e análise realizada no Relatório Técnico do Plano de Ações, no Estado
do Espírito Santo, as compensações ambientais são tratadas no âmbito do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos e Florestais e, sendo assim, os dois instrumentos serão tratados de forma conjunta, no programa
referente ao FUNDÁGUA.

37

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo

3.1.9 Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais - FUNDÁGUA
Programa: Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais – FUNDÁGUA.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Apropriar e controlar as águas de domínio do Espírito Santo em termos
de quantidade e qualidade.
Justificativas:
• O Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo tem três subcontas, sendo
a que se refere ao “suporte financeiro e auxiliar à implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos” recebe menor quantidade de recursos que a subconta, que apoia e fomenta “ações, projetos
e programas que visem ao aumento da cobertura florestal do Estado”;
• A parcela que cabe exclusivamente à subconta Recursos Hídricos, da Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos – CFURH, proveniente da geração de energia elétrica, além de
significativamente menor que os royalties, teve a parcela que cabe ao Estado recentemente reduzida
pela Lei Federal Nº. 13.661/2018;
• Com esta redução, a subconta Recursos Hídricos terá as suas aplicações grandemente comprometidas.
Segundo as estimativas realizadas e apresentadas no Relatório Técnico de Subsídios ao Plano de Ações,
a tendência é que a CFURH representará cerca de 27% dos aportes à subconta Recursos Hídricos,
que receberá no total, em média, R$ 3.357.000,00 ao ano;
• Dessa forma, o dispêndio de recursos do FUNDÁGUA para ações de recursos hídricos poderá se
mostrar bastante comprometido.
Meta a ser atendida: 1- Aumento dos aportes à subconta Recursos Hídricos do FUNDÁGUA, por
meio do aumento do percentual dos royalties de gás e petróleo de pelo menos 0,15%.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.O CERH deverá encaminhar um ofício ao Governo do Estado solicitando o aumento dos recursos
destinados à subconta Recursos Hídricos sob a justificativa da redução dos aportes resultantes da
aprovação da Lei Federal Nº. 13.661/2018. A proposta deve solicitar um aumento das contribuições
dos royalties de gás e petróleo de pelo menos 0,15%, quando seria compensada a perda de recursos
da CFURH, em termos médios, tendo por referência os montantes pagos no período 2007-2017.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): SEAMA e Executivo Estadual.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica, considerando que os custos referem-se às reuniões do CERH.
Fontes de recursos: Não se aplica, considerando que os custos referem-se às reuniões do CERH.
Indicador de desempenho: Ofício do CERH aprovado e enviado ao governador.
Meta a ser atendida: 2- Manual de acesso aos recursos da subconta Recursos Hídricos elaborado,
com regras aprovadas pelo CERH que considerem a necessidade de priorização da aplicação de
seus recursos.
Natureza: Não estrutural.
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Principais ações:
A. Elaborar e divulgar um manual de acesso aos recursos da subconta Recursos Hídricos, com regras
aprovadas pelo CERH que considerem a necessidade de priorização da aplicação de seus recursos.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): SEAMA e Executivo Estadual.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica, considerando que os custos referem-se às reuniões do CERH.
Fontes de recursos: Não se aplica, considerando que os custos referem-se às reuniões do CERH.
Indicador de desempenho: Manual aprovado pelo CERH com a priorização das aplicações da
subconta recursos hídricos.

3.1.10 Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do PERH/ES
Programa: Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do PERH/ES.
Componente: Governabilidade dos Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Promover a implementação do Plano de Ações do PERH/ES.
Justificativas:
• Para que o planejamento de políticas públicas seja eficiente é fundamental que tenha suas ações
implementadas, acompanhadas e monitoradas ao longo do tempo quanto aos seus resultados
esperados e obtidos;
• De uma forma geral, várias ações de planejamento de políticas públicas no País têm apresentado
resultados insatisfatórios em função, principalmente, da ausência de uma estrutura específica para o
acompanhamento e monitoramento das ações e sua revisão, quando necessário;
• É fundamental que se preveja uma área específica na AGERH responsável pelo acompanhamento da
implementação dos programas e ações previstos no PERH/ES e que essa área disponha de equipe e
estrutura compatíveis com a demanda;
• A Lei Estadual Nº 10.179/2014 em seu artigo 11, dispõe que a AGERH deverá publicar, a cada dois
anos, um relatório de conjuntura sobre a situação dos recursos hídricos contendo, dentre outros
pontos, a avaliação do cumprimento dos programas previstos no PERH/ES e a proposição de eventuais
ajustes nos cronogramas de obras e serviços.
Meta a ser atendida: 1- Implementar a estrutura da AGERH para o acompanhamento do PERH/
ES e concluir relatório de monitoramento dos programas e ações a cada dois anos.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Estruturar a equipe da AGERH responsável pelo acompanhamento da implementação das ações do
PERH/ES;
B. Desenvolver estratégia e pactuação formal das ações do PERH/ES;
C. Desenvolver uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento dos objetivos ODS relacionados
aos recursos hídricos;
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D. Elaborar estrutura para o relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Espírito Santo a ser
elaborado com as informações referentes ao acompanhamento da implementação do PERH/ES;
E. Elaborar relatório bienal de acompanhamento da implementação do PERH/ES junto ao relatório de
conjuntura;
F. Apresentar relatório de conjuntura e monitoramento da implementação das ações do PERH/ES junto
ao CERH.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): SEAMA e CERH.
Estimativa de custos (R$): 190.000,00. Custo relacionado à contratação de consultoria para apoio técnico
à elaboração do primeiro relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Estado.
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Estrutura da AGERH formalizada para o acompanhamento do PERH/ES e
primeiro relatório de monitoramento concluído.

3.2 Programas do Componente Gestão de Recursos Hídricos
3.2.1 Aumento na eficiência nos usos setoriais de água
Programa: Aumento na eficiência nos usos setoriais de água.
Componente: Gestão de Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Adequar as demandas às disponibilidades hídricas, em quantidade
(gestão quantitativa das demandas).
Justificativas:
• O aumento da eficiência de uso de água é uma das estratégias robustas a serem implementadas no
Estado para a compatibilização dos balanços hídricos;
• Ao longo do processo de pactuação e reuniões de acompanhamento do PERH/ES, os setores
responsáveis pela agricultura irrigada, indústria e abastecimento público reconheceram a possibilidade
de otimização de seus índices de uso da água, como forma de melhoria nos balanços hídricos das
bacias hidrográficas do Estado.
Metas a serem atendidas:
1- Aumentos de eficiência de uso da água no setor saneamento (Quadro 3.1 e Quadro 3.2);
2- Aumentos de eficiência de uso da água no setor industrial (Quadro 3.3);
3- Aumentos de eficiência de uso da água no setor irrigação: (10% até 2022, de 20% até 2030
e de 30% até 2038).
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Setor usuário: investir em tecnologias para melhoria da eficiência dos seus usos;
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B.	SIGERH/ES: acompanhar o processo e desenvolver formas de incentivo, colaborando para que as
metas sejam atingidas;
C. Capacitar técnicos do INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural para permitir multiplicar os ensinamentos para os irrigantes no Estado.
D. Estimular o surgimento de linhas de financiamento atrativas (juros subsidiados) para agricultores que
implantarem sistemas que reduzam os volumes de consumo.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): Setores usuários. Setor saneamento: CESAN – Companhia Espírito Santense
de Saneamento, SAAEs – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Concessionária privada de serviços de
saneamento (BRK Ambiental); Setor industrial: indústrias e FINDES – Federação das Indústrias do Espírito
Santo; Setor agricultura irrigada: irrigantes, FAES – Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo e
FETAES – Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo, SEAG – Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e INCAPER.
Interveniente(s): AGERH e o CERH.
Estimativa de custos (R$): Não há custos específicos para o setor recursos hídricos.
Fontes de recursos: Os custos deverão ser assumidos pelos setores, não onerando a área de recursos
hídricos. Eles variam muito entre indústrias, municípios e áreas irrigadas devido as diferentes peculiaridades
que apresentam.
Indicador de desempenho: Aumento da eficiência de uso de água em cada setor usuário do Estado.
Quadro 3.1 – Índices para o Setor Saneamento – CESAN: abastecimento de água.

*Cenários: N - Navegando em Águas Revoltas (maior dinâmica econômica); F - Flutuando em águas Conhecidas (tendencial); R Remando Contra a Corrente (menor dinâmica econômica).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
Quadro 3.2 – Índices para o Setor Saneamento – Serviços Autônomos de Água e Esgotos e empresa privada
(BRK Ambiental): abastecimento de água.

*Cenários: N - Navegando em Águas Revoltas (maior dinâmica econômica); F - Flutuando em águas Conhecidas (tendencial); R Remando Contra a Corrente (menor dinâmica econômica).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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Quadro 3.3 – Tipologias industriais com maiores usos de água no Espírito Santo.
CNAE**

Setor

Retirada (m³/s)

Consumo (m³/s)

Consumo / Retirada (%)* Redução até 2038 (%)*

10

Prod. alimentícios

0,419

0,122

29%

10%

17

Celulose, papel e
produtos de papel

0,782

0,101

13%

20%

19

Coque, produtos
deriv. petróleo e
biocombustíveis

0,375

0,321

85%

10%

24

Metalurgia

0,674

0,173

26%

30%

*Os índices de redução referem-se às referências do ano base de 2015, considerando ter sido essa a informação básica disponível
de demandas de índices de uso por setor. **CNAE – Cadastro Nacional de Atividade Econômica
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

3.2.2 Redução das cargas poluentes lançadas no meio hídrico pelos principais usos setoriais de água
Programa: Redução das cargas poluentes lançadas no meio hídrico pelos principais usos setoriais de água.
Componente: Gestão de Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Adequar as demandas às disponibilidades hídricas, em qualidade
(gestão qualitativa das demandas).
Justificativas:
• O aumento da eficiência de uso de água é uma das estratégias robustas a serem implementadas
no Estado para a compatibilização dos balanços hídricos;
• Especificamente para a qualidade da água, os balanços hídricos executados no Diagnóstico
e Prognóstico mostraram condições bastante críticas, com necessidade urgente de ações voltadas
à redução das cargas poluentes lançadas nos corpos de água do Estado.
Meta a ser atendida:
1- Reduzir os índices de lançamento de cargas orgânicas nos corpos de água
(Quadro 3.4 e Quadro 3.5).
Natureza: Não estrutural
Principais ações:
A.	Setor usuário: investir em aumento da cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e
aumentar a eficiência de remoção de poluentes nas Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs.
B.	SIGERH/ES: acompanhar o processo e desenvolver formas de incentivo, colaborando para que as
metas sejam atingidas.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos
Responsável(is) direto(s): Setor saneamento: CESAN, SAAEs e Concessionárias privadas de serviços
de saneamento.
Interveniente(s): AGERH, CBHs e CERH.
Estimativa de custos (R$): Não há custos específicos para o setor recursos hídricos.
Fontes de recursos: Os custos deverão ser assumidos pelos setores, não onerando a área de
recursos hídricos. Eles variam muito entre indústrias, municípios e áreas irrigadas devido às
diferentes peculiaridades que apresentam.
Indicador de desempenho: Redução do lançamento de poluentes em meio hídrico.
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Quadro 3.4 – Índices para o Setor Saneamento – CESAN: esgotamento sanitário.

*Cenário: N - Navegando em Águas Revoltas (maior dinâmica econômica); F - Flutuando em águas Conhecidas (tendencial); R Remando Contra a Corrente (menor dinâmica econômica). Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
Quadro 3.5 – Índices para o Setor Saneamento – Serviços Autônomos de Água e Esgotos: esgotamento sanitário.

*Cenário: N - Navegando em Águas Revoltas (maior dinâmica econômica); F - Flutuando em águas Conhecidas (tendencial); R Remando Contra a Corrente (menor dinâmica econômica). Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

3.2.3 Infraestrutura hidráulica - Regularização de vazões em grandes reservatórios, Articulação
do Programa de Construção de Barragens da SEAG com o SIGERH/ES e Conservação de Água
e Solo (caixas secas e barraginhas)
Programa: Infraestrutura hidráulica, regularização de vazões em grandes reservatórios, Articulação do
Programa de Construção de Barragens da SEAG com o SIGERH/ES e Conservação de Água e Solo (caixas
secas e barraginhas).
Componente: Gestão de Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Adequar as disponibilidades às demandas hídricas (gestão das disponibilidades).
Justificativas:
• De uma forma geral, verifica-se que o Estado do Espírito Santo se encontra bastante defasado quanto
à existência de reservatórios de grande porte, em relação a Unidades da Federação com problemas
similares de segurança hídrica;
• Observa-se que existem estudos que identificaram grande número de reservatórios que poderão não
apenas promover o aumento da segurança hídrica, como dinamizar a economia regional;
• Grandes reservatórios apresentam problemas sociais e ambientais, resultantes do deslocamento de
populações na sua área de inundação e alterações do regime hídrico, eliminação de APPs – Áreas de
Preservação Permanente, entre outros impactos. Porém, em certos casos, podem ser considerados
relevantes para a mitigação de problemas de segurança hídrica, e para aproveitamento das oportunidades
de dinamização da economia regional;
• Há a necessidade de realização de estudos específicos e detalhados quanto ao potencial de implantação
de grandes reservatórios, tanto para avaliação de suas eficiências hídricas, quanto para consideração
de seus impactos na economia, na sociedade e no meio ambiente, atualizando e aprimorando os
estudos existentes;
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• É importante promover articulações entre a AGERH e a SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo voltadas à implementação e operação de
pequenas e médias barragens de regularização de vazões, mitigando os riscos de suas interferências
com usos outorgados e de rompimentos em cascata;
• O Programa Estadual de Construção de Barragens acha-se em implantação pela SEAG, prevendo a
construção de 60 barragens;
• Além destas 60 pequenas barragens, existem outras 6 que foram objeto de Convênio entre a SEAG
e a CESAN;
• A implantação dos reservatórios, porém, alteram o regime hidrológico e podem gerar problemas
de balanços hídricos e de rompimentos nas áreas de jusante, tanto afetando populações e áreas
produtivas, como outros reservatórios, propagando em cascata o problema de colapso;
• Devido aos fatores previamente relatados entende-se ser necessária a existência de articulações entre
a SEAG e o SIGERH/ES na seleção da localização, na regulação da segurança estrutural da construção
e na sua operação;
• As zonas de recarga permitem o aumento da alimentação dos aquíferos que com o tempo alimentarão
a vazão de base dos rios a eles conectados e com isto aumentando as vazões de estiagem;
• A contenção da erosão do solo não apenas evita a perda da sua camada fértil, que permite maior
produtividade agrícola, como também evita o assoreamento dos corpos hídricos que pode trazer
prejuízos econômicos e ambientais;
• Há necessidade de ser institucionalizado um programa em nível de Estado, visando à implantação
de estruturas de contenção de águas pluviais para a criação de zonas de recarga de aquíferos e
a contenção de erosão do solo pelos seus impactos favoráveis na quantidade e na qualidade dos
recursos hídricos, citando-se como exemplos, as caixas secas.
Meta a ser atendida: 1- Estudo de regularização de vazões em grandes reservatórios.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Estudo dos relatórios apresentados;
B. Avaliação das prioridades atribuídas;
C. Estimativas das vazões regularizadas, considerando novas informações em relação
aos estudos realizados;
D. Avaliação a campo das suas localizações e da área inundada;
E. Avaliação dos impactos sociais e ambientais dos reservatórios;
F. Hierarquização dos reservatórios, quanto ao mérito;
G. Seleção dos reservatórios que deverão ser analisados em maiores detalhes, por projetos básicos,
para confirmar suas eficiências econômicas, social e ambiental.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs.
Estimativa de custos (R$): 400.000,00 para consideração nos planos de bacias dos rios Itaúnas e São
Mateus, que já se encontram em elaboração, mas podem ser aproveitados para sinergia nos estudos
e coerência nos resultados. Os custos de projeto não são considerados uma vez que dependem dos
reservatórios serem selecionados na análise realizada no contexto dos planos de bacias.
Fontes de recursos: AGERH, FUNDÁGUA, Federações de usuários de água.
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Indicador de desempenho: Estudos concluídos e reservatórios avaliados quanto aos méritos econômicos
e os impactos sociais e ambientais, bem como selecionados para estudos de maior detalhe.
Meta a ser atendida: 2- Articulação do Programa de Construção de Barragens da SEAG com o
SIGERH/ES.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Articulações por meio de reuniões realizadas em escritório, vinculadas ao desenvolvimento do
protocolo estabelecido entre AGERH, IDAF e SEAG.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH, IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo e SEAG.
Interveniente(s): CERH, CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente e CBH.
Estimativa de custos (R$): Não se aplica, considerando que os custos são relacionados a reuniões
dos órgãos públicos do Espírito Santo para articulação entre o programa de barragens e o SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não se aplica, considerando que os custos são relacionados a reuniões dos
órgãos públicos do Espírito Santo para articulação entre o programa de barragens e o SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Protocolo de articulação aprovado.
Meta a ser atendida: 3- Implementação do programa de conservação de água e solo com a
construção de caixas secas e barraginhas em todos os municípios que se encontram em áreas cujas
estimativas de perdas de solo superem 5 t/ha/ano, com recursos para iniciar a implementação das
intervenções previstas.
Natureza: Estrutural.
Principais ações:
a) Planejamento das atividades;
b) Seleção dos locais em que serão implementadas as estruturas;
c) Construção de caixas secas e barraginhas.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH, a SEAG, por intermédio do INCAPER e as Prefeituras Municipais.
Interveniente(s): Proprietários rurais e os CBHs.
Estimativa de custos (R$): Depende do montante de municípios e número de estruturas a
serem implementadas, envolvendo contratação de restroescavadeiras e construção das caixas secas.
Fontes de recursos: Orçamentos Estadual e Municipais; contribuição dos produtores rurais.
Indicador de desempenho: Municípios atendidos e obras executadas: número de caixas secas construídas.
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3.2.4 Partilha negociada de águas em períodos de escassez extrema
Programa: Partilha negociada de águas em períodos de escassez extrema.
Componente: Gestão de Recursos Hídricos.
Objetivo estratégico: Adequar as disponibilidades às demandas hídricas (gestão das disponibilidades).
Justificativas:
• Em situações de escassez hídrica prolongada nas quais os critérios estatísticos que são utilizados
para emissão de outorgas se apresentam excessivamente otimistas e, portanto, insuficientes para
minimizar o colapso dos mananciais, é necessário estabelecer procedimentos de alocação negociada
dos volumes de água disponíveis;
• O Espírito Santo já promoveu experiência neste sentido, ao longo da crise hídrica iniciada em 2014, na
forma dos Acordos de Cooperação Comunitária que organizou os usuários de água de bacias críticas
quanto ao balanço hídrico quantitativo;
• De toda forma, há a necessidade da institucionalização dessas alocações ou partilhas de forma a definir
procedimentos objetivos e sua aplicação com monitoramento e publicidade dos resultados, além de
ajustes.
Meta a ser atendida: 1- Estudo de regularização de vazões em grandes reservatórios.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Formação de Grupo de Trabalho – GT no CBH para identificar as sub-bacias críticas a serem objeto
de ACC;
B. Realização de Oficina de Capacitação dos usuários de cada sub-bacia crítica sobre o processo de
alocação ou partilha negociada;
C. Incentivo para a organização formal dos usuários em associações;
D. Construção dos Marcos Regulatórios;
E.	Acompanhamento das ações para efetivação das alocações de água (monitoramento, instrumentação
e regulação);
F. Publicidade e acompanhamento da alocação de água;
G.Promoção do desenvolvimento de ferramenta de apoio à tomada de decisão para alocação dos
volumes disponíveis.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs e usuários de água das bacias críticas.
Estimativa de custos (R$): As principais ações têm custos incluídos dentro do contexto das atividades
da AGERH (outorgas) e CBHs. Acrescenta-se R$ 10.000,00 para cada bacia crítica para ações
de capacitação dos usuários de água e orientações para construção do Marco Regulatório.
Fontes de recursos: Orçamento da AGERH, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Sub-bacias identificadas, usos cadastrados e outorgados; capacitação realizada
e Marco Regulatório aprovado, monitoramento, instrumentação, regulação e publicidade realizados de
acordo com as demandas.

46

PERH/ES

3.3 Programas do Componente Gestão Ambiental das Águas
3.3.1 Identificação, inventário e valorização de serviços ambientais prestados pela água
Programa: Identificação, inventário e valorização de serviços ambientais prestados pela água.
Componente: Gestão Ambiental das Águas
Objetivo estratégico: Identificar e valorizar os serviços ambientais prestados pela água.
Justificativas:
• Há dificuldade de serem quantificados os serviços ambientais prestados pela água na natureza, o que
leva a não serem considerados, ou a serem insuficientemente valorados por decisões subjetivas e às
vezes arbitrárias nos processos deliberativos;
• A não consideração de que estes serviços têm valor, e que eles devem ser considerados nos processos
deliberativos relacionados a intervenções, determina que muitas vezes sejam tomadas decisões que
não atendem ao interesse público.
Meta a ser atendida: 1- Revisão da literatura sobre valoração ambiental.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A. Revisão da literatura sobre valoração ambiental: realizar uma revisão das abordagens de valoração
ambiental desenvolvidas e aplicadas em diversas situações, e que possam ser adotadas no Estado do
Espírito Santo.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): Entidades de pesquisa.
Interveniente(s): FAPES, FUNDÁGUA, CNPq e CBH.
Estimativa de custos (R$): 40.000 para bolsas de pesquisa.
Fontes de recursos: FAPES – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo,
FUNDÁGUA e CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Indicador de desempenho: Revisão de literatura elaborada.
Meta a ser atendida: 2- Proposta de metodologias de valoração dos serviços ambientais prestados
pela água.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A. Elaboração de proposta de metodologias de valoração dos serviços ambientais prestados pela água:
com base na revisão de literatura propor metodologias alternativas de valoração ambiental aplicáveis
à realidade capixaba.
Horizonte temporal: Curto prazo.
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Responsável(is) direto(s): Entidades de pesquisa.
Interveniente(s): FAPES, FUNDÁGUA, CNPq e CBH.
Estimativa de custos (R$): 60.000 para bolsa de pesquisa.
Fontes de recursos: FAPES, FUNDÁGUA e CNPq.
Indicador de desempenho: Relatório com propostas metodológicas.
Meta a ser atendida: 3- Teste das metodologias de valoração de serviços ambientais em casos
reais do Estado do Espírito Santo.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A. Teste das metodologias selecionadas a ambientes hídricos relevantes do Espírito Santo, para avaliar
seus desempenhos, permitir críticas e aperfeiçoamentos.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): Entidades de pesquisa.
Interveniente(s): FAPES, FUNDÁGUA, CNPq e CBH.
Estimativa de custos (R$): 250.000 para bolsas de pesquisa, transporte, diárias, testes laboratoriais, etc.
Fontes de recursos: FAPES, FUNDÁGUA e CNPq.
Indicador de desempenho: Relatório com aplicação e avaliação das metodologias.
Meta a ser atendida: 4- Discussão pública dos resultados alcançados com o teste em casos reais
das metodologias de valoração de serviços ambientais visando a obtenção de aprimoramentos.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A.	Submeter os resultados alcançados a discussões públicas, para obtenção de contribuições que
permitam o aperfeiçoamento das metodologias.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): Entidades de pesquisa.
Interveniente(s): FAPES, FUNDÁGUA, CNPq e CBH.
Estimativa de custos (R$): 50.000 para divulgação e organização de reuniões com especialistas convidados.
Fontes de recursos: FAPES, FUNDÁGUA e CNPq.
Indicador de desempenho: Relatório dos resultados da discussão pública.
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Meta a ser atendida: 5- Elaboração de Manual de Valoração de Serviços Ambientais prestados
pela água como orientação para seu uso nos processos deliberativos relacionados às intervenções
no meio hídrico.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A. Elaboração do Manual que servirá como guia para a aplicação das metodologias aos processos
deliberativos relacionados a intervenções no meio hídrico.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos
Responsável(is) direto(s): Entidades de pesquisa.
Interveniente(s): FAPES, FUNDÁGUA, CNPq e CBH.
Estimativa de custos (R$): 20.000 para bolsa de pesquisa, edição e impressão.
Fontes de recursos: FAPES, FUNDÁGUA e CNPq.
Indicador de desempenho: Manual de Valoração Ambiental dos Serviços Ambientais prestados pela
água elaborado.
Meta a ser atendida: 6- Deliberação do CERH com relação à adoção do Manual como critério
de avaliação de projetos que interferem no meio aquático.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A.	Deliberação por parte do CERH do Manual, que passará a orientar as propostas de intervenções no
meio hídrico, em termos de comprometimento dos serviços ambientais prestados pela água e pelos
ambientes aquáticos.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): Entidades de pesquisa e CBHs.
Estimativa de custos (R$): Não há custos específicos, considerando se tratar de reunião do CERH.
Fontes de recursos: Não há custos específicos, considerando se tratar de reunião do CERH.
Indicador de desempenho: Resolução aprovada pelo CERH.
Meta a ser atendida: 7- Revisão e aperfeiçoamentos do manual, de forma sistemática, e da
Resolução que o aprova.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A.	Realizar revisões dos resultados da aplicação das metodologias e propor seus aperfeiçoamentos
gerando atualizações do Manual, com periodicidade de 4 anos.
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Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): CERH e entidades de pesquisa.
Interveniente(s): FAPES, FUNDÁGUA, CNPq e CBH.
Estimativa de custos (R$): 50.000,00.
Fontes de recursos: FAPES, FUNDÁGUA e CNPq.
Indicador de desempenho: Revisões e aperfeiçoamentos do Manual elaborados a cada 4 anos.

3.3.2 Pagamento por Serviços Ambientais e Criação do Selo Azul de Sustentabilidade
Programa: Pagamento por Serviços Ambientais e Criação do Selo Azul de Sustentabilidade
Componente: Gestão Ambiental das Águas.
Objetivo estratégico: Proteger (preservar, conservar e recuperar) os ambientes aquáticos e os ambientes
terrestres que os favoreçam como garantia da continuidade dos serviços ambientais por eles prestados.
Justificativas:
• A revitalização de bacias constitui um programa eficiente para a produção de benefícios ambientais e
econômicos permanentes, envolvendo o aumento das vazões mínimas dos cursos de água, o controle
da erosão e do assoreamento, a recuperação da fertilidade dos solos e da vegetação natural e o uso
criterioso de agroquímicos, sem comprometimento da integridade ecológica;
• O PSA – Pagamento por Serviços Ambientais estimula o potencial beneficiário a adotar boas práticas de
manejo mediante um pagamento pelos serviços ambientais que tais práticas promovem: recuperação
ou proteção da mata ciliar e das zonas de recarga, por exemplo;
• A criação de um Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica pode agregar valor aos produtos ofertados e
contribuir para melhorar a imagem pública dos usuários de recursos hídricos (produtores rurais e
agroindústrias), dentro da visão de Responsabilidade Social;
• O Selo Azul deve sensibilizar o poder público, usuários e sociedade civil a fixarem metas que promovam
o uso eficiente de água, com a eliminação de desperdícios e controle do lançamento de poluentes
e, ainda, incentivar a adoção de práticas eficientes de manejo de irrigação para o uso de água na
agricultura.
Meta a ser atendida: 1- Implantação de Programas de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA,
a exemplo do Programa Reflorestar da SEAMA e do Programa Produtor de Água da ANA.
Natureza: Ações de natureza estrutural e não estrutural.
Principais ações:
A. Fase 1 – Concepção;
B. Fase 2 – Elaboração;
C. Fase 3 – Implantação;
D. Fase 4 – Execução;
E.	PSA alternativo.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH, CBHs e UGP – Unidade de Gestão do Projeto.
Interveniente(s): Proponente, órgãos públicos, de extensão rural, agente financeiro, e produtores
rurais participantes.
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Estimativa de custos (R$): Fase 1: sem custos externos, considerando apenas reuniões de CBH;
fase 2: 320.000,00 para a elaboração do projeto; fase 3: custos assumidos diretamente pelos
participantes; fase 4: custos são dependentes das fases 1 a 3; fase 5: não envolve custos.
Fontes de recursos: Fase 1: não se aplica; fase 2:ANA, com aportes da AGERH e do CBH; fase 3: INCAPER
e entidades de assistência técnica e extensão rural para treinamento dos produtores rurais; produtores
rurais, nos investimentos em suas propriedades com financiamento da FUNDÁGUA e de bancos com
linhas de crédito para a agricultura; fase 4: AGERH no que se refere ao monitoramento dos recursos
hídricos; entidades donantes, para pagamento dos serviços ambientais aos produtores rurais; fase 5: não
envolve custos.
Indicador de desempenho: Aumento de quantidade e a melhoria de qualidade de água verificadas
por meio do monitoramento dos recursos hídricos a ser executado pela AGERH.
Meta a ser atendida: 2- Criar um Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica e atingir, em até 2022,
20% de produtores certificados em áreas de drenagem adjacentes a mananciais de abastecimento
de água e 10% de produtores certificados no restante do Estado.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Definir um protocolo produtivo para os produtos agrícolas que habilite o produtor à certificação;
B. Credenciar uma entidade certificadora;
C. Obter a adesão das agroindústrias por meio de acordo com os CBHs;
D. Obter a adesão da sociedade por meio de uma campanha de divulgação dos produtos certificados
com Selo Azul;
E. Divulgar entre os produtores as vantagens da certificação, buscando as suas adesões.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): Ação 1: AGERH, CBHs e SEAG; ação 2: INCAPER ou outras entidades
de assistência técnica e extensão rural; ações 3 a 5: AGERH, CBHs e SEAG.
Interveniente(s): Ação 1: Sindicatos rurais e de trabalhadores rurais; ação 2: não se aplica; ação 3:
Agroindústrias, FINDES; ação 4: ONGs – Organizações Não Governamentais e comunidades religiosas;
ação 5: FAES e FETAES.
Estimativa de custos (R$):A contratação de agência de publicidade tem custo estimado de R$ 100.000,00,
sendo que a campanha propriamente dita custará algo da ordem de R$ 100.000.00 a cada ano, com
elaboração de material de divulgação e sua distribuição. Conta-se para esta divulgação com a participação
dos meios de comunicação do Estado: jornais, rádios, etc.
Fontes de recursos: A maior parte das atividades poderá ser executada com recursos dos produtores,
agroindústria e demais entidades envolvidas, incluindo as doadoras. Quando necessário, o FUNDÁGUA
poderá aportar recursos de pequena monta para custeio de atividades específicas.
Indicadores de desempenho: Criação de um mercado que valorize os produtos certificados com o Selo
Azul de Sustentabilidade Hídrica, pagando um valor diferenciado, que estimule aos produtores rurais a
adesão. Número de produtores e agroindústrias certificadas.
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Cabe comentar que apesar de certas semelhanças o Programa Reflorestar é um programa de
Compensação e não um Programa de PSA como o Produtor de Água. O PSA se caracteriza por haver um
beneficiário dos serviços ambientais que paga aos que os produzem; a Compensação Ambiental ou em
Recursos Hídricos, como o Reflorestar, envolve o pagamento, ou desoneração de agentes que prestam
serviços ambientais de interesse público, mas que não é possível identificar um beneficiário com disposição
a pagar por estes serviços.

3.3.3 Capacitação de produtores rurais para conservação de água, solo e florestas
Programa: Capacitação de produtores rurais para conservação de água, solo e florestas.
Componente: Gestão Ambiental das Águas.
Objetivo estratégico: Proteger (preservar, conservar e recuperar) os ambientes aquáticos e sistemas
associados como garantia da continuidade dos serviços ambientais por eles prestados, por meio do
favorecimento do processo de geração de conhecimento para a aplicação de boas práticas de conservação
do solo e da água que levem à redução do processo erosivo e da degradação das terras.
Justificativas:
• O Diagnóstico deste PERH/ES apontou importantes processos erosivos e de degradação das terras
associados a características naturais e, também, ao uso inadequado do solo;
• Os processos de erosão identificados são mais fortes quando estão associadas condições de uso
intensivo (como o caso de culturas anuais) com baixo uso de tecnologias conservacionistas e solos
rasos e íngremes;
• A capacitação é de indiscutível valia para o nivelamento de conceitos, discussão e estabelecimento
de acordos sobre as melhores e mais adequadas tecnologias para a conservação do solo e da água, a
definição de estratégias de intervenção, o conhecimento e necessidade de aplicação da legislação em
vigor e a troca de conhecimento e experiências entre os participantes do processo.
Meta a ser atendida: 1- Capacitar 50 técnicos da Extensão Rural, Empresas Agrícolas e Prefeituras
Municipais em boas práticas de conservação do solo e da água, através de 3 cursos, durante o ano
de 2019.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Identificar municípios a serem contemplados e atores sociais participantes;
B. Formalizar termo de Cooperação Técnica entre os entes participantes;
C. Capacitar os técnicos responsáveis pela assistência técnica aos produtores dos municípios participantes.
Horizonte temporal: Curto prazo para que todas as ações sejam executadas em uma primeira vez e
manutenção do programa de forma permanente.
Responsável(is) direto(s): Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino: responsáveis pela geração
e disponibilização de boas práticas de conservação do solo e da água e empresa/instituição contratada
(conveniada) para a realização dos cursos de capacitação e seus instrutores.
Interveniente(s): Técnicos da Extensão Rural, de Empresas Agrícolas, Prefeituras Municipais e outras
instituições vinculadas à agricultura nos municípios contemplados.
Estimativa de custos (R$): 50.000 para contratação da capacitação prevista.

52

PERH/ES

Fontes de recursos: Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono Capacitação; Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – linha de infraestrutura e capacitação; INCAPER –
disponibilização de recursos financeiros do programa de Extensão Rural para capacitação de técnicos e
agricultores; empresas Agrícolas – disponibilização de recursos financeiros para a capacitação de técnicos
e produtores rurais.
Indicador de desempenho: Número de cursos executados comparado com o planejamento; número de
técnicos participantes dos cursos, comparado com o planejamento.
Meta a ser atendida: 2- Capacitar agricultores em boas práticas de conservação do solo e da
água nos municípios com perdas de solo estimadas maiores que 5 t/ha/ano até o ano de 2022.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Identificar municípios a serem contemplados e atores sociais participantes;
B. Capacitar produtores e jovens rurais dos municípios participantes.
Horizonte temporal: Curto prazo para os primeiros cursos e manutenção do programa de forma
permanente.
Responsável(is) direto(s): Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos
recursos hídricos e da aplicação da legislação ambiental, Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino;
responsáveis pela geração e disponibilização de boas práticas de conservação do solo e da água e empresa/
instituição contratada (conveniada) para a realização dos cursos de capacitação e seus instrutores.
Interveniente(s): Técnicos da Extensão Rural, de Empresas Agrícolas, Prefeituras Municipais e outras
instituições vinculadas à agricultura nos municípios contemplados, produtores rurais dos municípios com
perdas de solo estimadas maiores que 5 t/ha/ano.
Estimativa de custos (R$): 200.000,00 para a contratação e realização dos cursos capacitação de
produtores rurais dos municípios ao longo de todo o horizonte temporal do plano.
Fontes de recursos: Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono Capacitação; Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – linha de infraestrutura e capacitação; INCAPER –
disponibilização de recursos financeiros do programa de Extensão Rural para capacitação de técnicos e
agricultores; empresas Agrícolas – disponibilização de recursos financeiros para a capacitação de técnicos
e produtores rurais.
Indicador de desempenho: Número de produtores rurais participantes dos cursos, comparado com o
planejamento; evolução do número de propriedades rurais adotando boas práticas de conservação do solo
e da água nas áreas prioritárias, como fruto das capacitações realizadas e das estratégias de disseminação
definidas nos referidos cursos; evolução da área com uso de boas práticas de conservação do solo e da água,
adotadas pelos moradores das áreas prioritárias, como fruto das capacitações realizadas e das estratégias
de disseminação definidas nos referidos cursos; redução do aporte de sedimentos aos cursos de água e da
turbidez da água em pontos de monitoramento localizados a jusante das áreas onde foram implementadas
boas práticas de conservação do solo e da água. Adesão de produtores ao selo azul.
Meta a ser atendida: 3- Realizar dois seminários de apresentação de resultados e avaliação com
200 participantes (100 por seminário), sendo um no ano de 2020 e um no ano de 2022.
Natureza: Não estrutural.
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Principais ações:
Esta meta tem como pre-requisitos a realização dos cursos de capacitação previstos nas metas 1 e 2
deste programa. A partir daí, devem ser organizados e realizados os seminários para a apresentação e
discussão dos resultados das ações desenvolvidas de capacitação.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos
recursos hídricos e da aplicação da legislação ambiental, Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino:
responsáveis pela geração e disponibilização de boas práticas de conservação do solo e da água
e empresa/instituição contratada (conveniada) para a realização dos cursos de capacitação e
seus instrutores.
Interveniente(s): Técnicos da Extensão Rural, de Empresas Agrícolas, Prefeituras Municipais e outras
instituições vinculadas à agricultura nos municípios contemplados, produtores rurais dos municípios
com perdas de solo estimadas maiores que 5 t/ha/ano: responsáveis pela adoção de boas práticas de
conservação do solo e da água, prefeituras e empresas agrícolas.
Estimativa de custos (R$): 40.000,00 para a organização e execução dos seminários.
Fontes de recursos: Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono Capacitação; Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – linha de infraestrutura e capacitação; INCAPER
– disponibilização de recursos financeiros do programa de Extensão Rural para capacitação de técnicos
e agricultores; empresas Agrícolas – disponibilização de recursos financeiros para a capacitação de
técnicos e produtores rurais.
Indicador de desempenho: Número de seminários realizados e número de participantes.
Meta a ser atendida: 4- Produzir 5 mil cartilhas de boas práticas de conservação do solo e da
água, até o ano de 2020.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Elaborar modelo de cartilha sobre boas práticas de conservação do solo e água com principais
informações dos cursos de capacitação;
B.	Produzir cartilha sobre boas práticas de conservação do solo e água.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH e INCAPER.
Interveniente(s): Órgãos estaduais e federais condutores das políticas de gerenciamento dos recursos
hídricos e da aplicação da legislação ambiental, Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Ensino, Técnicos
da Extensão Rural, de Empresas Agrícolas, Prefeituras Municipais e outras instituições vinculadas à
agricultura nos municípios contemplados, produtores rurais dos municípios com perdas de solo estimadas
maiores que 5 t/ha/ano.
Estimativa de custos (R$): 6.000,00 para a produção das cartilhas.
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Fontes de recursos: Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono Capacitação; Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – linha de infraestrutura e capacitação; INCAPER –
disponibilização de recursos financeiros do programa de Extensão Rural para capacitação de técnicos e
agricultores; empresas Agrícolas – disponibilização de recursos financeiros para a capacitação de técnicos
e produtores rurais.
Indicador de desempenho: Cartilhas produzidas e distribuídas.

3.4 Programas do Componente Governança de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo
3.4.1 Consolidação do Marco Legal das águas do Espírito Santo
Programa: Consolidação do Marco Legal das águas do Espírito Santo.
Componente: Governança de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo
Objetivo estratégico: Aprimorar a legislação de recursos hídricos: normas legais (leis) e
infralegais (decretos, resoluções e portarias, etc.).
Justificativas:
• O Diagnóstico realizou diversas análises referentes aos aspectos legais e institucionais da implementação
do SIGERH/ES;
• Nos estudos desenvolvidos, foram verificadas uma série de lacunas no que se refere à legislação de
recursos hídricos no Espírito Santo, com necessidade de ajustes ou disciplinamento legal. Com isso, há
a necessidade da AGERH e do CERH revisarem ou elaborarem portarias ou resoluções disciplinando
a aplicação dos instrumentos de gestão;
• Ainda no Diagnóstico, foi verificada a necessidade de reavaliar os limites das UGRHs considerando
a existência de iniciativas para readequação das bacias que formam alguns dos Comitês de Bacia
Hidrográfica.
Meta a ser atendida: 1- Implantar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Espírito
Santo.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Elaborar Portaria da AGERH com os detalhes técnicos do SEIRH/ES.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): Não se aplica.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Portaria da AGERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Portaria da AGERH.
Indicador de desempenho: Portaria da AGERH aprovada.
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Meta a ser atendida: 2- Deliberação sobre Resoluções do CERH que orientam o processo de
planejamento de recursos hídricos e de enquadramento de corpos de água em classes de qualidade
no Espírito Santo.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Elaborar proposta de Resolução que atualize a Resolução CERH nº 28/2011 que trata do planejamento
e enquadramento de recursos hídricos no Espírito Santo, com diretrizes gerais visando a uniformização
e articulação destas atividades.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): AGERH e CBHs.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH
ou Portaria da AGERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH
ou Portaria da AGERH.
Indicador de desempenho: Resolução do CERH aprovada.
Meta a ser atendida: 3- Emitir Resolução CERH consolidando os critérios e diretrizes de outorga
e consolidando os procedimentos administrativos de outorga, e Portaria da AGERH disciplinando
os procedimentos de fiscalização dos usos da água.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
Resolução de critérios de outorga:
A. Elaborar minuta de resolução por parte da equipe técnica da AGERH, com base na experiência obtida
e nos resultados e diretrizes apresentados junto ao PERH/ES;
B. Formar grupo de trabalho do CERH específico para a discussão do tema, com a participação da
AGERH, por meio da proposta inicialmente desenvolvida na primeira etapa;
C. Discutir a minuta de resolução apresentada pela AGERH, realizar ajustes porventura necessários e
encaminhar para a plenária do CERH a versão aprovada no grupo de trabalho;
D. Discutir minuta de resolução encaminhada pelo grupo de trabalho e aprovar pelo CERH;
E.	Publicar resolução aprovada pelo CERH.
Portaria ou Resolução de procedimentos administrativos de outorga:
A. Formar grupo de trabalho interno para discutir a revisão dos procedimentos administrativos de
outorga;
B. Elaborar minuta de portaria com base nas diretrizes propostas pelo PERH/ES, experiência obtida pela
equipe técnica de outorgas da AGERH com os procedimentos atuais e avaliação de procedimentos de
outorga de outros Estados e suas vantagens e desvantagens;
C.Discutir a minuta de portaria no grupo de trabalho interno da AGERH;
D.Publicar a portaria ou resolução aprovada.
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Portaria ou Resolução de procedimentos de fiscalização:
A. Avaliar e discutir experiências obtidas com processos de fiscalização realizados por outros estados
e suas vantagens e desvantagens, bem como benefícios e problemas encontrados de forma a servir
como base para o desenvolvimento dos procedimentos formais de fiscalização da AGERH;
B. Formar grupo de trabalho interno para discutir a minuta de resolução ou portaria de procedimentos
de fiscalização;
C. Elaborar minuta de resolução ou portaria e aprovar junto à AGERH;
D.	Publicar a portaria ou resolução aprovada.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH e AGERH.
Interveniente(s): Não se aplica.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH
ou Portaria da AGERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH
ou Portaria da AGERH.
Indicador de desempenho: Resoluções CERH e Portarias AGERH aprovadas.
Meta a ser atendida: 4- Implantar a cobrança pelo uso de água no Espirito Santo, deliberando
previamente sobre Resolução do CERH homologando os mecanismos e critérios específicos
de cobrança pelo uso da água nas bacias onde foram aprovados pelos respectivos CBHs, e de
Resolução geral de cobrança que considere formas alternativas de pagamento, como pela prestação
de serviços ambientais, limites aos impactos financeiros da cobrança sobre setores usuários mais
sensíveis, entre outros procedimentos.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Promover um programa de esclarecimento sobre os objetivos, formas, impactos e benefícios da
cobrança pelo uso de água nos moldes que foi proposto no Programa de Cobrança pelo Uso de Água,
previamente à implantação da cobrança;
B.	O CERH deve aprovar deliberação com a homologação dos mecanismos de cobrança pelo uso de
água aprovados pelos CBHs;
C.	Aprovar resolução de cobrança que considere formas alternativas de pagamento, como pela prestação
de serviços ambientais, limites aos impactos financeiros da cobrança sobre setores usuários mais
sensíveis, entre outros procedimentos.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH, AGERH e CBHs.
Interveniente(s): Agência de Bacia, ou Delegatária, ou Entidade Executiva de Bacia.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa
são vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução
do CERH ou Portaria da AGERH.
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Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução
do CERH ou Portaria da AGERH.
Indicador de desempenho: Resoluções aprovadas e primeiro boleto emitido em cada bacia
com mecanismos aprovados pelo CBH e CERH.
Meta a ser atendida: 5- Deliberar sobre Resolução do CERH com diretrizes e critérios aprimorados
para a Compensação em Recursos Hídricos.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. CERH e a SEAMA devem apresentar demandas ao Executivo para que seja aprovada uma legislação
que estabeleça o percentual e os critérios de repasse aos municípios do ICMS – Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços, constituindo o ICMS Ecológico a ser distribuído mediante
preceitos ecológicos, entre os quais deve ser considerada a proteção dos recursos hídricos.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): Não se aplica.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa
são vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de
Resolução do CERH.
Indicador de desempenho: Resolução do CERH com as diretrizes para o FUNDÁGUA.
Meta a ser atendida: 6- Deliberar sobre Resolução do CERH com diretrizes e critérios aprimorados
para o FUNDÁGUA.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	O CERH deve encaminhar ao Executivo Estadual demanda de aumento do percentual de repasse
dos royalties do petróleo para a subconta Recursos Hídricos de forma a compensar a redução dos
aportes por parte da Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos provenientes do setor
geração de energia hidrelétrica;
B. Emitir Resolução do CERH com diretrizes e critérios aprimorados para o FUNDÁGUA.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): Não se aplica.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa
são vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
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Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
Indicador de desempenho: Resolução CERH com os critérios e diretrizes definidos.
Meta a ser atendida: 7- Deliberar sobre Resolução regulamentando o art. 51 da Lei no 9433/97,
alterado pela Lei no 10.881/04, estabeleceu que “o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e
os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos
relacionadas no art. 47 [...], por prazo determinado, o exercício de funções de competência das
Agências de Água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos”.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A. Emitir Resolução do CERH com o disciplinamento dos critérios previstos na meta.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH
Interveniente(s): Não se aplica
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
Indicador de desempenho: Resolução CERH aprovada.
Meta a ser atendida: 8- Deliberar sobre Resolução CERH revendo, se for o caso, os limites de
atuação dos CBHs e, caso se julgue pertinente, como recomendado, revogando as UGRHs.
Natureza: Não estrutural.
Principal ação:
A. Emitir Resolução do CERH a revisão dos limites de atuação dos CBHs e revisão das UGRHs.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): CERH.
Interveniente(s): Não se aplica.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa são
vinculadas à análise, discussão e aprovação de propostas que levarão à aprovação de Resolução do CERH.
Indicador de desempenho: Resolução CERH aprovada.
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3.4.2 Comunicação e mobilização social
Programa: Comunicação e mobilização social.
Componente: Governança de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo.
Objetivo estratégico: Aumentar a visibilidade do SIGERH/ES junto à sociedade capixaba visando
a facilitação do cumprimento de suas atribuições por meio de uma gestão compartilhada e
participativa dos recursos hídricos.
Justificativas:
• Os estudos desenvolvidos nas etapas de Diagnóstico e Prognóstico do PERH/ES avaliaram aspectos
relacionados ao funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito
Santo e verificaram que um dos pontos de necessidade de avanços e melhoria trata da comunicação
do setor com a sociedade em geral;
• Dentre as variáveis avaliadas no processo de Prospectiva Estratégica Territorial – PET, a comunicação
foi inclusive uma daquelas verificadas com necessidade de maiores avanços nesse processo de
planejamento e com participação importante do órgão gestor;
• Os resultados da atuação da AGERH e dos outros entes do Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos devem ser divulgados para a sociedade em geral tanto no sentido de dar maior visibilidade
à sociedade em relação ao funcionamento do sistema e as responsabilidades de cada entidade quanto
para identificar possibilidades de maior apoio e participação de usuários e de representações da
sociedade civil;
• Um aspecto verificado de melhoria imediata e objetiva trata da disponibilização de informações
completas e atualizadas sobre a política e a legislação de recursos hídricos no site da AGERH.
Atualmente, a legislação de recursos hídricos tem parte de suas informações disponíveis no site do
IEMA e parte no site da AGERH em diferentes locais e de forma desatualizada para vários temas.
Meta a ser atendida: 1- Atualizar o site da AGERH quanto à legislação de recursos hídricos e aos
atos dos CBHs e do CERH (convocatórias, atas, deliberações e ações).
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	Sistematizar a base de dados de legislação de recursos hídricos capixaba advinda dos estudos do
PERH/ES;
B.	Sistematizar a base de dados de legislação de recursos hídricos do CERH advinda do PERH/ES e
levantar outras informações como pautas de reuniões, convocatórias, atas e moções;
C. Identificar e levantar os atos e documentos de cada CBH, envolvendo pautas de reuniões, convocatórias,
atas, deliberações, composição, moções, etc.;
D. Estabelecer links específicos no site da AGERH para a disponibilização das informações obtidas e
atualizar o site;
E. Desenvolver estratégia para recebimento de novos documentos e atos legais do SIGERH/ES, CBHs e
CERH e manter atualização das informações no site.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): SEAMA, CERH, CBHs e IEMA.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa
são vinculadas a ações que podem ser desenvolvidas pela equipe técnica da AGERH.
Fontes de recursos: Não há custos associados, considerando que as atividades deste programa
são vinculadas a ações que podem ser desenvolvidas pela equipe técnica da AGERH.
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Indicador de desempenho: Site da AGERH atualizado com a legislação de recursos hídricos e atos
de CBHs e CERH.
Meta a ser atendida: 2- Elaborar e implementar um plano/estratégia de comunicação do SIGERH/
ES e do PERH/ES, executar as ações previstas e monitorar os resultados por meio de indicadores.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	Desenvolver estratégia para a obtenção das informações referentes à atuação do SIGERH/ES e à
implementação do PERH/ES e seus resultados;
B. Definir meios e locais para a apresentação das informações para o público-alvo do programa, que
envolve a sociedade em geral e os entes do SIGERH/ES;
C. Definir responsáveis pela busca das informações e documentos e sua sistematização de forma a
possibilitar a divulgação à sociedade;
D. Desenvolver estratégias específicas para divulgação de informações para diferentes perfis da sociedade,
considerando público-alvo formado por entes do SIGERH/ES e sociedade em geral, com diferentes
interesses, graus de conhecimento do sistema e compreensão das informações;
E. Elaborar peças de comunicação para a divulgação de informações, considerando textos, áudios, vídeos
e outros formatos que potencializem a comunicação com a sociedade;
F. Estabelecer estratégia para a obtenção dos resultados dos indicadores de impacto e de desempenho,
periodicidade e responsáveis pelo monitoramento;
G. Estabelecer estratégia de divulgação dos meios de comunicação quando do desenvolvimento de ações
dos outros programas, potencializando os resultados do programa para a sociedade;
H.	Divulgar as informações e resultados do SIGERH/ES e do PERH/ES por meio de relatórios de
conjuntura com frequência bienal com foco principal por meio do site da AGERH e do PERH/ES.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): SEAMA, CERH e CBHs.
Estimativa de custos (R$): 320.000,00 para elaboração do Plano de Comunicação e Mobilização Social
e Peças de Comunicação.
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Plano de comunicação elaborado e nível de implementação das ações previstas.

3.4.3 Fortalecimento institucional
Programa: Fortalecimento institucional.
Componente: Governança de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo.
Objetivo estratégico: Fortalecer os entes que participam do SIGERH/ES: SEAMA, AGERH, CERH,
CBHs, organizações civis de recursos hídricos.
Justificativas:
• No Diagnóstico desenvolvido no PERH/ES, foram verificados aspectos legais e institucionais referentes
ao funcionamento das diversas entidades do SIGERH/ES, incluindo as lacunas relacionadas a aspectos
ainda não considerados;
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• No que se refere à AGERH, foi verificado que algumas atribuições relacionadas à cobrança pelo uso da
água e agências de bacias ainda não foram implementadas. Ainda quanto aos instrumentos de gestão,
o diagnóstico mostrou que há a necessidade de incremento das ações relacionadas à implementação
do SEIRH/ES – Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos e aperfeiçoamento de sua
atuação relacionada à aplicação da outorga;
• Tratando dos CBHs, apesar de já estarem criados e implementados para todas as bacias hidrográficas
do Estado, verificou-se que ainda há bastante a se aperfeiçoar das discussões realizadas em suas
reuniões;
• Quanto ao CERH, foram identificadas potencialidades também para a melhoria em suas discussões,
principalmente no que se refere ao acompanhamento da elaboração do PERH/ES e, futuramente, da
implementação de suas ações.
Meta a ser atendida: 1- Desenvolver e implementar um plano de capacitação e educação
ambiental em recursos hídricos.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
a) Elaborar o plano de capacitação e educação ambiental e pactuar as ações com as entidades responsáveis;
b) Implementar as ações previstas no plano de capacitação e educação ambiental em recursos hídricos;
c) Executar monitoramento dos resultados da implementação do plano proposto e aperfeiçoar as ações.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): SEAMA, CERH e CBHs.
Estimativa de custos (R$): 200.000,00 para a elaboração e implementação do plano de capacitação e
educação ambiental e desenvolvimento do material.
Fontes de recursos: PROGESTÃO, FUNDÁGUA, Banco Mundial.
Indicador de desempenho: Plano de capacitação desenvolvido e implementado.
Meta a ser atendida: 2- Aprovar e instalar entidade Delegatária das ações de agência de águas
para as bacias do Estado.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A.	O Estado do Espírito Santo deverá regulamentar o art. 51 da Lei no 9433/1997, alterado pela Lei no
10.881/2004, estabelece que “o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no art. 47 [...],
por prazo determinado, o exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto esses
organismos não estiverem constituídos”;
B.	O CERH e a AGERH deverão promover estímulos a que os CBHs aprovem a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos nos prazos mais breves possíveis e, assim, concluir a implantação dos instrumentos
que integram a Política Estadual de Recursos Hídricos;
C. O CERH, ouvido os CBHs das bacias capixabas afluentes do rio Doce, deverá deliberar se uma
Agência de Bacia atenderia todos os CBHs do Estado ou aos CBHs cujos rios principais não sejam
afluentes ao Doce; neste último caso as bacias dos afluentes capixabas da bacia do rio Doce deverão
optar por serem atendidos pela Agência desta Bacia, ou pela Delegatária de suas funções;
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D.	A opção inicial mais fácil é ser criada uma Delegatária das funções de Agência de Bacia para adiante
criar a entidade definitiva, na forma de uma Agência de Bacia, quando houver experiência consolidada
sobre seu modelo jurídico mais adequado;
E.	Os CBHs, implementada a cobrança pelo uso de água em suas bacias, deverão encaminhar solicitação
de criação da entidade Delegatária para o CERH, com base na escolha realizada na etapa c);
F.	O CERH, por meio de Resolução, deverá atribuir à entidade Delegatária criada as funções de Agência
de Bacia Hidrográfica dos CBHs solicitantes;
G. Assegurada a sua sustentabilidade financeira pela cobrança pelo uso de água, a Delegatária deverá ser
instalada.
Horizonte temporal: Curto e médio prazos.
Responsável(is) direto(s): CBHs.
Interveniente(s): AGERH, SEAMA e CERH.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, uma vez que tratam-se de ações de responsabilidade
direta e custeio de entidades do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não há custos associados, uma vez que tratam-se de ações de responsabilidade
direta e custeio de entidades do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Entidades Delegatárias aprovadas para todos os CBHs do Estado.
Meta a ser atendida: 3- Elaborar relatório anual de monitoramento do desempenho dos CBHs
com base nos indicadores do programa ProComitês e discutir ações de melhorias em sua atuação.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Aprovar resolução do CERH com indicadores de avaliação dos CBHs com base no ProComitês;
B. Elaborar relatório anual de monitoramento do desempenho dos CBHs com base nos indicadores
aprovados;
C.	Apresentar e discutir resultados do relatório anual em reunião ordinária de cada CBH e propor
melhoria no funcionamento e desempenho de suas funções.
Horizonte temporal: Curto, médio e longo prazos.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): CBHs e CERH.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, uma vez que tratam-se de ações de
responsabilidade direta e custeio de entidades do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não há custos associados, uma vez que tratam-se de ações de
responsabilidade direta e custeio de entidades do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Relatório de monitoramento dos CBHs elaborado e discutido em
todos os CBHs.
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Meta a ser atendida: 4- Revisar a estrutura da AGERH de forma a adequar as equipes e funções
ao acompanhamento e cumprimento dos programas e metas do PERH/ES e para acompanhamento
das ações dos planos de bacias hidrográficas e enquadramento e da implantação e gestão de
reservatórios de usos múltiplos da água.
Natureza: Não estrutural.
Principais ações:
A. Estabelecer formalmente as responsabilidades de cada gerência e diretoria da AGERH frente aos
programas, ações e metas do PERH/ES;
B. Ajustar e direcionar a equipe técnica para o desempenho das funções relacionadas ao cumprimento
das metas do PERH/ES;
C.	Avaliar resultados do desempenho das equipes quanto ao cumprimento dos programas, ações e metas
e realizar ajustes, onde necessário.
Horizonte temporal: Curto prazo.
Responsável(is) direto(s): AGERH.
Interveniente(s): SEAMA.
Estimativa de custos (R$): Não há custos associados, uma vez que tratam-se de ações de responsabilidade
direta e custeio de entidades do SIGERH/ES.
Fontes de recursos: Não há custos associados, uma vez que tratam-se de ações de responsabilidade
direta e custeio de entidades do SIGERH/ES.
Indicador de desempenho: Estrutura da AGERH ajustada à execução e implementação do PERH/ES.
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4. PRIORIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS
A priorização e classificação dos programas propostos é realizada por meio de diferentes abordagens:
• Priorização sistêmica: pela qual se estabelece uma precedência dos programas considerando as relações
de influência e de dependência que apresentam entre si, sugerindo um cronograma de implementação;
• Classificação funcional: apresenta também uma precedência considerando um cronograma lógico no
qual os programas que geram informações necessárias à implementação dos demais são antecipados
cronologicamente quanto às suas implementações;
• Classificação temática-setorial: esta classificação distribui os programas de acordo com suas temáticas
principais entre as áreas ou setores com atribuições nas suas implementações.

4.1 Priorização sistêmica dos programas
Para avaliar a prioridade temporal dos programas adotou-se a análise da Matriz Estrutural que avalia
sistemicamente a relação de influência e dependência entre estes programas. A Matriz Estrutural tem
sido adotada no processo de classificação de variáveis em estudos de Cenarização Prospectiva. Trata-se
de uma abordagem simples na qual, a partir da indicação de que programas afetam os demais, e com que
intensidade, são geradas matrizes de influências diretas e indiretas que orientam sobre a natureza destes
programas, sempre dentro de uma visão sistêmica. A referência são os trabalhos de GODET1 (2001). A
metodologia aplicada é apresentada em detalhe no Relatório Técnico do Plano de Ações e no Relatório
Técnico de Subsídios ao Plano de Ações, sendo aqui apresentados os principais resultados.
De uma forma geral, os programas foram priorizados da seguinte forma.
1. Programas Estruturantes: são aqueles que deveriam ser implementados prioritariamente, pois os
demais programas dependem deles com diferentes intensidades, com exceção dos Autônomos, que podem
ser implementados a qualquer momento, por terem baixas dependências. São eles:
• Consolidação do Marco Legal,
• Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos,
• Cadastro, estimativa e sistematização de demandas hídricas; e
• Fortalecimento institucional.
Parece lógico este resultado. Estes programas aprimoram a base legal, obtêm informações essenciais sobre
demandas hídricas e as sistematizam em um Sistema de Informações, além de promover o Fortalecimento
Institucional que servirá como respaldo para todo SIGERH/ES.
2. Programas Estratégicos: aqueles que por suas altas dependências e altas influências devem ser
implementados com cautelas, posteriormente aos Estruturantes, devido a possíveis instabilidades que
possam acarretar. Apenas um programa foi considerado estratégico:
• Implementação dos planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas.
Os resultados indicam que um processo de planejamento de recursos hídricos deve estar respaldado
tanto pelos Programas Estruturantes, quanto pelos Reguladores. Ou seja, que o processo de planejamento
de recursos hídricos deve ser o último programa a ser implementado para que seja adequadamente
subsidiado e para que suas indicações possam ser efetivamente implementadas.
3. Programas Reguladores: que regulam e estabilizam o sistema, devendo ser implementados
cronologicamente entre as ações estruturantes e as estratégicas:
• Programas próximos a adquirir características Estratégicas, se fossem mais influentes: apenas o
programa “Aperfeiçoamento da outorga de direito de uso da água”.A grande dependência é justificada
por ele depender do cadastro de demandas, das estimativas de disponibilidade hídrica, do sistema de
informações, etc. Pelo fato de se tratar de um programa de aperfeiçoamento, pois a outorga já existe,
explica-se o fato dele não assumir o caráter estratégico, mas regulador;
GODET M., Manual de Prospectiva Estratégica. Dunod, Paris, 2001.
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• Programas com relativamente maiores dependências que influências, próximos a adquirir características
de programas Indicadores, se fossem mais dependentes: Pagamento de serviços ambientais prestados
por usuários de água, solo e florestas. Como apresenta menor influência, adquire caráter regulador, de
estabilizador do SIGERH/ES;
• Programas com relativamente menores influências do que dependências. Se tivessem menores
influências adquiririam características de programas autônomos. São programas reguladores
especialmente por apresentarem alguma dependência e influência, sobre os demais, resultando em
estabilização do SIGERH/ES. São eles:
• Comunicação e mobilização social e Capacitação de produtores rurais para conservação
de água, solo e florestas: por suas características são programas reguladores por divulgar
informações, mobilizar a sociedade e capacitar usuários de água nas boas práticas de conservação;
• Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do PERH/ES e FUNDAGUA – Fundo Estadual
de Recursos Hídricos e Florestais: a estabilização decorre de gerar conhecimento e permitir o
financiamento de programas considerados prioritários e relevantes para o SIGERH/ES;
• Partilha negociada de água: sua dependência de outros programas faz com que apresente baixa
influência. Por depender de outros programas deve esperar que seja relacionado a outros
programas; como influencia outros programas, especialmente o Aperfeiçoamento da outorga
(pois inclui esta característica) adquire caráter Regulador.
4. Programas Autônomos: que podem ser implementados em qualquer momento devido às baixas
influências e dependências; devem ser implementados tendo por base suas relevâncias intrínsecas. Três
programas se encontram nesta condição:
• Inventário, estimativa e monitoramento das disponibilidades hídricas quali-quantitativas: esta
classificação se aplica por já existir em parte este tipo de informação sobre disponibilidades hídricas,
devendo ser aprimoradas na medida em que sejam buscados melhores resultados para o SIGERH/ES;
• Identificação, inventário e valorização de serviços ambientais prestados pela água e Selo Azul de
Sustentabilidade Hídrica: são programas com baixas influências e maiores dependências, que poderiam
ser indicadores caso as dependências fossem ainda maiores.
5. Programas Indicadores: que têm grande dependência e baixa influência, podendo ser usados como
indicadores da qualificação do SIGERH/ES, devendo ser implementados em uma segunda fase, quando os
demais programas tiverem estabelecido condições ideais às suas efetividades. Vários são os programas
nesta classe:
• Cobrança pelo uso da água, Conservação de água e solo, Redução das cargas poluentes lançadas
no meio hídrico pelos principais usos setoriais de água e Implementação do enquadramento de
corpos de água em classes de qualidade de acordo com os usos pretendidos: são programas que
assumem grande dependência dos demais, por exigirem um conjunto grande de pré-condições para
serem implementados com efetividade. Suas influências no meio hídricos são importantes e devem
ser considerados programas finalísticos, cujos resultados indicam o sucesso do Gerenciamento de
Recursos Hídricos no Espírito Santo. Cabe destacar que o programa de Cobrança é classificado desta
forma por se considerar a pequena capacidade de arrecadação que pode promover, reduzindo a
característica estruturante que teria, se fosse o contrário.
• Implantação da infraestrutura hidráulica (regularização em grandes reservatórios e Programa de
Construção de Barragens da SEAG) e Compensação em Recursos Hídricos: se estes programas
tivessem maior influência seriam caracterizados como Reguladores. Eles são classificados como
indicadores pois dependem grandemente de condições adequadas criadas pelos demais programas
para se concretizarem e serem bem-sucedidos. Embora tenham potencial de mitigar problemas de
balanço hídrico em algumas bacias críticas, em quantidade e em qualidade, respectivamente, são
programas que exigem consideráveis investimentos e, por isto, notável capacidade gerencial para serem
implementados, razão pela qual adquirem características Indicadoras de um bom Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
• Aumento na eficiência nos usos setoriais de água: este é evidentemente um Indicador do sucesso do
Gerenciamento de Recursos Hídricos promovido pelo SIGERH/ES.
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Os resultados apresentados devem ser considerados dentro da visão sistêmica que é valorizada na
abordagem. O que se pretende com ela é estabelecer prioridades de implementação dos programas dentro
da perspectiva de que se alcance a implementação plena do Plano de Ações. Não se faz, nesta priorização,
a comparação dos atributos de um Programa com outro. Por exemplo, desde a etapa de Diagnóstico que
subsidiou este Plano foi ressaltada a relevância de programas de Aperfeiçoamento da outorga de direito
de uso da água. Este programa, apesar do valor intrínseco que apresenta em todos os cenários, mostrou
ser o sexto mais influente e o oitavo mais dependente. Por isto foi classificado como Programa Regulador,
que deve ser implementado após os Programas Estruturantes. Isto deve ser interpretado, tão somente, que
do ponto de vista sistêmico esta é a sua relevância, embora em termos de alteração da realidade regional,
possa ser intrinsecamente relevante nos cenários de maiores dinâmicas econômicas.

4.2 Classificações dos programas
Dois tipos de classificação serão adotados: a classificação funcional, na qual os programas são agrupados
de acordo com as funcionalidades que apresentam no plano de recursos hídricos. A outra classificação é a
temática-setorial, na qual os programas são distribuídos entre os setores econômicos e tendo por base as
responsabilidades para as suas implementações.

4.2.1 Classificação funcional dos programas
A classificação funcional agrega outro olhar aos programas propostos, classificando-os com relação à
função que exercem no Plano de Ações: de precedência em relação aos demais programas, relacionados
às características gerenciais, de investimento em ações estruturais e quanto ao suporte oferecido aos
demais programas. O Quadro 4.1 apresenta os resultados desta classificação. Ela sugere que os programas
que envolvem investimentos e execução de obras ou intervenções sejam postergados ou considerados de
forma diferenciada em relação àqueles que demandam unicamente o custeio de atividades humanas.

4.2.2 Classificação temática-setorial
Esta última classificação oferecida organiza os programas quanto ao tema e sua vinculação com áreas ou
setores econômicos da administração pública. Ela facilita a avaliação sobre aonde se deve buscar recursos
para implementação de cada ação. O Quadro 4.2 apresenta a classificação.
Por meio dela se pode propor a seguinte estratégia:
1. Os programas classificados na área de recursos hídricos, como afetos ao seu gerenciamento, seriam
aqueles prioritariamente sustentados financeiramente pelos recursos disponibilizados à SEAMA e
AGERH; as demais ações preveem parcerias com os setores usuários de água, especialmente como
o setor agrícola (extensão rural), com divisões de trabalho e aporte de recursos conforme acertos a
serem negociados;
2. O programa classificado na área de recursos hídricos, mas afeto a obras e intervenções, seria destacado
para a busca de financiamento especialmente vinculado a obras;
3.	Os programas compartilhados entre a SEAMA/AGERH e os setores usuários de água deverão buscar
financiamento em linhas específicas setoriais, com apoio da SEAMA.
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Quadro 4.1 – Classificação Funcional dos Programas.

Programas com maior
precedência, que aportam
informações ou condições
para implementação dos
demais programas:

Programas relacionados à
instrumentos de gerenciamento
de recursos hídricos que
facilitam a implementação dos
demais programas:

Programas que podem
requerer intervenções
estruturais:

Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos;

Consolidação do marco legal
das águas do Espírito Santo;
Fortalecimento institucional;
Inventário, estimativa e
monitoramento das
disponibilidades hídricas
quali-quantitativas;
Cadastro, estimativa e
sistematização das demandas
hídricas em qualidade e
quantidade.

Implementação dos planos de
recursos hídricos de bacias
hidrográficas;
Implementação do
enquadramento de corpos de
água em classes de qualidade
de acordo com os usos
pretendidos;
Aperfeiçoamento da outorga de
direito de uso da água;
Cobrança pelo uso da água;
Compensação em Recursos
Hídricos;
Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FUNDÁGUA;

Programas de suporte à
implementação do Plano
de Ações:
Comunicação e mobilização
social;

Aumento na eficiência nos
usos setoriais;
Redução das cargas
poluentes lançadas no meio
hídrico pelos principais usos
setoriais de água;
Implantação da
infraestrutura hidráulica
regularização de vazões em
grandes reservatórios;
Implantação da infraestrutura hidráulica – articulação
com o Programa de
Construção de Barragens da
SEAG com o SIGERH/ES.

Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento do PERH/ES.

Partilha negociada de água;
Conservação de água e solo
– caixas secas e barraginhas;
Identificação, inventário e
valorização de serviços
ambientais prestados pela
água;
Selo Azul de
Sustentabilidade Hídrica;
Pagamento de serviços
ambientais prestados por
usuários de água, solo e
florestas;
Capacitação de produtores
rurais para conservação de
água, solo e florestas.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
Quadro 4.2 – Vinculação temática e setorial dos programas propostos.

Atribuições específicas da SEAMA/AGERH

Atribuições compartilhadas da SEAMA/AGERH
e setores usuários de água
Todos setores
Setor agrícola

Consolidação do marco legal das águas do Espírito Santo;
Conservação de água
e solo;

Comunicação e mobilização social;
Fortalecimento institucional;
Inventário, estimativa e monitoramento disponibilidades hídricas
qual-iquantitativas;
Cadastro, estimativa e sistematização demandas hídricas
qualidade e quantidade;

Aumento na eficiência
dos usos setoriais de
água;

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos;
Implementação dos planos de recursos hídricos de bacias
hidrográficas;

Pagamento por
serviços ambientais
prestados por
usuários de água, solo
e florestas.

Implementação do enquadramento de corpos de água em
classes qualidade;
Aperfeiçoamento da outorga de direito de uso da água;
Cobrança pelo uso da água;
Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do PERH/ES;
Compensação em Recursos Hídricos;
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais –
FUNDAGUA;
Partilha ou Alocação negociada de água;
Identificação, inventário e valorização de serviços ambientais
prestados pela água;

Redução das cargas
poluentes lançadas no
meio hídrico pelos
principais usos
setoriais de água.

Capacitação de
produtores rurais
para conservação de
água, solo e florestas.

Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica;
Implantação da infraestrutura hidráulica.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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5. FONTES DE FINANCIAMENTO
Por meio dos programas apresentados propõe-se a viabilizar a implementação do PERH/ES, buscando
mitigar os problemas de recursos hídricos por meio do planejamento e gerenciamento desses recursos.
Estes programas são importantes para dar ao Estado do Espírito Santo condições de se desenvolver de
forma sustentável, buscando um aprimoramento dos instrumentos das políticas ambientais e de recursos
hídricos. Para isso, é necessário encontrar meios financeiros de realizá-los.
A Cobrança pelo Uso da Água é uma importante fonte de arrecadação de recursos, contudo, os valores
arrecadados, em geral, não são suficientes para suprir todas as necessidades dos programas de ação e, neste
caso, a busca por recursos orçamentários do Estado e da União, de recursos do FUNDAGUA, além dos
recursos das agências de financiamento, é uma alternativa viável e necessária.
Foram identificados os órgãos do governo federal e do Estado do Espírito Santo que possuem recursos
financeiros voltados para ações ambientais e de recursos hídricos e as demais instituições que também
se configuram como agentes que podem financiar os programas propostos neste Plano. As fontes são
detalhadas no Relatório Técnico de Subsídios ao Plano de Ações. De toda forma, importante ressaltar que
todos os programas foram apresentados com estimativas de custos e fontes possíveis de serem utilizadas
para o financiamento de suas ações.
A partir da sistematização das fontes de financiamento existentes para ações de sustentabilidade e
conservação dos recursos hídricos, pode-se relacioná-las aquelas com as linhas para atendimento aos
programas do PERH/ES, conforme é apresentado no Quadro 5.1. Nem todas as fontes possíveis de
financiamento foram inseridas no quadro, apenas aquelas que mais têm disponibilizado recursos.
É importante notar que junto à apresentação dos programas foram indicadas as fontes de financiamento mais
usuais, devendo as do Quadro 5.1 serem consideradas como alternativas adicionais, para serem avaliadas nos
casos em que as primeiras não viabilizarem os seus aportes. No quadro em questão, BNDES – Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social. BM – Banco Mundial, WWF – World Wide Fund for Nature.
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PROGESTÃO
(ANA 20WI)
PROGESTÃO
(ANA 20WI)

1.840.000
350.000
(2)
(2)
190.000
(3)
(4)

Aperfeiçoamento da outorga de direito
de uso da água

Cobrança pelo uso da água

Compensação em Recursos Hídricos

FUNDAGUA

Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento do PERH/ES

Aumento na eficiência nos usos setoriais

Redução das cargas poluentes lançadas
no meio hídrico pelos principais usos
setoriais de água

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2.1

3.2.3

400.000

FUNDAGUA
(41.902)

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

750.000

Implementação do enquadramento de
corpos de água em classes de qualidade
de acordo com os usos pretendidos

3.1.5

Infraestrutura hidráulica

FUNDAGUA
(41.902)

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

570.000

Implementação dos planos de recursos
hídricos de bacias hidrográficas

3.1.4

3.2.2

FUNDAGUA
(41.902)

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

1.650.000

Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos – SEIRH/ES

3.1.3

MINTER
(10GM)

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

FUNDAGUA
(41.902)

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

(1)

Cadastro, estimativa e sistematização
das demandas hídricas em qualidade
e quantidade

3.1.2

FUNDÁGUA
(41.902),
AGERH (41202)

FUNDÁGUA
(41.902)

FUNDAGUA
(41.902)

FUNDÁGUA
(41.902)

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

720.000

Inventário, estimativa e monitoramento
das disponibilidades hídricas
quali-quantitativas

3.1.1

Tesouro dos Governos
Federal²
Estadual³

Custo Estimado (R$)

Nome do Programa

Item

Fundos

Federações de
Usuários
de Água

BNDES

Patrocinadores

BNDES

BNDES

Financiamento
Privado

WWF

BM

BM

BM, WWF

BM

BM

BM

Fontes
Internacionais
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Quadro 5.1 – Resumo dos custos do Plano de Ações e possíveis fontes de financiamento.
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Capacitação de produtores rurais para
conservação de água, solo e florestas

Consolidação do marco legal das águas
do Espírito Santo

Comunicação e mobilização social

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

(2)

296.000

100.000 +
100.000 anuais(7)

Programa
ABC, PRONAF
(MF, 0A81)

9.225.355

Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica

3.3.2

ANA

319.355

TOTAL

Pagamento de serviços ambientais
prestados por usuários de água,
solo e florestas

3.3.2

FNDCT
(MCTI - 2223)

420.000

PROGESTÃO
(ANA 20WI)

Identificação, inventário e valorização
de serviços ambientais prestados pela água

3.3.1

10.000 por
bacia crítica(5)

200.000

Partilha negociada de água

3.2.4

500.000(6)

Fortalecimento institucional

Conservação de Água e Solo

3.2.3

(1)

BNDES
Fundo Social

BNDES
Fundo Social

FUNDAGUA
(41.902),
INCAPER
(31.202)
FUNDAGUA
(41.902),
INCAPER,
(31.202)

FUNDAGUA
(41.902)

FUNDAGUA
(41.902)

BNDES
Fundo Social

FUNBIO

Fundos

AGERH (41202),
INCAPER
(31.202)

FAPES (22202),
FUNDAGUA
(41.902)

AGERH (41202),
FUNDAGUA
(41.902)

AGERH
(41202)

Tesouro dos Governos
Federal²
Estadual³

MMA (20VY),
PROGESTÃO
(ANA 20WI)

Articulação do Programa de Construção
de Barragens da SEAG com o SIGERH/ES

3.2.3

Custo Estimado (R$)

320.000

Nome do Programa

Item

BNDES

BNDES

Entidade doadoras,
empresas agrícolas,
Banco do Nordeste

Entidade doadoras,
empresas
agrícolas, BNDES

Produtores rurais,
entidade
doadoras, BNDES

BNDES,
Petrobrás,
CT-HIDRO

BNDES

Financiamento
Privado

BM

BM

BM, WWF

BM, WWF

WWF

WWF

BM, WWF

BM

Fontes
Internacionais

PERH/ES

No caso de recursos federais indica-se também o código da ação governamental, e no caso de recursos estaduais indica-se
também o código da unidade orçamentária, de acordo com o Relatório Técnico de Subsídios ao Plano de Ações.
Notas: (1): Existem custos que serão assumidos por recursos próprios de custeio da AGERH;(2): Não existem custos adicionais aos
da estrutura do Estado; (3) e (4): Os custos serão assumidos pelos setores usuários de água; (5): Suposto que existirão 20 bacias
críticas a serem objeto da implementação do programa; (6):Valor já disponibilizado na AGERH para Programa de Caixas Secas; (7):
Supõe-se que os custos abranjam a elaboração da campanha e sua realização por 4 anos.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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6. PROPOSTA DE METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DO PERH/ES
Ao longo deste documento e da etapa de Diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos, um dos
aspectos verificados como de grande relevância para que um plano de recursos hídricos seja efetivamente
implementado é o que trata do acompanhamento da implantação de suas ações e resultados e do
monitoramento de seus indicadores de desempenho.
A metodologia que orienta esse acompanhamento é apresentada com maior detalhe e conceitos no
Relatório Técnico do Plano de Ações, sendo aqui apresentados os principais resultados e propostas.
Os indicadores de desempenho são ferramentas de gestão que têm o objetivo de verificar o atendimento
e execução de determinadas ações ou atividades que visam ao cumprimento de uma meta. De uma forma
direta, objetivam indicar se as atividades previstas para um projeto estão sendo executadas e, nesse caso,
referem-se às atividades previstas para o cumprimento de cada meta, conforme apresentado nos itens
anteriores deste relatório. Esses indicadores podem ser chamados, ainda, de indicadores de performance
ou de processo.
Este monitoramento considera a proposição de indicadores de desempenho, que visam verificar o
cumprimento das atividades e atingimento das metas do PERH/ES e, dessa forma, fazer um balanço formal
entre o planejado e o executado. E, considerando que as ações e metas têm cumprimento previsto para os
horizontes de curto, médio e longo prazos, os indicadores e o sistema de monitoramento deverão ser úteis
para mostrar aos órgãos gestores e à sociedade, a cada momento, o resultado entre o que foi previsto no
documento do Plano de Ações e o que efetivamente o SIGERH/ES vai avançando na implementação das
ações para cada horizonte temporal.
No que se refere às responsabilidades quanto ao monitoramento da implementação do PERH/ES, devem
ser verificadas as atribuições estabelecidas na Lei Estadual nº 10.179/2014. Segundo esta lei, o órgão gestor
de recursos hídricos deve elaborar, a cada dois anos, um relatório de conjuntura dos recursos hídricos
contendo, minimamente, a avaliação do cumprimento dos programas previstos no PERH/ES e a proposição
de ajustes nos cronogramas das ações. Dentre as atribuições do órgão gestor, a lei estabelece, ainda, que ele
é responsável por instituir o planejamento integrado dos recursos hídricos, elaborar e manter atualizado o
PERH/ES e elaborar o relatório de conjuntura sobre a situação dos recursos hídricos no Estado.
Quanto à SEAMA, esta tem a responsabilidade legal de encaminhar à apreciação do CERH a proposta do
PERH/ES e suas modificações, bem como o relatório de conjuntura sobre a situação dos recursos hídricos
no Estado. Finalmente, ao CERH cabe aprovar o PERH/ES e acompanhar a sua execução.
Dessa forma, em resumo, conforme previsto na legislação estadual, a cada dois anos a AGERH deve
elaborar um relatório de conjuntura dos recursos hídricos, contendo , entre outros elementos, os resultados
do monitoramento dos programas e ações do PERH/ES e propostas dos ajustes que forem necessários. Tal
relatório deve ser enviado pela SEAMA ao CERH para discussão e acompanhamento.

6.1 Proposição de Indicadores
A proposta para o PERH/ES considera uma mescla com indicadores de análise qualitativa objetiva e com
resultado quantitativo por meio do marco final do cumprimento de cada meta. Com isso, o cumprimento
de cada meta atinge o valor máximo de 1 e, caso não seja executada nenhuma ação, seu valor é nulo. À
medida que são executadas ações intermediárias para o seu cumprimento, o valor do indicador assume
valores intermediários até atingir o valor final unitário, correspondendo a 100% do cumprimento da meta.
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Como exemplo, cita-se a meta de “Emitir Resolução CERH consolidando os critérios e diretrizes de
outorga”, cujo marco final de atendimento se dá pelo indicador de resolução do CERH emitida. Conforme
apresentado no capítulo referente ao programa de consolidação do marco legal, foram previstas cinco
atividades para o cumprimento da meta, a saber:
A. Elaborar minuta de resolução por parte da equipe técnica da AGERH, com base na experiência obtida
e nos resultados e diretrizes apresentados junto ao PERH/ES. É importante avaliar a experiência
e critérios de outorga de outros Estados e bacias contíguas para a proposição de adequação nos
critérios atuais, bem como os problemas encontrados nesses outros Estados;
B. Formar grupo de trabalho do CERH específico para a discussão do tema, com a participação da
AGERH, por meio da proposta inicialmente desenvolvida na primeira etapa;
C. Discutir a minuta de resolução apresentada pela AGERH, realizar ajustes porventura necessários e
encaminhar para a plenária do CERH a versão aprovada no grupo de trabalho;
D. Discutir minuta de resolução encaminhada pelo grupo de trabalho e aprovar no CERH;
E.	Publicar resolução aprovada pelo CERH.
Dessa forma, o cumprimento de cada uma das atividades em questão leva ao avanço no indicador de seu
valor inicial nulo até o valor de 1,0 com a publicação da resolução aprovada pelo CERH.

6.2 Proposição de Metodologia de Agregação
Para que a metodologia possa ser aplicada e apresentar resultado único e global para a análise de
performance da implementação do PERH/ES, é fundamental a previsão de um modelo de agregação dos
indicadores referentes a cada uma das atividades e objetivos do Plano. Nesse sentido, considerando que
cada programa proposto tem um objetivo principal, propõe-se que cada objetivo/programa seja avaliado
em função de um valor mínimo nulo (0) e valor máximo totalizando a unidade (1,0). Dessa forma, todos
os programas têm um valor igual no contexto do cumprimento das ações. Com isso, a pontuação total
máxima referente à implementação do PERH/ES se dará por meio da soma dos valores agregados referente
ao cumprimento dos programas para cada componente, da seguinte forma:
• Componente 1 – Governança do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 3
objetivos/programas = 3 pontos;
• Componente 2 – Governabilidade de Recursos Hídricos: 10 objetivos/programas = 10 pontos;
• Componente 3 – Gestão de Recursos Hídricos, a água como bem de consumo ou insumo de atividades
produtivas: 6 objetivos/programas = 6 pontos;
• Componente 4 – Gestão Ambiental das Águas, a água como elemento natural produtor de serviços
ambientais: 4 objetivos/programas = 4 pontos.
Dessa forma, a totalidade do cumprimento do plano terá um resultado de 23 pontos para os 23 programas
a serem cumpridos, devendo ser normalizada para 100 pontos, considerando o acompanhamento por
índices percentuais. Ao final do cumprimento das atividades e programas do PERH/ES em 2038, o indicador
global de acompanhamento do Plano deverá assumir o valor máximo de 100% caso sejam cumpridas todas
as metas voltadas aos objetivos e programas, sendo verificados índices parciais ao longo do tempo.
No que se refere ao monitoramento específico de cada programa, o valor será desagregado em função
de suas metas a serem cumpridas, com pontuações parciais referentes a cada uma delas. Como exemplo,
apresenta-se Quadro 6.1 referente ao objetivo relacionado ao aperfeiçoamento da aplicação da outorga no
Estado. No quadro em questão, considerando que o objetivo/programa tem cinco metas a serem cumpridas,
a pontuação máxima para cada uma delas corresponde a 0,20 ou 20% do valor total do programa.
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Quadro 6.1 – Exemplo de Pontuação para Monitoramento do Cumprimento das Metas de um Programa.

Programa

Curto
Prazo

Metas

Médio
Prazo

Longo
Prazo

1. Avaliar o potencial de
implementação da outorga
sazonal como forma de
melhoria da compatibilização
de oferta e demanda hídrica
2. Desenvolver sistema
automatizado para suporte à
decisão quanto à emissão de
outorgas

Aperfeiçoamento
da outorga de
direito de uso
em classes

3. Revisar metodologia e
sistema de outorgas de
lançamento de efluentes
com vistas à compatibilização com os sistemas de
tratamento implantados e
previstos, principalmente no
caso de cursos de água com
baixas vazões de diluição
4- Ampliar a implantação de
outorgas de águas subterrâneas no Espírito Santo e
regularizar usos já existentes
do cadastro atual
5. Implementar melhorias
nos procedimentos
administrativos e critérios
de outorga com base nas
diretrizes propostas no
PERH/ES e em resoluções a
serem estabelecidas pelo
CERH e AGERH e resolver
o passivo dos processos de
outorga

Pontuação por Pontuação por objetivo/
meta
programa

0,20

0,20

0,20

1,00

0,20

0,20

Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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6.3 Desenvolvimento da Curva de Avanço
Com o avanço na implementação das ações do PERH/ES, as metas vão sendo cumpridas e é possível
monitorar e verificar o nível de atendimento aos horizontes previstos para cada meta e programa. Dessa
forma, os indicadores podem também ser agregados por horizonte temporal, de forma a obter a curva
de avanço do Plano como um todo. Nesse sentido, considerando que as metas foram discriminadas por
horizonte temporal em função do curto, médio e longo prazos, a curva de avanço previsto do Plano é
dividida em três pontos, refletindo o nível de cumprimento do Plano estimado para curto, médio e longo
prazos.
A Figura 6.1 apresenta a curva de avanço previsto para o PERH/ES considerando as metas e horizontes
temporais propostos nos itens anteriores deste Plano de Ações. Esse mesmo avanço pode ser verificado
no Quadro 6.2, notando-se o atingimento do avanço de 100% no horizonte temporal de longo prazo em
2038. De forma usual, há a previsão de um avanço importante no curto prazo, com o cumprimento de
35% das metas do Plano nos primeiros quatro anos. Posteriormente, no horizonte de médio prazo, são
cumpridas metas correspondentes a 28% do Plano, totalizando 63% de avanço acumulado. Finalmente, no
último horizonte é concluído o atendimento às metas restantes, atingindo o avanço final.
Considerando uma possibilidade futura de discriminação do avanço anual das metas, é possível detalhar
a curva de avanço com a mesma frequência, com ajustes e acompanhamento anual pelo CERH.
100%
90%
80%

Avanço Percentual

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2018

2022 (curto prazo)

2030 (médio prazo)
Horizonte Temporal

2038 (longo prazo)

Figura 6.1 – Curva de avanço previsto do PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
Quadro 6.2 – Avanço Previsto do PERH/ES.

Horizonte Temporal

Avanço Previsto Acumulado (%)

2022 (curto prazo)

35%

2030 (médio prazo)

63%

2038 (longo prazo)

100%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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6.4 Desenvolvimento de Painel de Controle
A Figura 6.2 apresenta a proposta desenvolvida para o Painel de Controle para acompanhamento do
PERH/ES. Por meio desse Painel, é possível verificar a qualquer momento, o número de metas cumpridas e
em cumprimento e aquelas cujas ações podem estar em atraso, sendo apresentadas as devidas justificativas
para discussão no CERH. E, com isso, é possível discutir o apoio necessário de seus conselheiros no
processo de mobilização para cumprimento de alguma meta ou mesmo os eventuais ajustes necessários.
AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos
Painel de Controle do Monitoramento do PERH/ES
Data da Análise: xx/xx/xxxx
AVANÇO DO PLANO

CONTROLE DE METAS

100%
90%
Avanço Percentual

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2018

2022 (curto prazo)

2030 (médio prazo)

2038 (longo prazo)

Horizonte Temporal

Avanço Previsto

%

Avanço Executado

%

Metas Cumpridas

0

Metas em atendimento
(no prazo)

0

Metas em atendimento
(em atraso)

0

Metas não iniciadas
(no prazo)

0

Metas não iniciadas
(em atraso)

0

TOTAL

0

CONTROLE DO CUMPRIMENTO DE METAS
METAS CUMPRIDAS
Código

Responsável

Prazo de Conclusão

Observação

METAS EM ATENDIMENTO
Código

Responsável Prazo Previsto para Conclusão

Atividades Necessárias

METAS EM ATRASO
Código

Responsável

Justificativa(s)

Ação Possível para Correção

Figura 6.2 – Painel de Controle Proposto para o Monitoramento do PERH/ES.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.
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6.5 Metodologia de Monitoramento e Avaliação Periódica
Para o monitoramento do avanço do Plano, é proposta a seguinte metodologia, por meio das ações
citadas em sequência:
1.	Ao longo do mês de outubro de cada ano, a AGERH deve articular com as entidades responsáveis pelo
cumprimento de cada ação, para a obtenção do status de seu cumprimento e avanço de cada meta;
2. Com base nas informações obtidas, a AGERH deve calcular o avanço de cada indicador e fazer sua
agregação com vistas ao cálculo do indicador de avanço global do Plano. Com isso, é atualizada a curva
de avanço do Plano com a comparação entre o previsto e o executado até aquele momento;
3.	A partir das informações e cálculos realizados para cada indicador, é possível atualizar o Painel de
Controle, que será utilizado para disponibilizar informações à sociedade e para as discussões junto ao
CERH;
4.	Ao longo do mês de novembro, convoca-se uma reunião ordinária do CERH para a discussão dos
resultados do PERH/ES até aquele momento. Nessa reunião, são discutidos e deliberados os possíveis
problemas e ajustes porventura necessários nas metas para o ano e horizonte temporal seguintes;
5. Com base nas decisões tomadas pelo CERH em sua reunião ordinária de monitoramento do Plano,
a AGERH elabora nota técnica com os ajustes e resultados do PERH/ES até aquele momento e
disponibiliza para a sociedade por meio do SEIRH/ES e em seu site na internet.
É importante considerar que ajustes nas metas e em seus prazos são ações usuais em um processo de
planejamento, uma vez que diversos fatos podem ocorrer e fatores, podem ser alterados, tratando, por
exemplo, de problemas relacionados a recursos, burocracias, discussões extensas de temas específicos, etc.
Dessa forma, é importante que o CERH aproprie-se de todas as ocorrências referentes ao andamento do
Plano, apresentando-se adequadamente subsidiado para promover os ajustes pertinentes e necessários
nas metas do PERH/ES e executar seu papel de articulação e mobilização fundamental para que as metas
possam ser cumpridas.
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7. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PERH/ES
A estratégia de implementação do PERH/ES que é proposta a seguir tem por objetivo estabelecer
uma pauta imediata de atuação para o SIGERH/ES. Os programas elencados são aqueles que devem ser
implementados de imediato visando atender aos propósitos do PERH/ES, e evitando que ocorra uma
descontinuidade nas atividades que levaram à sua elaboração.
Esta estratégia foi pensada em termos de três eixos de atividades:
1. Aperfeiçoamentos do SIGERH/ES: promover melhorias imediatas no sistema de forma que
possa atender às demandas gerenciais que são propostas nos programas do PERH/ES;
2. Fortalecimento dos CBHs: preparar os CBHs para uma atuação mais assertiva e que se constitua
em um dos principais suportes na descentralização participativa que é almejada pela Política Estadual
de Recursos Hídricos no que se refere ao uso, controle e proteção das águas;
3. Eficiência do uso da água: os dois eixos anteriores estabelecem as bases para a estratégia de
gerenciamento de recursos hídricos mais consistente do PERH/ES, que é a promoção do uso mais
eficiente da água, em termos de quantidade e de qualidade.
Em cada eixo, propõe-se a implementação imediata dos seguintes programas ou atividades:

7.1 Aperfeiçoamento do SIGERH/ES
Neste eixo é proposta a implantação dos seguintes programas:
1. Consolidação do Marco Legal das águas (instrumentos de gerenciamento): já existem
implantados quase todos os instrumentos, faltando a cobrança pelo uso de água. Porém, vários deles
demandam aperfeiçoamentos que foram propostos no PERH/ES e que poderão ser realizados ao
longo do tempo, mas iniciando de imediato. Este eixo visa regulamentar, quando necessário, por meio
de Resoluções do CERH e Portarias da AGERH os aperfeiçoamentos propostos, estabelecendo
segurança jurídica para o SIGERH/ES.
2. Fortalecimento da AGERH: a AGERH deve ter seus quadros capacitados e seus procedimentos
estabelecidos para atender as demandas que a ela são dirigidas, como Órgão Gestor de Recursos
Hídricos do Espírito Santo. Este fortalecimento diz respeito especialmente às outorgas de direitos de
uso de água, planos e cobrança pelo uso da água;
3. Aprimoramentos no cadastro e na outorga de direitos de uso de água: como foi comentado
acima, o instrumento de outorga, neste momento, é estratégico para uma boa governança hídrica e
fortalecimento do SIGERH/ES; os aprimoramentos propostos devem ser implementados em caráter
prioritário;
4. Definições sobre a cobrança pelo uso de água: isenções, limites, alternativas de pagamento:
esta atividade visa preparar o SIGERH/ES para implementação deste instrumento, que é entendido como
essencial para viabilizar uma pauta de atuação mais assertiva para os CBHs, demanda a ser tratada no
próximo eixo. Esta atividade que é proposta visa aprimorar o instrumento de cobrança por meio de
resolução que incorpore salvaguardas aos usuários que apresentem vulnerabilidades a possíveis impactos
financeiros, tais como, pagamentos por boas práticas de uso, limite aos impactos da cobrança, etc.
5. Definição do ente de apoio técnico e administrativo aos CBHs: também visando as atividades
do eixo Fortalecimento dos CBHs, esta definição estabelecerá a normativa legal demandada para que
o apoio técnico e administrativo aos CBHs seja provido.

7.2 Fortalecimento dos CBHs
6. Provisão de apoio técnico e administrativo aos CBHs: como comentado previamente, este
apoio técnico e administrativo aos CBHs é necessário para uma atuação efetiva destes entes que
promoverá a descentralização participativa da Política Estadual de Recursos Hídricos. Esta atividade
visa criar uma entidade que assuma esta função.
7. Implantação da cobrança pelo uso de água: entende-se que a cobrança pelo uso de água é
o instrumento que facultará aos CBHs uma atuação mais assertiva no gerenciamento de recursos
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hídricos de suas bacias. Permitirá que a análise dos problemas de recursos hídricos resulte em ações
tendo por base a aplicação dos recursos arrecadados.

7.3 Eficiência de uso da água
8. Capacitação de produtores rurais para conservação de água, solo e florestas: este
programa é considerado como uma das principais estratégias para aumento da eficiência de uso da
água. Praticamente todos os interlocutores do meio rural consultados ao longo da elaboração do
PERH/ES afirmaram que a ineficiência de uso é resultante da falta de capacitação dos produtores
rurais. E que levar a eles o conhecimento sobre práticas de conservação de água e solo permitirá
consideráveis avanços na eficiência de uso.
9. Compensações, Pagamentos por Serviços Hidroambientais, pagamento pelo uso de água
no solo com boas práticas no meio rural: estes programas complementam o que já é praticado
pelo Programa Reflorestar, por meio de compensações e possibilidade de pagamento pelo uso de água
através de boas práticas de conservação de água e solo, que resultem em benefícios para a bacia onde
são realizadas.
10. Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica: outro programa que promove a conservação de água e
solo, pela agregação de valor aos produtos cujos processos produtivos adotem boas práticas.
11. Conservação de Água e Solo - implantação de estruturas para infiltração de água no
solo, como caixas secas, barraginhas e outras: trata-se de programa de custo relativamente
baixo e que pode gradualmente reduzir a erosão, recuperar a capacidade de armazenamento de água
no solo, permitindo o incremento das vazões de estiagem.
12. Aumento na eficiência nos usos setoriais de água: programa a ser implantado pelos setores
usuários de água, de acordo com as propostas que constam no PERH/ES, e que permitirá avanços da
redução da pressão sobre os recursos hídricos.
13.Redução das cargas poluentes lançadas no meio hídrico pelos principais usos setoriais
de água: semelhante às indicações acima, mas voltadas às pressões em termos de qualidade de água.
14.Consolidação dos ACCs para a alocação ou partilha negociada de águas em períodos de
escassez extrema: incentivo a este programa de negociação de uso durante período de escassez
extrema de água e que resultará em maior resiliência do SIGERH/ES.
Estes programas propostos para a estratégia de implementação do PERH/ES foram considerados tendo
por referência a priorização sistêmica realizada no Capítulo 4. Os seguintes comentários suportam a
avaliação e estratégia proposta:
1. Foram privilegiados programas estruturantes que apresentam grande influência e baixa dependência
em relação aos demais programas:
• Consolidação do Marco Legal das Águas do Espírito Santo;
• Cadastro, estimativa e sistematização das demandas hídricas em qualidade e quantidade e;
• Fortalecimento institucional.
Exatamente aqueles que por definição, devem ser os primeiros a serem implementados. A única exceção
foi o programa do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, que leva mais tempo para ser
implementado, e que poderá em paralelo avançar.
2. Os demais programas apresentam baixa influência e dependências variáveis;
3. Os programas classificados como Indicadores foram privilegiados na estratégia de implementação
do PERH/ES:
• Aumento na eficiência nos usos setoriais;
• Redução das cargas poluentes lançadas no meio hídrico pelos principais usos setoriais de água;
• Conservação de água e solo;
• Cobrança pelo uso da água;
• Compensação em Recursos Hídricos.
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Apenas o programa de Implementação do Enquadramento de Corpos de Água não foi selecionado,
devido ao longo tempo necessário para que produza resultados. Porém, o programa de Redução de cargas
poluentes o atende.
4. Os programas classificados como Reguladores que foram propostos na estratégia de implementação
são aqueles que dizem respeito ao aumento da eficiência de uso de água (e solo) no meio rural:
• Capacitação de produtores rurais para conservação de água, solo e florestas;
• Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica e;
• Pagamento de serviços ambientais prestados por usuários de água, solo e florestas.
Em conclusão, a estratégia de implementação é coerente, em termos do imediatismo com que se
deseja promover a implementação do PERH/ES, e racional, em termos de precedências, considerando
sistemicamente a interrelação entre os programas.
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