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1 Apresentação 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES tem como objetivo 

principal a construção de um Acordo Social e Político em bases ambientalmente 

sustentáveis para orientar o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo 

tendo a água como insumo básico. Para atingir este objetivo, o Plano está sendo 

desenvolvido em três fases, de acordo com as seguintes etapas de trabalho: 

• Fase A: Diagnóstico; 

• Fase B: Prognóstico; 

• Fase C: Plano de Ações. 

A primeira etapa de trabalho tratou do Diagnóstico, constando de análises de 

condicionantes ambientais, econômicas, sociais, políticas, históricas, legais e 

institucionais do Estado do Espírito Santo, eventos críticos, disponibilidade, demandas 

e balanço hídrico para todas as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos – UGRH. 

Este Diagnóstico formou o pano de fundo e o suporte para o desenvolvimento do 

Prognóstico e do Plano de Ações, nas fases seguintes. Dadas as condições correntes - 

e as Fortalezas e Oportunidades que se apresentam disponíveis, identificadas no 

Diagnóstico -, um Plano de Ações coerentemente elaborado deve estabelecer a 

estratégia para superar as Fraquezas e Ameaças, que também foram identificadas no 

Diagnóstico, levando em consideração suas ocorrências em futuros alternativos de 

curto, médio e longo prazos, a serem concebidos na fase de Prognóstico. 

A segunda etapa de estudo desenvolveu o Prognóstico por meio de cenários 

alternativos, que apresentam uma visão de futuro das condições que afetarão os 

recursos hídricos no Estado do Espírito Santo. Tais condições resultam nas 

necessidades de intervenções, que serão elaboradas mediante estratégias, e que 

conformam o Plano de Ações, onde são propostas diretrizes, programas e projetos para 

a Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. 

Este Relatório apresenta o Produto 4: Plano de Ações para o Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Espírito Santo elaborado no âmbito do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/ES, conforme Contrato Nº 008/2016, 

celebrado entre o Consórcio das empresas Nippon Koei Lac do Brasil – NKLac e a 

Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE com a Agência 

Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – AGERH. 

Este produto está dividido em dois volumes: no Volume I, é apresentado o 

embasamento teórico-conceitual que levou aos Programas, que são detalhados em 
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capítulo posterior. São propostas priorizações para os Programas, indicadas as 

possíveis fontes de financiamento, proposta uma metodologia de monitoramento das 

suas implantações e uma estratégia para implementação do PERH/ES. 

Os subsídios para detalhamento dos Programas são apresentados neste Volume II. Ele 

inicia com esta apresentação, análoga à do Volume I, disserta brevemente sobre a 

situação hídrica do Estado do Espírito Santo e as perspectivas futuras no Capítulo 2, 

tendo por base o relatório da Fase A – Diagnóstico e o da Fase B – Prognóstico. O 

Capítulo 3 trata da compatibilização entre as disponibilidades e as demandas hídricas 

nas bacias hidrográficas do Espírito Santo em quantidade e em qualidade. Para isto, 

relata brevemente os cenários futuros que foram trabalhados a partir da Fase B – 

Prognóstico e avalia os efeitos nos balanços hídricos dos aumentos de eficiência de uso 

de água nos setores Saneamento, Industrial e Agrícola. Considera também, de forma 

simplificada, os impactos nos balanços hídricos quantitativos da implantação dos 

grandes reservatórios de regularização que foram estudados no Estado. O capítulo é 

finalizado com a apresentação de conclusões e recomendações referentes à 

compatibilização das disponibilidades com as demandas hídricas tendo em perspectiva 

o Plano de Ações. 

A partir do Capítulo 4, até o Capítulo 13, são apresentados subsídios que serão usados 

no detalhamento dos Programas do Volume I. A organização do texto foi elaborada de 

forma que seja possível a obtenção dos elementos de informação necessários para 

implantação dos programas na leitura do que é apresentado neste Volume I. A leitura 

dos subsídios sobre os programas do Volume II permite um aprofundamento maior, por 

meio do conhecimento de uma base teórica, legal e metodológica que apoia e justifica 

os programas. 

O Quadro 1.1 mostra a relação entre os Programas, apresentados neste Volume I, e os 

capítulos que apresentam subsídios, no Volume II. Os Programas do Volume I onde 

está anotado N/A (não aplicável) no Volume II são os autoexplicativos, que não 

necessitaram de subsídios. 

Na continuidade, no Volume II – Subsídios, o Capítulo 14 - Priorização Sistêmica de 

Programas do Volume II - Subsídios, apresenta a metodologia adotada para priorização 

dos Programas no Capítulo 4 do Volume I – Programas. Finalmente, o Capítulo 15 faz 

um resumo das oportunidades existentes de apoio financeiro na implantação dos 

Programas, objeto do Capítulo 5 do Volume I – Programas. 

Com esta distribuição foi possível apresentar para um público maior, interessado 

unicamente nos Programas, um volume mais sucinto e objetivo, deixando os Subsídios, 



 

15 
 

que interessarão a um público mais restrito de especialistas, para um outro volume 

específico. 

Quadro 1.1 – Relação entre os Programas do Volume I e os Capítulos do Volume II. 

Volume I – Programas Volume II - Subsídios 

3.1.1 - Inventário, estimativa e monitoramento das 
disponibilidades hídricas quali-quantitativas. 

Sem necessidade de subsídios 

3.1.2 - Cadastro, estimativa e sistematização das 
demandas hídricas em qualidade e quantidade. 

Sem necessidade de subsídios 

3.1.3 - Sistema Estadual de Informações sobre 
Recursos Hídricos – SEIRH/ES. 

Sem necessidade de subsídios 

3.1.4 - Implementação do Planejamento de 
Recursos Hídricos. 

4 - Planejamento de recursos 
hídricos. 

3.1.5 - Enquadramento de corpos de água em 
classes de qualidade. 

5 - Enquadramento dos corpos de 
água em classes de qualidade. 

3.1.6 - Aperfeiçoamento da outorga de direitos de 
uso da água. 

Sem necessidade de subsídios 

3.1.7 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
6 - Cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos. 

3.1.8 - Compensação em recursos hídricos. Sem necessidade de subsídios 

3.1.9 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos e 
Florestais do Espírito Santo – FUNDÁGUA. 

7 - Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos e Florestais do Espírito 

Santo – FUNDÁGUA. 

3.1.10 - Sistema de Monitoramento e 
Acompanhamento do PERH/ES. 

Sem necessidade de subsídios 

3.2.1 - Aumento na eficiência nos usos setoriais de 
água. 

3.2 - Aumentos de eficiência de uso 
de água. 

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

3.2 - Aumentos de eficiência de uso 
de água 

3.2.3 - Infraestrutura hidráulica. 3.3 - Reservatórios de regularização. 

3.2.4 - Partilha negociada de águas em períodos de 
escassez extrema. 

8 - Partilha negociada de água em 
períodos críticos quanto aos balanços 

hídricos. 

3.3.1 - Identificação, inventário e valorização de 
serviços ambientais prestados pela água. 

9 - Metodologia de valoração 
ambiental. 

3.3.2 - Recuperação ambiental e criação de áreas 
de restrição e de Unidades de Conservação para a 

proteção de recursos hídricos. 

10 - Criação de Áreas Sujeitas à 
Restrição de Uso, para a proteção 

dos recursos hídricos. 

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

11 - Capacitação de produtores rurais 
para Conservação de Solo e Água. 

12.1 - Pagamentos por serviços 
ambientais e 12.2 - Mecanismos de 

adesão voluntária. 

3.4.1 - Consolidação do Marco Legal das águas do 
Espírito Santo. 

Sem necessidade de subsídios 

3.4.2 - Comunicação e mobilização social. Sem necessidade de subsídios 

3.4.3 - Fortalecimento institucional. 13 – Fortalecimento institucional. 
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2 Situação Hídrica do Estado do Espírito Santo e Perspectivas Futuras 

O Diagnóstico e o Prognóstico realizados no âmbito deste PERH/ES, tendo por base a 

avaliação da conjuntura hídrica e a prospecção de cenários de demandas futuras, 

permitiram identificar e projetar os problemas de recursos hídricos do Espírito Santo. 

Constatou-se que eles existem em quantidade e em qualidade, e que poderão ser ainda 

mais graves no futuro, caso nada seja realizado em termos de intervenções gerenciais 

e também em intervenções estruturais voltadas ao incremento das disponibilidades de 

água. 

A recente Crise Hídrica por que 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 tanto 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. 

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, ficou igualmente evidente que o grau de comprometimento dos recursos 

hídricos em algumas bacias, 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 

demandadas obras de controle da qualidade de água aos setores usuários que lancem 

cargas poluentes dos recursos hídricos. Isto tanto para atender às demandas humanas, 

quanto às ambientais. 

A oportunidade de o Estado contar com o PERH/ES para orientar as ações públicas, 

privadas e comunitárias é evidente, portanto. Este relatório, que apresenta o Plano de 

Ações, buscar propor intervenções estruturais e gerenciais para aumentar a segurança 

hídrica futura para a sociedade capixaba. 
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3 Compatibilização das Demandas e Disponibilidades Hídricas em cada 

Cenário do PERH/ES 

As demandas hídricas consuntivas, bem como as cargas lançadas de poluentes 

orgânicos em meio hídrico foram estimadas para cada cenário no relatório de 

Prognóstico. A lógica inerente a cada cenário orientou a elaboração de hipóteses que 

resultaram em taxas de crescimento de variáveis correlacionadas com as demandas ou 

com as cargas poluentes. Para caracterizar os cenários foram adotadas as prospecções 

realizadas por National Intelligence Council (2012) para os cenários globais até 2035, 

os cenários nacionais até 2035 (IPEA, 2017) e os cenários do Espírito Santo até 2030 

(ESPÍRITO SANTO, 2013). Suas racionalidades serão brevemente comentadas a 

seguir. 

3.1 Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” 

A racionalidade deste cenário é esquematizada na Figura 3.1. Em um mundo 

caracterizado pelo cenário global “Gini saiu da garrafa”, com PIBs de diversos países 

crescendo mas 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, estabelece-se um projeto 

nacional voltado ao crescimento do PIB, sem preocupações distributivas, similar ao que 

ocorre no âmbito global, característica do cenário “Crescer é o lema”. 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. 

CENÁRIOS 
GLOBAIS 2030

CENÁRIOS BRASIL 
2035

CENÁRIOS ES 
2030

CENÁRIOS 
PERH/ES 2038

GINI SAIU DA GARRAFA

VAI LEVANDO

CRESCER É O LEMA

REPRODUZIR COM 
CRESCIMENTO

FLUTUANDO EM ÁGUAS 
CONHECIDAS 
(TENDENCIAL)

 

Figura 3.1 – Convergências ao Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” para o 
PERH/ES. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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A economia, neste cenário denominado “Flutuando em Águas Conhecidas”, cresce com 

sua inserção no mercado mundial de commodities. Mas carece de inovações que 

permitam uma transição para exportações de produtos com maior valor agregado, face 

aos cenários nacionais que impedem ao Governo Federal aportar incentivos para uma 

mudança estrutural da economia. Devido a isto, o Estado permanecerá como grande 

exportador de commodities: açúcar, etanol, café, celulose, 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 a 

partir de 2014 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 substanciais em relação à cena atual. A exceção 

acontece nas bacias ao sul do Estado, especialmente na 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 hidrográficas 

no entorno do Benevente e Itabapoana podem também apresentar algum crescimento 

econômico para elas transbordados. 

As demandas ambientais e relacionadas à qualidade das águas, embora existam por 

pressões da sociedade e dos países que importam produtos do Estado, não 

preponderam sobre os objetivos de crescimento econômico, que são considerados 

prioritários. Devido a este fator, não se pode esperar maiores 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. 

Em termos de capacidade gerencial da AGERH este cenário oferece condições 

razoáveis, pois as mesmas estão vinculadas às demandas de crescimento econômico, 

mas não são ideais, haja vista às restrições de uma ação mais incisiva nos aspectos de 

proteção ambiental e dos recursos hídricos. 

3.2 Cenário “Navegando em Águas Revoltas” 

Para este cenário valem as convergências ilustradas na Figura 3.2. 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 respaldam o estabelecimento 

no Brasil dos cenários “Construção” ou “Novo pacto social” na dependência do projeto 
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nacional que seja estabelecido. Ambos criarão condições para que no Espírito Santo 

seja estabelecido o cenário “Avançar com inovação” no qual as cadeias produtivas 

atualmente desenvolvidas sejam intensificadas em termos quantitativos e de inovações 

tecnológicas. 

CENÁRIOS 
GLOBAIS 2030

CENÁRIOS BRASIL 
2035

CENÁRIOS ES 
2030

CENÁRIOS 
PERH/ES 2038

FUSÃO

CONSTRUÇÃO

NOVO PACTO SOCIAL

AVANÇAR COM 
INOVAÇÃO

NAVEGANDO EM ÁGUAS 
REVOLTAS (OTIMISTA)

 

Figura 3.2 – Convergências ao Cenário “Navegando em Águas Revoltas” para o 
PERH/ES. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Neste melhor cenário, denominado “Navegando em Águas Revoltas”, um grande acordo 

social estabelece um processo de desenvolvimento sustentável no país e no Espírito 

Santo 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 pela 

adoção de inovação tecnológica, um significativo aumento de eficiência hídrica nas 

atividades produtivas, o que deverá resultar em menores impactos sobre os recursos 

hídricos. Isto será refletido em todos os setores econômicos usuários de água, 

especialmente o agropecuário e o industrial. 

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 um aporte razoável de recursos sem onerar em demasia segmentos sociais 

mais carentes. Devido a isto, realizam investimentos na redução das perdas físicas na 

rede de distribuição e no aumento da 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 no cenário nacional “Construção”, 

com expressiva geração de empregos diretos e indiretos, como no cenário “Tudo pelo 

Social”. 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, com menos água e com 
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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 aportarão grandes contribuições, no 

alcance de consensos e na mitigação de conflitos, sendo reconhecidos como colegiados 

privilegiados para tratar as questões hídricas. 

Este cenário se, por um lado, desafia a qualificação do gerenciamento de recursos 

hídricos do SIGERH/ES, é aquele que, também, por outro lado, mais condições oferece 

para que ele alcance a excelência demandada. 

3.3 Cenário “Remando Contra A Corrente” 

Neste cenário as convergências passam pelos piores futuros das demais prospecções, 

dentro da lógica que o que pode de pior ocorrer, ocorrerá e no momento em que causa 

o pior dano. Trata-se de um cenário desafiador para o SIGERH/ES no qual o Estado, o 

país e o mundo passam 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” no qual a 

situação da economia é melhor, mas onde a pulverização dos poderes entre atores 

públicos e privados leva a maiores instabilidades. Nestas situações inexistem condições 

para o Brasil promover seu desenvolvimento autônomo, baseado em um projeto 

nacional. As forças externas paralisantes ou contraditórias levam o Estado Brasileiro a 

atuar episodicamente, 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 Estado do 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. 

O Brasil, e o Espírito Santo, permanecem inseridos nas redes de comercialização de 

commodities (petróleo, celulose, minérios, madeira, etc.) e de produtos alimentícios não 

processados (café, cana, etc.), sem aumentos de eficiência, sem agregação de valor, 

em uma economia com baixo nível de inovação. As consequências em termos das 

variáveis que determinam as demandas hídricas são consideradas na sequência. 
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CENÁRIOS 
GLOBAIS 2030

CENÁRIOS BRASIL 
2035

CENÁRIOS ES 
2030

CENÁRIOS 
PERH/ES 2038

MUNDO NÃO-
GOVERNAMENTAL

MOTORES DESLIGADOS

VAI LEVANDO
RETROCEDER COM 

DESIGUALDADE
REMANDO CONTRA A 

CORRENTE (PESSIMISTA)

 

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

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

A conjuntura nacional e mundial é adversa e o Estado do Espírito Santo, com sua 

economia demasiadamente dependente do mercado internacional de commodities, e 

com o país em crise prolongada, não consegue apoio e recursos para promover 

inovações que agreguem eficiência e valor à sua produção. Os diversos produtos que 

compõe a pauta de exportação do Estado – minérios, celulose, petróleo, café, açúcar, 

etc. – têm seus preços reduzidos diante de uma demanda global reprimida, ocasionando 

uma crise econômica que afeta todo o país. 

O setor agropecuário é descapitalizado pelos baixos 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. Isto restringe a geração de empregos, que 

possa atrair a mão-de-obra excedente do meio rural, na busca de empregos diretos na 

indústria e indiretos no setor de serviços. 

As políticas distributivas e de proteção ao ambiente são fortemente impactadas pela 

crise. A população do Estado cresce a taxas mais modestas em relação aos demais 

cenários. 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: as perdas físicas na rede de distribuição de água mantém-se altas, e 

altos também permanecem os índices de lançamento de poluentes no meio hídrico. O 

processo de poluição das águas é mantido, especialmente gerado pelos esgotos não 

coletados e não tratados do meio urbano. Isto tende a prejudicar a utilização do potencial 

turístico do Estado nas regiões com atrativos cênicos e de recreação de contato primário 

com o meio hídrico. 
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O SIGERH/ES é desafiado a 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 do cenário. 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. 

3.4 Aumentos de eficiência de uso de água 

No relatório do Prognóstico foram estimadas as demandas hídricas supondo que os 

setores usuários de água não promoveriam aumentos de eficiência hídrica ao longo do 

tempo. Alertou-se que esta hipótese era pessimista, pois tanto por iniciativas para 

promover a responsabilidade social e ambiental, quanto devido à Crise Hídrica os 

usuários tomaram medidas para melhoria de suas imagens corporativas e para 

aumentar as suas seguranças hídricas. 

Após a apresentação do relatório de Prognóstico, e divulgação dos resultados dos 

balanços hídricos em cada cenário e nas cenas de curto (2022), médio (2030) e longo 

(2038) prazos, foram promovidas diversas reuniões com representações dos principais 

setores usuários de água, nas quais foram avaliadas as intenções de aumento da 

eficiência no uso de água. Não houve qualquer tentativa de impor níveis de eficiência 

de uso de água aos usuários, pois eles naturalmente estão cientes desta necessidade 

e já a estão promovendo. Apenas buscou-se mediante consultas avaliar que percentuais 

de aumento de eficiência hídrica estariam planejando em seus processos produtivos e 

poderiam ser alcançados. 

Destas reuniões foram obtidos indicadores que foram usados para elaboração de novos 

balanços hídricos entre disponibilidades e demandas hídricas, possibilitando avaliar a 

efetividade das medidas pretendidas e a necessidade de novas medidas. Os resultados 

das reuniões serão a seguir comentados. 

3.4.1 Aumentos de eficiência de uso de água no Setor Saneamento 

A pactuação com este setor contou com a participação da Companhia Espirito Santense 

de Saneamento - CESAN, por meio de sua Gerência de Meio Ambiente e Qualidade de 

Água. Eles apresentaram propostas detalhadas de índices para o abastecimento público 

e para o esgotamento sanitário, em cada cenário e nas cenas de curto, médio e longo 

prazos. O Quadro 3.1 apresenta os índices informados.  

Os índices aplicáveis aos Serviços Autônomos de Água e Esgotos dos municípios não 

atendidos pela CESAN foram arbitrados tendo por base as informações da CESAN e 

supondo que por falta de economias de escala suas eficiências fossem menores, como 

mostra o Quadro 3.2. Finalmente, a BRK Ambiental que atende a Cachoeiro do 
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Itapemirim já atingiu índices que ainda são almejados pelas demais empresas. Para 

esta, supôs-se que as perdas físicas já estivessem em 15% (seriam 13,54 % de perdas 

na distribuição segundo declaração de 2016 ao Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS), sendo mantidos até 2038, e que os demais índices 

acompanhariam os da CESAN. 

Quadro 3.1 – Índices para o Setor Saneamento – CESAN. 

Uso de água 
Variáveis 

Cenas de curto (2022), médio (2030) e longo 
prazos (2038) 

2022 2030 2038 

CENÁRIOS* N F R N F R N F R 

Abastecimento 
público 

1. Índice de perdas 
físicas na rede de 
distribuição (%); 

30 35 40 25 30 35 20 30 35 

2. Taxas de usos de 
água por habitante 

(l/dia). 
150 150 150 130 130 130 120 120 120 

Esgotamento 
sanitário 

3. Cobertura serviços 
de coleta e 

tratamento de 
esgotos (%); 

85 70 65 90 80 70 100 90 80 

4. Eficiência de 
remoção de 

poluentes nas ETEs 
(%). 

87 87 87 88 88 88 90 90 90 

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, 2018. 

 

Quadro 3.2 – Índices para o Setor Saneamento – Serviços Autônomos de Água e 
Esgotos. 

Uso de água  
Variáveis 

Cenas de curto (2022), médio (2030) e longo 
prazos (2038) 

2022 2030 2038 

CENÁRIOS* N F R N F R N F R 

Abastecimento 
público  

1. Índice de perdas 
físicas na rede de 
distribuição (%);  

38 44 50 31 38 44 25 38 44 

2. Taxas de usos de 
água por habitante 

(l/dia).  
150 150 150 130 130 130 120 120 120 

Esgotamento 
sanitário 

3. Cobertura serviços 
de coleta e 

tratamento de 
esgotos (%);  

72 60 55 77 68 60 85 77 68 

4. Eficiência de 
remoção de 

poluentes nas ETEs 
(%).  

80 80 80 80 80 80 80 80 80 

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, 2018. 
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3.4.2 Aumentos de eficiência de uso de água no Setor Industrial 

O estudo da Agência Nacional de Águas (2015) que estimou o uso da água na indústria 

em cada município brasileiro tendo por base o ano 2015, apresentou para o Espírito 

Santo os resultados do Quadro 3.3. Eles são graficados na Figura 3.4 para retirada e na 

Figura 3.5 para consumo de água. As indústrias foram segmentadas de acordo com 

seus códigos de 2 dígitos do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 

Quadro 3.3 – Retiradas e consumos de água na indústria do Espírito Santo em 2015. 

CNAE Tipologia industrial 
Retirada 

(m3/s) 
Consumo 

(m3/s) 

10 Fabricação de produtos alimentícios 0,418791 0,121641 

11 Fabricação de bebidas 0,079980 0,031945 

12 Fabricação de produtos do fumo 0,000582 0,000116 

13 Fabricação de produtos têxteis 0,031750 0,007901 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,068183 0,012606 

15 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couro, artigos para viagem e calçados 
0,047500 0,008509 

16 Fabricação de produtos de madeira 0,009926 0,00233 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,781793 0,101004 

18 Impressão e reprodução de gravações 0,003744 0,000705 

19 
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo 

e de biocombustíveis 
0,375185 0,320558 

20 Fabricação de produtos químicos 0,032617 0,009498 

21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,001308 0,000262 

22 
Fabricação de produtos de borracha e de material 

plástico 
0,010142 0,002148 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,141692 0,059725 

24 Metalurgia 0,674464 0,173048 

25 
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 
0,017089 0,007996 

26 
Fabricação de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos 
0,000335 6,7E-05 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,006742 0,001348 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos 0,005319 0,001004 

29 
Fabricação de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 
0,001628 0,000385 

30 
Fabricação de outros equipamentos de transporte, 

exceto veículos automotores 
0,079829 0,015966 

31 Fabricação de móveis 0,006269 0,001254 

32 Fabricação de produtos diversos 0,010086 0,002017 

33 
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos 
0,014398 0,00288 

Fonte: ANA, 2017. 

Os valores referem-se a estimativas indiretas, tendo por base o número de empregados 

de cada indústria e índices de uso de água para este indicador. Portanto, são 

estimativas até certo pronto grosseiras, baseadas em estudos que buscaram capturar 
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as características de uma indústria “média” de cada segmento. E baseado na situação 

de 2015. 

 

Figura 3.4 – Retiradas de água na indústria de transformação do Espírito Santo em 2015. 
Fonte: ANA, 2017. 

 

Figura 3.5 – Consumos de água na indústria de transformação do Espírito Santo em 
2015. 

Fonte: ANA, 2017. 

Os resultados evidenciam que existem quatro tipologias industriais do Estado que usam 

a maior parcela de água, que são apresentadas no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Tipologias industriais com maiores usos de água no Espírito Santo. 

CNAE Descrição 
Retirada 

(m3/s) 
Consumo 

(m3/s) 
Consumo Como 

% Retirada 

Redução 
Até 2038 

(%) 

10 Prod. alimentícios 0,418791 0,121641 29% 10% 

17 
Celulose, papel e 
produtos de papel 

0,781793 0,101004 13% 20% 

19 
Coque, produtos deriv. 

petróleo e 
biocombustíveis 

0,375185 0,320558 85% 10% 

24 Metalurgia 0,674464 0,173048 26% 30% 

Fonte: ANA, 2017 e Consórcio, 2018. 
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Neste Quadro 3.4, além de serem repetidos os valores estimados de retirada e de 

consumo, calculou-se o percentual de consumo referente à retirada e foi proposto um 

índice de redução de uso de água por Valor Adicionado Bruto pela indústria, indicador 

que foi a base das projeções de uso de água. Os valores destas reduções foram 

discutidos com o setor industrial em algumas reuniões promovidas. Constatou-se que 

alguns segmentos industriais promoveram grandes aumentos de eficiência no uso de 

água, como o CNAE 17 (celulose, etc.) e o CNAE 24 (metalurgia). Porém, isto foi 

intensificado após a crise hídrica iniciada em 2014, enquanto os dados referem-se a 

estimativas da ANA em 2015. Desta forma, as estimativas da ANA, baseadas em 

coeficientes propostos previamente para uma indústria que representava a “média” do 

segmento, devem estar defasadas. Para os segmentos CNAE 10 (alimentos) e CNAE 

24 (combustíveis) propôs-se índices mais modestos, devido à pulverização deste 

segmento. 

3.4.3 Aumentos de eficiência de uso de água no Setor Irrigação 

O Setor de Irrigação foi consultado por meio de reuniões com técnicos do INCAPER e 

com membros da Associação de Irrigantes do Estado do Espírito Santo (ASSIPES), na 

cidade de Pinheiros, em reuniões distintas. Foram verificadas duas visões que 

convergiram para os mesmos índices. 

A reunião com os técnicos do INCAPER esteve mais dirigida aos pequenos irrigantes 

do Estado, que incorporam baixa tecnologia ao seu processo produtivo. A opinião é que 

se pode promover grandes aumentos de eficiência de uso de água na irrigação, desde 

que ocorram investimentos em programas de assistência e extensão rural. Eles deverão 

treinar inicialmente os especialistas do INCAPER para assistência técnica e, então, 

capacitar os irrigantes. 

A reunião com os irrigantes da ASSIPES considerou também os grandes irrigantes que 

têm suas próprias consultorias agronômicas. Estes, segundo as informações prestadas, 

foram fortemente impactados pela crise hídrica a partir de 2014 e têm buscado 

reconversão de seus métodos como forma de aumentar a eficiência e, assim, a 

segurança hídrica. 

Diante do exposto, adotou-se os índices de redução das lâminas de irrigação de 10% 

até 2022, de 20% até 2030 e de 30% até 2038. Enfatiza-se que para os irrigantes mais 

tecnificados, especialmente os das regiões ao norte do Rio Doce, estes índices deverão 

ser alcançados pelos investimentos que já estão realizando. Porém, alegam que uma 

redução de tributos sobre equipamentos mais modernos de irrigação, e linhas de 

financiamento a juros adequados, poderiam alavancar mais rapidamente este objetivo 
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de eficiência hídrica. Para os pequenos irrigantes, especialmente ao sul do Rio Doce, a 

assistência técnica e a extensão rural seriam imprescindíveis para alcance destes 

índices. 

3.4.4 Demandas hídricas resultantes 

Aplicando-se os indicadores de eficiência hídrica previamente apresentados foram 

obtidas as demandas hídricas nas cenas de curto (2022), médio (2030) e longo (2038) 

prazos dos três cenários futuros alternativos: “Flutuando em Águas Conhecidas”, 

“Navegando em Águas Revoltas” e “Remando contra a Corrente”. 

Do Quadro 3.5 ao Quadro 3.7 são apresentadas as demandas hídricas em cada bacia 

hidrográfica do Espírito Santo, conforme as projeções realizadas em cada cenário, 

considerando ou não o aumento de eficiência de uso de água. Observa-se que no 

Estado como um todo a economia de uso de água prevista estaria entre 12% e 13% até 

2022, entre 21% e 23% até 2030 e entre 30% e 33% até 2038. O cenário “Navegando 

em Águas Revoltas” é aquele em que maiores eficiências são atingidas. Em 2038, na 

quase totalidade das bacias, a redução de uso de água em comparação à situação sem 

economia é superior a 30%, sendo máxima na Região Hidrográfica de Guarapari, com 

42% no cenário “Navegando em Águas Revoltas”, 37% no cenário “Flutuando em Águas 

Conhecidas” e 35% no cenário “Remando contra a Corrente”. Estes resultados se 

devem quase que exclusivamente à redução do uso para abastecimento humano, já 

que os demais são pequenos nesta bacia. Os percentuais de redução das demandas 

são apresentados graficamente para cada bacia, cenário e cena na Figura 3.6. 

Foram estimadas também as vazões de diluição necessárias para que a concentração 

das cargas orgânicas remanescentes, lançadas nos corpos de água, atendessem o 

limite máximo da Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005: 5 mg/l. Os resultados são 

apresentados do Quadro 3.8 ao Quadro 3.10.  Observa-se ocorrer uma redução ainda 

mais significativa de uso de água, que atinge 54% no cenário “Navegando em Águas 

Revoltas” em 2038.  A Região Hidrográfica de Guarapari também lidera o percentual de 

redução, mas as bacias do Santa Maria Vitória e do Jucu, também apresentam valores 

expressivos de redução, da ordem de 66%, sendo a irrigação o uso predominante. Os 

percentuais de redução das demandas hídricas e de diluição das cargas orgânicas são 

apresentados graficamente para cada bacia, cenário e cena na Figura 3.7. 

Conclui-se que o aumento de eficiência proposto reduz substancialmente a pressão 

sobre os recursos hídricos do Espírito Santo, sendo uma estratégia robusta e prioritária 

a ser adotada no Plano de Ações do PERH/ES.
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Quadro 3.5 – Comparação das demandas hídricas com e sem aumento de eficiência nos três cenários, ano 2022. 

Cenários Flutuando Navegando Remando 

Bacia Hidrográfica 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Itaúnas 9.991 11.916 16% 9.999 11.982 17% 9.862 11.770 16% 

São Mateus 11.746 14.090 17% 11.760 14.099 17% 11.726 14.065 17% 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 20.699 22.992 10% 20.711 23.020 10% 19.891 22.090 10% 

Barra Seca e Foz do Rio Doce 18.347 20.406 10% 18.360 20.506 10% 18.288 20.339 10% 

Santa Maria do Rio Doce 3.197 3.549 10% 3.195 3.546 10% 3.190 3.540 10% 

Santa Joana 3.031 3.364 10% 3.033 3.364 10% 3.030 3.363 10% 

Guandu 3.486 3.850 9% 3.966 4.390 10% 3.078 3.397 9% 

Região Doce do Caparaó 22 23 6% 22 23 3% 22 23 6% 

Litoral Centro-Norte 7.151 8.148 12% 7.426 8.644 14% 6.633 7.570 12% 

Santa Maria da Vitória 10.699 12.207 12% 10.672 12.287 13% 10.127 11.532 12% 

Jucu 4.897 5.780 15% 7.166 8.420 15% 4.277 5.068 16% 

RH Guarapari 299 374 20% 295 379 22% 299 375 20% 

Benevente 4.332 4.846 11% 5.039 5.837 14% 3.542 3.964 11% 

Novo 607 674 10% 953 1.062 10% 463 511 9% 

Itapemirim 7.213 8.056 10% 12.362 14.116 12% 6.508 7.269 10% 

Itabapoana 1.808 1.975 8% 3.603 3.999 10% 1.307 1.416 8% 

TOTAL 107.525 122.250 12% 118.564 135.675 13% 102.243 116.291 12% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.6 – Comparação das demandas hídricas com e sem aumento de eficiência nos três cenários, ano 2030. 

Cenários Flutuando Navegando Remando 

Bacia Hidrográfica 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Itaúnas 9.285 12.381 25% 9.300 12.615 26% 8.899 11.921 25% 

São Mateus 10.502 14.226 26% 10.554 14.304 26% 10.461 14.169 26% 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 19.412 24.212 20% 19.473 24.349 20% 17.956 22.382 20% 

Barra Seca e Foz do Rio Doce 16.586 20.671 20% 16.693 21.182 21% 16.382 20.435 20% 

Santa Maria do Rio Doce 2.869 3.573 20% 2.878 3.600 20% 2.858 3.555 20% 

Santa Joana 2.699 3.365 20% 2.702 3.369 20% 2.698 3.363 20% 

Guandu 4.064 5.001 19% 5.338 6.630 19% 2.965 3.640 19% 

Região Doce do Caparaó 21 24 12% 22 25 12% 22 25 11% 

Litoral Centro-Norte 7.777 9.890 21% 8.815 11.998 27% 6.326 8.060 22% 

Santa Maria da Vitória 10.669 13.716 22% 10.820 14.251 24% 9.296 11.945 22% 

Jucu 5.540 7.351 25% 10.849 14.329 24% 4.121 5.510 25% 

RH Guarapari 276 406 32% 311 474 34% 276 394 30% 

Benevente 5.542 6.775 18% 7.138 9.565 25% 3.606 4.400 18% 

Novo 779 963 19% 1510 1.903 21% 473 578 18% 

Itapemirim 8.384 10.162 17% 18.535 24.259 24% 6.734 8.160 17% 

Itabapoana 2.830 3.430 17% 7.623 9.537 20% 1.483 1.755 15% 

TOTAL 107.234 136.145 21% 132.560 172.389 23% 94.555 120.292 21% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.7 – Comparação das demandas hídricas com e sem aumento de eficiência nos três cenários, ano 2038. 

Cenários Flutuando Navegando Remando 

Bacia Hidrográfica 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Itaúnas 8.492 12.853 34% 8.502 13.287 36% 7.857 12.051 35% 

São Mateus 9.193 14.351 36% 9.242 14.464 36% 9.104 14.219 36% 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 17.204 24.372 29% 17.264 24.588 30% 15.835 22.431 29% 

Barra Seca e Foz do Rio Doce 14.850 20.959 29% 15.012 21.961 32% 14.483 20.514 29% 

Santa Maria do Rio Doce 2.545 3.598 29% 2.556 3.652 30% 2.523 3.564 29% 

Santa Joana 2.368 3.367 30% 2.372 3.372 30% 2.366 3.362 30% 

Guandu 4.428 6.149 28% 6.280 8.871 29% 2.802 3.871 28% 

Região Doce do Caparaó 21 25 16% 22 27 17% 22 26 15% 

Litoral Centro-Norte 8.255 11.698 29% 9.816 15.572 37% 6.009 8.512 29% 

Santa Maria da Vitória 10.278 14.888 31% 10.481 15.883 34% 8.468 12.249 31% 

Jucu 5.821 8.568 32% 12.341 18.569 34% 3.956 5.839 32% 

RH Guarapari 282 449 37% 336 580 42% 266 411 35% 

Benevente 6.186 8.319 26% 8.147 12.703 36% 3.525 4.720 25% 

Novo 818 1129 28% 1644 2.368 31% 456 614 26% 

Itapemirim 8.996 11.777 24% 19.550 29.713 34% 6.754 8.837 24% 

Itabapoana 3.595 4.880 26% 10.579 15.105 30% 1.603 2.076 23% 

TOTAL 103.332 147.382 30% 134.146 200.716 33% 86.032 123.297 30% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 3.6 – Reduções das demandas hídricas em cada cenário, por cenas de curto, médio e longo prazos. 
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Quadro 3.8 – Comparação das vazões de diluição para a Classe 2 da Resolução CONAMA Nº 357/2005 com e sem aumento de eficiência nos três 
cenários, ano 2022. 

Cenários Flutuando Navegando Remando 

Bacia Hidrográfica 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Itaúnas 14.886 22.245 33% 13.593 22.412 39% 15.271 22.082 31% 

São Mateus 29.901 46.878 36% 27.032 46.871 42% 30.719 46.451 34% 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 44.885 57.694 22% 42.762 58.056 26% 44.111 55.617 21% 

Barra Seca e Foz do Rio Doce 32.737 40.999 20% 31.828 41.429 23% 32.896 41.029 20% 

Santa Maria do Rio Doce 6.742 9.074 26% 6.016 8.761 31% 6.869 8.888 23% 

Santa Joana 4.861 5.604 13% 4.625 5.525 16% 4.932 5.596 12% 

Guandu 8.197 10.598 23% 8.063 11.087 27% 8.036 10.164 21% 

Região Doce do Caparaó 662 944 30% 579 919 37% 702 962 27% 

Litoral Centro-Norte 45.470 60.452 25% 39.679 62.928 37% 47.864 59.133 19% 

Santa Maria da Vitória 43.719 62.285 30% 34.395 63.144 46% 45.192 61.777 27% 

Jucu 41.162 64.618 36% 34.897 67.879 49% 43.084 63.913 33% 

RH Guarapari 4797 6970 31% 3430 7126 52% 5211 6925 25% 

Benevente 8.847 12.014 26% 8.685 13.045 33% 8.361 11.117 25% 

Novo 4620 6441 28% 4344 6.858 37% 4663 6219 25% 

Itapemirim 52.159 65.468 20% 54.253 73.888 27% 50.816 62.942 19% 

Itabapoana 9.261 15.311 40% 9.902 17.592 44% 9.008 14.388 37% 

TOTAL 352.905 487.595 28% 324.085 507.519 36% 357.736 477.202 25% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  



 

33 
 

Quadro 3.9 – Comparação das vazões de diluição para a Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005 com e sem aumento de eficiência nos três 
cenários, ano 2030. 

Cenários Flutuando Navegando Remando 

Bacia Hidrográfica 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Itaúnas 13.438 23.089 42% 12.485 23.907 48% 14.035 22.498 38% 

São Mateus 28.019 49.223 43% 26.061 51.474 49% 29.574 48.440 39% 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 45.489 62.725 27% 44.356 66.186 33% 42.908 57.792 26% 

Barra Seca e Foz do Rio Doce 32.152 43.470 26% 33.173 49.512 33% 31.774 42.426 25% 

Santa Maria do Rio Doce 6.429 9.540 33% 6.098 10.110 40% 6.604 9.221 28% 

Santa Joana 4.333 5.498 21% 4.136 5.477 24% 4.504 5.546 19% 

Guandu 8.399 11.762 29% 9.042 13.385 32% 7.772 10.437 26% 

Região Doce do Caparaó 637 968 34% 590 1024 42% 724 1017 29% 

Litoral Centro-Norte 46.967 69.715 33% 48.249 90.336 47% 46.459 63.591 27% 

Santa Maria da Vitória 38.998 67.482 42% 35.225 75.704 53% 43.783 64.674 32% 

Jucu 38.174 70.780 46% 40.061 87.295 54% 41.926 67.873 38% 

RH Guarapari 4268 7721 45% 3655 9261 61% 4956 7316 32% 

Benevente 9.732 14.488 33% 11.097 18.728 41% 8.326 11.912 30% 

Novo 4663 7124 35% 5203 8.996 42% 4655 6547 29% 

Itapemirim 60.855 77.432 21% 68.997 105.373 35% 55.972 70.331 20% 

Itabapoana 10.421 17.854 42% 14.174 25.332 44% 9.315 15.330 39% 

TOTAL 352.974 538.870 34% 362.601 642.101 44% 353.288 504.950 30% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.10 – Comparação das vazões de diluição para a Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005 com e sem aumento de eficiência nos três 
cenários, ano 2038. 

Cenários Flutuando Navegando Remando 

Bacia Hidrográfica 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Demandas 
com 

aumento de 
eficiência 

Demandas 
sem 

aumento de 
eficiência 

Redução 

Itaúnas 11.807 24.215 51% 10.642 25.521 58% 12.338 22.909 46% 

São Mateus 26.100 52.705 50% 23.143 55.311 58% 27.168 49.903 46% 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 45.121 67.626 33% 43.425 72.875 40% 40.667 59.250 31% 

Barra Seca e Foz do Rio Doce 30.996 46.715 34% 33.150 57.822 43% 30.252 43.532 31% 

Santa Maria do Rio Doce 6.095 10.142 40% 5.844 11.380 49% 6.161 9.450 35% 

Santa Joana 3.845 5.456 30% 3.591 5.401 34% 4.025 5.460 26% 

Guandu 8.425 13.113 36% 9.326 15.649 40% 7.291 10.676 32% 

Região Doce do Caparaó 627 1020 39% 555 1112 50% 724 1064 32% 

Litoral Centro-Norte 47.050 80.589 42% 49.635 120.554 59% 42.943 67.373 36% 

Santa Maria da Vitória 34.015 73.957 54% 29.273 88.650 67% 36.232 67.237 46% 

Jucu 33.839 78.469 57% 36.317 105.510 66% 35.875 71.307 50% 

RH Guarapari 3611 8694 58% 2905 11734 75% 4090 7668 47% 

Benevente 9.950 16.846 41% 11.532 23.659 51% 7.707 12.494 38% 

Novo 4590 7883 42% 5363 10.837 51% 4387 6779 35% 

Itapemirim 67.854 90.126 25% 75.799 134.523 44% 59.452 76.664 22% 

Itabapoana 11.269 20.707 46% 16.964 33.548 49% 9.297 16.262 43% 

TOTAL 345.194 598.264 42% 357.464 774.088 54% 328.610 528.029 38% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 3.7 – Reduções das demandas hídricas e de diluição de cargas orgânicas em cada cenário, por cenas de curto, médio e longo prazos. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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3.5 Reservatórios de regularização 

Estudos de regularização em reservatórios foram realizados no Espírito Santo, pela 

Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, em 

especial nas bacias dos rios Doce, São Mateus e Itaúnas. Também, nas bacias dos rios 

Jucu e Benevente, foram realizados estudos de reservatórios de regularização por 

contratos com o Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN e a Companhia Espirito 

Santense de Saneamento – CESAN. O objetivo destes estudos foi a redução da 

insegurança hídrica do abastecimento público e das atividades produtivas que têm a 

água como insumo, como ampliar a área irrigada, que aparece como vocação 

econômica de muitas bacias. 

Complementarmente a eles, a SEAG implantou o Programa Estadual de Construção de 

Barragens como resposta à crise hídrica, que prevê a implantação de 6 dezenas desta 

infraestrutura hidráulica. Na maioria, são pequenas barragens que atendem a usos 

locais, sem grandes efeitos de regularização de vazões. Tanto é assim que boa parte 

delas sequer tem suas vazões regularizadas estimadas. Desta forma, apresentam efeito 

importante para os usos locais, mas não podem ser consideradas como alternativa para 

aumento mais substancial das disponibilidades hídricas. 

Os reservatórios maiores, com efeito de regularização dos rios, foram considerados de 

forma expedita para reavaliação dos balanços hídricos em cada bacia hidrográfica 

afetada. A razão desta abordagem mais simplificada é que a implantação de um 

reservatório de regularização tem um efeito de curto prazo, que é o aumento das vazões 

de estiagem (ou garantidas) do curso de água a jusante. E efeitos de longo prazo que 

dizem respeito à relocação das captações e, mesmo, das atividades usuárias de água, 

como consequência do aumento da disponibilidade hídrica. Estes efeitos que são de 

difícil consideração, pois não se pode antecipar as reacomodações das atividades 

produtivas, sem realizar estudos mais detalhados. Alguns usuários situados às margens 

do corpo de água beneficiado serão imediatamente contemplados com o aumento de 

disponibilidades. Outros usuários, favorecidos pela proximidade e pela topografia, 

poderão estender suas captações para buscar água mais distante, mas com maior 

disponibilidade e segurança hídrica. Outros, ainda, deverão promover as mesmas 

medidas anteriores em conjunto com a realocação de suas atividades produtivas para 

locais mais fáceis de receber as águas disponibilizadas. Ou seja, um reservatório não 

deve ser considerado uma panaceia para resolver os problemas de balanço hídrico em 

uma bacia, pois ele aumenta as disponibilidades hídricas apenas em uma parcela 

reduzida da rede de drenagem que poderá ser alcançada por parte das atividades 

produtivas, devido aos custos necessários para promover as reacomodações 
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mencionadas. Porém, permite que a bacia como um todo seja beneficiada no longo 

prazo, ao ser estabelecida uma intensificação das atividades econômicas, de forma 

gradual. 

3.5.1 Vazões regularizadas 

Do Quadro 3.11 ao Quadro 3.15, e da Figura 3.8 à Figura 3.11 são apresentadas as 

informações pertinentes aos reservatórios de regularização estudados em algumas 

bacias hidrográficas do Espírito Santo: Itaúnas, São Mateus, Doce, Jucu e Benevente. 

Os reservatórios foram ordenados de acordo com 3 categorias, com maior, média e 

menor prioridade de implantação usando os critérios do Quadro 3.16, que foram 

aplicados nas bacias do Doce, São Mateus e Itaúnas (SEAG, 2009c). 

3.5.2 Custos de investimentos 

Os custos de investimento dos reservatórios foram estimados tendo por base o ano 

2008. Foram estimados unicamente os custos da obra, sem contabilizar os custos de 

desapropriação, realocação de pessoas e de infraestruturas, compensações 

ambientais, etc. Estes custos foram atualizados a 1/5/2018 usando o Índice Nacional de 

Custo de Construção. 

Tendo por base preços atualizados a 2018, foram obtidos os custos de água. Para isto 

as vazões regularizadas foram transformadas em volume disponibilizado em um ano. 

Obteve-se um fluxo anual de valores equivalente ao custo do investimento em 2018 

supondo uma taxa social de descontos de 12% ao ano e um período de análise de 100 

anos. O custo da água é obtido dividindo o custo anual pelo volume anual 

disponibilizado. Os resultados são encontrados do Quadro 3.17 ao Quadro 3.25, com 

os eixos dos barramentos ordenados pelo menor custo da água. 
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Quadro 3.11 – Reservatórios de regularização de vazões na Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas. 

Eixos Municípios Rio 
Bacia total 

(km²) 
Bacia não 

controlada (km²) 
Capacidade 

(106 m³) 
Qreg 
(m³/s) 

Área Irrigável 
(ha) 

Maior prioridade: 

Fazenda Tailândia Montanha e Pinheiros Rio do Sul 285 285 30 1,87 9.829 

Coração de Itaúnas Montanha Ribeirão Itauninhas 288 288 40 2,32 12.194 

Prioridade média: 

Fazenda América Montanha Rio Itaúnas 612 324 64 2,84 14.927 

Fazenda São Francisco Montanha Córrego do Dezoito 98 98 10 0,62 3.259 

Fazenda Provisão Montanha S/N 103 103 11 0,68 3.574 

Córrego Barreado Montanha e Pedro Canário Córrego Barreado 194 194 25 1,45 7.621 

Três Montanhas Montanha Córrego Montanha 79 79 10 0,59 3.101 

Menor prioridade: 

Córrego Limoeiro Montanha Córrego Limoeiro 50 50 8 0,39 2.050 

Cristal Montanha e Pedro Canário Rio Itaúnas 1254 270 130 3,14 16.504 

Fazenda Água Branca Montanha S/N 40 40 8 0,32 1.682 

Já implantado: 

Água Boa Boa Esperança e Pinheiros Rio Itauninhas 270 270 60 1,04 5.466 

TOTAL ITAÚNAS 3.273,00 2.001,00 396,00 15,26 80.207,00 

Fonte; SEAG, 2008, SEAG, 2009c. 

Quadro 3.12 – Reservatórios de regularização de vazões na Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. 

Eixos Municípios Rio 
Bacia 
total 
(km²) 

Bacia não 
controlada 

(km²) 

Capacidade 
(106 m³) 

Qreg 
(m³/s) 

Área 
Irrigável 

(ha) 

Maior prioridade: 

Cotaxé Ecoporanga Rio S. Mateus, Braço Norte 4826 4826 400 11,98 125.934 

Prioridade média: 

Barra de São Francisco Barra de São Francisco Rio Itaúnas 124 124 25 0,4 4.025 

Cafelândia Água Doce do Norte Córrego do Garfo 39 39 10 0,16 1.682 

Córrego do Facão Ecoporanga Córrego do Facão 14 14 2,5 0,046 484 

Ecoporanga Ecoporanga Rio Dois de Setembro 46 46 8 0,15 1.577 
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Eixos Municípios Rio 
Bacia 
total 
(km²) 

Bacia não 
controlada 

(km²) 

Capacidade 
(106 m³) 

Qreg 
(m³/s) 

Área 
Irrigável 

(ha) 

Nova Venécia Nova Venécia Rio São Mateus, Braço Sul 4189 4026 1000 20,02 210.450 

Patrimônio do Bis Nova Venécia Rio Santa Joana 199 199 45 0,821 8.626 

Santo Antônio do 15 Nova Venécia e Boa Esperança Rio São Mateus, Braç Norte 6245 1359 300 6,09 64.018 

São Luís Nova Venécia e Ecoporanga Rio Quinze de Novembro 419 419 90 1,646 17.301 

TOTAL SÃO MATEUS 16.101 11.052 1.881 41,31 434.097 

Fonte: SEAG, 2009a, SEAG, 2009c. 

Quadro 3.13 – Reservatórios de regularização de vazões na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

Eixos Municípios Rio 
Bacia 

total (km²) 
Bacia não 

controlada (km²) 
Capacidade 

(106 m³) 
Qreg 
(m³/s) 

Área 
Irrigável 

(ha) 

GUANDU 

Maior prioridade: 

Afonso Cláudio Afonso Cláudio Rio do Peixe 249 249 130 2,68 28.172 

Prioridade média: 

Boa Vista Afonso Cláudio Rio S. Domingos Gde 477 477 125 3,37 35.425 

Ibituba Baixo Guandu Rio Guandu 1812 1086 215 5,56 58.447 

Itapina Baixo Guandu e Colatina Rio Laje 187 187 55 1,25 13.181 

Menor prioridade: 

Maria Bonita Baixo Guandu Rio Guandu 2117 305 40 1,32 13.876 

TOTAL GUANDU 4.842 2.304 565 14,18 149.101 

SANTA JOANA 

Maior prioridade: 

Palmeira   Rio Sobreiro 118 118 50 1,18 12.404 

Prioridade média: 

Praça Oito Itaguaçu Rio Santa Joana 166 166 30 1,43 15.032 

Santa Joana Colatina Rio Santa Joana 884   600 4,51 47.409 

TOTAL STA JOANA 1.168 284 680 7,12 74.845 
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Eixos Municípios Rio 
Bacia 

total (km²) 
Bacia não 

controlada (km²) 
Capacidade 

(106 m³) 
Qreg 
(m³/s) 

Área 
Irrigável 

(ha) 

SANTA MARIA DO DOCE 

Prioridade média: 

Santo Antônio do Canaã Santa Teresa Rio Santa Maria do Doce 180 180 80 1,91 20.078 

São Roque do Canaã São Roque do Canaã Rio Santa Júlia 72 72 35 0,74 7.779 

TOTAL STA MARIA DOCE 252 252 115 2,65 27.857 

PONTÕES/LAGOAS RIO DOCE 

Maior prioridade: 

Alto da Vila Verde Pancas Córrego Rio Novo 192 192 85 1,67 17.555 

São José Águia Branca e S. Gab. Palha Rio São José 892 461 100 3,04 31.956 

Prioridade média: 

Mutum Preto Baixo Guandu Rio Mutum Preto 194 194 30 1,01 10.617 

Cachoeira dos Oito Colatina Rio Pancas 1160 1160 215 6,53 68.643 

Rio Bananal Rio Bananal Rio Bananal 126 126 55 1,04 10.979 

Vila Verde Pancas Rio São José 239 239 105 2,19 23.021 

Córrego 7de Setembro São Gabriel da Palha Córrego 7 de Setembro 48 48 12 0,32 3.364 

Sabiá São Domingos do Norte Córrego Sabiá 171 171 75 1,48 15.547 

Moacir Ávidos S. Dom. Norte e Gov. Lindenb. Córrego Moacir Ávidos 383 383 170 3,39 35.613 

Menor prioridade: 

São João Pequeno Colatina Rio São João Pequeno 160 160 55 1 10.500 

TOTAL PONTÕES/ LAGOAS 3.565 3.134 902 21,67 227.795 

BARRA SECA E FOZ RIO DOCE 

Prioridade média: 

Fazenda Jacanandá São Mateus e Vila Valério Rio Barra Seca 408 408 100 1,96 20.552 

Barra Seca Sooretama Córrego Paraisópolis 292 292 75 1,41 14.855 

TOTAL BARRA SECA E FOZ 700 700 175 3,37 35.407 

Fonte: SEAG, 2009b, SEAG, 2009c. 
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Quadro 3.14 – Reservatórios de regularização de vazões na Bacia Hidrográfica do Rio Benevente. 

Eixos Municípios Rio 
Bacia total 

(km²) 
Bacia não 

controlada (km²) 
Capacidade 

(106 m³) 
Qreg 
(m³/s) 

Área Irrigável 
(ha) 

Alfredo Chaves Alfredo Chaves Benevente 493 143 84 2,15 22.601 

Batatal Alfredo Chaves Batatal 74 74 34 1,01 10.617 

São Sebastião Alfredo Chaves Benevente 267 63 40 0,87 9.145 

Matilde Alfredo Chaves Benevente 203 190 70 2,53 26.595 

Urânia 2 Alfredo Chaves Córr. Fortuna 14 14 4 0,17 1.787 

Joéba Alfredo Chaves e Anchieta Joéba 31 31 12 0,4 4.205 

Corindiba Anchieta Corindiba 137 137 55 1,76 18.501 

TOTAL RIO BENEVENTE 1.219 652 232 8,89 93.451 

Fonte: IJSN (sem data). 

Quadro 3.15 – Reservatórios de regularização de vazões na Bacia Hidrográfica do Rio Jucu. 

Eixos Municípios Rio 
Bacia total 

(km²) 
Bacia não controlada 

(km²) 
Capacidade 

(106 m³) 
Qreg 
(m³/s) 

Área Irrigável 
(ha) 

Pedra Mulata   Jucu 1606 1606 100 17 N/C 

Em construção, previsão 2022: 

Jucu Domingos Martins/ Viana Jucu, Braço Norte 1146 1146 23,06 9 N/C 

TOTAL JUCU 2.752 2.752 123 26 N/C 

Fonte: IJSN, 2009, CESAN, 2017. 
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Figura 3.8 – Localização dos reservatórios da bacia do rio Itaúnas. Figura 3.9 – Localização dos reservatórios da bacia do rio São Mateus. 

Fonte: SEAG, 2008. 
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Figura 3.10 – Localização dos reservatórios da bacia do Rio Doce. Figura 3.11 – Localização dos reservatórios da bacia dos Rios Jucu e 
Benevente. 

Fonte: SEAG, 2009b, CESAN, 2017, IJSN (sem data). 
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Quadro 3.16 – Critérios para identificação de locais mais apropriados para a implantação 
dos reservatórios. 

Critérios Parâmetros 

Indicadores técnico-
econômicos 

Preço da água disponibilizada anualmente pelo reservatório 
(R$/m³/ano) 

Nota de preço (inversa do preço unitário normalizado) 

Área inundada por cada hm³ de água oferecida anualmente 
(ha/hm³/ano) 

Indicadores 
socioeconômicos 

Comprimento de rio perenizado a jusante (km) 

População da área de influência indireta do reservatório (1.000 hab.) 

Indisponibilidade de oferta de água alternativa a montante do 
empreendimento (% da vazão regularizada pelo reservatório) 

Dominância de área irrigável por gravidade (% da área da bacia com 
cota inferior ao reservatório) 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

a
m

b
ie

n
ta

is
 

Meio 
Antrópico 

Existência de demanda para abastecimento da população urbana 
(Sim/Não) 

Escala do Empreendimento (Grande, Média ou Pequena) 

Uso do reservatório (Irrigação, Abastecimento, Energia e Controle 
de Enchentes) 

Meio Físico 

Percentual da área inundada representado pelas Faixas de 
Preservação Permanente - FPP 

Ganho de oferta hídrica em relação à Vazão Mínima de Estiagem 
(Q7,10 ou Q90) 

Meio Biótico Vizinhança com Unidades de Conservação (km) 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.17 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo 
Investimento em 

2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água 

(R$/m³) 

Fazenda Tailândia Montanha e Pinheiros Rio do Sul 30 1,87 2.113.670 4.035.735 R$ 0,01 

Córrego Barreado Montanha e Pedro Canário Córrego Barreado 25 1,45 4.760.222 9.088.928 R$ 0,02 

Fazenda América Município Rio Itaúnas 64 2,84 10.069.103 19.225.439 R$ 0,03 

Três Montanhas Montanha Córrego Montanha 10 0,59 2.554.584 4.877.594 R$ 0,03 

Cristal Montanha e Pedro Canário Rio Itaúnas 130 3,14 13.899.805 26.539.589 R$ 0,03 

Fazenda São Francisco Montanha Córrego do Dezoito 10 0,62 4.237.578 8.091.018 R$ 0,05 

Água Boa Boa Esperança e Pinheiros Rio Itauninhas 60 1,04 7.108.875 13.573.327 R$ 0,05 

Coração de Itaúnas Montanha Ribeirão Itauninhas 40 2,32 17.999.167 34.366.703 R$ 0,06 

Fazenda Provisão Montanha S/N 11 0,68 5.930.441 11.323.286 R$ 0,06 

Córrego Limoeiro Montanha Córrego Limoeiro 8 0,39 3.757.110 7.173.637 R$ 0,07 

Fazenda Água Branca Montanha S/N 8 0,32 4.795.009 9.155.349 R$ 0,11 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

Quadro 3.18 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo 
Investimento 
em 2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água 

(R$/m³) 

Santo Antônio do Quinze N. Venécia e Boa Esperança Rio São Mateus, B. N. 300 6,09 2.554.584 4.877.594 R$ 0,00 

Nova Venécia Nova Venécia Rio São Mateus, B. S. 1000 20,02 17.999.167 34.366.703 R$ 0,01 

Cotaxé Ecoporanga Rio São Mateus, B. N. 400 11,98 13.899.805 26.539.589 R$ 0,01 

São Luis Nova Venécia e Ecoporanga Rio 15 de Novembro 90 1,646 3.757.110 7.173.637 R$ 0,02 

Patrimônio do Bis Nova Venécia Rio Santa Joana 45 0,821 4.760.222 9.088.928 R$ 0,04 

Barra de São Francisco Barra de São Francisco Rio Itaúnas 25 0,4 10.069.103 7.387.666 R$ 0,07 

Ecoporanga Ecoporanga Rio 2 de Setembro 8 0,15 2.113.670 4.035.735 R$ 0,10 

Cafelândia Água Doce do Norte Córrego do Garfo 10 0,16 4.237.578 8.091.018 R$ 0,19 

Córrego do Facão Ecoporanga Córrego do Facão 2,5 0,046 5.930.441 11.323.286 R$ 0,94 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.19 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo Investimento 
em 2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água 

(R$/m³) 

Ibituba Baixo Guandu Rio Guandu 215 5,56 5.930.441 11.323.286 R$ 0,01 

Boa Vista Afonso Cláudio Rio S. Domingos Gde 125 3,37 4.237.578 8.091.018 R$ 0,01 

Maria Bonita Baixo Guandu Rio Guandu 40 1,32 2.113.670 4.035.735 R$ 0,01 

Afonso Cláudio Afonso Cláudio Rio do Peixe 130 2,68 10.069.103 19.225.439 R$ 0,03 

Itapina Baixo Guandu e Colatina Rio Laje 55 1,25 13.899.805 26.539.589 R$ 0,08 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 3.20 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo 
Investimento 
em 2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água 

(R$/m³) 

Santa Joana Colatina Rio Santa Joana 600 4,51 14.735.160 28.134.574 R$ 0,01 

Palmeira   Rio Sobreiro 50 1,18 5.316.239 10.150.560 R$ 0,02 

Praça Oito Itaguaçu Rio Santa Joana 30 1,43 24.729.368 47.217.011 R$ 0,07 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 3.21 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo 
Investimento em 

2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água 

(R$/m³) 

São Roque do Canaã São Roque do Canaã Rio Santa Júlia 35 0,74 5.357.720 10.229.760 R$ 0,05 

Santo Antônio do Canaã Santa Teresa Rio Santa Maria do Doce 80 1,91 20.351.279 38.857.709 R$ 0,08 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.22 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica Pontões e Lagoas do Rio Doce. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo 
Investimento 
em 2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo 
da água 
(R$/m³) 

Mutum Preto Baixo Guandu Rio Mutum Preto 30 1,01 5.926.644 11.316.037 R$ 0,04 

São João Pequeno Colatina Rio São João Pequeno 55 1 6.462.384 12.338.950 R$ 0,05 

Cachoeira dos Oito Colatina Rio Pancas 215 6,53 14.720.467 28.106.519 R$ 0,02 

Rio Bananal Rio Bananal Rio Bananal 55 1,04 6.744.643 12.877.882 R$ 0,05 

Alto da Vila Verde Pancas Córrego Rio Novo 85 1,67 10.892.218 20.797.053 R$ 0,05 

Vila Verde Pancas Rio São José 105 2,19 42.776.705 81.675.688 R$ 0,14 

São José Águia Bca e S. Gabriel Palha Rio São José 100 3,04 6.458.881 12.332.263 R$ 0,02 

Córrego 7 de Setembro São Gabriel da Palha Córrego 7 de Setembro 12 0,32 6.783.514 12.952.100 R$ 0,15 

Sabiá São Domingos do Norte Córrego Sabiá 75 1,48 10.922.857 20.855.553 R$ 0,05 

Moacir Ávidos S. Dom. Norte e Gov. Lindenberg Córrego Moacir Ávidos 170 3,39 10.729.078 20.485.562 R$ 0,02 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 3.23 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Barra Seca e Foz do Rio Doce. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo 
Investimento em 

2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água 

(R$/m³) 

Fazenda Jacanandá São Mateus e Vila Valério Rio Barra Seca 100 1,96 7.953.873 15.186.725 R$ 0,03 

Barra Seca Sooretama Córrego Paraisópolis 75 1,41 7.694.775 14.692.016 R$ 0,04 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 3.24 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo Investimento 
em 2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água (R$/m³) 

Alfredo Chaves Alfredo Chaves Benevente 84 2,15 32.607.172 62.258.494 R$ 0,11 

Batatal Alfredo Chaves Batatal 34 1,01 28.967.985 55.310.014 R$ 0,21 

São Sebastião Alfredo Chaves Benevente 40 0,87 8.127.734 15.518.686 R$ 0,07 

Matilde Alfredo Chaves Benevente 70 2,53 11.662.517 22.267.823 R$ 0,03 

Urânia 2 Alfredo Chaves Córr. Fortuna 4 0,17 11.244.721 21.470.105 R$ 0,48 

Joéba Alfredo Chaves e Anchieta Joéba 12 0,4 3.099.805 5.918.612 R$ 0,06 

Corindiba Anchieta Corindiba 55 1,76 1.707.068 3.259.390 R$ 0,01 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 3.25 – Estimativa dos custos dos reservatórios de regularização de vazões da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu. 

Eixo Municípios Rio 
Capacidade 

(Hm³) 

Vazão 
regularizada 

(m³/s) 

Custo Investimento 
em 2008 (R$) 

Custo 2018 
(1/5/2018) 

Custo da 
água (R$/m³) 

Pedra Mulata   Jucu 100 17 235.391.774 449.445.210 R$ 0,10 

Jucu Domingos Martins e Viana Jucu, Braço Norte 23,06 9       
Nota: não foram obtidas informações sobre custo da barragem do Jucu; a barragem de Pedra da Mulata serve também para controle de cheias, o que resulta no custo da 

água acima das demais. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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3.6 Balanços hídricos 

Balanços hídricos foram realizados em cada bacia considerando as demandas 

projetadas, reduzidas pelos aumentos de eficiência hídrica, em cada cenário e cenas de 

curto, médio e longo prazos. Também foram consideradas existentes as barragens de 

Água Boa na bacia do Rio Itaúnas (já inaugurada) e a do rio Jucu (em fase de projeto), 

a partir de 2022. Os balanços nesta situação são confrontados com aqueles realizados 

na fase de Prognóstico, em que não foi considerada o aumento da eficiência hídrica e a 

implantação das barragens nomeadas. 

Para cada cenário, e em cada cena – curto (2022), médio (2030) e longo prazos (2038) 

–, são apresentados três balanços hídricos: 

1. Balanço hídrico quantitativo com águas superficiais, supondo ocorrência de 

vazões com permanência de 90%, no qual se entende que as demandas hídricas 

serão supridas unicamente com águas superficiais; 

O balanço foi realizado por ottobacias, mas é apresentado sobre a rede fluvial, de 

acordo com os rios que fluem em cada célula. 

2. Balanço hídrico quantitativo com águas superficiais e subterrâneas, supondo 

ocorrência de vazões com permanência de 90% e o uso seguro de águas 

subterrâneas igual a 20% das reservas renováveis; 

Neste caso o balanço teve que ser realizado por ottobacia, devido à natureza das águas 

subterrâneas estarem disponíveis não em cursos de água, mas em corpos hídricos 

subterrâneos. Dessa forma, o balanço hídrico teve que considerar necessariamente a 

disponibilidade de águas subterrâneas nas células em que o terreno foi dividido, pois 

suas disponibilidades, ao contrário das águas superficiais, não estão afetas à rede de 

drenagem.  

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 diluição de efluentes serão supridas unicamente com águas 

superficiais. 

Este balanço considerou as demandas hídricas de captação de água e também de 

diluição de poluentes, supondo neste caso que os corpos hídricos estejam enquadrados 

na classe 2 da Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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A ilustração dos resultados dos balanços hídricos adotou um esquema de cores que é 

apresentado no Quadro 3.26, de acordo com um Índice de Criticidade Hídrica (ICH) 

calculado pela equação apresentada. 

Quadro 3.26 – 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, 2018. 

 

3.6.1 Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Hídricas Superficiais 

Para avaliar as situações futuras de atendimento às demandas hídricas quantitativas e 

o efeito das medidas de eficiência de uso de água são apresentados três conjuntos de 

mapas que ilustram os Índices de Criticidade Hídrica alcançados nas cenas de curto, 

médio e longo prazos no Cenário Remando contra a Corrente”, com menor dinâmica 

econômica (Figura 3.12 a Figura 3.14) no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, 

com dinâmica econômica intermediária (Figura 3.15 a Figura 3.17) e no Cenário 

“Navegando em Águas Revoltas”, com dinâmica econômica intensa (Figura 3.18 a 

Figura 3.20). Nas figuras é confrontada a situação sem inserção da eficiência de uso da 

água, que foi simulada no Relatório de Prognóstico, e a situação na qual é introduzida 

esta eficiência hídrica. 

Os resultados mostram que o aumento de eficiência hídrica melhora os balanços 

hídricos, reduzindo a ocorrência de ICHs mais críticos, embora, como havia sido 

observado no Prognóstico, não anulam os trechos críticos, nos quais as demandas 

superam as disponibilidades. 

Os resultados devem ser considerados com a devida interpretação. Foi considerada 

uma situação de estiagem, equivalente à vazão fluvial com 90% de permanência. Esta 

vazão é aquela que é superada em 90% dos registros, significando que em 90% do 

tempo a situação de balanço será melhor do que a situação simulada. Mas, também, 

que em 10% do tempo ocorrerão situações iguais ou piores quanto à registrada no 

balanço hídrico. Portanto, o que se pode afirmar é que mesmo com o aumento da 

eficiência de uso de água continuará havendo insegurança hídrica no Estado, 

especialmente em sua parte norte. 
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Sem eficiência Com eficiência 

Figura 3.12 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Remando contra a Corrente” na cena 2022 – curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.13 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Remando contra a Corrente” na cena 2030 – médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 
Figura 3.14 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 

Cenário “Remando contra a Corrente” na cena 2038 – longo prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.15 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” na cena 2022 – curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.16 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” na Cena 2030 – médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.17 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” na Cena 2038 – longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.18 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, na Cena 2022 – curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.19 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, na Cena 2030 – médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.20 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, na Cena 2038 – longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

Para aumento da segurança hídrica haverá necessidade de serem consideradas as 

seguintes alternativas: 

1. Aumento da eficiência hídrica além dos valores considerados: algo que exigirá 

esforços e investimentos adicionais dos usuários de água; 

2. Aumento da disponibilidade hídrica: envolvendo a construção de reservatórios e 

transferências de vazões entre bacias, com investimentos que podem ser altos; 

3. Redução dos usos de água e da atividade econômica a ela associada: o que 

exigirá sacrifício da sociedade e redução do nível de atividade econômica do 

Estado, especialmente na região norte, algo de difícil cogitação, devido às 

dificuldades políticas e aos problemas sociais consequentes. 

Porém, cabe observar que as águas subterrâneas não foram consideradas nos balanços 

hídricos, algo que poderá amenizar a situação projetada. Isto será objeto do próximo 

item.  

3.6.2 Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais e 

Subterrâneas 

Devido às disponibilidades hídricas subterrâneas não acompanharem a rede de 

drenagem, não é possível apresentar mapas de balanços hídricos similares aos 

anteriores. Nestas simulações foram consideradas as ottobacias em que cada bacia 
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hidrográfica foi dividida. Como no caso dos balanços hídricos apenas com águas 

superficiais, os resultados comparam as situações simuladas no Prognóstico, nas quais 

não foram introduzidos os aumentos de eficiência de uso de água ao lado das 

simulações em que estas eficiências são implementadas como previsto. 

Os resultados são ilustrados nos mapas apresentados para cada cenário: “Remando 

contra a Corrente” (Figura 3.21 a Figura 3.23, “Flutuando em Águas Conhecidas” (Figura 

3.24 a Figura 3.26 e “Navegando em Águas Revoltas” (Figura 3.27 a Figura 3.29). 

Os resultados ratificam o balanço hídrico com disponibilidades superficiais e evidenciam 

mais claramente o efeito do aumento de eficiência no uso de água. Embora algumas 

bacias não alterem a classe de criticidade do balanço hídrico, em muitas delas, 

justamente as com maior comprometimento, apresentam melhorias importantes. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.21 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Remando contra a Corrente”, Cena 2022 –  

curto prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.22 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Remando contra a Corrente”, Cena 2030 –  

médio prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.23 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Remando contra a Corrente”, Cena 2038 –  

longo prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.24 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, Cena 2022 – curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.25 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, Cena 2030 – médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.26 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, Cena 2038 – longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.27 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, Cena 2022 –  

curto prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.28 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, Cena 2030 –  

médio prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.29 – Balanços Hídricos Quantitativos com Disponibilidades Superficiais e 
Subterrâneas no Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, Cena 2038 –  

longo prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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3.6.3 Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Hídricas Superficiais 

O último resultado apresenta os balanços hídricos confrontando as disponibilidades 

hídricas superficiais com as demandas hídricas em quantidade e em qualidade. As 

demandas quantitativas foram consideradas como nas simulações anteriores, com e 

sem aumento da eficiência de uso de água. As demandas qualitativas foram 

consideradas supondo que as águas superficiais fossem enquadradas na classe 2 da 

Resolução CONAMA 357/2005, e tendo a poluição orgânica, medida pela Demanda 

Bioquímica de Oxigênio – DBO, como indicador. Na classe 2 a concentração máxima é 

de 5 mg/l. Isto permite transformar as cargas de DBO nas vazões de diluição 

necessárias para que após diluição a concentração ficasse neste limite. Desta forma, 

transforma-se uma carga poluente em vazão a ser usada para fins de diluição de 

poluição. Ela pode ser somada à demanda quantitativa e facilita a realização do balanço 

hídrico. 

Algumas simplificações neste balanço hídrico quali-quantitativo são: 

1. as cargas poluentes são imediatamente diluídas nos corpos de água; 

2. as cargas poluentes não são autodepuráveis; 

3. não são considerados os teores de oxigênio dissolvido nas águas, que 

aumentam as suas capacidades de depurar a carga orgânica. 

Portanto, o balanço quali-quantitativo serve apenas como indicação de bacias com 

maiores problemas de poluição, no nível de detalhamento de um Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

Os resultados são apresentados para o cenário “Remando contra a Corrente” (Figura 

3.30 a Figura 3.32), para o Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” (Figura 3.33 a 

Figura 3.35) e para o cenário “Navegando em Águas Revoltas” (Figura 3.36 a Figura 

3.38). 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 Rio Doce 

e no entorno da Região Metropolitana da Grande Vitória. Apesar de grande redução das 

vazões de diluição com a implementação de medidas para o uso eficiente da água, 

como foi apresentado previamente, do Quadro 3.5 ao Quadro 3.10, elas não foram 

suficientes para alterar visualmente as classes de qualidade de água projetadas. 

Isto permite concluir sobre uma possível insuficiência dos níveis de coleta e de remoção 

de poluentes das Estações de Tratamento de Esgotos, tal como foram previstos, para 

que se alcance a classe 2 de qualidade em todos os corpos de água superficiais do 

Espírito Santo.  
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.30 – Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Remando contra a Corrente”, Cena 2022 – curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.31 – Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Remando contra a Corrente”, Cena 2030 – médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.32 – Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Remando contra a Corrente”, Cena 2038 – longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.33 – Balanço hídrico quali-quantitativo com disponibilidades superficiais no 
Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, Cena 2022 –  

curto prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.34 – Balanço hídrico Quali-quantitativo com disponibilidades superficiais no 
Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, Cena 2030 –  

médio prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.35 – Balanço hídrico Quali-quantitativo com disponibilidades superficiais no 
Cenário “Flutuando em Águas Conhecidas”, Cena 2038 –  

longo prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.36 – Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, Cena 2022 –  

curto prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.37 – Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, Cena 2030 –  

médio prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Sem eficiência hídrica Com eficiência hídrica 

Figura 3.38 – Balanço Hídrico Quali-quantitativo com Disponibilidades Superficiais no 
Cenário “Navegando em Águas Revoltas”, cena 2038 –  

longo prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

3.7 Contabilidades hídricas 

Usa-se este termo, no lugar de balanço hídrico, para diferenciar uma abordagem mais 

simplificada, realizada na foz de cada bacia, de outra mais detalhada, em que os 

confrontos entre as disponibilidades e demandas são considerados em sub-bacias e 

propagados até a foz. O primeiro é a contabilidade e o segundo o balanço hídrico. 

Os efeitos dos reservatórios foram considerados por meio desta contabilidade 

simplificada na foz de cada bacia, obtendo-se a soma das disponibilidades hídricas 

naturais, estabelecidas como a vazão com permanência 90% do tempo, com as 

regularizações promovidas pelos reservatórios identificados em cada bacia, 

classificados em 3 grupos de prioridades, de acordo com os indicadores que são 

apresentados no Quadro 3.16 (Qr1: maior prioridade; Qr2: prioridade média; Qr3: menor 

prioridade, na legenda das figuras), e de acordo com o que foi apresentado do Quadro 

3.11 ao Quadro 3.15.. Estes resultados em termos de disponibilidades são confrontados 

com as demandas de água em cada bacia. 

A contabilidade é também realizada considerando tanto as demandas hídricas 

anteriores, quanto as demandas de diluição de cargas orgânicas para que seja 

respeitado o limite de concentração da Demanda Bioquímica de Oxigênio para a 
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classe 2 da Resolução CONAMA nº 357/2005. Ou seja, as cargas de poluentes 

orgânicos foram transformadas em vazões necessárias para diluí-los de forma que suas 

concentrações de DBO fossem de 5 mg/L, limite para a classe 2. E estas vazões 

somadas às demandas hídricas. 

Da Figura 3.39 até a Figura 3.41 são apresentados graficamente os resultados da 

contabilidade hídrica do cenário “Remando contra a Corrente”. As barras azuis 

representam a acumulação de disponibilidades hídricas: a cor azul escuro representa a 

disponibilidade hídrica natural, dada pela vazão com 90% de permanência. A ela são 

acumuladas as vazões garantidas pelos reservatórios, iniciando pelos com maiores 

prioridades (Qr1), passando pelos de prioridade média (Qr2) e finalizando, em azul mais 

claro, os reservatórios com prioridades menores (Qr3). 

Confrontando com estas barras que representam as disponibilidades naturais somadas 

às provenientes das regularizações por reservatórios estão os traços vermelhos que 

representam as demandas hídricas. Por esta representação gráfica é possível avaliar 

que tipo de arranjo permite o atendimento das demandas hídricas. Por exemplo, 

considerando o gráfico da Figura 3.42 (cena de curto prazo do cenário “Navegando 

contra a Corrente”, verifica-se que apenas na bacia Barra Seca e Foz do Rio Doce as 

demandas não podem ser atendidas, mesmo implantando todos os reservatórios.  Nas 

demais, nem todos os reservatórios precisam ser implantados, para promover o 

suprimento das demandas. Quando são consideradas as demandas hídricas somadas 

com as de diluição das cargas orgânicas verifica-se que a contabilidade fica negativa, 

situando os traços que representam as demandas acima das barras representativas das 

disponibilidades. As bacias hidrográficas das regiões Pontões e Lagoas do Rio Doce, 

Barra Seca e Foz do Rio Doce, Litoral Centro Norte, Santa Maria da Vitória e Itapemirim 

são as que mais se apresentam comprometidas em termos de qualidade de água. 

Estes resultados também podem ser vistos numericamente no Anexo I – Contabilidade 

Hídrica nos Diferentes Cenários e Cenas Futuras.
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Figura 3.39 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Remando contra a Corrente” e cena 2022 - curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Figura 3.40 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Remando contra a Corrente” e cena 2030 - médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 3.41 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Remando contra a Corrente” e cena 2038 - longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Figura 3.42 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” e cena 2022 - curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 3.43 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” e cena 2030 - médio 

prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Figura 3.44 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” e cena 2038 - longo 

prazo. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 3.45 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Navegando em Águas Revoltas” e cena 2022 - curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  
Figura 3.46 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Navegando em Águas Revoltas” e cena 2030 - médio prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

It
aú

n
as

Sã
o

 M
at

eu
s

Po
n

tõ
es

/L
ag

o
as

B
ar

ra
 S

ec
a/

Fo
z

St
a 

M
ar

ia
 D

o
ce

Sa
n

ta
 J

o
an

a

G
u

an
d

u

R
D

 C
ap

ar
aó

Li
t.

 C
en

tr
o

-…

St
a 

M
ar

ia
…

Ju
cu

R
H

 G
u

ar
ap

ar
i

B
en

ev
en

te

N
o

vo

It
ap

em
ir

im

It
ab

ap
o

an
a

D
em

an
d

as
 h

íd
ri

ca
s 

(l
/s

)

D
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
e 

h
íd

ri
ca

 (l
/s

)

Q90% Qr1 Qr2 Qr3 Demandas

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

It
aú

n
as

Sã
o

 M
at

eu
s

Po
n

tõ
es

/L
ag

o
as

B
ar

ra
 S

ec
a/

Fo
z

St
a 

M
ar

ia
 D

o
ce

Sa
n

ta
 J

o
an

a

G
u

an
d

u

R
D

 C
ap

ar
aó

Li
t.

 C
en

tr
o

-N
o

rt
e

St
a 

M
ar

ia
 V

it
ó

ri
a

Ju
cu

R
H

 G
u

ar
ap

ar
i

B
en

ev
en

te

N
o

vo

It
ap

em
ir

im

It
ab

ap
o

an
a

D
em

an
d

as
 h

íd
ri

ca
s 

(l
/s

)

D
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
e 

h
íd

ri
ca

 (l
/s

)

Q90% Qr1 Qr2 Qr3 Demandas Demandas hídrica e diluição

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

It
aú

n
as

Sã
o

 M
at

eu
s

Po
n

tõ
es

/L
ag

o
as

B
ar

ra
 S

ec
a/

Fo
z

St
a 

M
ar

ia
 D

o
ce

Sa
n

ta
 J

o
an

a

G
u

an
d

u

R
D

 C
ap

ar
aó

Li
t.

 C
en

tr
o

-…

St
a 

M
ar

ia
…

Ju
cu

R
H

 G
u

ar
ap

ar
i

B
en

ev
en

te

N
o

vo

It
ap

em
ir

im

It
ab

ap
o

an
a

D
em

an
d

as
 h

íd
ri

ca
s 

(l
/s

)

D
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
e 

h
íd

ri
ca

 (l
/s

)

Q90% Qr1 Qr2 Qr3 Demandas

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000

It
aú

n
as

Sã
o

 M
at

eu
s

Po
n

tõ
es

/L
ag

o
as

B
ar

ra
 S

ec
a/

Fo
z

St
a 

M
ar

ia
 D

o
ce

Sa
n

ta
 J

o
an

a

G
u

an
d

u

R
D

 C
ap

ar
aó

Li
t.

 C
en

tr
o

-N
o

rt
e

St
a 

M
ar

ia
 V

it
ó

ri
a

Ju
cu

R
H

 G
u

ar
ap

ar
i

B
en

ev
en

te

N
o

vo

It
ap

em
ir

im

It
ab

ap
o

an
a

D
em

an
d

as
 h

íd
ri

ca
s 

(l
/s

)

D
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
e 

h
íd

ri
ca

 (l
/s

)
Q90% Qr1 Qr2 Qr3 Demanda captação e diluição



 

72 
 

  
Figura 3.47 – Contabilidades hídricas em quantidade e quali-quantitativos no cenário “Navegando em Águas Revoltas” e cena 2038 - longo prazo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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3.8 Reúso de efluentes sanitários e dessalinização de água do mar 

As recorrentes crises hídricas por que passa o país, especialmente na Região Sudeste, 

onde se encontra o Espírito Santo, levou à busca de soluções alternativas para aumento 

da disponibilidade e, portanto, da segurança hídrica. Entre as soluções alternativas 

consideradas estão o reúso de efluentes sanitários e a dessalinização de água do mar. 

Ambas têm sido estudadas por indústrias localizadas na Região Metropolitana da 

Grande Vitória e, pelas consultas informais realizadas, não apresentam dificuldades 

técnicas ou econômicas, mas problemas regulatórios. 

3.8.1 Reúso de efluentes sanitários 

A maior parte dos procedimentos de reúso de águas servidas ocorrem internamente no 

próprio sistema produtivo, seja no setor primário (agropecuária), seja no setor 

secundário (indústria e mineração). Sistemas de abastecimento doméstico podem 

igualmente promover o reúso de águas servidas, para atender a usos nos quais a 

qualidade de água não é restritiva. 

Uma consultoria contratada no âmbito do Programa INTERÁGUAS (Ministério das 

Cidades e IICA, 2018) concluiu que uma das dificuldades regulatórias decorre de que 

os “projetos de leis federais vêm sendo apresentados e discutidos de forma pouca 

integrada, assim como revisões da Lei nº 9.433/1997, revisões da Lei nº 11.455/2007, 

ou outras propostas”. Estas dificuldades regulatórias estão vinculadas tanto à 

adequação da qualidade do efluente tratado ao uso pretendido - questão de saúde 

humana e de impacto ambiental - quanto à segurança jurídica quando a parte que gera 

o efluente não é a mesma que o usa. 

A questão sanitária e ambiental tem sido tratada, seja no âmbito nacional, seja no de 

algumas Unidades Federadas. No primeiro, a Resolução CNRH nº 121/2010 

estabeleceu diretrizes e critérios para a prática de reúso direto não potável de água na 

modalidade agrícola e florestal. O Quadro 3.27 lista algumas das legislações 

encontradas. 

O Espírito Santo aprovou a Lei Estadual nº 10.487/2016 que dispõe sobre a prática do 

reúso de efluentes das ETEs para fins industriais. Ficou também incluído o reúso da 

água para os parques e praças de áreas públicas do Estado (Art. 2º.). Foram autorizadas 

parcerias com empresas públicas e privadas classificadas de grande porte e 

potencialmente poluidoras (Art. 4º.) e permitida a criação de estímulos a empresas 

públicas e privadas (Art. 6º.). Com relação à questão sanitária e ambiental, o Art. 3º. 

determina que “o método viável para a utilização do efluente tratado será avaliado 

através de estudos especializados”. O Estado avançou na regulação jurídica, ao permitir 
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as chamadas Parcerias Público-Privadas para contratualização entre empresas 

públicas (por exemplo a CESAN) e empresas privadas de grande porte e potencialmente 

poluidoras, por exemplo uma grande indústria. 

Quadro 3.27 – Legislações estaduais e municipais sobre reúso de águas servidas. 

UF Lei/Decreto 
Abrangência 
geográfica ou 

temática 
Observações 

CE 
Lei Estadual nº 

16.033/2016 

Política Estadual de 
Reúso de Água não 

potável 

Disciplina sobre as hipóteses de 
utilização de reúso (urbano, agrícola, 
ambiental, industrial e aquicultura); 

delega ao Plano Estadual dos Recursos 
Hídricos a definição de diretrizes para o 

reúso de água, bem como metas. 

RJ 

Lei Estadual nº 
6.034/2011 

Estadual/Reúso de 
pequena escala 

Reúso para lavagem de veículos. 

Lei Estadual nº 
7.424/2016 

Estadual/Reúso de 
pequena escala 

Prédios públicos se obrigam a usar água 
de reúso. A Lei não apresenta nenhuma 
orientação técnica para a sua aplicação. 

Lei Estadual nº 
7.599 /2017 

Estadual/Reúso 
industrial 

Delibera que indústrias situadas no 
Estado do Rio de Janeiro se obrigam a 
instalar equipamentos de tratamento e 

reutilização de água. 

SP 

Lei Municipal nº 
16.174/2015 

Municipal/Reúso de 
pequena escala, 
município de São 

Paulo. 

Estabelece regramento e medidas para 
fomento ao reúso de água para 

aplicações não potáveis. 

Decreto nº 
48.138/2003 

Estadual/Institui 
medidas de redução 

de consumo e de 
racionalização do 

uso de água 

Restrições ao uso de água de reúso. 

Resolução 
Conjunta SES/ 
SMA/ SSRH-

01/2017 

Estadual 

Disciplina o reúso direto não potável de 
água, para fins urbanos, proveniente de 

Estações de Tratamento de Esgoto 
Sanitário, estabelecendo os parâmetros 

de qualidade demandados para cada tipo 
de uso urbano, não potável. 

Fonte: Adaptação de Ministério das Cidades e IICA (2018). 

Embora o Espírito Santo tenha tocado na questão da segurança jurídica ela ainda não 

está plenamente superada. Como observou Fernandes (2017), isto pode dar margem à 

necessidade de outorga de vazão de reúso. O agente que tem outorga de captação e 

de lançamento de esgotos resolve transferir o esgoto, com ou sem tratamento, para um 

usuário de água. Com isto ele deverá alterar sua outorga de lançamentos, pois eles 

serão reduzidos pelo volume transferido. No entanto, esta redução não se dá pelo 

aumento do consumo próprio, mas pela transferência para terceiros. O usuário de água, 

ao receber os esgotos estará recebendo a água nele contida, que é bem de domínio 

público que foi outorgada quando o primeiro usuário a captou. Haveria aí uma 

transferência de outorga entre as partes? 
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Outra questão a ser tratada é sobre os balanços hídricos da bacia. Como a transferência 

de esgotos tratados resulta na diminuição das vazões do corpo hídrico que recebia 

anteriormente os esgotos, existem impactos quantitativos e qualitativos a jusante do 

local onde ocorria o lançamento. Do ponto de vista quantitativo, simplesmente existirá 

menor vazão no corpo hídrico receptor. No que se refere à qualidade de água dois 

fatores atuarão em conjunto: a redução da carga de poluição lançada, por um lado, que 

tende a melhoria da qualidade de água; e a redução da vazão de diluição de esgotos, o 

que tende a piorar a qualidade de água. Portanto, o reúso de efluentes tradatos deverá 

considerar as alterações nos balanços hídricos e caberá ao órgão outorgante deliberar 

se ela é possível ante os balanços hídricos quantitativo e qualitativo1. 

A questão da cobrança pelo uso de água também enseja a necessidade de análise. Nas 

bacias onde se cobra pela captação e pelo lançamento, nos moldes da do Rio Doce, o 

primeiro usuário manteria o pagamento pela captação sem alteração, mas como reduz 

seus lançamentos, reduzirá o pagamento desta parcela, havendo assim o pagamento 

total. No caso em que se cobra pela captação, consumo e lançamento, a redução do 

lançamento implicará no aumento da parcela de consumo. Desta forma, a redução de 

pagamentos ocorrerá se a parcela que é reduzida de lançamento for maior do que a 

parcela incremental devido ao aumento do consumo. No que se refere ao ente que 

detém o domínio da água – União ou UF -, o reúso representa redução de arrecadação 

da cobrança, devido ao agente primário do processo reduzir seus lançamentos, e assim 

os pagamentos. Esta diminuição de arrecadação será maior se não for cobrada a 

parcela sobre consumo (que aumenta) e menor se ela for cobrada. 

A Resolução CNRH nº 54/2005, sem tratar de uma eventual outorga de reúso de água, 

estabeleceu modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não 

potável. Em seu Art. 4º. ela dispõe que “os órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, no âmbito de suas respectivas 

competências, avaliarão os efeitos sobre os corpos hídricos decorrentes da prática do 

reúso, devendo estabelecer instrumentos regulatórios e de incentivo para as diversas 

modalidades de reúso”.  Este instrumento regulatório pode ser uma outorga de reúso ou 

um esquema de alteração das outorgas no qual o agente que transfere efluente tem 

reduzida sua outorga de lançamento, enquanto o usuário que recebe a transferência 

teria uma outorga de direito de uso desta parcela transferida, No que se refere às 

outorgas do agente que transfere os esgotos tratados o Art. 5º determina que “caso a 

                                                
1 Cabe alertar que muitas destas situações são localizadas na Região Metropolitana da Grande 
Vitória e que os lançamentos de esgotos ocorrem a poucos metros das fozes dos corpos de 
água, que não são usados para captação, devido à intrusão de água do mar. Portanto, as 
questões de balanço hídrico se tornam de pouca relevância. 
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atividade de reúso implique alteração das condições das outorgas vigentes, o outorgado 

deverá solicitar à autoridade competente retificação da outorga de direito de uso de 

recursos hídricos de modo a compatibilizá-la com estas alterações”. Mais 

detalhadamente, o Art. 9º. dispõe que: “a atividade de reúso de água deverá ser 

informada, quando requerida, ao órgão gestor de recursos hídricos, para fins de 

cadastro, devendo contemplar, no mínimo: I - identificação do produtor, distribuidor ou 

usuário; II - localização geográfica da origem e destinação da água de reúso; III - 

especificação da finalidade da produção e do reúso de água; e IV - vazão e volume 

diário de água de reúso produzida, distribuída ou utilizada”. Estas disposições 

demandam ao CERH a discussão e deliberação sobre os instrumentos regulatórios e 

de incentivo à prática de reúso. 

Os demais artigos da Resolução CNRH 54/2005 tratam dos incentivos a serem 

adotados para promoção do reúso de efluentes. O Quadro 3.28 os apresenta. 

Quadro 3.28 – Disposições da Resolução no. 54/2005 que tratam de incentivos ao reúso 
de efluentes. 

Art. 6º. Os Planos de Recursos Hídricos, observado o exposto no art. 7º, inciso IV, da Lei no. 

9.433, de 1997, deverão contemplar, entre os estudos e alternativas, a utilização de águas de 

reúso e seus efeitos sobre a disponibilidade hídrica.  

Art. 7º. Os Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos deverão incorporar, organizar e 

tornar disponíveis as informações sobre as práticas de reúso necessárias para o 

gerenciamento dos recursos hídricos.  

Art. 8º. Os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão: I - considerar, na proposição dos 

mecanismos de cobrança e aplicação dos recursos da cobrança, a criação de incentivos para 

a prática de reúso; e II - integrar, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, a prática 

de reúso com as ações de saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica. Parágrafo único. Nos casos onde não houver Comitês de Bacia Hidrográfica 

instalados, a responsabilidade caberá ao respectivo órgão gestor de recursos hídricos, em 

conformidade com o previsto na legislação pertinente  

Art. 10. Deverão ser incentivados e promovidos programas de capacitação, mobilização social 

e informação quanto à sustentabilidade do reúso, em especial os aspectos sanitários e 

ambientais.  

Art. 11. O disposto nesta Resolução não exime o produtor, o distribuidor e o usuário da água 

de reúso direto não potável da respectiva licença ambiental, quando exigida, assim como do 

cumprimento das demais obrigações legais pertinentes. 

 

Como foi comentado no início deste item, a maior parte das práticas de reúso de águas 

servidas ocorrem internamente ao sistema produtivo que as adota. São esquemas de 
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recirculação de água, de circuito fechado, de economia circular e outros termos que têm 

sido adotados para práticas de reúso de água principalmente nas atividades industriais. 

Em menor número de ocorrências são identificadas situações em que um usuário de 

água transfere efluentes, tratados ou não, para outro usuário. Porém, esta tem sido uma 

alternativa que vem sendo buscada, especialmente entre empresas de saneamento, 

responsáveis pela coleta e tratamento de esgotos domésticos urbanos, e indústrias 

localizadas nas mesmas regiões metropolitanas. Isto tem ocorrido em regiões com 

graves problemas de balanço hídrico, especialmente nas Regiões Metropolitanas de 

São Paulo, Campinas, Fortaleza e Recife, e em Caruaru, PE. O estudo da Ministério 

das Cidades e IICA (2018) concluiu haver potencialmente viabilidade financeira nestes 

esquemas, mas com algumas ressalvas. Isto pois a viabilidade ocorre em situações em 

que: 

• Os custos se referem diretamente ao reúso, não incluindo atualizações para o 

sistema de coleta e tratamento de esgotos, 

• O arranjo é uma solução temporária de abastecimento, como por exemplo com 

carro-pipa (Caruaru); 

• Os clientes têm suas próprias ETEs locais (indústria) e seus custos não são 

considerados; 

•  A água de reúso é oferecida a custo zero aos clientes, irrigantes, em troca de 

que liberassem o uso de água bruta para abastecimento urbano (Brasília). 

Portanto, são soluções que podem apresentar viabilidade financeira e econômica em 

situações específicas e que devem ser analisadas caso a caso. Porém, cabe, como no 

caso de Brasília, o aporte de subsídios quando em contrapartida fica liberada água bruta 

para suprimento a demandas populacionais, e como forma de controle da poluição dos 

corpos hídricos receptores dos efluentes. 

Portanto, a expectativa de arrecadação gerada pela venda de esgotos tratados por parte 

de uma concessionária de serviços de saneamento a terceiros com capacidade de 

pagamento, deve ser considerada com cautelas. Para situações de extrema escassez, 

como a de Caruaru, poderá ser uma opção eficiente, porém temporária. Neste caso, há 

também necessidade de se comparar o preço de oferta do esgoto tratado com o custo 

de água dessalinizada, como será considerado em seguida. 

3.8.2 Dessalinização de água do mar 

A dessalinização de água do mar é outra alternativa para aumento da disponibilidade e 

segurança hídricas em períodos críticos de escassez. Boa parte das capitais dos 

Estados brasileiros estão situadas próximas ou em frente ao oceano, e a maioria sofre 
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com problemas de escassez hídrica, derivada de basicamente duas causas: 

esgotamento das disponibilidades de água e poluição das águas disponíveis por 

carências no sistema de saneamento. Enquanto a segunda causa tem como correção 

óbvia o aumento da cobertura e do tratamento dos esgotos, a primeira causa tem sido 

tratada com a transferência de água de locais cada vez mais distantes ou pelo recurso 

a reservatórios de regularização de vazões. 

O recurso complementar à dessalinização de água do mar tem gradualmente entrado 

na pauta dos usuários de água, especialmente das indústrias localizadas próximas ao 

litoral, que consideram esta alternativa como uma solução de reserva, para ser usada 

em momentos mais críticos de escassez, aumentando as suas seguranças hídricas. 

Do ponto de vista de balanço hídrico quantitativo o uso de água dessalinizada do mar 

ou o reúso de águas servidas apresentam certas diferenças em termos de impacto nos 

corpos de água doce. Ambas iniciativas aumentam a disponibilidade de água para o 

usuário que delas se serve, especialmente aqueles que não apresentam grandes 

exigências quanto à qualidade de água. Porém, o reúso de águas servidas reduz o 

retorno das águas captadas o que pode comprometer negativamente o balanço hídrico 

quantitativo, caso não haja compensação pela redução equivalente das captações de 

água por parte do usuário, no mesmo corpo hídrico. Ao reduzir o retorno, porém, reduz 

igualmente os poluentes lançados em meio hídrico, resultando em melhoras no balanço 

hídrico qualitativo. A água do mar dessalinizada, ao ser descartada neste mesmo corpo 

hídrico afeta o balanço hídrico quantitativo ao reduzir as captações de água doce, sem 

ter influência no balanço hídrico qualitativo. 

Devido a isto, e considerando que a Lei Estadual nº 10.487/2016 permitiu a criação de 

estímulos a empresas públicas e privadas (Art. 6º.) que adotem o reúso de água, 

propõe-se que por simetria, sejam permitidos igualmente estímulos ao uso de águas do 

mar dessalinizada, matéria a ser deliberada pelo CERH/ES. 

3.9 Conclusões e recomendações com relação às compatibilizações das 

demandas com as disponibilidades hídricas, tendo em vista a elaboração 

do Plano de Ações 

As simulações realizadas, embora simplificadas, aportaram relevantes informações 

sobre o comprometimento das disponibilidades com as demandas hídricas do Estado 

do Espírito Santo. Estas informações servem para orientação sobre as estratégias 

estaduais a serem adotadas e para direcionar as ênfases na elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica. Elas serviram para detalhamento do Plano de 

Ações no Volume I deste Produto. 
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Quanto às recomendações que os resultados apresentam para o Estado do Espírito 

Santo, cabe destacar as que seguem: 

1. O Estado do Espírito Santo tem grande parte de suas disponibilidades hídricas 

comprometidas com as demandas atuais, algo que foi constatado durante a 

Crise Hídrica iniciada em 2014, e confirmado na fase do Diagnóstico deste 

PERH/ES; 

2. Este comprometimento é mais grave nas UGRHs do Rio Doce, São Mateus e 

Itaúnas, mas apresenta também problemas nas UGRHs do Litoral Centro-Norte 

e Litoral Central, sendo que nestas UGRHs a insegurança hídrica se revela mais 

grave devido a Região Metropolitana da Grande Vitória ali ter suas captações; 

3. Não deve restar dúvidas que o aumento da eficiência de uso de água é uma das 

estratégias robustas a serem implementadas no Estado. Os índices que foram 

discutidos com os principais usuários de água do Estado – irrigação, 

saneamento e indústria –, caso venham a ser implementados, reduzirão 

significativamente a pressão sobre os recursos hídricos, podendo atingir mais de 

30% de redução das demandas quantitativas e mais de 38% das demandas 

quali-quantitativas de água, dependendo do cenário; 

4. Estes aumentos de eficiência de uso de água reduzem os índices de criticidade 

hídrica e, mesmo quando não promovem uma alteração na classe com que 

foram categorizadas, mediante as classes do Quadro 3.26, reduzem a 

vulnerabilidade das atividades usuárias de água, como pode ser verificado pelos 

percentuais de redução das demandas; 

5. Em termos qualitativos, a redução da criticidade das condições projetadas dos 

recursos hídricos não parece tão efetiva. Porém, cabe relativizar os resultados, 

devido às simplificações adotadas. Sem dúvida, este aspecto qualitativo merece 

maiores análises e abordagens mais rigorosas para ser mais bem considerado, 

algo que deve ser remetido aos Planos de Recursos Hídricos de Bacia 

Hidrográfica; 

6. O que é verificado atualmente no Estado é uma atividade intensa para promover 

maior eficiência de uso de água por parte dos principais usuários, especialmente 

na irrigação e indústria. No entanto, esta atividade é centralizada nos usuários 

com maiores capacidades de investimento: grandes indústrias e irrigantes, com 

capacidade de investimento em tecnologias mais eficientes de uso de água. É 

necessário não apenas facilitar a estes usuários o acesso a estas tecnologias – 

que muitas vezes envolve importação de equipamentos com gravames de 

impostos de diversas naturezas -, como estender, por meio da assistência 
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técnica e extensão rural, tecnologias apropriadas aos pequenos usuários de 

água, no meio industrial e da agricultura irrigada; 

7. O saneamento é um setor à parte; por um lado, uma grande empresa de 

saneamento – a CESAN – que atende 52 dos 78 municípios do Estado, sendo 

os demais atendidos por Serviços Autônomos de Águas e Esgotos – SAAEs, um 

deles, por uma empresa privada (Cachoeiro do Itapemirim). Os índices destas 

empresas são muito heterogêneos, bem como suas capacidades de 

investimento para aumento da eficiência de uso de água. Este aumento de 

eficiência envolve vários fatores, nem todos sob controle das empresas: redução 

de perdas na rede de distribuição de água potável, redução do uso de água por 

habitante, aumento da cobertura dos serviços de coleta de esgotos sanitários, 

do percentual de esgotos tratados e da eficiência de remoção de poluentes; 

8. Em que pese a complexidade, existem linhas de financiamento que podem ser 

utilizadas para promover este aumento de eficiência no próprio Setor de 

Saneamento. E que poderão permitir, dependendo do cenário nacional, o 

alcance de índices de eficiência mais ambiciosos por parte do setor; 

9. Entretanto, devem ser também equacionados alguns entraves existentes, como, 

por exemplo, as dificuldades de lançamento dos efluentes de Estações de 

Tratamento de Esgotos – ETE em corpos de água. Isto, devido às exigências do 

enquadramento, que muitas vezes impedem a emissão de licenças ambientais, 

apesar de comprovadamente ser estabelecida uma melhor condição de 

qualidade de água no corpo hídrico receptor como um todo, em relação à 

situação sem implantação da ETE; 

10. Em um segundo nível de prioridade em relação ao aumento da eficiência de uso 

de água, deve ser considerada a implementação de reservas hídricas. Estas 

reservas podem ser consideradas em duas vertentes: a de pequenos 

reservatórios para atendimento de usos locais e a de grandes reservatórios para 

regularização de vazões dos rios; 

11. Na vertente dos pequenos reservatórios, é encontrado o Programa Estadual de 

Construção de Barragens da SEAG. Este, embora considere excepcionalmente 

médias barragens que podem ser usadas para regularização de vazões, de 

forma preponderante atende aos investimentos em pequenas obras para 

suprimento de poucos usuários, cujas terras são geralmente usadas para 

localização da área alagada. Também servem de mananciais para 

abastecimento de núcleos urbanos, uso prioritário. A relevância inquestionável 

destes reservatórios deve ser considerada, justificando o estabelecimento de 
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protocolos relacionados às suas seguranças estruturais e controle de seus 

assoreamentos por práticas inadequadas nas suas áreas de drenagem; 

12. Na vertente de grandes reservatórios de regularização verifica-se que o Estado 

do Espírito Santo se encontra bastante defasado, em relação a Unidades da 

Federação com problemas similares de segurança hídrica. Alguns reservatórios 

estão sendo construídos, de forma a atender especialmente ao abastecimento 

da Região Metropolitana da Grande Vitória, alterando esta postura de não 

recorrer a esta alternativa de aumento da segurança hídrica. Porém, 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. Estes estudos estão centrados exatamente nas UGRHs 

com maiores problemas de comprometimento hídrico: as UGRHs do Doce, São 

Mateus e Itaúnas, mas também existem estudos nas bacias dos rios Jucu e 

Benevente. Na bacia do Rio Jucu existem objetivos de controle de cheias e de 

abastecimento hídrico para benefício da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

O da bacia do Rio Benevente visa atender a projetos de industrialização. Esta 

mudança de postura, que não afasta a possibilidade de implantação de grandes 

reservatórios de regularização de vazões, deve ser considerada relevante para 

o trato tanto os problemas de segurança hídrica, como para aproveitamento das 

oportunidades de dinamização da economia do Estado; 

13. Porém, estes grandes reservatórios devem ser objeto de estudos específicos e 

detalhados, 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. Parte destes estudos deverá 

ser realizada nos respectivos Planos de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas onde os reservatórios se localizam. Neles, deverão ser 

selecionados os reservatórios que deverão ser mais bem estudados, mediante 

atividades específicas, com maiores detalhes, que cheguem à recomendação 

final sobre a pertinência de construí-los ou não; 

14. Finalmente, com relação às alternativas de reúso de águas servidas e de 

dessalinização de água do mar, a primeira parece carecer de alguma 

regulamentação para estabelecer segurança jurídica; para ambas é 

recomendável que sejam previstos estímulos para incentivar suas adoções e, 

assim, aumentar a segurança hídrica e reduzir a pressão sobre os recursos 

hídricos. 
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4 Planejamento de Recursos Hídricos 

Esta demanda de definição de um processo de planejamento de recursos hídricos para 

o Estado do Espírito Santo já foi objeto de uma proposta na fase de Diagnóstico, quando 

foi analisada a gestão compartilhada de recursos hídricos de domínio da União e de 

domínio de outras unidades federativas, tendo por ênfase a situação do Estado. Esta 

análise será aqui reproduzida, com aprimoramentos, como forma de subsidiar a 

proposta de processo de planejamento de recursos hídricos. 

O Estado do Espírito Santo faz divisa com os Estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro com os quais, apesar de possuir fronteiras geopolíticas, suas bacias e aquíferos 

apresentam comportamento transfronteiriço. Portanto, é necessário caracterizar tanto 

as bacias hidrográficas, delimitadas pelas águas superficiais, como os aquíferos nos 

Estados da divisa capixaba para fins de gestão compartilhada. 

Foi adotado o termo interfederativo para referenciar as bacias e aquíferos, bem como 

seus comitês, cujos territórios abrangem mais de uma unidade federada. No caso de 

aquíferos, como a dominialidade das águas é dos entes federativos, apenas eles se 

envolverão, a princípio, na gestão compartilhada. No que se refere a águas superficiais, 

a União entra do processo de gestão, pois os rios transfronteiriços têm suas águas no 

seu domínio, por fluírem entre mais de uma unidade federada ou formar suas fronteiras. 

No que se refere às águas superficiais a criação de Comitê Interfederativo de Bacia 

Hidrográfica, adiante comentado, faz parte da proposta de gestão compartilhada. Sobre 

a gestão compartilhada dos aquíferos pouco existe, por razões que ficarão claras nas 

suas apresentações. 

4.1 Bacias interfederativas 

A ANA, por meio da Resolução nº 399/2004, estabeleceu critérios técnicos para 

identificação dos cursos de água no que diz respeito à norma para suas classificações 

quanto ao domínio, atualizando norma e portaria do antigo Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica – DNAEE. Esta resolução, portanto, define os critérios com os 

quais a ANA definirá os cursos de água de domínio da União. Estes critérios são: 

• “5.1. Cada curso d’água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado 

como unidade indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio; 

• 5.2. Os sistemas hidrográficos serão estudados, examinando-se as suas 

correntes de água sempre de jusante para montante e iniciando-se pela 

identificação do seu curso principal; 
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• 5.3. Em cada confluência será considerado curso d’água principal aquele cuja 

bacia hidrográfica tiver a maior área de drenagem; 

• 5.4. A determinação das áreas de drenagem será feita com base na Cartografia 

Sistemática Terrestre Básica; 

• 5.5. Os braços de rios, paranás, igarapés e alagados não serão classificados em 

separado, uma vez que são considerados parte integrante do curso d'água 

principal”. 

Com base nestes preceitos, a ANA publicou mapas hidrográficos de cada Unidade 

Federada – UF identificando os corpos de água de domínio da União e destas UF. A 

Figura 4.1 apresenta os resultados para o Espírito Santo. Das oito UGRHs que 

compõem o SIGERH/ES metade integra bacias interfederativas, em que o rio principal, 

ou alguns de seus afluentes, têm suas águas de domínio da União. Estas bacias são 

apresentadas na Figura 4.2: 

• Bacia do Rio Itaúnas: o rio principal, Itaúnas, tem suas águas de domínio 

capixaba; afluentes da margem esquerda, que têm nascente da Bahia, têm as 

águas de domínio da União: Riacho Doce, com pequena parte final no Espírito 

Santo e Córregos Dourado, da Samambaia, Santa Luzia, do Engano, do Seis, 

Barreado e Limoeiro, entre os que tiveram a toponímia identificada; 

• Bacia do Rio São Mateus: o rio principal, São Mateus, tem suas águas de 

domínio da União, compartilhadas com o Estado de Minas Gerais, bem como 

seus principais formadores, o Rio Cotaxé (ou Braço Norte) e o Rio Cricaré (ou 

Braço Sul). Os formadores do Rio Cricaré, Rio Preto e Rio São Francisco 

também se encontram nesta condição, assim como o Córrego Corgão e o 

Ribeirão Manteninha, na alta bacia do Rio Cotaxé; 

• Bacia do Rio Doce: o rio principal tem águas de domínio da União, bem como 

alguns pequenos cursos de água na margem direita do Rio Doce, que têm suas 

nascentes na Serra do Caparaó: Rio José Pedro, fazendo divisa com Minas 

Gerais, os Córregos Criciúma e Laranja da Terra, e o Ribeirão São Domingos; 

• Bacia do Rio Itabapoana: o rio principal tem suas águas de domínio da União, 

assim como o Rio Preto, na divisa com Minas Gerais. 
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Figura 4.1 – Mapa dos Corpos de Água Superficiais Classificados quanto aos Domínios da União e do Estado do Espírito Santo. 

Fonte: ANA, 2017.
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Figura 4.2 – Bacias Interfederativas no Espírito Santo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017. 

 

Deve ser notado que existe um pequeno curso de água cuja toponímia não é 

identificada, que se encontra nas cabeceiras do Rio Itapemirim, no município de Ibatiba, 

cujas águas são classificadas como de domínio da União. Devido à sua pequena 

expressão, a bacia do Rio Itapemirim não será classificada como interfederativa. 

O Quadro 4.1 apresenta o número de municípios que fazem parte das bacias 

interfederativas, total ou parcialmente, além da porcentagem da bacia que se localiza 

na extensão do Espírito Santo. Embora a dominialidade dos principais corpos hídricos 

das bacias citadas seja da União, a única que possui Comitê de Bacia Hidrográfica 

(Interfederativo) instalado é a do Rio Doce. Foram considerados os municípios que 

integram os CBHs estaduais que o compõem. 
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Quadro 4.1 – Abrangência das Bacias Interestaduais no Espírito Santo. 

Bacia Interestadual 
Área da 

bacia (km²) 

Parcela da 
área no 
Espírito 
Santo 

Nº de 
municípios 
no Espírito 

Santo 

Nº de 
municípios nos 

demais 
estados 

Bacia do Rio Itaúnas 4.799,7 91% 9 2 

Bacia do Rio São 
Mateus 

13.475,1 58% 15 26 

Bacia do Rio Doce 82.327,9 13% 28 202 

Bacia do Rio Itabapoana 4.851,2 55% 14 17 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017. 

 

4.2 Aquíferos interfederativos 

Conforme foi analisado no Relatório de Diagnóstico Consolidado deste PERH/ES, as 

seguintes condições ocorrem nos aquíferos interfederativos do Estado: 

1. Na porção oeste do Espírito Santo, fronteira com os Estados do Rio de Janeiro 

e Minas Gerais, os aquíferos acham-se em domínios hidrogeológicos do 

cristalino, com as águas armazenadas em fraturas. Os poços construídos 

produzem boas vazões, atingindo valores de até 20 m³/h, devido à intensidade 

de fraturamento na região. Devido à aleatoriedade do fraturamento não existem 

evidências de que a extração de água em uma parte poderá afetar as 

disponibilidades de outra.  

2. Na região norte do Espirito Santo, na divisa com Bahia e Minas Gerais, observa-

se com dados antigos de carga hidráulica que há um fluxo de água subterrânea 

do Estado do Espirito Santo para a Bahia. Portanto, futuramente poderão ocorrer 

demandas de consideração dos usos de água na Bahia para fins de Outorga de 

uso de água subterrânea no Espírito Santo, próximo à fronteira entre estes 

Estados. 

3. Com relação à porção sul do Estado do Espírito Santo, fronteira com o Rio de 

Janeiro, não é possível tecer maiores comentários devido à escassez de 

informações na região. No entanto, por meio da análise realizada das 

informações dos poços existentes na região, deduz-se que o fluxo de água deste 

aquífero tem sua descarga no Rio Itabapoana, não possuindo conexão com a 

outra margem. Portanto, nesta situação, os efeitos de excesso de retirada em 

um Estado afetarão as descargas do Rio Itabapoana, apenas não se propagando 

para os aquíferos do outro Estado. 

Pelo que se depreende desta situação e considerando a inexistência de aquíferos de 

grande expressão com esta natureza interfederativa no Espírito Santo, não existem, no 

momento, preocupações com os seus gerenciamentos conjuntos. 
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4.3 Interfaces dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 

O Capítulo 3.5 do Relatório de Condicionantes elaborado durante o Diagnóstico do 

PERH/ES analisou as alternativas de interfaces à luz do que dispõe: 

• \A Carta Magna, com relação à dominialidade das águas; 

• A Lei Federal nº 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos que 

dispõe que os Planos de Recursos Hídricos deverão ser elaborados por bacias, 

por Estados e para o país (art. 8º), sendo planos diretores que visam a 

fundamentação e a orientação da implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos (art. 7º). Eles são 

planos de longo prazo, com horizonte de planejamento comparável com o 

período de implantação de seus programas e projetos. Os conteúdos mínimos 

dos planos de recursos hídricos são dispostos nesses atos legais, sendo que em 

nível nacional não são diferenciadas as demandas por recortes em nível de 

plano nacional, estadual ou de bacia hidrográfica; 

• o artigo 6º. da Resolução nº 05/2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

dispõe: “Art. 6º. Os Planos de Recursos Hídricos e as decisões tomadas por 

Comitês de Bacias Hidrográficas de sub-bacias deverão ser compatibilizadas 

com os planos e decisões referentes à respectiva bacia hidrográfica. Parágrafo 

único. A compatibilização a que se refere o caput, deste artigo, diz respeito às 

definições sobre o regime das águas e os parâmetros quantitativos e qualitativos 

estabelecidos para o exutório da sub-bacia”. 

Concorrente e suplementarmente, a Lei Estadual nº 10.179/2014 da Política Estadual 

de Recursos Hídricos do Espírito Santo insere como instrumentos de gestão de recursos 

hídricos o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos (de Recursos Hídricos) de 

Bacia ou Região Hidrográfica (Art. 6º). A legislação estadual estabelece conteúdos 

distintos para os Planos Estadual e de Bacia ou Região Hidrográfica, principalmente 

considerando alguns itens de forma complementar ao previsto na legislação federal, 

como se pode verificar no Quadro 4.2. Nele, foram separadas as disposições análogas 

a ambos os níveis de planejamento, e as disposições que se referem especificamente 

a cada um deles. 
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Quadro 4.2 – Dispositivos da Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei Estadual 
nº 10.179/2014, relacionados ao conteúdo do PERH/ES e dos Planos de Bacias 

Hidrográficas. 

Art. 9º Constarão prioritariamente do PERH: 
Art. 12. O Plano de Bacia ou Região 

Hidrográfica ... conterá 
preferencialmente: 

Disposições análogas 

I - o diagnóstico da situação atual dos recursos 
hídricos; 
II - a análise de alternativas de crescimento 
demográfico, de instalação, expansão ou 
ampliação de atividades produtivas e de 
modificações dos padrões de ocupação do 
solo; 
III - o inventário e balanço entre disponibilidade 
e demanda atual e futura dos recursos 
hídricos, em quantidade e qualidade, com 
identificação de conflitos atuais e potenciais; 
IV - as metas de racionalização de uso, para o 
aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

I - diagnóstico da situação dos recursos 
hídricos da bacia hidrográfica; 
II - análise de opções de crescimento 
demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificação dos padrões 
de ocupação do solo; 
III - balanço entre disponibilidades e 
demandas atuais e futuras dos recursos 
hídricos, em quantidade e qualidade, com 
identificação de conflitos potenciais; 
IV - metas de racionalização de uso, 
aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos 
disponíveis; 

Disposições específicas ao nível de planejamento 

V - as medidas, os programas e projetos a 
serem implantados visando ao atendimento 
das metas previstas, com seus respectivos 
prazos; 
VI - as prioridades e os critérios gerais para 
outorga de direito de uso de recursos hídricos; 
VII - as diretrizes e os critérios gerais para a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 
VIII - as propostas para a criação de áreas 
sujeitas à restrição de uso, para proteção dos 
recursos hídricos; 
IX - as diretrizes gerais para participação 
financeira do Estado no fomento aos 
programas relativos aos recursos hídricos, 
definidos mediante articulação técnica, 
financeira e institucional com a União, estados 
vizinhos, entidades internacionais de 
cooperação, organizações civis de recursos 
hídricos e organizações não governamentais; 
X - definição das Unidades de Gestão de 
Recursos Hídricos – UGRHs, bem como suas 
revisões, com dimensões e características que 
permitam e justifiquem o gerenciamento 
descentralizado e compartilhado; 
XI - as propostas de programas de 
desenvolvimento institucional, tecnológico e 
gerencial de capacitação profissional e de 
comunicação social no campo dos recursos 
hídricos; 
XII - as diretrizes para as questões relativas às 
transposições de bacias; 
XIII - as estratégias de ações a serem 
implementadas com vistas à proteção das 
áreas marginais dos corpos d’água, nascentes 
e áreas de recarga de aquíferos; 
XIV - as diretrizes para a compatibilização das 
questões conflituosas envolvendo mais de uma 
UGRH; 

V - medidas a serem tomadas, programas 
a serem desenvolvidos, projetos e obras a 
serem implantados para o atendimento de 
metas previstas, com estimativas de 
custos e previsão de prazos; 
VI - prioridades e critérios gerais para a 
outorga de direito de uso de recursos 
hídricos; 
VII - proposta de diretrizes e critérios 
específicos para cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos; 
VIII - proposta de criação de áreas sujeitas 
à restrição de uso, com vistas à proteção 
de recursos hídricos e de ecossistemas 
aquáticos; 
IX - diretrizes para o enquadramento dos 
corpos hídricos; 
X - proposta de critérios para o 
estabelecimento de usos insignificantes na 
bacia hidrográfica; 
XI - diretrizes gerais de recuperação das 
bacias hidrográficas em estado de 
degradação hídrica. 
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Art. 9º Constarão prioritariamente do PERH: 
Art. 12. O Plano de Bacia ou Região 

Hidrográfica ... conterá 
preferencialmente: 

XV - as diretrizes gerais para a implantação de 
processos de racionalização, reúso e 
reciclagem do uso da água dos usuários de 
recursos hídricos. 

Fonte: Lei Estadual nº 10.179/2014. 

 

Nota-se que nas “medidas, os programas e projetos a serem implantados visando ao 

atendimento das metas previstas” ambos os planos deverão prever os “respectivos 

prazos”, mas apenas os Planos de Bacia ou Região Hidrográfica preveem a estimativa 

de custos. No que se refere aos instrumentos de outorga e cobrança o PERH deverá 

definir prioridades e critérios gerais, enquanto os demais devem ser específicos; nestes 

também deverão ser propostos os “critérios para o estabelecimento de usos 

insignificantes na bacia hidrográfica”. Vários outros dispositivos específicos do 

PERH/ES deverão considerar: 

1. Participação financeira do Estado; 

2. Definição das UGRHs; 

3. Programas de desenvolvimento institucional, tecnológico e gerencial de 

capacitação profissional e de comunicação social; 

4. Transposições de bacias; 

5. Proteção das áreas marginais dos corpos d’água, nascentes e áreas de recarga 

de aquíferos; 

6. Questões conflituosas envolvendo mais de uma UGRH e 

7. Processos de racionalização, reúso e reciclagem do uso da água. 

Da forma como as normas legais são apresentadas pode-se deduzir que a situação 

esquematizada na Figura 4.3 é encontrada no processo de planejamento de recursos 

hídricos no Estado do Espírito Santo. 

As Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos são estabelecidas nas 

respectivas instâncias e definem as grandes diretrizes de planejamento e gestão. Três 

tipos de planos podem ser concebidos: o Plano Nacional, os Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos e os Planos Bacias ou Regiões Hidrográficas. Estes últimos podem 

considerar dois tipos de bacia: aquelas em que os cursos de água se inserem totalmente 

em um único Estado - Plano de Bacia Hidrográfica de Rios cujas águas são de domínio 

estadual - e aquelas em que alguns cursos de água se inserem em mais de um Estado 

- Plano de Bacia Hidrográfica de Rios de águas de domínio da União. No Espírito Santo 

o destaque é a bacia do Rio Doce, embora outros rios também tenham água de domínio 

da União, como o São Mateus e o Itabapoana. Na Figura 4.3 usa-se o exemplo da bacia 
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do Rio Doce, a mais importante no Estado entre as que apresentam esta situação. As 

entidades coordenadoras e deliberativas, e as que elaboram cada um destes planos são 

também apresentadas. 
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Figura 4.3 – Os Planos de Recursos Hídricos no contexto das Políticas Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2017. 

Portanto, no processo de elaboração do PERH/ES devem ser consideradas as 

diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Recursos Hídricos, de forma 

superveniente. Já estando elaborado o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que 

apresentou projeções para as bacias dos afluentes capixabas, suas estratégias e planos 

de ação devem ser também considerados como informações intervenientes. Da mesma 

forma, o que consta nos demais planos já elaborados, ou em elaboração, nas bacias ou 

regiões hidrográficas do Estado. 

Dentro de dinâmica paralela, o PERH/ES deverá estabelecer orientações para 

elaboração das revisões dos planos mencionados – Plano Nacional e de Bacia 

Hidrográfica de Rio Federal - de forma a agregar os interesses do Estado quanto às 

águas compartilhadas. Isto poderá envolver negociações com os Estados vizinhos e 

com a União quando da atualização destes planos. 
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4.4 Interfaces com sistemas ou iniciativas com compartilhamentos parciais 

de interesses 

São pelo menos 3 os sistemas que compartilham parcialmente interesses com o 

SIGERH/ES: 

1. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro; 

2. Zoneamento Ecológico-Econômico; 

3. Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca – PAE-ES. 

Será realizado para cada um resumo de seus objetivos, colegiados e instrumentos para 

então serem propostas suas articulações com o SIGERH/ES. 

4.4.1 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC 

O PNGC é um compromisso do Governo Brasileiro com o desenvolvimento sustentável 

em sua Zona Costeira, considerada como patrimônio nacional. Ele deve observar a 

Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Nacional para os Recursos do Mar, e 

promover a gestão integrada dos recursos terrestres e marinhos da Zona Costeira. Entre 

os recursos terrestres entram, obviamente, os recursos hídricos. 

A finalidade do PNGC é o estabelecimento de normas gerais visando a gestão ambiental 

da Zona Costeira, lançando as bases para a formulação de políticas, planos e 

programas estaduais e municipais, entre os quais se inserem os Planos de Recursos 

Hídricos. Os objetivos do PNGC são: 

• Promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos 

espaços costeiros; 

• Efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação 

ambiental sob todas as formas, que ameacem a qualidade de vida na Zona 

Costeira; e 

• Produção e difusão do conhecimento necessário ao desenvolvimento e 

aprimoramento das ações de Gerenciamento Costeiro. 

Para alcance destes objetivos o PNGC tem como diretrizes: 

• Estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, das atividades socioeconômicas na Zona Costeira; 

• Desenvolvimento sistemático do diagnóstico da qualidade ambiental da Zona 

Costeira, identificando suas potencialidades, vulnerabilidades e tendências 

predominantes; 
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• Incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à gestão 

integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as com o 

PNGC. 

No âmbito federal o PNGC é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, e apresenta 

as seguintes instituições: 

1. Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), no âmbito 

da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM); 

2. Um Subgrupo de Integração dos Estados com Zonas Costeiras – G17; 

3. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). 

Nos âmbitos dos Estados com Zonas Costeiras foram propostos Colegiados Estaduais 

(CE-GERCO) com a missão de planejar e executar suas atividades de Gerenciamento 

Costeiro em articulação intergovernamental, com os municípios e com a sociedade. De 

forma análogo, foram propostos Colegiados Municipais (CM-GERCO), com missão 

análoga à dos CE-GERCO, nos municípios com Zona Costeira. 

4.4.2 Zoneamento Ecológico-Econômico 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento da Política Nacional do 

Meio Ambiente regulamentado pelo decreto nº 4.297/2002. Seu objetivo é a viabilização 

do desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 

socioeconômico com a proteção ambiental. Para tanto, “parte do diagnóstico dos meios 

físico, socioeconômico e jurídico-institucional e do estabelecimento de cenários 

exploratórios para a proposição de diretrizes legais e programáticas para cada unidade 

territorial identificada, estabelecendo, inclusive, ações voltadas à mitigação ou correção 

de impactos ambientais danosos porventura ocorridos”. 

Como as características econômicas, sociais, ambientais e culturais do território são 

distintas assim também são as vulnerabilidades e as potencialidades ambientais, 

resultando que o padrão de desenvolvimento não pode ser uniforme. O ZEE busca 

valorizar essas particularidades, propondo alternativas de uso e gestão de forma a 

oportunizar as vantagens competitivas do território. A Figura 4.4 mostra um esquema 

de elaboração de um ZEE, com a relação entre diagnósticos, cartas, e as conclusões 

relacionadas a conflitos, oportunidades e avaliação da adequação da legislação 

especializada. 

                                                
2 Página-web do MMA: http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial, acesso 
em agosto de 2018. 
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Figura 4.4 – Esquema de um ZEE. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

Formalmente, o Decreto Federal nº 4.297/2002 dispõe: 

Art. 2º O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido 

na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas 

e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos 

recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

Art. 3º O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos 

agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, 

direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção 

do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 

Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em 

conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, 

estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 

determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis 

com suas diretrizes gerais. 
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4.4.3 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca - PAN-Brasil 

O Relatório sobre Eventos Críticos - que integra a Fase de Diagnóstico deste PERH/ES 

- fez uma análise dos resultados apresentados por este programa, que tem por objetivo 

integrar ações e programas dos vários ministérios voltados a este tema, considerando 

uma ampla participação dos governos locais e da sociedade civil. Quatro eixos 

fundamentais são considerados: 

• Combate à pobreza e à desigualdade; 

• Ampliação sustentável da capacidade produtiva; 

• Preservação, conservação e manejo sustentável de recursos naturais; e 

• Gestão democrática e fortalecimento institucional. 

A Região Nordeste brasileira, onde se encontra a maior parte das áreas de clima 

caracterizado como semiárido e subúmido seco se destaca como o maior foco das 

ações do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca - PAN-Brasil (MMA, 2005). Porém existem áreas no Espírito Santo com 

características ambientais que sugerem a ocorrência de processo de degradação, 

tornando essas áreas suscetíveis à desertificação. 

Para a inclusão dos municípios pertencentes ao entorno das áreas semiáridas e 

subúmidas secas, foram adotados os seguintes critérios: 

• Municípios afetados por secas; 

• Municípios que façam parte da atuação do bioma caatinga; e 

• Municípios adicionados à área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), de acordo com a Lei Nº 9.690, de 

15/07/1998. 

Seguindo esses critérios, o PAN-Brasil passou a abranger 24 municípios do Estado do 

Espírito Santo, onde já existe uma série de problemas ambientais, como a destruição 

da vegetação natural para implantação da monocultura de eucalipto, mamão e 

maracujá; a destruição da vegetação natural para implantação de pastagens; a grande 

ocupação da cultura de café, realizada sem medidas de proteção do solo; além da 

degradação ocasionada pela exploração mineral, realizada sem o cuidado com a 

proteção e recuperação do meio ambiente. 

Especificamente sobre o Espírito Santo, o estudo Panorama sobre a Desertificação no 

Estado do Espírito Santo (ANTONGIOVANNI E COELHO, 2005) propôs, a partir das 

premissas do PAN-Brasil, a identificar as áreas mais críticas no território capixaba a fim 
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de propor ações específicas às regiões identificadas como vulneráveis. Considerou-se 

que no Estado, e nas áreas do entorno do semiárido, os fatores climáticos não são 

preponderantes na determinação da vulnerabilidade. Esta vulnerabilidade é 

determinada pela associação dos fatores ambientais e sociais. Diante desta conclusão, 

o Panorama propôs ainda a inclusão de 15 municípios da região sul do estado como 

Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASDs) além dos 24 iniciais que o PAN-Brasil havia 

definido na região noroeste do Estado. O relatório técnico do Panorama não detalha 

com clareza os critérios utilizados para a adição destes 15 novos municípios ao elenco 

previamente estabelecido para ações de combate à desertificação. Em relação às 

medidas sugeridas, se atenta especialmente ao combate da vulnerabilidade social à 

desertificação. 

A localização geográfica dos municípios inseridos no âmbito dos estudos, tanto do PAN-

Brasil (2005), quanto do Panorama Estadual (2005), denota uma alta vulnerabilidade da 

população em relação ao processo de desertificação. Cabe enfatizar que estes estudos 

são antigos e que os municípios já apresentavam vulnerabilidade há uma década, o que 

provavelmente aumentou com o crescimento da população. Eles estão destacados na 

Figura 4.5 e nomeados no Quadro 4.3. 

4.4.4 Conclusão 

Em conclusão, verifica-se que o PNGC propôs uma estrutura organizacional para 

promoção do desenvolvimento sustentável da Zona Costeira Brasileira. O ZEE propõe 

uma abordagem para viabilização do desenvolvimento sustentável a partir da 

compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção ambiental. 

Finalmente, o PAN-Brasil, e sua proposta para o Espírito Santo, identificou Áreas 

Suscetíveis à Desertificação em 39 municípios, e propôs medidas para mitigação da 

vulnerabilidade social à desertificação. São estruturas, abordagens e identificações que 

devem fazer parte dos Planos de Recursos Hídricos muito embora, com exceção do 

ZEE, encontrem-se no momento com poucas atividades que possam ser notadas. 
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Figura 4.5 – Origem da indicação de vulnerabilidade. 

Fonte: Adaptado de MMA, 2005 e Antongiovanni e Coelho, 2005. 

Quadro 4.3 – Municípios capixabas com áreas susceptíveis à desertificação. 

Propostos pelo PAN-Brasil 
(MMA, 2005) 

Propostos pelo Panorama 
(Antongiovanni e Coelho, 2005) 

1. Águia Branca 
2. Água Doce do Norte 
3. Alto Rio Novo 
4. Baixo Guandu 
5. Barra de São Francisco 
6. Boa Esperança 
7. Colatina 
8. Ecoporanga 
9. Governador Lindenberg 
10. Mantenópolis 
11. Marilândia 
12. Montanha 

13. Mucurici 
14. Nova Venécia 
15. Pancas 
16. Pedro Canário 
17. Pinheiros 
18. Ponto Belo 
19. Rio Bananal 
20. São Domingos do 
Norte 
21. São Gabriel da 
Palha 
22. Sooretama 
23. Vila Pavão 
24. Vila Valério. 

25. Marataízes 
26. Presidente Kennedy 
27. Muniz Freire 
28. Conceição do Castelo 
29. Castelo, 
30. Ibitirama 
31. Irupi 
32. Iúna 
33. Itapemirim 
34. Atílio Vivácqua 
35. Muqui 
36. Jerônimo Monteiro 
37. Alegre 
38. Cachoeiro de Itapemirim 
39. Ibatiba 

 

Fonte: Adaptado de MMA, 2005; Antongiovanni e Coelho, 2005. 
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5 Enquadramento dos Corpos de Água em Classes de Qualidade 

Para melhor situar as dificuldades de aplicação das normas legais sobre enquadramento 

ou os conflitos que suas aplicações estritas poderão ocasionar, será realizada uma 

análise crítica de alguns de seus pontos. Entende-se que o enquadramento deve ser 

efetivamente um instrumento de planejamento, constituído de uma meta de qualidade 

de água plausível, e alcançável nos prazos definidos. E não um sonho irrealizável, com 

potencial de gerar conflitos e judicializações que poderão criar obstáculos para a 

adequada gestão das águas do Estado. 

O que a análise que segue irá argumentar é que diante de uma série de incertezas 

existentes no alcance de metas de planejamento, frequentemente não será viável, em 

prazo fixo, que isto ocorra. E, que, nestes casos, existem riscos de que a questão possa 

ser judicializada, fragilizando tanto os órgãos autorizativos - que emitem outorgas de 

direitos de uso de água e, especialmente, de lançamento de poluentes em meio hídricos 

– quanto os colegiados deliberativos da matéria: o Comitê de Bacia Hidrográfica e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Devido a estas constatações propõe-se 

algumas alterações que, para poderem ser aplicadas, deverão ser previamente 

aprovadas nas instâncias pertinentes e, oportunamente levar a alterações na legislação. 

Enquanto isto não ocorrer, são mantidos os dispositivos previstos na legislação. 

Também são feitas proposições de alternativas de procedimentos a serem negociadas 

com os atores sociais e instituições envolvidos no processo de enquadramento. 

5.1 Regulamentação do enquadramento 

O enquadramento de corpos de água, de acordo com seus usos preponderantes, é o 

instrumento das políticas nacional e estaduais de recursos hídricos que mais suscita 

controvérsias. Para início de análise, nem é exatamente um instrumento, sob a ótica 

conceitual. Afinal, instrumento é um meio para se alcançar alguma meta; o 

enquadramento é uma meta de qualidade de água, não um meio, a ser alcançada pela 

aplicação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos e pelas medidas 

estruturais disponíveis: tratamento de efluentes, em princípio. 

Este instrumento acha-se regulamentado no Estado do Espírito Santo pela Resolução 

CERH nº 28/2011, que recepcionou as Resoluções CONAMA nº 357/2005, que 

estabeleceu as classes de qualidade de água, e CNRH nº 91/2008 que orienta o 

processo de enquadramento de águas superficiais e subterrâneas. A Resolução CERH 

nº 028/2011 busca integrar o Planejamento de Recursos Hídricos com o 

Enquadramento em seu Art. 6º: “O processo de Enquadramento dos Corpos de Água 

em Classes deverá ser realizado preferencialmente de modo concomitante ao Plano de 

Bacia Hidrográfica. Parágrafo único. Nas situações em que já houver Plano de Bacia 
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aprovado pelo Comitê, o processo de Enquadramento dos Corpos de Água em Classes 

deverá incorporar os estudos e diretrizes do Plano, realizando atualizações quando 

couber”. 

Cabe comentar que esta Resolução CERH nº 28/2011 menciona duas normas legais 

não mais aplicáveis: a Lei Estadual nº 5.818 de 1998, revogada pela Lei Estadual 

10.179/2014 que a substituiu. E a Resolução CNRH no. 17/2001, revogada e substituída 

pela Resolução no. 145/2012, que estabeleceram diretrizes para a elaboração de 

Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. Devido a isto, é pertinente 

recomendar sua revisão, tanto em termos de atualização de referências a normas legais 

aplicáveis, quanto em suas orientações. 

A Resolução CNRH nº 91/2008 estabeleceu os passos para se aprovar os 

enquadramentos, orientando que seja realizado em conformidade com o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, e preferencialmente durante a sua elaboração 

(Art. 3º.). Isto atende o dispositivo do art. 3º. da Lei Federal nº 9.433/1997 da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, que dispõe: “Art. 3º. Constituem diretrizes gerais de 

ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: I - a gestão 

sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 

qualidade”. 

Com efeito, a qualidade de água é determinada pela concentração de poluentes que é 

dada pelo quociente entre a carga de poluentes e a vazão hídrica. Logo, se pode alterar 

a concentração e, portanto, a qualidade de água, alterando-se o numerador (por 

exemplo, tratando esgotos) quanto o denominador (por exemplo, aumentando-se 

quantitativamente a vazão hídrica). Um modelo matemático de qualidade de água deve 

estar acoplado a um modelo de quantidade, para que estes aspectos quantitativos e 

qualitativos possam ser considerados. 

Portanto, para serem considerados os aspectos qualitativos, se deve também 

considerar os de natureza quantitativa. Existem, por exemplo, medidas estruturais e 

não-estruturais que alteram quantidade e qualidade da água: se pode controlar a 

quantidade e a qualidade de água de um trecho de rio restringindo-se as outorgas de 

captação e de lançamentos, simultaneamente. Um reservatório de regularização pode 

aumentar as vazões de estiagem melhorando as disponibilidades de água em 

quantidade e em qualidade. Não é, portanto, possível se separar aspectos quantitativos 

dos qualitativos, pois eles devem ser considerados em conjunto. 

5.2 Resoluções Conama sobre enquadramento de água superficiais 

Quando se trata das classes de qualidade, a Política Nacional de Recursos Hídricos 

remete à Política Nacional de Meio Ambiente, e essa às resoluções no Conselho 
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Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Para as águas superficiais a Resolução 

CONAMA nº 357/2005 e para as águas subterrâneas a Resolução CONAMA 

nº 396/2008 estabelecem as classes. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 pode ser considerada revolucionária na área 

ambiental, que é geralmente caracterizada pela adoção de instrumentos de comando e 

controle e pela adoção de padrões de qualidade do emissário, ou seja, pelo controle da 

poluição no efluente lançado no meio. 

Isto traz o risco de que, independente de um empreendimento lançar seus efluentes em 

um rio com grande vazão ou, ao contrário, em um córrego com vazões reduzidas, as 

exigências de tratamento sejam idênticas, ou seja, a melhor tecnologia disponível. Em 

certos casos, pode resultar que continuem ocorrendo lançamentos em corpos de água 

já excessivamente poluídos, agravando o problema, apesar de ser determinada a 

adoção da melhor tecnologia de tratamento disponível. E, por outro lado, sejam exigidos 

tratamento excessivos de lançamentos em corpos de água que ainda apresentam 

grande capacidade de assimilação de poluentes. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 se afasta desse paradigma ao se referir ao padrão 

de qualidade do corpo receptor. Assim, este problema anterior poderia ser evitado ao 

se sinalizar que o corpo de água já atingiu a sua capacidade de assimilação de 

poluentes, e que não mais se poderia outorgar lançamentos de cargas poluentes. Ou 

que, tendo ainda capacidade de assimilação compatível, que se permita o lançamento 

de poluentes que não venham a degradar a qualidade de água além da que é 

estabelecida como meta de enquadramento. 

5.3 Resolução CONAMA sobre enquadramento de águas subterrâneas 

O que tem a Resolução CONAMA nº 357/2005, das águas superficiais, de inovadora, 

tem a Resolução CONAMA nº 396/2008, das águas subterrâneas, de difícil 

entendimento, o que talvez explique o fato de que não tenha sido ainda aplicada com 

frequência em planos de recursos hídricos. Já no seu início, no Art. 3º. estabelece as 

classes aparentemente como resultantes de uma condição atual e não como uma meta 

a ser alcançada: 

“Art. 3º. As águas subterrâneas são classificadas em: 

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses 

destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção 

integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de água superficial 

enquadrados como classe especial; 
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II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para 

quaisquer usos preponderantes devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais; 

III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento 

adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o 

tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, 

dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais; 

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser 

utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; e 

VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que 

possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a 

atividades que não têm requisitos de qualidade para uso”. 

A Figura 5.1 ilustra o que parece dispor esta classificação. Cabe comentar que no caso 

das águas superficiais a Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece as classes em 

função dos usos preponderantes e de suas exigências de qualidade. A de águas 

subterrâneas as estabelece em função da qualidade com que são encontradas. Pode 

estar havendo um equívoco de interpretação, confundindo classe de qualidade com 

meta de qualidade. Ou seja, entre a condição atual e a condição futura desejada. 

Aparentemente, os autores partiram da premissa de que as águas subterrâneas, sendo 

sujeitas a alterações antrópicas em suas qualidades, dificilmente podem ser 

recuperadas ao estado natural. Por isto, ao contrário das águas superficiais, em que 

podem ser estabelecidas metas de melhoria de qualidade, nas águas subterrâneas 

apenas se pode constatar a qualidade (classificar) e definir na condição em que se 

encontram para que tipo de uso (consumo humano, animal, irrigação e recreação, de 

acordo com seu anexo) podem ser usadas, mediante tratamento ou não. 
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Antropizado?

Exige 
tratamento

?

Exige 
tratamento

?

Não Sim

1 2 4 5

Não SIM

Sim2

3

Não, mas...1 ?3

E

Preservação 
de ecossistemas 

em UCPI?
Sim

Não

1 - Não exige tratamento, mas poderá ser exigido devido às exigências do 
uso preponderante;
2 - Exige tratamento para todos os usos, exceto o uso menos restritivo;
3 – Destinado a atividades sem requisitos de qualidade de água para uso.

 
Figura 5.1 – Fluxograma de representação das classes de águas subterrâneas de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 396/2008. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

Para tanto, a resolução estabelece Valores Máximos Permitidos (VMP) de concentração 

para cada uso, apresentados em seu anexo, e aceita que “órgãos competentes” 

estabeleçam Valores de Referência de Qualidade (VRQ) de concentração. Dependendo 

da classe, os VRQ podem ser iguais ou menores que os VMP dos usos preponderantes, 

ou é permitido, salvo melhor juízo, que em algumas classes o VRQ possa ser maior que 

o VPM de alguns usos – daí fala a resolução em VPM mais restritivo ou menos restritivo, 

podendo ser interpretado que o mais restritivo se reporta ao VPM do uso mais exigente, 

enquanto o menos restritivo ao VPM do uso menos exigente. 

Portanto, embora de difícil entendimento, esta resolução está descolada da Resolução 

CONAMA nº 357/2005 das águas superficiais ou, pelo menos e salvo melhor juízo, não 

estabelece uma meta de planejamento, mas um sistema de classificação. Talvez exista 

melhor explicação ou, se não houver, ela deveria ser reformulada. 

Uma proposta que pode ser remetida aos órgãos com atribuição para deliberar sobre a 

matéria é fazer com que as classes da Resolução CONAMA nº 357/2005 sejam 

aplicadas tanto às águas superficiais, às quais ele se refere, quanto às águas 

subterrâneas. A lógica é que sendo as classes estabelecidas para atender a demandas 

de qualidade dos usos pretendidos da água, elas devem ser aplicadas 
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independentemente da origem da água, ou seja, valeriam igualmente para as águas de 

superfície, ou subterrâneas. 

5.4 Restrições que são estabelecidas pelo enquadramento 

As metas de qualidade de água estabelecidas pelo enquadramento de corpos de água 

em classes de qualidade, de acordo com seus usos preponderantes, foram fixadas com 

orientações de duas resoluções: uma do CONAMA, que estabelece as suas bases 

ambientais, e outra do CNRH, que estabelece os seus procedimentos operacionais. 

Ambas as resoluções trazem orientações cabíveis sob o ponto de vista teórico. Contudo, 

alguns aspectos são de difícil abordagem, sob o ponto de vista prático. Isto faz com que 

sejam abertas possibilidades de interpretações mais rigorosas, ao pé da letra fria das 

resoluções, especialmente por não especialistas em recursos hídricos. O que intimida 

setores usuários que poderão ser cobrados pelo cumprimento da efetividade do 

enquadramento, com potenciais prejuízos aos seus interesses. Como resultado, esses 

usuários acabam por se opor à aprovação do enquadramento, não necessariamente por 

que se oponham ao alcance de metas de qualidade desejáveis, mas por terem 

dificuldades de operar no ambiente de grandes incertezas, que ocorre na gestão de 

qualidade de água. Isto será considerado em sequência. 

O enquadramento como meta de qualidade a ser alcançada em determinado 

prazo 

No que se refere às bases ambientais é de interesse aquelas que são dispostas pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 no Capítulo V - Diretrizes ambientais para o 

enquadramento: 

Art. 38. O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as normas e 

procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos. 

§ 1o O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos preponderantes mais 

restritivos da água, atuais ou pretendidos. 

§ 2o Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de água esteja em 

desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão ser estabelecidas metas 

obrigatórias, intermediarias e final, de melhoria da qualidade da água para efetivação dos 

respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que excedam aos limites devido as 

condições naturais. 

§ 3o As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga e 

cobrança pelo uso da água, ou referentes a gestão ambiental, como o licenciamento, termos 

de ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão basear-se nas metas 
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progressivas intermediarias e final aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia 

hidrográfica ou corpo hídrico especifico. 

§ 4o As metas progressivas obrigatórias, intermediarias e final, deverão ser atingidas em 

regime de vazão de referência, excetuados os casos de baias de águas salinas ou salobras, 

ou outros corpos hídricos onde não seja aplicável a vazão de referência, para os quais deverão 

ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio 

hídrico. 

Portanto, cabe no processo de enquadramento o estabelecimento de metas 

obrigatórias, intermediárias e final, as quais, por sua vez, orientarão as outorgas, 

cobrança e licenciamento ambiental. Também fala de um “regime de vazão de 

referência” onde as metas devam ser atingidas, reconhecendo que como as condições 

de fluxo de água variam com o tempo, que algum regime deveria ser estabelecido para 

que uma qualidade igual ou melhor que a especificada no enquadramento ocorresse. 

Importante enfatizar que a resolução fala de metas de melhoria de qualidade de água, 

mas não demanda a fixação de prazos para que estas metas sejam alcançadas, pelo 

menos de forma explícita. Este aspecto será relevante para as propostas que serão 

apresentadas adiante. 

O regime de vazão de referência 

Este regime de vazão de referência deve ser definido para estabelecer o programa de 

recuperação da qualidade de água para que a meta de enquadramento seja alcançada. 

A razão é clara: como os corpos de água têm seus volumes e vazões variáveis ao longo 

do tempo, e em teoria, durante as estiagens as condições de qualidade são piores (nem 

sempre, como será comentado mais adiante). Portanto, há que se estabelecer uma 

condição de vazão de referência para as medidas de recuperação de qualidade de água 

que visam alcança-lo. Esta condição pode ser tão simples como uma vazão de 

estiagem, em caso de rios, ou um regime hidrodinâmico específico em um lago. Existe 

aí similaridade com a vazão referencial para outorga, que é referida a uma vazão de 

estiagem (Q7,10, Q95% ou Q90%, por exemplo). Mas não necessariamente deva ser a 

mesma referência adotada na outorga. 

De qualquer maneira, como na outorga, ao se estabelecer uma vazão de estiagem de 

referência, se admite a hipótese que em certas situações mais extremas de estiagem 

não haverá água em quantidade suficiente para suprimento às demandas, também 

podem haver períodos em que a insuficiência será qualitativa, e a classe de qualidade 

da água não atenderá ao enquadramento. No caso de outorgas quantitativas um 

racionamento teria que ser adotado, compulsoriamente, pois não haveria água para 

suprir todas as demandas. No caso qualitativo, porém, é possível fisicamente usar água 
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com pior qualidade do que a desejável para assimilar cargas poluentes adicionais. 

Poderia haver um racionamento nos lançamentos – ou seja, o impedimento de que 

cargas poluentes adicionais sejam lançadas – mas por determinação legal, não da física 

do processo, como no caso quantitativo. 

Apesar do que foi comentado acima, a condição crítica de qualidade pode não ocorrer 

nas estiagens. Por exemplo, em bacias com intensa atividade agrícola ou urbanizadas, 

a condição crítica de qualidade das águas pode ocorrer durante as primeiras chuvas da 

estação úmida, quando o solo, que acumulou resíduos, é lavado e os resíduos atingem 

os corpos de água. É uma questão a ser observada no monitoramento e também nas 

medidas adotadas para que o enquadramento seja alcançado. Em lagos, a condição 

crítica de qualidade pode ocorrer na conjunção de uma estiagem, associada a eventos 

que represem as águas, impedindo as suas renovações, por isto se deveria falar em 

regime hidrodinâmico de referência. 

5.5 Sobre as medidas para alcance das metas de qualidade de água do 

enquadramento 

A Resolução CNRH nº 91/2008 estabelece as condições de operacionalização das 

metas progressivas, intermediárias e final, em seus artigos 6º e 7º: 

Art. 6º As propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento deverão ser 

elaboradas com vistas ao alcance ou manutenção das classes de qualidade de água 

pretendidas em conformidade com os cenários de curto, médio e longo prazos. 

§ 1º As propostas de metas deverão ser elaboradas em função de um conjunto de parâmetros 

de qualidade da água e das vazões de referência definidas para o processo de gestão de 

recursos hídricos. 

§ 2º O conjunto de parâmetros de que trata o §1º deste artigo será definido em função dos 

usos pretensos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, considerando os 

diagnósticos e prognósticos elaborados e deverá ser utilizado como base para as ações 

prioritárias de prevenção, controle e recuperação da qualidade das águas da bacia 

hidrográfica. 

§ 3º As metas deverão ser apresentadas por meio de quadro comparativo entre as condições 

atuais de qualidade das águas e aquelas necessárias ao atendimento dos usos pretensos 

identificados. 

§ 4º O quadro comparativo deve vir acompanhado de estimativa de custo para a 

implementação das ações de gestão, incluindo planos de investimentos e instrumentos de 

compromisso. 

Art. 7º O programa para efetivação do enquadramento, como expressão de objetivos e metas 

articulados ao correspondente plano de bacia hidrográfica, quando existente, deve 



 

105 
 

conter propostas de ações de gestão e seus prazos de execução, os planos de investimentos 

e os instrumentos de compromisso que compreendam, entre outros: 

I - recomendações para os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente que 

possam subsidiar a implementação, integração ou adequação de seus respectivos 

instrumentos de gestão, de acordo com as metas estabelecidas, especialmente a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos e o licenciamento ambiental; 

II - recomendações de ações educativas, preventivas e corretivas, de mobilização social e de 

gestão, identificando-se os custos e as principais fontes de financiamento; 

III - recomendações aos agentes públicos e privados envolvidos, para viabilizar o alcance das 

metas e os mecanismos de formalização, indicando as atribuições e compromissos a serem 

assumidos; 

IV - propostas a serem apresentadas aos poderes públicos federal, estadual e municipal para 

adequação dos respectivos planos, programas e projetos de desenvolvimento e dos planos 

de uso e ocupação do solo às metas estabelecidas na proposta de enquadramento; e 

V - subsídios técnicos e recomendações para a atuação dos comitês de bacia hidrográfica. 

Portanto, esta Resolução CNRH nº 91/2008, ao contrário da Resolução CONAMA 

nº 357/2005, estabelece prazos para alcance do enquadramento: “cenários de curto, 

médio e longo prazos”, deverão ser alcançadas metas de qualidade a serem definidas 

e aprovadas (art. 6º.). Ainda um quadro comparativo deverá ser apresentado com a 

qualidade atual, a qualidade a ser atingida nas metas atreladas às cenas de curto, médio 

e longo prazos, com os custos das “ações de gestão”, planos de investimento e 

instrumentos de compromisso (art. 6º., § 3º. e 4º.), além de prazos de execução das 

ações, e recomendações de ações educativas, preventivas e corretivas, de mobilização 

social e de gestão, com custos e fontes de financiamento (art. 7º., caput e inc. II). 

Embora sejam fixados prazos de curto, médio e longo prazos, nada a resolução dispõe 

sobre o número de anos em cada caso. Geralmente, os Termos de Referência os fixam, 

mas não a legislação, outro aspecto relevante que será adiante considerado. 

A questão que tem sido enfatizada, dos prazos para alcance das metas de qualidade, 

será a seguir esclarecida. 

5.6 As dificuldades de haver rigor na fixação de prazos para alcance das 

metas de qualidade 

Seria possível atender estas exigências de prazos fixos se: 

• Fosse possível calibrar um modelo matemático de simulação da qualidade de 

água razoavelmente preciso aos corpos de água da bacia; 
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• Fossem conhecidos os impactos de ações preventivas e corretivas na qualidade 

de água; 

Para a calibração “razoavelmente precisa” deste modelo de qualidade de água há 

necessidade de se contar com uma campanha intensiva de coleta de informações 

primárias de vazão, de descarga de poluentes e de qualidade de água em várias seções 

fluviais da rede de drenagem, com duração não menor que o tempo de passagem da 

água entre as seções fluviais de descarga de poluentes mais distante a montante e 

aquela onde se necessitar simular a qualidade no ponto mais a jusante, geralmente a 

foz. Dependendo da bacia isto pode demandar uma campanha com coletas de dados 

sistemáticas, em pequenos intervalos temporais com duração de três (pequenas 

bacias), dez (médias bacias) e 30 dias (grandes bacias). O custo provável seria um 

percentual significativo do custo de elaboração do plano, dependendo dos parâmetros 

de qualidade a serem detectados. Geralmente o que se têm – quando isto é 

disponibilizado – são resultados de monitoramento em que uma amostra é coletada em 

cada seção, em intervalos de 3 meses, ao longo do tempo, em estados que mais 

avançaram neste tipo de informação. Mesmo assim, é comum que apenas informações 

sobre qualidade de água são disponibilizadas, e nada seja apresentado em termos de 

carga de poluentes ou valores das vazões fluviais no momento da coleta das amostras. 

Quanto ao impacto das ações preventivas e corretivas sabe-se com precisão razoável 

a eficiência de remoção de poluentes de estações de tratamento de efluentes. Pouco 

se sabe sobre eficiências na remoção de poluentes de outras medidas preventivas, que 

se julga relevantes para alcance das metas de qualidade, como recomposição de matas 

ciliares, cercamento de nascentes e obstáculos à entrada de animais nos corpos de 

água, importantes para controle da poluição difusa de origem rural. 

Isto mostra que este preciosismo da interpretação de que o enquadramento deva ser 

alcançado em determinado prazo, fixado no Termo de Referência por meio de uma data, 

é de duvidosa consecução, a não ser que os planos de bacia prevejam campanhas de 

monitoramento como comentado, o que elevará substancialmente seus custos, e 

pesquisas que avaliem as eficiências das medidas de controle da poluição difusa rural, 

e o futuro seja previsível. Novamente é importante lembrar que a Resolução CNRH nº 

91/2008 fala simplesmente em curto, médio e longo prazos, sem fixar um número de 

anos. 

Adicionalmente cabe refletir: seria justificável tratar desta forma tão rigorosa como nos 

Termos de Referência planos de investimento em futuros de médio e longo prazos, 

quando várias incertezas existem quanto aos mesmos, em termos de aumento de 

população e de atividade econômica na bacia, entre outros aspectos? Não seria 

ineficiente em termos de perda de tempo e de recursos tratar com tal expectativa de 
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precisão situações que provavelmente fujam das tendências a serem consideradas? 

Uma possível solução para este impasse será abaixo apresentada. Nota-se que este 

relatório e, portanto, esta solução, é apresentada em caráter especulativo, para ser 

objeto de análise e discussões. Não se trata de uma proposta fechada e conclusiva. 

5.7 Solução proposta 

A solução para o impasse acima analisado pode ser encontrada no exemplo francês, 

que a partir de 1964 implantou o sistema que foi a inspiração do sistema brasileiro. No 

que se refere à qualidade de água este sistema propõe um enquadramento similar ao 

nosso; mas sem prazo para ser alcançado. Isto por duas razões principais: em primeiro 

lugar, porque o crescimento da população e o crescimento das atividades econômicas 

atuais podem não seguir a tendência verificada e, acima de tudo, porque pode haver 

mudanças radicais no tipo e tecnologias das atividades econômicas; em segundo lugar, 

porque a velocidade de alcance dos objetivos de qualidade está sujeita à evolução 

econômica da bacia e, consequentemente, à sua capacidade de pagamento, de 

suportar os custos. Tudo isto considerado, fica evidente que a fixação de prazo para 

alcance da meta de qualidade de água, bem como o dimensionamento dos 

investimentos demandados nas intervenções para melhoria da qualidade de água são 

sujeitos a grandes níveis de incerteza. 

Diante disso, deve existir um firme propósito de que a qualidade de água deva melhorar 

continuamente, ano após ano. No lado operacional, as Agências de Águas francesas 

detectam o que chamam de “pontos negros” da rede de drenagem, onde a qualidade 

corrente acha-se mais afastada da qualidade-meta do enquadramento. Propõem nos 

Planos de Intervenção – quinquenais3 – medidas para reduzir esta defasagem, de 

acordo com as possibilidades de suporte aos custos de investimento. E, na medida em 

que o quadro futuro de população e atividades econômicas se altera, pode se alterar a 

linha de ataque, o mix de intervenções: o importante é que haja uma aproximação 

gradativa aos objetivos de qualidade fixados no Enquadramento4. 

Portanto, considera-se um equívoco a exigência de rigores desnecessários e 

inalcançáveis, quando o exemplo que inspira o sistema brasileiro de gerenciamento de 

recursos hídricos fugiu claramente desta postura cartorial. Não se deve correr riscos de 

                                                
3 Resíduos dos Planos Quinquenais franceses. 
4 Os Planos de Intervenção constam de estações de tratamento de esgotos domésticos, estações 
de tratamento de água, barragens de regularização, estações de tratamento de efluentes 
industriais, “contrats de riviére” (o nosso PSA), etc. O conjunto é financiado parcialmente pela 
cobrança pelo uso da água (as redevances), dentro do Princípio “Quem polui, paga, quem 
despolui é ajudado”. Cada Plano de Intervenção é a subida em um degrau a mais no “rio que 
podemos”, tendo em vista a meta final do “rio que queremos”. Note-se ainda que a parte 
financiada pela cobrança pode sê-lo a juros de mercado, a juros subsidiados ou, até, a fundo 
perdido, tudo conforme o negociado no Comitê. 
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judicialização do enquadramento, como pode ocorrer em um processo engessado em 

prazos, mas considerá-lo um acordo da bacia, a ser implementado gradualmente, sem 

prazos para o seu alcance, mas com melhorias contínuas na qualidade das águas. Os 

critérios para licenciamento e para outorga de lançamentos poderão ser regrados pelas 

metas de qualidade, mas sempre considerando as diversas consequências. Para os 

Comitês de Bacia Hidrográfica se tornarem verdadeiros “Parlamentos da Água” e, 

assim, Órgãos do Estado, deve ser permitido que, em seu âmbito, se faça o legítimo 

trade-off entre crescimento econômico e proteção ambiental de modo que, em um prazo 

não arbitrário, mas suficientemente extenso sejam alcançados os objetivos de qualidade 

pretendidos pela comunidade no Enquadramento. 

5.8 Conclusão 

Propõe-se o fomento de discussões no âmbito da AGERH e, posteriormente do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sobre uma proposta de Resolução específica 

para o enquadramento no Estado do Espírito Santo, dispondo que: 

1. A meta final de qualidade de água expressa no enquadramento, ou a bacia que 

queremos (e podemos), seja uma meta de longo prazo, sem que seja fixado este 

prazo em número de anos, sendo, portanto, de prazo indeterminado; 

2. As metas intermediárias, estas sim, serão objeto de fixação, no curto, médio e 

longo prazos, buscando o alcance de qualidade em níveis compatíveis com as 

possibilidades de investimento e de aceitação de restrições por parte da 

sociedade da bacia, de acordo com as análises realizadas ao longo da 

elaboração do plano, e com aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica; 

3. Deverão ser compulsoriamente obtidas melhorias contínuas da qualidade de 

água, mas de acordo com as possibilidades da sociedade da bacia, como 

expresso no item 2 anterior; 

4. O alcance das metas intermediárias será monitorado e sempre que forem 

detectadas desconformidades relevantes entre uma meta fixada e a qualidade 

de água alcançada, haverá necessidade de ser revisto o programa de 

consecução do enquadramento, sendo esta revisão submetida à aprovação do 

Comitê; 

5. Em casos de despejos específicos que sejam considerados legalmente de 

utilidade pública, como a disposição de esgotos tratados em corpos hídricos, 

será possível aceitar-se um enquadramento menos restritivo - consultado o 

Comitê de Bacia Hidrográfica, e aprovado pelos órgãos responsáveis pelo 

licenciamento e pela outorga do empreendimento - do trecho de rio que seja 

afetado, e por prazo pré-estabelecido, evitando dificultar o licenciamento e a 

outorga dos lançamentos; neste caso, serão previstas as seguintes condições: 

a. A empresa proponente deverá apresentar estudos que mostrem 

alternativas tecnológicas e locacionais ao empreendimento, justificando 
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circunstanciadamente as razões pelas quais teve que optar pela opção 

considerada; 

b. A empresa proponente deverá apresentar estudos com simulação 

matemática da qualidade de água do trecho afetado pelos despejos e 

onde o enquadramento não poderá ser atendido, identificando a sua 

extensão e a qualidade de água resultante, nas condições de vazão de 

referência; 

c. A empresa proponente deverá apresentar um termo de ajuste de 

conduta, fixando as medidas que adotará para que o trecho afetado 

alcance a qualidade de água do enquadramento aprovado e o prazo para 

que isto ocorra; 

d. Caso seja necessária a previsão de espaço para acomodar as expansões 

do empreendimento de forma a cumprir o termo de ajuste de conduta, 

que sejam tomadas providências pelo Estado ou pelo Município para 

declarar como de utilidade pública para fins de desapropriação a área 

desta expansão. 

6. Que o enquadramento de águas subterrâneas acate as mesmas classes de 

qualidade de água das águas superficiais, dispostas pela Resolução CONAMA 

357/2005, dentro do pressuposto que se está tratando de qualidade de água 

para atender aos usos pretendidos, sendo indiferente se o manancial é 

superficial ou subterrâneo. 
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6 Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

A cobrança pelo uso de água é um dos mais complexos instrumentos de gerenciamento 

de recursos hídricos. Tem sido objeto de polêmicas diversas, muitas ocasionadas mais 

por desinformação sobre seus objetivos, propósitos e impactos, do que por argumentos 

mais consistentes. Para tratamento deste instrumento será inicialmente analisada a 

legislação do Estado que trata da matéria. Depois, será estimada a arrecadação 

potencial com a cobrança em cada bacia do Estado para avaliar as possibilidades de 

sua aplicação no gerenciamento de recursos hídricos. 

6.1 Legislação sobre cobrança pelo uso de recursos hídricos no Espírito 

Santo 

A cobrança pelo uso de água, de acordo com a lei da Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Espírito Santo, tem por objetivos (art. 30, Lei Estadual 10.179/2014): 

I - reconhecer a água como bem público limitado, dotado de valor econômico e 

dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 

II - incentivar a racionalização e o uso sustentável dos recursos hídricos; 

III - assegurar padrões de qualidade adequados aos usos e melhorar o 

aproveitamento socioeconômico, integrado e harmônico da água; 

IV - assegurar a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos; 

V - obter recursos financeiros para o financiamento de estudos, projetos, 

programas, obras e intervenções, contemplados nos Planos de Bacia ou de 

Região Hidrográfica, promovendo benefícios diretos e indiretos à sociedade; 

VI - estimular o investimento em despoluição, reúso, proteção e conservação, 

bem como a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos recursos 

hídricos, de acordo com o enquadramento dos corpos de águas; 

VII - induzir e estimular a conservação, o manejo integrado, a proteção e a 

recuperação dos recursos hídricos, com ênfase para as áreas inundáveis e de 

recarga dos aquíferos, mananciais e zonas ripárias, por meio de compensações 

e incentivos aos usuários; 

VIII - contribuir para a indução da localização dos usuários na bacia hidrográfica, 

de acordo com o enquadramento da bacia”. 

No processo de planejamento de recursos hídricos a lei determinou que o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos deva conter “VII - as diretrizes e os critérios gerais 

para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos” (Art. 9º.). Será no Plano da Bacia 

Hidrográfica (ou de Região Hidrográfica) cuja competência de aprovação cabe ao 
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respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica (Art. 61) que deverão ser estabelecidos os 

mecanismos administrativos e “critérios específicos de sua bacia ou região 

hidrográfica para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e propor ao CERH 

os valores a serem cobrados”. 

Nem todos usuários de água pagarão pelo uso da água. Segundo o Art. 31 da lei 

10.179/2014 “serão cobrados todos os usos de recursos hídricos sujeitos à 

outorga nos corpos hídricos de domínio do Estado...”. Porém, na mesma lei, o Art. 18 

estabelece que “Independem de outorga, as derivações, captações, acumulações 

e lançamentos considerados usos insignificantes, podendo o CERH estabelecê-lo 

até que sejam definidos pelos Planos de Bacia ou Regiões Hidrográficas”. O Art. 

12 indica ser o Plano de Bacia Hidrográfica, ou de Região Hidrográfica, aprovado pelo 

respectivo Comitê de Bacia ou Região Hidrográfica, o documento que elabora a 

“proposta de critérios para o estabelecimento de usos insignificantes na bacia 

hidrográfica”. Esta proposta deverá ser aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica têm aceito valores de vazão insignificante, e que não 

são sujeitas a outorgas e, portanto, que não serão cobradas, entre 0,5 e 1 litro por 

segundo por usuário. Isto resultaria em um volume diário de captação de água entre 

43,2 e 86,4 m3 por dia. Trata-se de um volume que se supõe ser suficiente para atender 

a pequenas comunidades que se auto abastecem, pequenos usuários rurais de água 

que com esta demanda atendem às suas necessidades básicas de dessedentação, 

higiene, uso doméstico, criação de animais e até mesmo a irrigação de pequenas áreas 

agrícolas. Estes pequenos usuários de água são, portanto, isentos de cobrança pelo 

uso de água. 

No entanto, a Lei Estadual nº 10.179/2014 também dispõe que alguns usuários que 

usam água acima do que for estabelecido como uso insignificante podem também pagar 

por este uso com serviços ambientais, e não com numerário (dinheiro). Duas situações 

podem se inserir nesta possibilidade de acordo com o Art. 34, sendo os Comitês de 

Bacia ou de Região Hidrográfica os responsáveis por propô-las, na forma de 

mecanismos de incentivo e de dedução da cobrança para usuários de água: 

1. em razão de “investimentos e ações voluntárias para a melhoria da qualidade da 

disponibilidade dos recursos e do regime fluvial, que resultem em aumento da 

disponibilidade hídrica da bacia, inclusive práticas de reúso, racionalização, 

conservação, recuperação e manejo do solo e da água”. 

2. que “devolverem a água em qualidade superior àquela prevista em legislação”. 
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Portanto, ao contrário de ter um caráter meramente arrecadatório, a lei permite que o 

pagamento pelo uso de água não atinja aos pequenos usuários, e nem aqueles que 

promovam melhorias nos aspectos quantitativos e qualitativos das águas. Cabe aos 

Comitês de Bacia ou de Região Hidrográfica a proposta destes mecanismos. 

Sendo estes comitês formados por usuários de água, sociedade civil organizada e 

poderes públicos, é aberta a possibilidade dos usuários de água, de forma democrática, 

participarem das discussões e negociações relacionadas às propostas de isenções e de 

deduções da cobrança pelo uso de água. Este é, portanto, o fórum colegiado original ao 

qual os usuários de água devem se dirigir para apresentar suas propostas relacionadas 

à cobrança pelo uso de água. 

Por outro lado, os usuários que pagarem pela água formarão um fundo de investimentos 

que deverá ser aplicado “a fundo perdido ou na forma reembolsável, na bacia ou região 

hidrográfica de origem” (Art. 37) e a critério do respectivo Comitê de Bacia ou Região 

Hidrográfica (Art. 38), sendo que a lei limita a 7,5% do total o montante que poderá ser 

aplicado para pagamento das despesas administrativas do sistema (Art. 36). 

Nas bacias hidrográficas brasileiras onde a cobrança pelo uso de água foi aprovada 

verifica-se que os mecanismos de cobrança adotados fazem com que a maior parte das 

arrecadações provenham dos setores de abastecimento público e da indústria. A 

arrecadação originada na agropecuária é mais reduzida e é oriunda de grandes 

propriedades, especialmente, na irrigação empresarial. 

As aplicações destes recursos arrecadados com a cobrança têm sido realizadas com 

destaque em intervenções no meio rural para melhorias da quantidade e da qualidade 

das águas, financiamento a pequenos agricultores para cercamento de nascentes, 

construção de caixas secas ou barraginhas, entre outras estruturas para promoção da 

infiltração de água no solo. Em certas bacias, os recursos têm sido usados para 

pagamento por serviços ambientais a agricultores que promovam melhorias em suas 

propriedades que venham a beneficiar os recursos hídricos. 

Portanto, a cobrança pelo uso de água não apenas contém possibilidades de isenção e 

de dedução de pagamentos em pequenos e médias propriedades rurais, 

respectivamente, como também pode ser usada como instrumento para financiar e 

compensar agricultores que promovam melhorias na quantidade e na qualidade das 

águas. 

6.2 Mecanismo de cobrança pelo uso da água 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo estabeleceu o que cobrar, 

como cobrar, como arrecadar, aonde aplicar e como implementar este instrumento. 

Dispôs também, como foi previamente relatado, que o PERH/ES deverá propor 
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diretrizes e critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, deixando 

aos Comitês as propostas de critérios específicos às suas bacias hidrográficas de 

atuação. A Resolução CERH nº 004/2015 estabeleceu diretrizes complementares 

orientando o processo de implantação, em termos de procedimentos. Julga-se que 

cabem alguns aperfeiçoamentos que serão a seguir analisados e propostos, de forma a 

conformar diretrizes e critérios gerais para subsidiar ao CERH na deliberação de uma 

nova Resolução complementar sobre cobrança pelo uso de água no Estado. 

6.2.1 Composição da cobrança 

Os Comitês das Bacias dos Rios São José (atual Pontões e Lagoas do Rio Doce), 

Guandu e Jucu já aprovaram seus mecanismos de cobrança e o do Rio Benevente se 

encontra em estágio adiantado de discussão. Os mecanismos aprovados pelos 

primeiros são análogos ao da bacia do Rio Doce, no que se refere à composição: cobra-

se pela captação de água e pelo lançamento de cargas orgânicas. Isto difere das demais 

bacias brasileiras onde foi implantada a cobrança, que também cobram pelo consumo 

de água, calculado como a diferença entre a vazão captada e a vazão de lançamento. 

Faz sentido não ser cobrado o consumo, pelas seguintes razões, apontadas por 

técnicos da ANA (AMORIM, CARVALHO, FREITAS e ALVES, 2011): 

1. A complexidade operacional para calcular o consumo quando há captações e 

lançamentos em rios de diferentes domínios, estaduais ou federal; 

2. A dificuldade de se obter o consumo da irrigação, pois o retorno da água, em 

geral, ocorre por infiltração e de forma difusa, com difícil mensuração; 

3. A dificuldade no preenchimento do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos (CNARH), devido à necessidade de informar pontos de lançamento 

realizados em solo. 

Técnicos da Agência Nacional de Águas entendem que a parcela consumo tem 

provocado pequena indução ao uso racional da água, pois o usuário tem pouca 

sensibilidade quanto à diferença entre as cobranças das parcelas de captação e de 

consumo. 

Cabe também levar em consideração que a Lei Federal nº 9.433/1997 e a Lei Estadual 

no. 10.179/2014 não se referem explicitamente à cobrança pelo consumo de água. A 

primeira dispõe: 

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 

desta Lei. 



 

114 
 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 

hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 

consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração 

de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - 

lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou 

não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos 

potenciais hidrelétricos; V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

água existente em um corpo de água. 

 

A Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo segue a mesma linha: 

Art. 31. Serão cobrados todos os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga nos corpos 

hídricos de domínio do Estado, assim entendidos: I - acumulação, derivação ou captação de 

parcela da água existente em um corpo de água, para consumo final, inclusive abastecimento 

público ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de aquífero subterrâneo para 

consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; III - 

lançamento de efluentes, para diluição, transporte ou disposição final em corpo hídrico; IV - 

aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - qualquer outro uso existente, que altere o 

regime, as características ecológicas, a qualidade ou quantidade dos recursos hídricos do 

corpo de água. 

Desta forma, a menos que se possa interpretar que o consumo de água possa ser 

inserido entre os usos que alteram “o regime, as características ecológicas, a qualidade 

ou quantidade dos recursos hídricos do corpo de água” poderá ser alegado que a norma 

legal não prevê a sua cobrança. 

A desvantagem de não se cobrar pelo consumo é que não serão diferenciados os usos 

consuntivos, que reduzem as disponibilidades de água, dos não consuntivos, que 

simplesmente demandam que o volume de água que lhes foi outorgado esteja 

disponível no ponto de captação. 

Diante destes argumentos, e buscando uma uniformização dos mecanismos de 

cobrança pelo uso de água no Espírito Santo, propõe-se que o CERH/ES discuta a 

possibilidade de aprovação de uma Resolução sobre cobrança dispondo que: 

Art.1º. A cobrança pelo uso de águas de domínio do Estado do Espírito Santo será composta: 

I - pela cobrança pela captação ou retirada de água dos corpos de água superficiais ou 

subterrâneos e II - pela cobrança pelo lançamento de poluentes no meio hídrico. 
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Art. 2º. Caberá aos Comitês de Bacia Hidrográfica a deliberação sobre detalhes específicos 

relacionadas às formas de cobrança destas parcelas, e de seus preços unitários, de forma 

que este instrumento se adeque às especificidades de suas respectivas bacias hidrográficas. 

6.2.2 Recomposição e conservação dos valores reais dos preços unitários de 

cobrança pelo uso de água 

Um dos problemas que ocorreram na sistemática de cobrança pelo uso de água no 

Brasil foi a atualização dos valores dos preços unitários cobrados. Após a aprovação 

dos mecanismos e preços de cobrança, os preços permaneceram fixos por longos 

períodos, sendo desvalorizados pela inflação, resultando na redução da capacidade de 

investimento dos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica - CBH. Aqueles CBHs que 

resolveram deliberar sobre atualizações dos preços se envolveram em longas e 

demoradas discussões que comprometeram suas pautas e deliberações sobre 

questões mais urgentes. Diante disto, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

aprovou a Resolução CNRH nº 192/2017 que dispõe sobre o procedimento para 

atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo uso de recursos hídricos de 

domínio da União5, de que trata a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

A proposta é que o CERH discuta o tema considerando a aprovação de uma Resolução 

análoga, nos seguintes termos: 

Art. 3º. Os preços públicos unitários definidos para a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

de domínio do Estado do Espírito Santo serão atualizados com base na variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE ou de índice que vier a sucedê-lo, observado o disposto no artigo 4º. 

§ 1º Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio do Estado do Espírito Santo poderão 

apresentar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH proposta de outro índice 

oficial, desde que devidamente justificada, para o exercício subsequente à aprovação da 

matéria no plenário do CERH. 

Art. 4º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio do Estado do Espírito Santo 

poderão submeter à aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na forma do 

disposto no inciso XIII do Artigo 616 e do inciso XV do Artigo 55 da Lei Estadual 10.179/20147, 

                                                
5 Existem notícias de que esta Resolução afronta algumas normas legais e que poderá ser 
revogada. Enquanto isto não ocorrer, entende-se que existe espaço para considerá-la e aplica-
la ao ES. 
6 Art. 61 - Compete aos Comitês: XIII - estabelecer os mecanismos administrativos e critérios 
específicos de sua bacia ou região hidrográfica para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
e propor ao CERH os valores a serem cobrados. 
7 Art. 55 - Compete ao CERH: XV - aprovar os mecanismos e valores de cobrança pelo uso da 
água propostos pelo Comitê. 
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até o dia 30 de junho de cada ano, mecanismos de adequação e atualização de valores a 

serem cobrados no ano subsequente pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado. 

§1º A adequação de que trata o caput deverá garantir a compatibilidade entre os valores 

arrecadados e os valores a serem aplicados na aquisição de bens e nas atividades 

operacionais e administrativas das agências de bacias ou entidades delegatárias e comitês, 

observados os princípios da valorização da água e da capacidade contributiva dos usuários. 

Art. 5º Caberá à Agência Estadual de Recursos Hídricos: I - verificar e dar publicidade a 

variação do IPCA/IBGE, no prazo de até 15 (quinze) dias após a sua publicação; II - dar 

publicidade aos preços públicos unitários que terão vigência para os exercícios seguintes à 

aprovação desta Resolução no prazo de 15 dias após a publicação do índice pelo IBGE. 

 

6.2.3 Mecanismos diferenciados de pagamento pelo uso de água 

Estes mecanismos permitem que os valores de cobrança pelo uso de águas sejam 

pagos por meio de investimentos e serviços prestados pelos usuários pagadores que 

promovam melhorias quali-quantitativas nos recursos hídricos da bacia hidrográfica, 

aprovadas pelo respectivo CBH e de acordo com as metas aprovadas no seu Plano de 

Recursos Hídricos. Diversas proposições destes mecanismos diferenciados têm sido 

propostas nas bacias onde a água é cobrada. Uma revisão destas propostas foi 

realizada em ANA/IBIO/FUNARBE (2013). 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, afluente do Rio Doce, em sua 

Deliberação no. 01 de 20 de abril de 2011, dispôs sobre mecanismos e valores de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos. No que se refere aos mecanismos diferenciados 

de pagamento pelo uso de água, dispôs: 

Art. 8º A Agência de Água deverá, no prazo de dois anos a partir do início da cobrança, 

apresentar ao comitê de bacia estudos visando a: 

... 

VII- instituição de Mecanismo Diferenciado de Pagamento dos valores de cobrança pelo uso 

de recursos hídricos com o intuito de incentivar ações de melhoria da qualidade, da quantidade 

de água e do regime fluvial, que resultem em sustentabilidade ambiental da bacia, conforme 

§ 2º do art. 7º da Resolução CNRH nº 48, de 21 de março de 2005. 

§ 1º Poderão ser reconhecidos como pagamento diferenciado pelo uso de recursos hídricos, 

de que trata o inciso VII: 

I- os investimentos dos usuários a título de Pagamento por Serviços Ambientais prestados por 

um ou mais produtores rurais da bacia, 
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II- intervenções estruturais previstas no plano de bacia, a serem realizadas com recursos 

próprios, em ações que contemplem obras e equipamentos de sistemas de afastamento e 

tratamento de efluentes, excluindo redes coletoras, e medidas estruturais que propiciem a 

redução de cargas poluidoras lançadas. 

III- outras ações que venham a ser indicadas nos estudos. 

 § 2º As propostas referidas no caput deverão fazer parte das metas do contrato de gestão a 

ser celebrado entre a entidade delegatária de funções de Agência de Água e o IEMA. 

 

Para fomentar estas práticas propõe-se que o CERH/ES discuta a inclusão do seguinte 

artigo na Resolução do CERH sobre diretrizes e critérios gerais de cobrança pelo uso 

de água, tendo como inspiração a deliberação do Comitê Guandu: 

Art. 6º Os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão promover estudos visando a instituição de 

Mecanismo Diferenciado de Pagamento dos valores de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos com o intuito de incentivar ações de melhoria da qualidade, da quantidade de água e 

do regime fluvial, que resultem em sustentabilidade ambiental da bacia, conforme o Art. 348 

da Lei Estadual 10.179/2014. 

§ 1º Poderão ser reconhecidos como pagamento diferenciado pelo uso de recursos hídricos: 

I - Intervenções estruturais previstas no Plano da Bacia Hidrográfica, a serem realizadas com 

recursos próprios por usuários públicos ou privados de água, em ações que contemplem obras 

e equipamentos de sistemas de conservação de água, solo e florestas que promovam o 

aumento da quantidade e a melhoria de qualidade de água. 

II - Intervenções estruturais previstas no Plano da Bacia Hidrográfica, a serem realizadas com 

recursos próprios por usuários públicos ou privados de água, em ações que contemplem obras 

e equipamentos de sistemas de afastamento e tratamento de efluentes, excluindo redes 

coletoras, e medidas estruturais que propiciem a redução de cargas poluidoras lançadas. 

III - Investimentos com recursos próprios dos usuários públicos ou privados de água a título 

de Pagamento por Serviços Ambientais prestados por um ou mais produtores rurais da bacia. 

IV - Outras ações que venham a ser indicadas nos estudos. 

V - Não serão aceitos os investimentos feitos em estudos, programas e projetos. 

                                                
8 Art. 34. Os valores devidos pelos usuários a título de cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
poderão ser objeto de dedução, desde que, não decorrente de obrigação legal, e devendo ser a 
mesma, deliberado pelo respectivo Comitê. § 1º Os Comitês de Bacia ou Região Hidrográfica 
poderão sugerir mecanismos de incentivo e dedução da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
em razão de investimentos e ações voluntárias para a melhoria da qualidade da disponibilidade 
dos recursos e do regime fluvial, que resultem em aumento da disponibilidade hídrica da bacia, 
inclusive práticas de reúso, racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da 
água. § 2º Poderão ainda ser adotados mecanismos de dedução e incentivos para os usuários 
que devolverem a água em qualidade superior àquela prevista em legislação. 
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§ 2º As ações de melhoria da qualidade, da quantidade de água e do regime fluvial referidas 

no caput deverão fazer parte das metas do Plano da Bacia Hidrográfica, devendo ser 

previamente aprovadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, tendo por base parecer técnico 

apresentado pela Agência de Bacia. 

§ 3º O limite máximo para cada usuário do Pagamento dos valores de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos a que se refere o caput deste artigo será 50% dos valores devidos por conta 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos a serem pagos no mesmo exercício, sendo que o 

usuário não terá direito a recebimento de créditos para abatimentos dos valores devidos em 

anos posteriores. 

§ 4º A soma das previsões de pagamentos diferenciados de que trata o caput deste artigo não 

poderá exceder a 15% do montante arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

na bacia hidrográfica no exercício anterior ao da protocolização dos pedidos. 

 

Em algumas bacias brasileiras o reconhecimento das boas práticas de uso e 

conservação do solo no meio rural para fins de pagamento diferenciado são aplicados 

com demandas de contrapartida dos usuários. Por exemplo, as bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ n° 078/2007) e 

a bacia do Rio Araguari (Resolução CBH Araguari nº 12/2009) aprovaram dispositivos 

cujas inserções devem ser discutidas pelo CERH/ES visando uma eventual Deliberação 

Geral sobre cobrança pelo uso de água no Espírito Santo: 

Art. 7º. Os Mecanismos de Pagamentos Diferenciados pelo uso de recursos hídricos definidos 

no Art. 6º. quando aplicados ao setor agropecuário deverá ter como contrapartida que a 

propriedade rural tenha pelo menos uma das seguintes caraterísticas: 

I - Possuir Reserva Legal Averbada, comprovada por cópia autenticada do registro em cartório; 

II - Possuir Área de Preservação Permanente (APP) efetivamente preservada, comprovada 

por Laudo do Órgão Ambiental competente, ou ter aderido às ações implementadas por 

programas conservacionistas, mediante comprovação por meio de declaração do órgão ou 

entidade coordenadora/implementadora do programa; 

III – O usuário de água deverá apresentar proposta de investimentos com recursos próprios, 

em ações que contemplem a aplicação de boas práticas de uso e conservação da água, solo 

ou florestas, aprovadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica onde se insere e que sejam 

indicadas nos programas de seu Plano de Recursos Hídricos, devendo comprovar que em seu 

sistema de produção adota pelo menos uma das seguintes práticas: a) Prática, pelo usuário, 

na propriedade onde ocorre o uso dos recursos hídricos, de, pelo menos, uma das ações de 

controle da erosão relacionadas a seguir: plantio com curvas de nível; construção de bacias 

de contenção de água pluvial; terraceamento; plantio direto, faixas vegetadas; sendo que tais 

ações serão declaradas pelo usuário, ficando sujeitas à verificação por parte da Agência de 

Bacia, ou outro órgão oficial estadual a ser indicado e aprovado pelo CERH; b) Prática, pelo 
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usuário, na propriedade onde ocorre o uso dos recursos hídricos, de controle da água captada 

(por meio de equipamento medidor de volumes de água captados) e, no caso de irrigação, de 

controle da irrigação por meio de, pelo menos, uma das técnicas relacionadas a seguir: 

Tanque Evaporimétrico Classe A; tensiômetros; estação hidrometeorológica; sendo que tais 

ações serão declaradas pelo usuário, ficando sujeitas à verificação por parte da Agência de 

Bacia, ou outro órgão oficial estadual a ser indicado e aprovado pelo CERH. 

IV. O limite máximo para cada usuário do setor agropecuário do Pagamento dos valores de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos a que se refere o caput do artigo 6º. será 100% dos 

valores devidos por conta da cobrança pelo uso de recursos hídricos a serem pagos no mesmo 

exercício, sendo que o usuário não terá direito a recebimento de créditos para abatimentos 

dos valores devidos em anos posteriores. 

 

6.2.4 Cobrança pelo uso de água em atividades produtivas do meio rural 

Estas atividades produtivas do meio rural são vulneráveis à cobrança pelo uso de água 

devido às instabilidades de seus sistemas produtivos pelas flutuações dos mercados 

onde colocam seus produtos e onde compram seus insumos. Devido a isto, tem sido 

regra de os mecanismos de cobrança pelo uso de água procurar protegê-los, de forma 

a que não venham ser impactados em demasia pela cobrança pelo uso de água. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul aprovou por meio de sua 

Deliberação 218/2014, Art. 9º., mecanismo que limita a um percentual dos custos de 

produção a cobrança aos setores de agropecuária, aquicultura e mineração em leito de 

rio. Propõe-se na mesma linha a discussão por parte do CERH/ES do seguinte 

dispositivo, sendo que o percentual dos custos de produção (X) será deliberado por ele 

ou pelo CBH, caso venha a ser aprovada a proposta, baseada em estudos sobre a 

capacidade de pagamento do meio rural: 

Art. 8º - O valor total que cada usuário de recursos hídricos dos setores de agropecuária, 

piscicultura e aquicultura deverá pagar, referente à cobrança pelo uso da água, não poderá 

exceder a X % (X por cento) dos custos de produção. 

Parágrafo único - Os usuários que se considerem onerados acima do limite definido no caput 

deste artigo deverão apresentar ao organismo arrecadador pedido de revisão do cálculo dos 

valores estabelecidos, formulado mediante apresentação de exposição fundamentada, 

acompanhada da devida comprovação dos seus custos de produção. 

 

6.2.5 Prazos de validade das outorgas 

Uma demanda da Associação dos Irrigantes do Estado do Espírito Santo foi de 

aumentar o prazo das outorgas emitidas aos irrigantes que investissem no aumento da 

eficiência de uso de água, permitindo que houvesse a recuperação dos custos 
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realizados. Esta demanda parece ser aceitável, não apenas para os irrigantes, mas, 

também para os demais usos de água. Porém, não caberia, salvo melhor juízo, a 

AGERH estabelecer um prazo específico e aplicável a todas as situações. Mas, uma 

análise caso a caso, alongando ou encurtando o prazo, de acordo com os investimentos 

realizados e as expectativas de retorno. 

6.3 Processos administrativos para a arrecadação: exemplos 

Para efetivação da implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado 

do Espírito Santo deve haver consideração sobre os processos administrativos que 

ocorrem a partir do momento em que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovar 

Resolução pertinente. Dois processos são apresentados como exemplo para a AGERH: 

1. O primeiro processo administrativo se vale da experiência da ANA no 

encaminhamento das discussões que levam os CBHs a aprovar seus próprios 

mecanismos de cobrança pelo uso de água, e a organização prévia à emissão 

dos boletos de cobrança; embora alguns CBHs do Espírito Santo já tenham 

aprovado seus mecanismos de cobrança e outros já estejam em processo de 

discussão, cabe avaliar esta experiência para aqueles que ainda não iniciaram 

este processo deliberativo; 

2. O segundo trata da implantação da cobrança no Estado de Minas Gerais, e 

considera em detalhes as fases de implantação e de funcionamento, tal como 

adotadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. 

6.3.1 O processo de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Agência Nacional de 

Águas – ANA 

Compete à ANA implementar e operacionalizar a cobrança pelo uso de águas de 

domínio da União. Ela se inicia após a aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos - CNRH dos mecanismos e valores propostos pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica - CBH. 

Os valores de cobrança são calculados com base nas fórmulas, Preços Públicos 

Unitários - PPU’s e coeficientes propostos pelo CBH e aprovados pelo CNRH. Os 

valores de captação, lançamento, consumo e carga orgânica são aqueles informados 

pelo usuário no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH ou que 

foram migrados das outorgas que a ANA emitiu. Nenhum dado é alterado pela ANA sem 

a autorização do usuário. 

A Figura 6.2 apresenta o fluxograma do processo de implementação da cobrança pela 

ANA, desde a etapa preliminar, quando o Comitê manifesta desejo de implementa-la. 
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Após o cadastro dos usuários no CNARH, segue-se a etapa do cálculo da cobrança e 

emissão dos boletos. As informações disponíveis no CNARH são integradas ao Sistema 

Digital de Cobrança – DIGICOB (também gerido pela ANA). As fórmulas explicitadas 

nas metodologias de cobrança das bacias são implementadas no sistema, que fará o 

cálculo da cobrança a partir dos dados disponibilizados no CNARH. O seu 

funcionamento básico se dá a partir do cálculo do volume anual captado e consumido e 

da carga orgânica lançada anualmente, multiplicados por seus respectivos Preços 

Públicos Unitários – PPU’s e coeficientes multiplicadores aprovados pelos Comitês de 

Bacia Hidrográfica. O DIGICOB gera uma Guia de Recolhimento da União – GRU, que 

será enviado aos usuários para pagamento. 

Os valores são arrecadados pela ANA e repassados à Agência de Água da bacia, ou à 

entidade delegatária de funções de Agência de Água, conforme determina a Lei Federal 

nº 10.881/2004. É previamente celebrado contrato de gestão entre a ANA e as Agências 

de Água, ou entidades delegatárias, visando alcançar as metas previstas para aplicação 

dos recursos arrecadados. 
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Figura 6.1 – Passo-a-passo para implementação da cobrança em âmbito federal. 

Fonte: Adaptado de ANA, 2007. 

O DIGICOB foi concebido e encontra-se disponível para ser utilizado também para a 

cobrança de águas de domínio estadual, ficando sua utilização a critério dos órgãos 

gestores estaduais. A ANA dispõe de um Manual do DIGICOB aplicado à Bacia do Rio 

Doce que orienta o usuário na realização de simulações de cobrança. 

6.3.2 O processo de cobrança no IGAM 

Este processo é relevante para o Espírito Santo por revelar os passos adotados pelo 

Estado vizinho na implementação da cobrança em algumas de suas bacias. A cobrança 

foi regulamentada em Minas Gerais por meio do Decreto n° 44.046, de 13 de junho de 

2005. De acordo com o art. 5º do referido decreto, a cobrança está vinculada à 

implementação de programas, projetos, serviços e obras, de interesse público, da 

iniciativa pública ou privada, definidos nos Planos Diretores de Recursos Hídricos de 

Bacias Hidrográficas - PDRH, aprovados previamente pelos respectivos Comitês de 
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Bacias Hidrográficas - CBH e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

Gerais – CERH-MG. 

O início da cobrança encontra-se condicionado ao cumprimento de alguns requisitos, 

previstos na Lei Estadual nº 13.199/1999: 

1. Desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade 

econômica, social e ambiental da utilização racional e proteção das águas; 

2. Implantação do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos recursos 

hídricos, devidamente compatibilizados com os sistemas de licenciamento 

ambiental; 

3. Cadastramento dos usuários das águas e da regularização dos direitos de uso; 

4. Articulações do Estado com a União e com os Estados vizinhos, tendo em vista 

a implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas de rios de domínio federal e a celebração de convênios de 

cooperação técnica; 

5. Proposição de critérios e normas para fixação de tarifas, definição de 

instrumentos técnicos e jurídicos indispensáveis à implantação da cobrança pelo 

uso da água. 

Outras condições foram estabelecidas pelo art. 5º do Decreto Estadual 44.046/2005, 

sendo eles, a definição dos usos insignificantes pelo respectivo Comitê de Bacia 

Hidrográfica; a instituição de Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade a ela 

equiparada; e a aprovação pelo CERH-MG da proposta de cobrança, tecnicamente 

fundamentada, encaminhada pelo respectivo CBH. 

Os primeiros passos para a implementação da cobrança neste Estado datam de 2007, 

quando se instituiu a Gerência de Cobrança pelo Uso da Água - GECOB e iniciaram-se 

os procedimentos técnicos-administrativos para implementação deste instrumento. O 

IGAM realizou em 2007 duas oficinas com os representantes dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica de Minas Gerais para discutir questões referentes à estrutura mínima 

necessária ao funcionamento de tais instituições, tendo em vista as competências legais 

a elas atribuídas, e para apresentar aos participantes uma simulação realizada pelo 

órgão sobre o potencial de arrecadação de recursos financeiros provenientes da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos em cada Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos - UPGRH9. 

                                                
9 Através dos dados de outorgas emitidas pelo IGAM até 2006 e utilizando-se da metodologia de 
cobrança e valores praticados então pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul - CEIVAP, essa simulação constatou que apenas as bacias hidrográficas do rio 
Paraopeba (SF3), com potencial de arrecadação anual de R$15,6 milhões, do rio das Velhas 
(SF5), de R$15 milhões, e do rio Araguari (PN2), de R$ 10,2 milhões, teriam sustentabilidade 
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Após a realização das oficinas, ainda em 2007, o CERH-MG procedeu com a 

equiparação das primeiras entidades civis de direito privado à Agência de Bacia, a partir 

da solicitação de seus respectivos Comitês. Naquele ano, foram equiparadas à Agência 

de Bacia, a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA, para atuar no âmbito da bacia hidrográfica do Rio 

Araguari (UPGRH PN2), e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 

Hidrográficas Peixe Vivo - AGB PEIXE VIVO, para a bacia hidrográfica do Rio das 

Velhas (UPGRH SF5). No ano seguinte, o Consórcio Intermunicipal das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí foi equiparado à Agência de Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari (UPGRH PJ1). 

Em 2009, foram celebrados com cada uma dessas entidades equiparadas, os primeiros 

Contratos de Gestão com vistas ao início da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos. 

Neste ano, todas as gerências do IGAM foram convidadas para reuniões quinzenais, 

organizadas por Grupo de Trabalho (GT), para discussões sobre processos e 

dificuldades de implementação e operacionalização da cobrança nas bacias piloto. A 

cobrança foi iniciada nas bacias dos rios das Velhas, Araguari e Piracicaba/Jaguari em 

2010, nas seis bacias afluentes ao rio Doce (Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, 

Caratinga e Manhuaçu) em 2012, nas bacias dos rios Preto/Paraibuna e Pomba/Muriaé 

no final de 2014 e na bacia do rio Pará em 2017. A Figura 6.2 apresenta a data em que 

se iniciou a cobrança e as bacias estaduais onde está implementado este instrumento 

de gestão. 

O Art. 6º da Deliberação Normativa nº 27, de 18 de dezembro de 2008, que dispõe sobre 

os procedimentos para arrecadação das receitas oriundas da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais, estabelece que até que seja 

estruturado o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, o IGAM 

adotará o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH, instituído pela 

Resolução ANA nº 317, de 26 de agosto de 2003, como base de dados para subsidiar 

o cálculo dos valores da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado 

de Minas Gerais. 

O Decreto Estadual nº 44.046/2005, que regulamenta a cobrança no Estado de Minas 

Gerais, por sua vez dispõe no § 1, artigo 5º que o IGAM coordenará o cadastramento 

de usuários de recursos hídricos. 

                                                
para financiar uma agência de bacia, cujos custos anuais estariam em torno de R$ 900 mil (1º 
Relatório de Gestão e Situação dos Recursos Hídricos de Minas Gerais  - IGAM, 2012). 
Os relatórios da 1ª e da 2ª Oficina para Implementação das Agências de Bacia Hidrográfica e 
Entidades Equiparadas no Estado de Minas Gerais estão disponíveis no seguinte endereço 
eletrônico: <http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1636-relatorio-anual-de-
gestao-e-situacao-dos-recursos-hidricos-de-minas-gerais>. 
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Figura 6.2 – Evolução da implementação da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos no 
Estado de Minas Gerais. 

Fonte: IGAM, 2017. 

 

Cadastro de usuários de recursos hídricos 

Enquanto órgão coordenador do cadastramento, o IGAM, em conjunto com a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, estabeleceu os 

procedimentos para o cadastramento dos usuários de recursos hídricos no Estado, por 

meio da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.844/2013. 

Como não foi possível realizar a migração automática dos dados diretamente do 

Sistema Integrado de Informações Ambientais - SIAM, foi contratada uma empresa para 

realizar o cadastro dos usuários de água, sendo os dados inseridos no CNARH. A 

primeira bacia cadastrada foi a bacia do rio Araguari, onde foi realizada apenas a 

complementação das informações constantes nas outorgas e lançamentos de efluentes. 

Já na bacia do rio das Velhas e na bacia do rio Doce, o universo de usuários incluiu 

também os não outorgados e usos insignificantes. 

O CNARH permite o cadastro da vazão utilizada, local de captação, denominação e 

localização do curso de água, empreendimento do usuário, sua atividade ou a 

intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento de 

efluentes. Para as bacias onde foi contratada empresa para realizar este cadastro, os 

usuários foram chamados para apuração das informações através de uma campanha 
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de re/ratificação. Após processo de digitação das informações, foram enviadas cartas 

aos usuários, com o número de inscrição e a senha de acesso ao CNARH. 

Atualmente, todos os usuários são convocados anualmente pelo IGAM para atualizar o 

cadastro dos usuários das águas superficiais ou subterrâneas do Estado. Os dados 

devem ser fornecidos por meio da Declaração Anual de Uso do Recurso Hídrico - 

DAURH, de 1º a 31 de janeiro, conforme disposto da Resolução Conjunta 

SEF/SEMAD/IGAM 4.179/2009. A medida é válida para pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada e que estão sujeitos à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, de acordo 

com a Lei Estadual 13.199/1999. Os usuários que possuem equipamento para medição 

de vazões devem informar a previsão de vazões a serem medidas no exercício corrente 

e as vazões efetivamente medidas no exercício anterior. 

Cabe dizer, contudo, que o CNARH foi desenvolvido para atender, primeiramente, às 

necessidades da Agência Nacional de Águas e, portanto, foram necessárias várias 

adaptações deste sistema para que fossem inseridas e auferidas satisfatoriamente as 

metodologias de cobrança de cada bacia estadual onde se implementaria a cobrança. 

Para permitir a integração das bases de dados de uso de recursos hídricos entre a ANA 

e o IGAM, prioritariamente nas bacias em que a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

estiver implementada, foi estabelecida a Resolução Conjunta ANA/IGAM nº 779, de 

20 de outubro de 2009. 

Cálculo dos valores individuais da cobrança 

Assim como no procedimento realizado pela ANA, são utilizados os dados disponíveis 

no CNARH para a geração do arquivo contendo as informações individuais da cobrança. 

Feito o cadastro e a validação dos usuários, os técnicos da GECOB iniciam o 

procedimento para o cálculo da cobrança e a emissão dos boletos. O DIGICOB, sistema 

integrado ao CNARH, calcula os valores de captação, consumo, lançamento e carga 

orgânica e aplica para cada usuário as fórmulas, PPU’s e coeficientes das metodologias 

de cobrança de acordo com a bacia hidrográfica. O procedimento é detalhado a seguir: 

1. O IGAM faz um documento detalhando as fórmulas, logo após o CBH aprova 

os mecanismos, e o repassa para a ANA. Os analistas de sistema da ANA 

implementam as fórmulas no DIGICOB e os técnicos do IGAM fazem várias 

simulações de valor utilizando o Excel, comparando ambos os valores obtidos. 

Caso haja divergências, o IGAM solicita as devidas correções do sistema. A 

ANA corrige os erros e o IGAM testa novamente (esse ciclo se repete até que 

as fórmulas estejam validadas, ou seja, corretas). 

2. Os valores anuais são calculados a partir da função “Gerar ficha de cobrança”, 

que utiliza a última declaração validada no CNARH. As fichas contêm o 
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demonstrativo de valor de cada captação e lançamento. O valor de consumo é 

dado para o empreendimento. 

3. O DIGICOB, através da função “Exportador” (desenvolvido especialmente para 

o IGAM para atender a necessidade de compatibilização com o sistema da 

SEF), gera um arquivo em formato .txt, que será enviado por e-mail à SEF. 

4. Enquanto as fichas possuem o valor anual, o exportador gera o valor trimestral 

de cada usuário de acordo com as regras da Secretaria de Estado de Fazenda 

– SEF. É gerado um arquivo para cada bacia e depois feita a junção dos 

mesmos manualmente. 

5. Quando é necessário realizar alguma alteração de valor durante o ano, esta é 

feita manualmente, tanto no arquivo .txt, quanto na ficha de cobrança. Na ficha 

de cobrança há um campo para fazer os ajustes e é possível inserir uma 

justificativa para a alteração. 

Emissão dos boletos de cobrança 

O IGAM firmou parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF para a emissão 

dos boletos de cobrança, uma vez que o DIGICOB gera uma Guia de Recolhimento da 

União – GRU para que os usuários de água possam efetuar o pagamento do valor da 

cobrança e, sendo a cobrança em bacias estaduais, a GRU não poderia ser utilizada. 

Esta parceria foi consolidada através da Resolução Conjunta SEF/SEMAD/IGAM nº 

4.179, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os procedimentos administrativos 

relativos à arrecadação decorrente da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos no 

Estado de Minas Gerais (CRH/MG), e dá outras providências. Conforme a Resolução 

Conjunta SEF/SEMAD/IGAM nº 4.179/2009, no contexto da emissão dos boletos, ficam 

definidas as competências de cada órgão: 

Compete ao IGAM: analisar e certificar as informações de uso de recursos hídricos 

constantes do CNARH, conforme informações fornecidas pelos usuários no ato do 

cadastramento ou no processo de outorga de direitos de usos de recursos hídricos; 

calcular e atestar os valores anuais da CRH/MG e remetê-los à Secretaria de Estado de 

Fazenda. 

Compete à Secretaria de Estado de Fazenda: enviar aos usuários o DAE relativo à 

CRH/MG, com base nos dados fornecidos pelo IGAM; disponibilizar, diariamente, à 

SEMAD a relação de pagamentos efetuados pelos usuários, por meio de sistema 

informatizado. 

Ainda conforme a Resolução Conjunta SEF/SEMAD/IGAM nº 4.179/2009, o IGAM deve 

enviar à Secretaria de Estado de Fazenda as informações para a emissão do DAE 

relativos à CRH/MG em arquivo eletrônico, trimestralmente, até o último dia útil do 
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segundo mês do trimestre a que esta se refere, devendo conter, no mínimo, as seguintes 

indicações relativas ao usuário: 1. nome ou nome empresarial; 2. número da inscrição 

no Cadastro de Contribuintes do ICMS, se for o caso; 3. número da inscrição no CPF 

ou no CNPJ; 4. endereço completo do local onde é feito o uso da água e o endereço 

para postagem do DAE; 5. classificação quanto ao potencial de poluição ou quanto ao 

grau de utilização da água, conforme o caso; 6. período de referência (trimestre/ano);7. 

número de registro no CNARH; 8. bacia hidrográfica; 9. valor devido no trimestre/ano. 

O recurso é arrecadado pelo IGAM, por meio do Documento de Arrecadação Estadual 

- DAE, emitido pela SEF, e sua inclusão nas Leis Orçamentárias Anuais é dado na forma 

de Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica. O valor a ser 

cobrado em cada exercício poderá ser ajustado, considerando créditos e débitos do 

exercício anterior decorrentes de diferenças entre as vazões previstas e efetivamente 

medidas, bem como de pagamentos efetuados por mecanismos diferenciados 

estabelecidos pelos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

O boleto de cobrança é emitido e enviado pela SEF uma única vez, no endereço de 

correspondência do usuário constante no CNARH. A Portaria IGAM nº 038, de 21 de 

dezembro de 2009, dispõe sobre a definição do valor mínimo anual da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos para fins de emissão do Documento de Arrecadação Estadual 

– DAE, bem como sobre o parcelamento do débito consolidado. Nesse sentido, quando 

o valor anual da cobrança for acima de R$120,00 (cento e vinte reais), o débito pode 

ser dividido em até quatro parcelas, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente 

ao trimestre, sendo: 1° trimestre em abril, 2° trimestre em julho, o 3° trimestre em outubro 

e o 4° trimestre em janeiro. Quando o valor anual da cobrança for inferior a R$120,00 

(cento e vinte reais) e superior a R$30,00 (trinta reais) o montante será cobrado em uma 

única parcela no ano de exercício. Caso o valor anual seja inferior ao mínimo emitido, o 

boleto só será enviado pela SEF quando a soma de dois ou mais anos da cobrança 

atingir o valor mínimo. 

A Figura 6.3 apresenta o fluxograma do processo de operacionalização da cobrança em 

Minas Gerais, considerando os sistemas envolvidos.
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Figura 6.3 – Fluxograma do processo de operacionalização da cobrança em Minas Gerais. 
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Revisão da cobrança 

A Campanha de re/ratificação, citada anteriormente, ocorre no IGAM no período de 1º 

a 31 de janeiro de cada ano. Desta maneira, a cobrança será baseada nas informações 

constantes no CNARH até o dia 31 janeiro de cada ano. As alterações efetuadas após 

essa data serão consideradas somente no exercício seguintes. A revisão do valor da 

cobrança poderá ser solicitada pelo usuário até a data do seu vencimento no respectivo 

trimestre, sem efeito suspensivo, devendo o usuário efetuar o pagamento das parcelas 

da CRH/MG nas respectivas datas de vencimento. 

Conforme instruções disponíveis no site do IGAM10, para solicitar a revisão o usuário 

deverá preencher e encaminhar à GECOB o Requerimento de Revisão da cobrança, 

acompanhado da documentação solicitada no requerimento e de outros que julgar 

necessários. Na hipótese de deferimento do pedido de revisão, a diferença apurada será 

compensada nos exercícios seguintes sem atualização monetária. A compensação 

poderá ser feita de ofício quando constatado pelo IGAM o recebimento de valores pagos 

indevidamente. As seguintes instruções são válidas na consideração dos pedidos de 

revisão: 

1. Alteração de Titularidade: na transferência de uso de recursos hídricos para 

outro usuário, sem a devida alteração da titularidade na portaria de outorga, a 

responsabilidade pelo pagamento da cobrança ficará a cargo do antecessor até 

a data da publicação da mesma, sendo o sucessor responsável solidário 

relativamente aos valores devidos até a data da transferência de titularidade da 

outorga. Após a publicação da portaria com a nova titularidade o usuário deve 

retificar o seu cadastro no CNARH. 

2. Suspensão ou cancelamento da outorga: na hipótese de suspensão ou 

cancelamento da outorga de direito de uso da água será cessada a exigência 

da CRH/MG a partir do trimestre seguinte ao da suspensão ou cancelamento, 

com base em parecer técnico do IGAM. Após o cancelamento o usuário deve 

retificar o seu cadastro no CNARH. 

3. Alteração de Uso: na hipótese de alteração do uso da água, a cobrança será 

alterada a partir do trimestre seguinte ao da retificação da outorga, com base 

em parecer técnico do IGAM. Após a publicação da retificação o usuário deve 

                                                
10 Disponível em <http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/cobranca-pelo-uso-de-
recursos-hidricos>. 
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retificar o seu cadastro no CNARH. Para os usos não outorgados serão 

observadas as alterações feitas no prazo de 1º a 31 de janeiro de cada ano. 

4.  Erro no Cálculo da cobrança: na hipótese de verificação de desconformidade 

do cálculo com a metodologia aprovada pelo comitê da bacia, ou caso o usuário 

discorde do valor cobrado, este deverá encaminhar ao IGAM, além do 

requerimento, o demonstrativo dos cálculos. 

5.  Uso insignificante e Cadastro de Pequenos Núcleos Populacionais Rurais: de 

acordo com a Lei Estadual nº 13.199/1999 e com o Decreto Estadual nº 

44.046/2005, os usos considerados insignificantes não devem ser cobrados. 

Desta forma, caso seja verificada cobrança para interferências com uso 

insignificante, nos termos da Deliberação Normativa do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH MG nº 09/2004, o usuário deverá efetuar o cadastro 

de uso insignificante ou de Pequenos Núcleos Populacionais Rurais, junto à 

SUPRAM, para que seja cessada a cobrança desta interferência. 

Parcelamento 

Conforme disposto no Decreto Estadual nº 46.668/2014, o parcelamento do crédito 

estadual não tributário poderá ser concedido para aqueles usuários que não dispuserem 

de condições para liquidar de uma só vez o débito de sua responsabilidade. É 

necessário, entretanto, que sejam seguidos os seguintes preceitos: 

• O parcelamento deverá englobar todos os créditos em aberto; 

• Prazo máximo de parcelamento será de 60 meses; 

• Entrada prévia de 5% do total (principal + juros e multas) e nunca inferior ao 

valor de cada parcela; 

• Valores da entrada prévia e das parcelas não poderão ser inferiores a R$ 

500,00, salvo autorização; 

• Parcelas corrigidas pela taxa SELIC a partir do 1º dia do mês subsequente à 

entrada prévia; 

• Vencimento no último dia dos meses subsequentes ao vencimento da entrada 

prévia; 

• Exigência fiança, seguro garantia, garantia hipotecária ou carta de fiança para 

parcelamentos acima de 36 meses, exceto para micro ou pequena empresa. 

Inadimplência 

Devido aos casos de inadimplência, foi necessário estabelecer protocolos para 

gerenciamento dos valores. Até 2014, os normativos para parcelamento e inscrição na 
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dívida ativa eram a Deliberação Normativa CERH/MG nº 27/2008 e a Resolução 

Conjunta SEF/SEMAD/IGAM 4.179/2009. Em 2014 foram editados os Decretos nº 

46.632, de 24 de outubro de 2014, que dispõe sobre o processo administrativo de 

constituição de crédito não tributário oriundo da utilização de recursos hídricos no 

Estado, e o decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, estabelece o Regulamento 

do Processo Administrativo de constituição do Crédito Estadual não tributário – RPACE 

– no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Estes decretos 

padronizam o processo administrativo de constituição de crédito não tributário (uma vez 

que a cobrança é um preço público e, não um imposto), estabelecendo prazos e 

procedimentos para parcelamento e inscrição em dívida ativa. 

O IGAM é responsável por solicitar à Superintendência de Contabilidade e Finanças a 

inclusão no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública 

do Estado de Minas Gerais (CADIN-MG) dos usuários inadimplentes e retirar do referido 

cadastro os registros de usuários que efetivarem o pagamento dos débitos em atraso, 

bem como dar ciência ao usuário da inclusão e data de seu registro de inscrição no 

CADIN-MG. 

A Advocacia Geral do Estado – AGE deverá promover a inscrição em dívida ativa e a 

execução judicial do débito e proceder ao controle de legalidade dos processos 

administrativos de usuários inadimplentes, passíveis de inclusão no CADIN, e remetê-

los a Superintendência de Contabilidade e Finanças da SEMAD. 

Dos recursos da cobrança 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é uma receita patrimonial, ou seja, daquelas 

provenientes da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as 

decorrentes de compensações financeiras, royalties, concessões e permissões, entre 

outras. A Lei nº 10.881, de junho de 2004, que dispõe sobre os contratos de gestão 

entre a Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias das funções de Agências 

de Águas, determina a obrigatoriedade do repasse, pela União, dos recursos da 

cobrança. Portanto, com a celebração do contrato de gestão entre o Órgão Gestor e a 

entidade delegatária tornar-se-á uma obrigação contratual da União. Isto posto, o não 

contingenciamento dos recursos arrecadados é determinante para a existência da 

cobrança. 

No âmbito estadual, a arrecadação é realizada pela SEF e o recurso entra no orçamento 

do Estado (sendo também não contingenciável). Os recursos arrecadados são 

transferidos para a Agência de Bacia, ou entidade delegaria, também mediante contrato 

de gestão. 
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Aplicação dos Recursos da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

As Agências de Bacia (AGBs) ou entidades equiparadas respondem pela aplicação dos 

recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na área de sua atuação. 

A Deliberação Normativa CERH nº 19, de 28 de junho de 2006, regulamenta o art. 19, 

do Decreto 41.578/2001 que dispõe sobre as agências de bacia hidrográfica e entidades 

a elas equiparadas e dá outras providências. A cobrança somente se inicia após a 

aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) dos mecanismos e 

valores propostos pelo Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), bem como pela assinatura 

do Contrato de Gestão entre o IGAM e a Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada. 

As AGBs são instituídas mediante solicitação do CBH e autorização do CERH. Tratam-

se de unidades executivas descentralizadas de apoio aos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, destinadas a prestar-lhes suporte administrativo, técnico e econômico. 

Enquanto não são criadas as Agências de Bacia pelo Estado, a legislação mineira prevê 

a possibilidade de equiparação, pelo CERH-MG, de consórcios ou associações 

intermunicipais de bacias, assim como de associações regionais e multissetoriais de 

usuários de recursos hídricos, na qualidade de organizações civis voltadas para os 

recursos hídricos, para desempenhar as funções de Agência, a partir de solicitação feita 

por um ou mais Comitês, conforme disposto na Deliberação Normativa CERH n.º 22, de 

25 de agosto de 2008. 

A autonomia técnica, administrativa e financeira dos consórcios intermunicipais e das 

associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos é assegurada 

por meio de Contratos de Gestão11 celebrados com o IGAM. A Deliberação Normativa 

CERH nº 23, de 12 de setembro de 2008, dispõe sobre os contratos de gestão entre o 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e as entidades equiparadas a Agências 

de Bacias Hidrográficas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio do Estado 

de Minas Gerais. Com a anuência do(s) respectivo(s) CBH (s), o Contrato de Gestão 

deverá ser assinado em até 02 (dois) anos, contados a partir da publicação da 

                                                
11 Em decorrência da descentralização preconizada dentre os fundamentos da Política Estadual 
de Recursos Hídricos, dispôs Lei Estadual nº 13.199/1999, em seu artigo 47, § 2º, que a Agência 
de Bacia ou entidade a ela equiparada celebrará contrato de gestão com o Estado, que definirá 
as metas e indicadores que deverão ser alcançados pela entidade para o exercício da gestão 
descentralizada dos recursos hídricos. Do mesmo modo, o Decreto nº 41.578, de 08 de março 
de 2001, que regulamentou a Lei nº 13.199/99, estabeleceu, em seu artigo 21, que o Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM poderá firmar contrato de gestão com as Agências de 
Bacia ou entidades a elas equiparadas, após aprovação do respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica, visando à descentralização, à fiscalização e ao controle das ações relacionadas 
com a gestão de recursos hídricos. Os contratos de gestão, disciplinados pela DN CERH nº 23/ 
2008, trazem, além do plano de trabalho, metas e indicadores que deverão subsidiar a avaliação 
do desempenho das entidades (Texto explicativo sobre a cobrança disponibilizado pela 
GECOB/IGAM). 
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deliberação do CERH-MG que aprova a equiparação da entidade. Excepcionalmente, o 

prazo poderá ser prorrogado por mais 01 (um) ano, desde que devidamente 

fundamentado o pedido e aprovado pelo CERH-MG. A Deliberação Normativa CERH nº 

23, de 12 de setembro de 2008, dispõe sobre os contratos de gestão entre o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e as entidades equiparadas a Agências de Bacias 

Hidrográficas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio do Estado de Minas 

Gerais. 

Conforme determina a legislação estadual, 100% dos recursos arrecadados com a 

cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos deverão ser aplicados obrigatoriamente na 

bacia hidrográfica onde foram gerados, cabendo-lhe duas destinações: 

• 7,5% desses recursos serão utilizados no pagamento das despesas de 

monitoramento dos corpos de água e custeio dos órgãos e entidades 

integrantes do SEGRH-MG, na sua fase de implantação 

• 92,5% dos recursos serão investidos em estudos, programas, projetos e obras 

indicados no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica. 

Ainda que a Lei estabeleça que 7,5% do valor arrecadado com a cobrança possa ser 

aplicado no custeio de todo o sistema de gestão de recursos hídricos, os valores 

arrecadados são repassados integralmente às entidades equiparadas, para a aplicação 

na bacia hidrográfica em que foram gerados. 

Com o custeio da entidade equiparada, esta fica responsável por prestar apoio 

administrativo, técnico e financeiro ao comitê de bacia hidrográfica. Vale ressaltar que 

os valores arrecadados têm se mostrado insuficientes para a sustentabilidade de 

algumas entidades, o que, dentre outros motivos, pode ocasionar um baixo desempenho 

das mesmas na aplicação dos recursos em programas e projetos para a melhoria da 

quantidade e qualidade da água. 

No sentido de orientar a aplicação dos recursos pelas entidades equiparadas, o IGAM 

em conjunto com a SEMAD assinou a Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044, de 

30 de outubro de 2009, que estabelece procedimentos e normas para a aquisição e 

alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e seleção de pessoal, bem 

como estabelece a forma de repasse, utilização e prestação de contas com emprego de 

recursos públicos oriundos da cobrança. 

A aplicação dos recursos também deve ser norteada pelo Manual de Procedimentos 

Técnicos para Aplicação de Recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e pelo 

Manual Econômico-Financeiro da cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, aprovados 

através da Deliberação CERH-MG nº 216, de 15 de dezembro de 2009. O primeiro 
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contém definições quanto às modalidades de financiamento reembolsável e não 

reembolsável, as regras para inscrição e habilitação de projetos, dentre outras. Já o 

Manual Econômico-Financeiro contém definições quanto taxa de juros, normas de 

funcionamento referentes a contrapartidas dos proponentes, garantias, condições de 

liberações de recursos, penalidades no caso de inadimplemento financeiro, dentre 

outras. 

Além de obedecer aos limites de custeio, à aplicação dos recursos nas respectivas 

bacias onde foram arrecadados e a todos os normativos aqui citados, é fundamental 

que a entidade equiparada, aplique os recursos segundo as rubricas e valores 

estabelecidos pelo Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo respectivo comitê. 

A Figura 6.4 apresenta o fluxograma do processo total de cobrança. Após definição de 

mecanismos e valores pelo Comitê e aprovação destes pelo CERH/MG, o IGAM 

procede ao cálculo da cobrança. A SEF é a responsável por realizar a emissão dos 

boletos, a partir dos dados fornecidos pelo IGAM, e envia aos usuários a cobrança sob 

a forma de um Documento Estadual de Arrecadação - DAE. 

 

Figura 6.4 – Fluxograma do processo de cobrança no Estado de Minas Gerais. 
Fonte: IGAM, 2017 (Material interno). 

 

Aos usuários, compete o pagamento dos valores devidos, que serão depositados em 

uma conta única do Estado (Fonte 61 - Recursos Diretamente Arrecadados com 

vinculação Específica). Os recursos arrecadados serão contabilizados e repassados às 
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Agências de Bacia, ou entidades a elas equiparadas, para serem aplicados em ações 

de recuperação da bacia definidas pelo Comitê. 

Das complexidades inerentes à implementação e operacionalização da 

cobrança 

Apesar de atualmente a cobrança estar implementada em várias bacias com águas de 

domínio do Estado de Minas Gerais, é inquestionável que foi necessário muito esforço 

de todos os atores envolvidos. Muitas dificuldades surgiram durante o processo e 

algumas perduram, na busca por soluções. Destas, podem ser mencionadas: 

• O CNARH possuía em 2016 50.513 empreendimentos de usuários de água 

cadastrados (IOF, 2016). Este cadastro é realizado manualmente, quando se 

contrata uma empresa para fazê-lo, ou quando o próprio usuário o faz. Embora 

o preenchimento do cadastro seja obrigatório para pessoas físicas e jurídicas, 

de direito público e privado, que sejam usuárias de recursos hídricos, sujeitas 

ou não a outorga, conforme a Resolução ANA nº. 317, de 26 de agosto de 

2003, nem todos o fazem, o que compromete a implementação e arrecadação 

dos recursos da cobrança. 

• Tampouco existe cadastro de infraestrutura hídrica. Conforme orientação da 

ANA, devem ser cadastrados os tipos de infraestrutura hídrica que são 

regulamentados pelo Estado, como por exemplo, as interferências passíveis de 

cadastro ou outorga (reservatórios, barragens de captação, pontes, travessias, 

etc.). O universo supracitado pode se referenciar no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos ou, na ausência dele, nos processos de licenciamento 

ambiental, por exemplo (IOF, 2016). 

• O Estado de Minas Gerais possui o SISCAD (Sistema de Cadastro de Usuários 

de Recursos Hídricos). Este sistema conterá os dados de usos e usuários de 

recursos hídricos, bem como os dados de outorga e de usos insignificantes das 

bacias hidrográficas estaduais que possuem cadastro. O cadastro de 

infraestrutura hídrica (Uso Não Consuntivo, como bueiros, pontes, barragens, 

etc.), na medida que necessitam de outorga de uso, são contemplados pelo 

sistema SISCAD (IOF, 2016). Este sistema é um anseio dos técnicos desde o 

início da implementação da cobrança, pois é necessário um sistema que 

integre outorga e cobrança em tempo real, automaticamente. 

• Os valores e mecanismos de cobrança utilizados para cobrança por serviços 

de água bruta e/ou pelo uso da água em âmbito estadual não estão atualizados 

ou não são adequados ao alcance dos objetivos do instrumento de gestão. 



 

137 
 

• O valor mínimo para emissão do boleto de cobrança, estabelecido pela SEF é 

hoje de R$ 30,00 (trinta reais). Contudo, o maior número de usuários 

inadimplentes tem valores baixos de cobrança, e estão a maioria situados no 

setor rural. Sugere-se aumentar o valor mínimo de cobrança pois, dentro do 

universo dos valores arrecadados, estes inadimplentes tem um mínimo impacto 

sobre o valor total, mas o dispêndio administrativo e financeiro gerado para 

buscar a regularização destes é grande (custo do Estado com funcionário, 

papel e toner de impressora para reemissão dos boletos, correios, etc.). 

• O cálculo de consumo gera hoje problemas para a cobrança. Sempre são 

encontrados erros em relação a ele devido à utilização do somatório das 

captações e dos lançamentos, que incluem rede, solo, etc. Como o CNARH 

somente faz o cálculo do balanço hídrico para o empreendimento, sem 

considerar a finalidade, as vezes são geradas cobranças com valor negativo. 

Além disso, ainda existe o problema de que o consumo que está no CNARH 

não necessariamente é o consumido pelo empreendimento, o que dá base para 

vários questionamentos. Espera-se que o CNARH 40, nova versão do software 

que será lançado pela ANA, seja capaz de resolver este problema. Caso 

contrário, será necessário um diálogo com os técnicos da ANA na proposição 

deste problema. 

• Atualmente, as metodologias de cobrança existentes no Estado consideram 

que o lançamento de efluentes incide somente sobre carga orgânica, haja vista, 

inclusive, que a outorga para diluição de efluentes ainda não foi efetivamente 

implementada. É necessário pensar em outros parâmetros para que a cobrança 

possa atingir seu objetivo de melhoria da qualidade de água (Silva, 2007). 

• O Estado de Minas Gerais conta hoje com doze bacias com cobrança 

implementada. Destas, dez possuem entidades equiparadas às funções de 

agência de bacia exercendo a função de secretaria executiva. Em Minas 

Gerais, este cenário não deverá evoluir para a situação na qual o apoio é 

realizado exclusivamente por meio de agências ou entidades a elas 

equiparadas, tendo em vista que o potencial de arrecadação de recursos da 

cobrança em várias bacias hidrográficas, em especial no norte do Estado, não 

proporciona sustentabilidade financeira necessária para equiparação de 

entidades à agência de bacia (IOF, 2016). 

Da estrutura física e de pessoal 

O Decreto 46.636, de 28 de outubro de 2014, que regulamenta o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas – IGAM, dispõe, em seu Art. 16, que é finalidade da gerência de 
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cobrança pelo uso de recursos hídricos implementar e operacionalizar a cobrança, em 

articulação com os demais órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos - SISEMA, competindo-lhe: 

I. Apoiar tecnicamente os Comitês de Bacias Hidrográficas na definição de 

critérios, mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos; 

II. Apoiar tecnicamente os Comitês de Bacias Hidrográficas na elaboração dos 

planos de aplicação dos recursos auferidos por meio da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, em conjunto com a Gerência de Planos de Recursos Hídricos 

e Enquadramento; 

III. Apoiar tecnicamente os Comitês de Bacias Hidrográficas e o CERH-MG 

quando da equiparação de consórcios, associações ou outras entidades 

legalmente habilitadas à agência de bacia, emitindo relatório técnico e 

administrativo que comprove a sustentabilidade financeira da entidade 

equiparada, bem como prestar o apoio necessário quando se tratar de 

processo de desequiparação da entidade; 

IV. Elaborar, em conjunto com as Agências de Bacias Hidrográficas ou entidades 

a elas equiparadas, os contratos de gestão, observadas as informações 

técnicas sobre a metodologia da contratualização por resultados da Secretaria 

de Planejamento e Gestão - SEPLAG, para aprovação do respectivo Comitê;  

V. Acompanhar a execução dos contratos de gestão assinados com entidades 

equiparadas às Agências de Bacias Hidrográficas, avaliando-os com vistas à 

melhoria continuada dos indicadores de desempenho; 

VI. Manter atualizados o Manual Técnico-Econômico-Financeiro e o Manual 

Operacional de cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VII. Verificar o saldo da arrecadação da cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

solicitar o repasse dos recursos arrecadados às agências de bacia ou entidade 

a elas equiparadas; 

VIII. Calcular e atestar os valores anuais da cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

IX. Instruir os processos administrativos para subsidiar a inscrição em dívida ativa 

dos créditos resultantes do inadimplemento da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, na forma do regulamento. 

 

Atualmente, a Gerência de Cobrança está instalada na Cidade Administrativa, prédio 

Minas, em uma área de, aproximadamente, 40 m2. Sua estrutura física é composta de 

8 mesas com armários pessoais, 9 computadores, 4 telefones, impressora e 4 armários 

para arquivos. No que tange aos recursos humanos, a Gerência conta com 5 técnicos, 
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todos funcionários públicos, do quadro de pessoal do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas, de cargo efetivo do Estado para a carreira de Analista Ambiental, além de 4 

estagiários. As atividades da Gerência são assim divididas: 

• 1 Analista Ambiental, com formação de nível superior - para acompanhar 

Contratos de Gestão; 

• 1 Analista Ambiental, com formação de nível superior - para contabilização da 

arrecadação e controle de inadimplência; 

• Analistas Ambientais - para análise dos processos de revisão da cobrança; 

• 1 Gerente, com formação de nível superior - que realiza o planejamento das 

atividades, participa de reuniões, efetua a tomada de decisões, dentre outros. 

• 4 Estagiários, bolsistas através do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, 

de formação em engenharia civil, engenharia ambiental - para atendimento ao 

usuário e apoio à análise dos processos. 

 

Em geral, recomenda-se um administrador público e áreas afins para realizar o 

acompanhamento do contrato de gestão, mas não é impeditivo que profissionais de 

outras áreas de atuação exerçam essa função, desde que os mesmos tenham afinidade 

com o acompanhamento de metas e indicadores. No IGAM essa atividade é exercida 

por um contador e uma bióloga. Em relação ao cálculo de valor e análise de revisão da 

cobrança, essa pode ser realizada por profissionais da área ambiental, mas não é 

impeditivo que profissionais de outras áreas de atuação exerçam essa função, desde 

que os mesmos tenham uma base de conhecimento sobre outorga, cadastro e 

cobrança. No IGAM, essa atividade é exercida por um economista e uma geógrafa. 

Importante destacar que a formação acadêmica é aproveitada em outras demandas 

esporádicas que fogem das atividades de rotina. Ter uma equipe multidisciplinar é 

importante para agregar conhecimento e ter diferentes pontos de vista sobre o 

desenvolvimento dos instrumentos de gestão. 

O desenvolvimento e implementação de um sistema integrado melhoraria a eficiência 

dos trabalhos operacionais e permitiria aos técnicos a dedicação em outros pontos 

estratégicos. Atualmente, a contabilização dos recursos é realizada manualmente, o que 

pode ocasionalmente gerar erros que afetem usuários e agências de bacia. 
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6.4 Estimativa do potencial de arrecadação com a cobrança pelo uso de água 

no Espírito Santo 

Este potencial de arrecadação foi aproximadamente calculado tendo por referência as 

estimativas de uso de água em cada bacia do Espírito Santo, resumido no Quadro 6.1, 

e de lançamento de cargas orgânicas, apresentado no Quadro 6.2. Aplicou-se o 

mecanismo de cobrança adotado na bacia do Rio Doce. O propósito foi obter-se uma 

mera referência sobre a arrecadação, para fins de avaliação sobre alternativas de 

provisão de apoio técnico e administrativo aos Comitês de Bacia Hidrográfica e 

implantação das ações previstas em seus planos de bacia hidrográfica. 

Supôs-se também que as captações fossem realizadas em águas da classe 2 de 

enquadramento e foram considerados usos insignificantes, e não cobrados, 55% da 

demanda hídrica de irrigação, que equivale ao percentual de área agrícola do Estado 

com área até 4 módulos fiscais, consideradas pequenas propriedades. Também não 

foram considerados os usos de água para abastecimento rural e criação animal, por 

serem usos de pequena expressão e pequena capacidade de pagamento. 

Aplicando-se o mecanismo e preços cobrados na bacia do Rio Doce o potencial de 

arrecadação em cada bacia, por tipo de uso, é apresentado no Quadro 6.3. A Figura 6.5 

mostra a distribuição da arrecadação entre os usos de água, evidenciando a 

preponderância do setor de saneamento e da indústria. Também fica evidente a pouca 

participação da irrigação, 4%; mesmo que todos os usuários pagassem, inclusive os das 

pequenas propriedades, o percentual arrecadado não superaria 8% do total. 
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Quadro 6.1 – Estimativa das demandas de captação de água no Estado do Espírito Santo, em 2018. 

Bacias Hidrográficas 

Abastecimento 
Urbano 

Abastecimento 
Rural 

Dessedentação 
Animal 

Irrigação Indústria Mineração 
Pesca e 

Aquicultura 

Hm³/ano 

Itaúnas 223,52 31,34 202,17 10.040,81 1.186,23 0,00 0,00 

São Mateus 589,62 113,64 384,71 12.777,58 133,89 4,66 8,21 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 609,68 110,01 148,10 20.766,51 77,65 0,00 125,22 

Barra Seca e da Foz do Rio Doce 470,16 64,58 82,15 19.176,48 289,08 0,00 184,92 

Santa Maria do Rio Doce 79,54 27,88 46,43 3.347,94 32,77 0,00 0,00 

Santa Joana 32,79 19,11 19,88 3.287,45 4,24 0,00 0,00 

Guandu 88,65 51,62 64,51 2.869,88 91,87 1,68 106,63 

Região Doce do Caparaó 7,52 8,75 2,83 3,61 0,00 0,00 0,00 

Litoral Centro-Norte 1.620,35 41,46 72,25 4.495,82 1.016,08 0,00 13,59 

Santa Maria da Vitória 2.088,98 61,67 86,62 8.599,30 397,56 8,01 0,00 

Jucu 2.254,33 69,15 61,84 2.052,84 282,68 0,00 48,84 

RH Guarapari 324,99 4,47 12,23 15,08 0,35 0,00 0,00 

Benevente 185,77 23,06 30,74 1.892,21 1.520,79 0,00 31,23 

Novo 119,84 29,88 34,64 236,24 43,24 0,00 0,00 

Itapemirim 1.054,77 174,27 239,95 3.056,67 1.948,26 0,00 270,82 

Itabapoana 221,92 49,00 130,59 657,42 4,93 0,00 183,79 

TOTAL 9.972,41 879,87 1.619,64 93.275,84 7.029,61 14,35 973,25 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 6.2 – Estimativa das demandas de lançamento de efluentes orgânicos no Estado do Espírito Santo em 2018. 

Bacias Hidrográficas 

Carga 
Orgânica 

Remanescente 
Doméstica 

Carga 
Orgânica 

Remanescente 
Área Urbana 

Carga 
Orgânica 

Remanescente 
Área 

Agricultura 

Carga 
Orgânica 

Remanescente 
Área Cobertura 

Florestal 

Carga 
Orgânica 

Remanescente 
Outros Usos 

Soma Carga 
Orgânica 

Remanescente 

Vazão 
Necessária 

para 
Diluição 

kgDBO/ano 

Itaúnas 4.112,57 2,36 209,30 57,66 1,54 4.383,43 10.146,83 

São Mateus 12.732,16 6,28 168,64 109,25 544,15 13.560,48 31.390,00 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 11.056,84 4,55 285,73 90,69 2.624,25 14.062,06 32.551,06 

Barra Seca e da Foz do Rio Doce 7.484,29 4,32 205,39 76,92 559,20 8.330,12 19.282,70 

Santa Maria do Rio Doce 1.925,84 0,86 52,70 25,15 258,60 2.263,14 5.238,76 

Santa Joana 920,12 0,33 42,42 17,08 3,76 983,72 2.277,12 

Guandu 2.757,31 0,90 89,40 41,00 39,63 2.928,25 6.778,35 

Região Doce do Caparaó 378,34 0,04 9,93 3,20 0,00 391,51 906,27 

Litoral Centro-Norte 16.258,84 12,14 69,65 78,09 4.371,98 20.790,71 48.126,63 

Santa Maria da Vitória 19.476,43 9,59 58,31 51,14 1.182,54 20.778,01 48.097,24 

Jucu 22.856,85 10,75 68,08 67,07 1.317,36 24.320,12 56.296,57 

RH Guarapari 2.479,56 2,56 3,13 6,88 194,13 2.686,27 6.218,21 

Benevente 2.791,98 1,19 32,03 30,53 86,01 2.941,75 6.809,60 

Novo 2.250,16 1,43 28,82 12,03 92,32 2.384,75 5.520,27 

Itapemirim 15.863,60 6,42 249,52 86,53 6.399,41 22.605,48 52.327,50 

Itabapoana 4.810,28 1,53 73,04 33,00 616,20 5.534,06 12.810,32 

TOTAL 128.155,18 65,24 1.646,08 786,24 18.291,11 148.943,85 344.777,44 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 6.3 – Arrecadação potencial com a cobrança pelo uso de água no Espírito Santo, 2018. 

Bacias Hidrográficas 
Abastecimento 

Urbano 
Irrigação Indústria Mineração 

Pesca e 
Aquicultura 

Carga 
Orgânica 

Doméstica 

Carga Orgânica 
Remanescente 
Outros Usos 

Arrecadação 
potencial por 

bacia 

R$/ano 

Itaúnas 211.466 105.710 1.122.269 - - 240.174 90 1.679.708 

São Mateus 557.824 134.522 126.671 4.408 194 743.558 31.778 1.598.956 

Pontões e Lagoas do Rio Doce 576.805 218.630 73.462 - 2.962 645.719 153.256 1.670.835 

Barra Seca e da Foz do Rio Doce 444.806 201.890 273.497 - 4.374 437.083 32.657 1.394.307 

Santa Maria do Rio Doce 75.249 35.247 30.999 - - 112.469 15.102 269.067 

Santa Joana 31.026 34.610 4.010 - - 53.735 220 123.600 

Guandu 83.869 30.214 86.912 1.592 2.522 161.027 2.314 368.450 

Região Doce do Caparaó 7.112 38 - - - 22.095 - 29.245 

Litoral Centro-Norte 1.532.982 47.332 961.292 - 321 949.516 255.324 3.746.767 

Santa Maria da Vitória 1.976.342 90.533 376.123 7.577 - 1.137.423 69.060 3.657.059 

Jucu 2.132.779 21.612 267.437 - 1.155 1.334.840 76.934 3.834.757 

RH Guarapari 307.463 159 328 - - 144.807 11.337 464.094 

Benevente 175.756 19.921 1.438.790 - 739 163.052 5.023 1.803.280 

Novo 113.375 2.487 40.908 - - 131.410 5.391 293.571 

Itapemirim 997.897 32.181 1.843.213 - 6.405 926.435 373.726 4.179.856 

Itabapoana 209.951 6.921 4.664 - 4.347 280.920 35.986 542.790 

TOTAL 9.434.702 982.007 6.650.575 13.577 23.019 7.484.262 1.068.201 25.656.343 

% 37% 3,8% 26% 0,05% 0,09% 29% 4% 100% 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

 



 

144 
 

 

Figura 6.5 – Participação dos setores usuários de água na arrecadação potencial com a 
cobrança pelo uso de água no Espírito Santo, em 2018. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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7 Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - 

FUNDÁGUA 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA 

foi criado pela Lei Estadual nº 8.960/2008, sendo alterado pela Lei Estadual 

nº 9.866/2012 e, mais recentemente, pela Lei nº 10.557/2016. É um dos instrumentos 

de gerenciamento de recursos hídricos previstos na Lei Estadual nº 10.179/2014, e tem 

por objetivo a captação e aplicação de recursos para melhorias na área de recursos 

hídricos e para viabilizar a manutenção e recuperação da cobertura florestal do Estado. 

Ele é vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEAMA. 

Os recursos do FUNDÁGUA são vinculados a três subcontas cujas características estão 

apresentadas no Quadro 7.1. 

Quadro 7.1 – Subcontas do FUNDÁGUA. 

Subconta Objetivos Origem dos recursos 

Recursos 

Hídricos 

Captação e aplicação de 

recursos para Suporte 

financeiro e auxiliar a 

implementação da 

Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

a) 0,5% do produto da arrecadação proveniente 
da compensação financeira dos royalties do 
petróleo e do gás natural, contabilizados pelo 
Estado; 

b) o resultado de aplicações de multas cobradas 
dos infratores da legislação de uso dos 
recursos hídricos; 

c) cota parte integral da compensação 
financeira de recursos hídricos recebidos pelo 
Estado; 

d) outros aportes. 

Cobertura 

Florestal 

Captação e aplicação de 

recursos para apoiar e 

fomentar ações, projetos 

e programas que visem 

ao aumento da cobertura 

florestal do Estado. 

e) 2,5% do produto da arrecadação proveniente 
da compensação financeira dos “royalties” do 
petróleo e do gás natural, contabilizados pelo 
Estado; 

f) outros aportes. 

Residentes 

ambientais 

Captação e a aplicação 

de recursos, de modo a 

dar suporte financeiro e 

propiciar o 

aperfeiçoamento de 

profissionais da área 

ambiental e correlatas. 

g) auxílios, doações, empréstimos, legados, 
subvenções, transferências, condicionantes 
ambientais ou contribuições, onerosas ou não 
onerosas, financeiras ou não, de pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, assim como 
quaisquer outros repasses ao Fundo; 

h) receitas vinculadas a programas e projetos 
que visem ao aperfeiçoamento de 
profissionais da área ambiental e correlatas. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

A compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica foi instituída pela Lei Federal nº 7.990/1998, tendo a Lei 

Federal nº 13.360/2016 estipulado como de “7% (sete por cento) sobre o valor da 
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energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para 

exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em 

cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, 

ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da 

administração direta da União”, dos quais 6.75% serão distribuídos entre os Estados, 

Municípios e órgãos da administração direta da União. Os percentuais de repartição 

entre órgãos da administração direta da União, Estados, Distrito Federal e municípios 

foi definido pela Lei Federal nº 8.001/1990, sendo recentemente alterado pela Lei 

Federal nº 13.661/2018. Do montante arrecadado cabe 65% aos municípios, 25% aos 

Estados e Distrito Federal, tendo sido reduzida a participação dos Estados e aumentada 

a dos Municípios, as quais eram iguais a 45%, previamente. 

A Figura 7.1 apresenta a evolução dos repasses realizados ao Estado e aos Municípios 

de 2007 a 2017. Devido à variabilidade da geração de energia, existem consideráveis 

flutuações nos valores, sendo que a partir de 2014 houve grande redução devido à 

estiagem. Os valores atribuídos a ambos os entes mencionados eram idênticos até a 

vigência da Lei no. 13.661/2018, a partir do que os repasses aos municípios 

aumentarão. Como existem poucas hidrelétricas no Estado, pequeno é o valor da 

compensação e poucos são os municípios contemplados: Baixo Guandu, Guaçuí, Muniz 

Freire, Santa Leopoldina, Santa Maria do Jetibá e São José do Calçado. 

 

Figura 7.1 – Recursos arrecadados pelo Estado do Espírito Santo e por seus municípios 
por conta da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. 

Nota: como as arrecadações são idênticas para os Municípios contemplados e para o Estado, a mesma 
curva as representa. 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2018. 

Os royalties anuais repassados às Unidades Federadas variam com o preço 
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fatores. Por isto, podem ocorrer variações expressivas no montante repassado a cada 

UF. Os royalties recebidos pelo Espírito Santo (e também por seus municípios) entre 

2007 e 2017 são ilustrados na Figura 7.2. 

Verifica-se ser esta fonte a principal para o FUNDÁGUA. Segundo a ANEEL (2018) a 

CFURH paga ao Estado de 2007 a 2017 variou entre R$ 2.128.000 em 2013 a 

R$ 816.000 em 2016, com média de R$ 1.629.000, na época que as UFs recebiam 45% 

desta compensação. Com a redução de 45% para 25% este montante deve se reduzir 

para cerca de R$ 905.000 em média, ao ano. 

Já os royalties recebidos pelo Estado, segundo a ANP (2018), variaram entre R$ 

143.818.000 em 2007 e R$ 837.617.000 em 2014, com média de R$ 490.343.000. O 

percentual de 0,5% deste valor que cabe à subconta de Recursos Hídricos aportou em 

média R$ 2.452.000 ao ano. 

Mantendo-se a mesma tendência, a CFURH representará cerca de 27% dos aportes à 

subconta Recursos Hídricos, que receberá em média R$ 3.357.000 ao ano. 

 

Figura 7.2 – Recursos arrecadados pelo Estado do Espírito Santo e por seus municípios 
por conta da compensação financeira dos “royalties” do petróleo  

e do gás natural. 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, 2018. 
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I. Fomento, criação e fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

II. Estudos, serviços e obras com vistas à conservação, reservação, uso racional, 
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III. Implantação de rede de monitoramento hidrológico dos corpos de água; 

IV. Fomento a estudos e pesquisas, desenvolvimento tecnológico e capacitação de 

recursos humanos de interesse do gerenciamento de recursos hídricos; 

V. Incentivos à implementação de tecnologias mais eficientes e capazes de 

promover um uso mais racional dos recursos hídricos nos processos produtivos, 

de natureza pública ou privada; 

VI. Implementação de atividades e/ou instrumentos de gestão dos recursos hídricos 

dos órgãos integrantes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES; 

VII. Financiamento, por intermédio do agente financeiro do Fundo, para incentivo ao 

uso racional dos recursos hídricos. 

Embora a subconta Cobertura Florestal seja destinada ao apoio e fomento de ações, 

programas e projetos que contribuam para o aumento da cobertura florestal, pode 

atender a prioridades da Política Estadual de Recursos Hídricos vinculadas à 

conservação de água, solo e florestas. Entre elas: 

I - Pagamento por serviços ambientais aos proprietários rurais e/ou outros facilitadores 

na promoção de serviços ambientais, visando à ampliação, conservação e/ou 

preservação da cobertura florestal ambiental e manejo adequado do solo em áreas de 

relevante interesse para proteção dos recursos hídricos; 

II - Pagamento de serviços ambientais aos proprietários rurais e/ou outros facilitadores 

na promoção de serviços ambientais, visando à ampliação, conservação e/ou 

preservação da cobertura florestal ambiental e manejo adequado do solo em áreas de 

relevante interesse para biodiversidade e que contribuam para a captura e mobilização 

dos gases do efeito estufa; 

III - Financiamento, por intermédio do Agente Financeiro do Fundo, para ampliação da 

cobertura florestal e manejo adequado do solo; 

IV - Estudos, serviços e obras com vistas à conservação, uso racional, recuperação e 

promoção dos usos múltiplos dos recursos florestais, controle, proteção e uso racional 

dos solos e dos recursos hídricos; 

V – Fomento a estudos e pesquisas, desenvolvimento tecnológico e capacitação de 

recursos humanos de interesse ao gerenciamento e uso dos solos e dos recursos 

florestais; 

VI - Implementação de tecnologias mais eficientes e capazes de promover um uso mais 

racional dos recursos florestais nos processos produtivos, de natureza pública ou 

privada; 
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VII – Auxilio pequenos e médios produtores rurais, mediante crédito e outros 

mecanismos de fomento ao manejo florestal sustentável, nos processos de 

reflorestamento, na implementação e manutenção de viveiros florestais, elaboração e 

implementação de projetos que visem à implementação de sistemas agroflorestais, 

silvopastoris e à recuperação de áreas degradadas e para mudanças tecnológicas 

visando ao melhor aproveitamento e industrialização dos recursos florestais. 

A análise dos recursos disponíveis ao FUNDÁGUA mostra que a subconta Cobertura 

Florestal recebe recursos mais vultosos do que a Recursos Hídricos devido ao que o 

repasse de 2,5% dos royalties (contra 0,5%) supera vastamente o fato dos recursos da 

compensação financeira irem somente para a segunda. Porém, é de interesse para o 

PERH/ES a aplicação dos recursos da subconta Cobertura Florestal para a conservação 

de água, solo e florestas, vinculados a alguns de seus programas. 

Enfatiza-se o interesse de que os recursos de ambas as subcontas sejam aplicados a 

pesquisas vinculadas a inovações e uso eficiente de água, conforme é proposto no 

subcapítulo 3.1.9 do Volume I – Plano de Ações deste Produto, podendo ser objeto de 

deliberações específicas por parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que na 

condição de órgão consultivo da subconta Recursos Hídricos tem como atribuições 

previstas na Lei Estadual nº 9.866/2012: I - aprovar o plano de aplicação bienal; II 

- propor normas e procedimentos visando à melhoria operacional do Fundo; III 

- acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo; e IV - indicar as instituições/entidades 

que irão compor o Conselho Gestor. 
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8 Partilha Negociada de Água em Períodos Críticos quanto aos Balanços 

Hídricos 

Esta partilha ou alocação negociada de água visa adequar os sistemas hídricos em 

situações de escassez 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. Nestes casos busca-se 

promover uma partilha negociada das águas disponíveis, pela qual os usuários aceitam 

reduzir suas demandas de forma que aqueles com maiores prioridades sejam atendidos, 

e que, se possível, uma parcela mínima, essencial à manutenção dos processos 

produtivos lhes sejam asseguradas. A partilha negociada pode também ser usada em 

outras situações em que uma negociação coletiva, com distribuição de 

responsabilidades entre as partes, é determinante para que uma meta desejável seja 

alcançada. 

8.1 Antecedentes 

Em resposta à crise hídrica resultante de um período de estiagem intensa por que 

passou o Estado a partir de 2014 a AGERH emitiu diversas resoluções visando adequar 

todos os usos de água e resguardar os usos prioritários. A partir de janeiro de 2015 

foram emitidas vários Resoluções que limitaram os usos de água e recomendaram a 

adoção de medidas de redução de uso de água. As Resoluções AGERH nº 007/2015 e 

nº 008/2015 reconheceram o Acordo de Cooperação Comunitária (ACC) como 

instrumento de gestão, pactuação e conciliação de uso dos recursos hídricos em 

períodos críticos quanto ao balanço hídrico e em outras situações em que a negociação 

entre usuários possa ser funcional. Os ACCs, segundo a AGERH, “reúnem um conjunto 

de ações e normas relacionadas aos usos da água, decididos coletivamente, e que 

garantirão as condições para o uso compartilhado dos recursos hídricos em tempos de 

crise hídrica ou não”. Eles devem ser executados pelos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, envolvendo todos os setores nele representados: Poder Público, 

Sociedade Civil e Usuários, sendo homologados pela AGERH. 

Como forma de estimular estes ACCs, a Resolução AGERH nº 007/2015 estabeleceu 

que os sistemas de abastecimento municipais extremamente críticos, nos termos da 

Resolução AGERH nº 006/2015, poderiam sair da relação daqueles que se 

submeteriam a restrições de uso de água, caso assinassem um ACC. As mesmas 

condições foram estendidas às indústrias pela Resolução AGERH nº 008/2015. 
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Os ACCs são formados por usuários e outras instituições que representam os interesses 

nas águas de uma bacia crítica e atuam por meio de negociações para solução de 

conflitos. Entre as vantagens destes ACCs podem ser destacadas: 

• Resolução de conflitos pelo uso das águas; 

• Motivação de entidades da sociedade local para a conservação dos recursos 

naturais; 

• Proximidade com a população e maior identificação com os problemas locais; 

• Maior agilidade para encaminhar soluções em articulação com os poderes 

municipais; 

• Empenho coletivo para a solução de problemas de carência de água, mas que 

podem também abranger perdas de solo, assoreamento de rios e barragens, 

inundações, poluição de fontes de água, entre outros;  

• Possibilidades de formar parcerias para a realização de pequenos 

investimentos, programas de educação ambiental e sanitária e campanhas 

localizadas; 

• Exercício e prática de associativismo e do controle social; 

• Funcionamento como oficina permanente para o fortalecimento das 

organizações comunitárias e do CBH; 

• Participação no processo de mobilização e organização das comunidades para 

a gestão participativa de recursos hídricos, fazendo a ponte entre a população 

local e o CBH. 

Os ACCs atuam, junto com o CBH, em problemas geograficamente localizados em sub-

bacias com conflitos de uso de água. Dependendo da situação, o próprio CBH pode ser 

o fórum de negociações, prescindindo da criação de um ACC ou outro novo colegiado 

a ele vinculado. 

O Espírito Santo apresenta regiões em que os usos de água superaram as 

disponibilidades, situação que tende a gerar conflitos, causando perdas econômicas e 

impactos socioambientais, especialmente nos eventos críticos de estiagem como o que 

ocorreu a partir de 2014. Uma forma de enfrentar e mitigar estes conflitos é a criação de 

ACCs que promovam acordos negociados para a distribuição dos recursos hídricos, 

sobretudo em períodos onde a disponibilidade é inferior à demanda hídrica. Estes 

acordos permitirão contornar possíveis conflitos e mitigar os impactos da carência de 

água, pela adequação dos usos às disponibilidades hídricas. Uma negociação prévia 

aos eventos críticos de escassez hídrica também contribui para reduzir impactos 
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socioambientais resultantes de expectativas de uso de água em quantidade superior à 

disponível. 

8.2 Funcionamento dos ACCs 

A pauta principal dos ACCs será apoiar o processo de partilha negociada de água em 

áreas de conflitos, por meio do incentivo à organização dos usuários e sua capacitação 

para o processo de negociação, visando a definição de marco regulatório específico. 

Os principais benefícios são a manutenção do suprimento das demandas hídricas, 

outorgadas ou não, pelo maior tempo possível frente a situações de escassez absoluta 

ou relativa de água, tanto no que se refere às águas superficiais quanto às águas 

subterrâneas, evitando-se interrupções imprevistas no suprimento hídrico. Desta forma, 

os principais beneficiários serão os usuários dos mananciais hídricos objeto de partilha 

negociada. A sociedade como um todo será também beneficiada pela redução dos 

conflitos de uso da água e pelo aumento da segurança hídrica e, em consequência, da 

estabilidade econômica. 

Deve-se lançar mão da alocação ou partilha negociada de água por meio do 

disciplinamento dos usos de um sistema hídrico realizado com participação dos próprios 

usuários de água. Para promover um ACC é necessário cumprir as seguintes etapas: 

1. Definição de quem são os usuários significativos de água, com categorias de 

uso, quantidades demandadas e períodos de utilização; 

2. Estabelecer as disponibilidades hídricas para o período de negociação, 

caracterizado por um intervalo temporal em que os usuários deverão contar 

unicamente com as disponibilidades de água disponível na sub-bacia, a fio de 

água, em reservatórios superficiais ou nos aquíferos; 

3. Promover a mobilização dos usuários de água identificados e, em reuniões de 

qualificação, abordar o processo de partilha negociada de água como sendo a 

forma menos traumática para superar os períodos de carência hídrica. 

Deste processo inicial de mobilização e qualificação surgirá a viabilidade de se chegar 

a um ACC sobre a partilha negociada de água. A AGERH deverá apresentar as 

disponibilidades hídricas para aquele período, a partir das quais será possível 

estabelecer as metas de redução de demandas e firmados os compromissos, 

alcançando o objetivo da partilha negociada. 
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9 Metodologia de Valoração Ambiental12 

Um dos programas propostos para o PERH/ES foi o de “Identificação, inventário e 

valorização de serviços ambientais prestados pela água”, do componente Gestão 

Ambiental da Água. Nas discussões promovidas com os atores sociais envolvidos no 

tema foi constatado que o uso e controle dos recursos hídricos frequentemente 

desconsidera a manutenção dos serviços ambientais prestados pela água no ambiente 

natural e que, em muitos casos podem existir dúvidas consistentes se os benefícios 

gerados pelo uso e controle justificam a perda destes serviços ambientais, que possuem 

valor, em certos casos econômicos, além dos ambientais. 

Devido a isto foi proposto que pesquisas sejam realizadas para desenvolver métodos 

de valoração ambiental, também denominados como métodos de valorização monetária 

do ambiente, que possam fazer parte das análises de projetos de recursos hídricos no 

Estado, especialmente quando ficar constatado o comprometimento de seu patrimônio 

ambiental. 

O subsídio que é apresentado neste capítulo visa a esclarecer e a orientar os decisores 

sobre a existência de métodos de valoração ambiental que podem e devem ser 

adaptados ao Estado do Espírito Santo. Eles terão grande aplicação na avaliação dos 

projetos que causem impactos ambientais, aperfeiçoando o processo decisório voltado 

ao alcance do desenvolvimento sustentável. 

9.1 Conceitos 

O uso de ferramentas econômicas como instrumento de apoio na gestão do ambiente 

(e dos recursos hídricos) vem sendo discutido já há bastante tempo, em função do 

agravamento dos problemas ambientais e do surgimento de uma crescente cultura 

ambientalista que resultaram na adoção de legislações ambientais mais severas e 

restritivas. Existe um crescente esforço no sentido de aperfeiçoar a interrelação entre a 

economia e o ambiente. Sendo assim, os conceitos advindos da Economia Ambiental 

(ou Ecológica), em desenvolvimento desde os anos 60, são de grande importância para 

o entendimento dos problemas ambientais atuais. Uma consideração importante é que 

o ambiente não é uma entidade separada da economia e que é necessário ajustar o 

tradicional pensamento "custo-benefício" ao contexto dos problemas ambientais. O 

meio ambiente envolve os recursos de livre acesso e os bens públicos para os quais as 

transações em mercados não são capazes de refletir os valores envolvidos. Um 

consenso construído é de que o ambiente tem valor expressivo e que os preços 

                                                
12 Este capítulo resume e adapta o artigo Tavares et al. (1999). 
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cobrados por sua utilização não refletem os reais custos envolvidos. Por exemplo, o 

preço da energia elétrica não refletiria os impactos ambientais causados por sua 

produção. 

9.2 Valores e valoração 

Diversas são as motivações que levam a sociedade a valorar os recursos ambientais e 

daí surgem diferentes classes de valores. Nos estudos relativos à Economia Ambiental, 

a classificação e conceituação dos diferentes tipos de valor são preocupações básicas. 

De forma geral, uma primeira distinção pode ser feita entre duas categorias de valores, 

os chamados valores de uso e valores de não-uso. 

Valores de uso - englobam os valores de uso imediato e os valores de opção de uso, 

bem como, em certo grau, valores que se relacionam simultaneamente com este último 

e com os valores de não-uso, como os valores de semi-opção de uso e de herança, a 

seguir definidos: 

• Valor de uso imediato diz respeito ao uso do ambiente como fonte de bens e 

serviços (ou amenidades) para obter benefícios presentes e futuros, aí incluídos 

desde benefícios obtidos pela derivação de água para irrigação (valor direto ou 

ativo), até os benefícios obtidos pela vivência de experiências de contato direto 

com a natureza, ou contemplação de um rio ou lago (valor indireto ou passivo);  

• Valor de opção de uso pode ser relacionado com uma disposição de pagamento 

imediata para assegurar a opção de um uso futuro. O valor desta opção engloba 

o valor de uso esperado mais um diferencial que deve ser somado ou subtraído 

do valor de uso esperado. Este diferencial é o chamado valor de opção de uso 

podendo ser nulo, positivo ou negativo; 

• Valor de semi-opção de uso tem origem na expectativa de que, com o passar do 

tempo, sejam reduzidas as incertezas sobre a utilidade e disponibilidade dos 

recursos. Quando o uso de um dado recurso pode gerar seu esgotamento ou 

degradação irreversível, a sociedade pode estar disposta a abrir mão de um uso 

imediato até que as incertezas sobre seus custos sejam reduzidas. Isto significa 

que existe uma disposição de pagamento por incrementos na informação 

disponível; 

• Valor de herança ou valor legado de opção de uso está relacionado com a 

disposição do indivíduo em garantir a preservação do ambiente para o benefício 

de seus descendentes diretos ou de seus semelhantes nas futuras gerações. 

Valores de não-uso - são aqueles conferidos pelos indivíduos a um determinado bem 

ou serviço ambiental mesmo quando não existe intenção de uso imediato ou futuro do 
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mesmo. Como os valores de semi-opção de uso e de herança não implicam de forma 

automática em um uso futuro, estes poderiam também ser associados com o valor de 

não-uso. Além destes, o valor de não-uso engloba o valor de existência. 

• Valor de existência é o valor atribuído a um recurso ambiental independente da 

possibilidade de seu uso corrente ou potencial. Neste caso, o recurso é 

considerado dotado de valor unicamente pelo fato de existir. Este valor surge 

baseado em razões morais, altruísticas ou similares. 

Valor ambiental total - além dos valores já abordados e que têm sido utilizados com 

frequência nos estudos de economia ambiental existem, ainda, outras modalidades que 

surgem como variações e adaptações das anteriores para situações específicas ou 

como modalidades diferentes de valores do ambiente, como o valor intrínseco e o valor 

contributário, os quais não podem ser mensurados em termos econômicos: 

• Valor intrínseco é considerado como o valor que o ambiente possui 

intrinsecamente e que, portanto, independe de qualquer nuance antropocêntrica 

e não pode ser quantificado por disposições de pagar ou aceitar diferindo, 

portanto, do valor de existência que é atribuído pelos indivíduos; 

• Valor contributário ou de parceria (sistêmico) surge da relevância dos 

componentes ambientais para a manutenção dos processos ecológicos. Neste 

valor estão envolvidos o longo horizonte de tempo de muitos processos 

ecológicos, bem como a sinergia que pode resultar da interação entre dois ou 

mais fatores, resultando em benefícios que estes, isoladamente, não seriam 

capazes de gerar. 

Estes valores são tratados por Turner (1992) como “valores primários” enquanto os 

valores de uso e de não-uso são tratados como “valores secundários”. Uma maneira de 

tratar estes valores de forma conjunta seria considerar o Valor Econômico Total como 

sendo a soma dos valores secundários, enquanto que a soma dos valores primários e 

secundários resultaria no Valor Ambiental Total (BATEMAN E TURNER, 1993). 

9.3 Métodos de Valoração do Ambiente 

Os métodos de valoração monetária do ambiente podem ser classificados de diversas 

maneiras. Uma delas seria fazer uma distinção entre os métodos que buscam ou não 

esboçar uma curva de demanda para avaliar um bem ambiental, como a seguir 

(TURNER et al., 1994): 

• Métodos que esboçam a curva de demanda por bens e serviços ambientais: 

o Valoração Contingencial; 
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o Custo de viagem; 

o Valor "hedônico". 

• Métodos sem o esboço da curva de demanda por bens e serviços ambientais: 

o Alteração de Produtividade; 

o Dose-resposta; 

o Custo de substituição ou recuperação; 

o Custo de mitigação de efeitos; 

o Custo de oportunidade. 

9.3.1 Método de Valoração Contingencial 

O Método de Valoração Contingencial (MVC) pode ser classificado como um método de 

preferência expressa pois procura esboçar uma curva de demanda através de 

entrevistas nas quais os indivíduos devem expressar, de forma direta e em termos 

monetários, as suas preferências ambientais através das suas disposições a pagar. 

O método consiste, na sua forma mais comum, em entrevistar os indivíduos no local do 

bem ou serviço ambiental avaliado ou em seus domicílios e questioná-los sobre sua 

disposição de pagamento pela conservação ou melhoria deste recurso quando inserido 

em um cenário de opções chamado “mercado contingencial”. Desta forma, o valor total 

atribuído pelos indivíduos pode ser estimado pelo produto da média das disposições de 

pagamento dos entrevistados pelo número total de indivíduos da população-alvo. Uma 

variação deste método consiste em quantificar o valor mínimo que os indivíduos 

estariam dispostos a aceitar como compensação pela perda ou degradação de um dado 

recurso ambiental. Esta medida é chamada disposição em aceitar compensação. 

Esta abordagem pode ser aplicada não apenas para a valoração monetária de bens 

ambientais diretamente em contato direto por pessoas, mas, também, teoricamente, 

para ambientes com os quais os indivíduos não tiveram nenhum contato direto, mas 

atribuem algum valor. No caso do Parque Estadual de Itaúnas, por exemplo, indivíduos 

que moram em outras partes do Estado ou do país, e que nunca estiveram lá, podem 

estar dispostos a pagar um certo valor para preservar aquele ecossistema. Este tipo de 

disposição refletiria, de certa maneira, valores de não-uso atribuídos, como o valor de 

existência ou de herança. Na prática, a separação dos valores encontrados pela 

aplicação do MVC em valores de uso e não-uso apresenta uma série de dificuldades. 

9.3.2 Método do Custo de Viagem 

Este método é classificado como um método de preferência revelada podendo ser 

utilizado para derivar curvas de demanda para bens naturais (parques recreativos, sítios 

ecológicos, etc.) e, portanto, o valor recreacional do local. A base do método consiste 
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em supor que os gastos que os indivíduos efetuam para se deslocar até um dado local 

de recreação refletem, de certa forma, o valor recreacional deste local. A distância entre 

o local de moradia e o local de visitação é uma variável de muito peso neste método, 

pois é de se esperar que quanto maiores forem as distâncias, maiores serão os custos 

para ir e voltar do local de visitação. Os gastos efetuados podem ser obtidos através de 

questionários que possibilitem determinar de que maneira foram feitos os gastos (quanto 

e em que), a distância do deslocamento, o número de visitas feitas por ano, o tempo 

gasto e, se possível, a motivação. Estes fatores são importantes já que seria 

excessivamente simplista aceitar que os gastos efetuados na viagem sejam os únicos 

indicadores da disposição de pagamento e, portanto, do valor recreacional do local. 

Vários fatores devem ser considerados ao analisar as diferenças de gastos e frequência 

de visitação entre os indivíduos. Entre eles estão as diferenças de renda, o interesse 

pessoal pelo tipo de local, as alternativas de recreação disponíveis para cada visitante, 

etc. Tais fatores devem ser considerados para que seja obtida uma curva de demanda 

que relacione o custo da visitação com o número de visitas feitas. O valor obtido pelo 

método, entretanto, não representa o valor do ambiente analisado. A informação obtida 

serve, simplesmente, para derivar uma curva de demanda para o local. 

O Método do Custo de Viagem apresenta como atrativo principal o fato de que busca 

caracterizar as preferências dos indivíduos em função de parâmetros que possuem 

significado real no campo da economia. Por outro lado, a aplicação do método para ser 

fiel na identificação dos valores atribuídos precisa ser devidamente adaptada a partir de 

um conhecimento mais profundo a respeito da natureza dos custos envolvidos. A 

agregação dos problemas apontados torna difícil avaliar a qualidade do método de uma 

forma generalizada, mas indica que muita cautela deve ser empregada ao se decidir 

pelo método, e ao avaliar os resultados obtidos. 

9.3.3 Método do Valor Hedônico 

Este é outro método classificado como de preferência revelada que envolve o uso de 

curvas de demanda para locais em que as amenidades ambientais podem afetar alguns 

preços e, por este meio, valorar estas amenidades. Uma aplicação bastante comum 

para este método diz respeito ao mercado imobiliário. O preço dos imóveis é definido 

pela agregação de uma série de fatores como tamanho, número de peças e sua 

distribuição, facilidades de transporte, acesso aos locais de trabalho e aos pontos de 

abastecimento, etc. A qualidade ambiental é, também, um dos fatores que afetam a 

formação de preços no mercado imobiliário, basta notar a constante preocupação dos 

compradores com características como a proximidade de lixões. O método do valor 
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hedônico parte do princípio de que após isoladas todas as variáveis não ambientais que 

determinam o preço dos imóveis, a diferença de preço remanescente poderia ser 

explicada pelas diferenças ambientais. O grande problema é, no entanto, conseguir 

separar, no aumento ou decréscimo do preço total, a parcela proveniente do aspecto 

ambiental. 

Em geral, quando este método é aplicado, a estimativa da influência de amenidades 

ambientais sobre o valor monetário das atividades humanas é feita empregando apenas 

relações entre valores e distâncias. O uso de técnicas de Sistemas Geográficos de 

Informações pode contribuir muito para o aperfeiçoamento deste método pois permite 

avaliar não só o efeito das distâncias, mas também dos obstáculos entre os pontos 

considerados. 

O método tem sido mais aplicado para avaliar os prejuízos ambientais do que os 

benefícios. Em termos de recursos hídricos, a suscetibilidade à ocorrência de 

alagamentos, a disponibilidade de água, a qualidade da água e a disponibilidade de 

serviços de esgoto, são alguns dos fatores que afetam o valor de propriedades urbanas 

e rurais. 

9.3.4 Método da Alteração de Produtividade 

Este método parte do princípio de que alterações no estado de certos atributos 

ambientais podem influenciar, direta ou indiretamente, os custos, a quantidade ou a 

qualidade da produção de bens e serviços transacionados em mercados. Portanto, os 

valores dessas variações na produtividade serviriam como uma estimativa do valor da 

alteração ambiental que as provocou. Um exemplo seria a redução da capacidade de 

armazenamento de um reservatório para irrigação devido ao assoreamento causado 

pelo desmatamento de uma área a montante e o consequente aumento da erosão. O 

valor do decréscimo da produção, causado pela diminuição da área irrigada (devido à 

menor disponibilidade de água) serviria para estimar parte do valor da cobertura vegetal 

removida. 

O método requer a estimativa das funções de produção dos produtores afetados tendo 

como argumento a qualidade do recurso ambiental. Uma vantagem apontada para este 

método seria o fato de não ser necessário determinar os custos de mitigação dos 

produtores afetados por poluição, pois estes seriam englobados nas funções de custo 

estimadas. 

9.3.5 Método Dose-Resposta 

É análogo ao método anterior sendo, porém, aplicado aos seres vivos. Consiste em 

determinar relações entre níveis de poluição e as respectivas respostas fisiológicas das 
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plantas, animais e seres humanos. Se o efeito da poluição for, por exemplo, a queda de 

rendimento na produção de uma cultura este efeito poderá ser valorado via mercado. A 

finalidade é quantificar o prejuízo através do conhecimento da função "dose-resposta" 

que é a relação que associa a incidência de problemas de saúde, perda da produção 

agrícola ou outros danos aos diversos níveis de qualidade ambiental. 

O método possui uma relativa simplicidade quando se trata de avaliar o efeito da 

poluição sobre animais e plantas, mas quando aplicado em situações que envolvam a 

saúde humana surgem questões complexas relativas ao valor da vida e da saúde 

humana. 

9.3.6 Método do Custo de Substituição ou Recuperação 

O uso do conceito do custo de substituição requer uma negociação social prévia que 

possibilite a reparação do dano através da restauração do ambiente afetado. Este custo 

pode indicar, em uma análise preliminar, os benefícios futuros em se tentar conservar o 

meio ambiente. O método é válido em situações onde normas, ou outro tipo de 

restrições, impõem que a recuperação do bem (ou área) degradado deva ser feita. Um 

exemplo simples é o reflorestamento. 

9.3.7 Método do Custo de Mitigação de Efeitos 

Este método trabalha com a determinação dos gastos efetuados pelos indivíduos no 

sentido de evitar os danos ambientais. Como exemplos poderiam ser citados o aumento 

do custo de potabilização de água derivado dos problemas de assoreamento do 

manancial devido a ocupação inadequada da bacia de drenagem. 

9.3.8 Método do Custo de Oportunidade 

Apesar de não ser considerada propriamente como uma técnica de valoração, o 

conceito do custo de oportunidade ("valor de um recurso em seu melhor uso alternativo") 

é de grande importância para a Economia Ambiental. Neste método, o valor que deve 

ser inicialmente estimado é o valor dos benefícios proporcionados pelas atividades 

causadoras de degradação ambiental. A partir deles, avaliar se existe o impacto 

ambiental gerado pode ser compensado pelos benefícios gerados e se existe alguma 

alternativa de uso do ambiente com geração de benefícios mais vantajosa. Por exemplo, 

uma área que é comprometida por atividade produtiva poderá deixar de atrair atividade 

turística que gere mais renda e empregos, não justificando o empreendimento em pauta. 



 

160 
 

9.4 Considerações finais 

A valoração ambiental pode ser empregada de diversas formas no processo de 

gerenciamento de recursos hídricos, sendo as principais: 

1. Análise de projetos e políticas; 

2. Determinação de preços "reais" para o uso dos recursos hídricos, buscando a 

internalização nos custos assumidos pelos usuários, dos custos ambientais 

provocados por estes usos, estimulando a eficiência econômica na apropriação dos 

recursos hídricos (o que é denominado no jargão da economia ambiental por 

"internalização das externalidades"); 

3. Estimativa dos custos e benefícios "reais" da alocação da água, em seus diferentes 

usos, a fim de subsidiar os processos de outorga; 

4. Estabelecimento de compensações pela degradação ambiental causada pelo uso 

dos recursos hídricos. 

É, porém, necessário garantir que os estudos de valoração ambiental forneçam sinais 

corretos para os decisores. Para tanto, é necessário: 

• Uma perspectiva crítica e bem fundamentada na utilização das metodologias, 

seja sob o ponto de vista prático como teórico; 

• Amplo conhecimento da fundamentação teórica das metodologias empregadas; 

• Adequada adaptação das metodologias à realidade socioeconômica e cultural 

da região de aplicação. 

Invariavelmente, qualquer valoração explicitamente exposta ao exame por parte dos 

planejadores e do público, é melhor do que nenhuma, pois a sua ausência pode 

significar alguma valoração implícita omitida ao exame do público. Tal posição não deve 

servir como justificativa para a aceitação de valores encontrados em pesquisas sem 

uma rigorosa análise da credibilidade, confiabilidade e precisão dos resultados obtidos. 

Mesmo a realização de um estudo, seguindo rigorosamente um determinado elenco de 

recomendações, não serve como garantia automática de seus resultados. É necessário 

sempre ponderar as limitações da metodologia e o uso pretendido para os resultados. 

Um outro importante aspecto a considerar é a necessidade de conhecimento da 

estrutura dos ecossistemas, suas funções e sinergismos a fim de evitar erros grosseiros 

na aplicação de ferramentas econômicas para valorar recursos ambientais. Uma 

aplicação simplista da teoria econômica convencional poderia induzir à conclusão de 

que o valor marginal de um determinado sítio ambiental aumentaria a medida em que 

sua área fosse reduzida, baseada na afirmação de que a medida em que ocorre uma 

redução na disponibilidade de um determinado recurso, ocorre um aumento no valor 
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que é atribuído à porção que resta disponível (relação entre valor e escassez). Este 

raciocínio, no entanto, não funciona corretamente quando o valor atribuído a um 

determinado sítio ambiental está relacionado com sua capacidade de suporte à vida. Se 

a área disponível para uma determinada espécie é reduzida para valores inferiores 

àqueles necessários para sua sobrevivência, em seu estado natural, o valor marginal 

da área, do ponto de vista da preservação daquela espécie, não apenas deixa de 

crescer com a redução da área, como torna-se nulo. 

Valorar recursos ambientais é uma tarefa complexa e que exige uma abordagem 

multidisciplinar. Esta abordagem não se limita à participação fragmentada de 

especialistas de diferentes áreas atuando em partes estanques do estudo. É necessária 

uma intervenção conjunta de profissionais que sejam especialistas em suas respectivas 

áreas, mas que possuam uma parcela de conhecimento significativo nas demais áreas 

envolvidas. 
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10 Criação de Áreas Sujeitas à Restrição de Uso, para a Proteção dos 

Recursos Hídricos 

De acordo com a Lei Federal nº 9.433/1997, em seu artigo 7º, o conteúdo mínimo dos 

planos de recursos hídricos deve contemplar propostas para a criação de áreas sujeitas 

à restrição de usos dos recursos hídricos, com vistas à sua proteção. Essa previsão 

consta também da Lei Estadual do Espírito Santo nº 10.179/2014, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo – SIGERH/ES e dá outras 

providências. O artigo 9º apresenta os aspectos que deverão constar prioritariamente 

do PERH e em seu inciso VIII prevê as propostas para a criação de áreas sujeitas à 

restrição de uso, para proteção dos recursos hídricos. 

Trata-se de um tema polêmico e que ainda não dispõe de resolução com diretrizes em 

nível nacional que possam disciplinar sua aplicação. De toda forma, tem sido iniciada 

sua aplicação e discussão nos planos de bacias hidrográficas mais recentes elaborados 

pela ANA – Agência Nacional de Águas, exemplificando os dos rios Paranapanema, 

Grande e Paraguai que começaram a abordar de forma mais objetiva. Outros planos de 

bacias hidrográficas ou mesmo planos estaduais de recursos hídricos abordaram o tema 

apenas de forma superficial, principalmente indicando como possibilidades para criação 

de um programa para a execução posterior, sem propostas objetivas no plano 

propriamente dito. 

Quanto à origem do termo e da ideia, importante lembrar o texto original do artigo 24 da 

Lei nº 9.433/1997. Apesar de vetado na versão final aprovada na referida lei, tratava de 

uma breve descrição sobre possibilidades de compensação a municípios como um dos 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A compensação a municípios 

se manteve como um dos instrumentos da referida lei, mas teve sua descrição vetada 

em seu artigo 24. Seu texto original previa que “poderão receber compensação 

financeira ou de outro tipo os Municípios que tenham áreas inundadas por reservatórios, 

ou sujeitas a restrições de uso do solo com finalidade de proteção de recursos hídricos”. 

O argumento principal apresentado à época foi que tal mecanismo compensatório aos 

municípios não encontrava apoio na Constituição Federal, tendo sido, portanto, vetado 

pelo Presidente da República o artigo 24 e seus parágrafos. De toda forma, apresentava 

a ideia relacionada à proteção e conservação dos recursos hídricos por meio de áreas 

de restrição de usos. 

No caso específico do Espírito Santo, a compensação em recursos hídricos foi aprovada 

como um dos instrumentos, mas em seu artigo 47 dispôs que deverão ainda ser 
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definidos em legislação específica os mecanismos compensatórios de pagamento pelos 

serviços ambientais prestados pela conservação e melhoria da quantidade e da 

qualidade dos recursos hídricos. A mesma lei dispõe que os projetos de lei em questão 

deverão ser previamente encaminhados ao CERH – Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos para análise e contribuições. Dessa forma, considerando que a restrição de 

usos pode levar à conservação e melhoria relacionada aos aspectos de quantidade e 

qualidade, cabe a posterior discussão da possibilidade de desenvolvimento de ações de 

compensação a municípios ou mesmo a usuários em situações de restrição de usos. 

De acordo com a análise dos planos já desenvolvidos e que vêm evoluindo no conceito 

de áreas de restrição de usos, são apresentadas propostas de três categorias de 

restrição de usos, conforme será descrito em detalhe e delimitado nos itens seguintes, 

de acordo com critérios a serem detalhados em cada item. As três categorias propostas 

são: 

• Categoria R1 – Restrição Total: Para essa primeira categoria, são consideradas 

situações em que não deve ser permitida a implantação de novas captações de 

água ou intervenções em recursos hídricos e devem ser desenvolvidas ações 

visando a verificação daquelas captações que podem continuar, como é o caso 

de usos tradicionais para abastecimento humano; 

• Categoria R2 Restrição parcial por meio de uso de critérios técnicos: Esse caso 

deve ocorrer quando a bacia hidrográfica já se encontra em situação de 

comprometimento hídrico extremo, com conflitos constantes pelo uso da água. 

Nesse caso, devem ser mantidos os usos de recursos hídricos atuais, mas 

devem seguir critérios técnicos relacionados ao uso racional, tratando de 

aspectos quali-quantitativos, como será apresentado nos itens a seguir. Para 

isso, devem ser estabelecidos de forma clara os critérios de uso racional, ligados 

a índices de uso da água para cada setor usuário a serem aplicados nessas 

áreas e devem ser estabelecidos prazos de transição para que os usuários se 

adequem a eles. Essas situações devem ser estabelecidas de forma temporária, 

enquanto a bacia ou sub-bacia estiver em situação de alto índice de 

comprometimento hídrico e, durante esse período, não deve ser aprovada a 

implantação de novos usos da água e os usos da água atuais devem ter o prazo 

de transição para adequação aos critérios de uso racional, com incentivos para 

tal; 

• Categoria R3 – Restrição Parcial por meio de uso de critérios técnicos: Essa 

situação deve ocorrer no caso de bacias ou sub-bacias hidrográficas com índices 
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altos de comprometimento hídrico médio e potencial incremento, mas que ainda 

não se encontram em colapso, como no caso da categoria R2. Nesse caso, 

propõe-se a manutenção dos usos de recursos hídricos atuais e podem ser 

implantados novos usos de águas, mas todos devem seguir critérios restritivos 

de uso racional por meio de índices estabelecidos por setor usuário. No caso 

dos usos atuais, assim como no caso da categoria R2, propõe-se que seja 

estabelecido um prazo de transição e incentivos fiscais (disponibilização de 

recursos públicos), ambientais (maior facilidade para obtenção de autorizações) 

e técnico (apoio de órgãos públicos e federações ou sindicatos de usuários) para 

a adequação. Por outro lado, a grande diferença em relação à categoria R2 é 

que, em função da situação ainda não tão crítica em termos de 

comprometimento hídrico, seria permitida a implantação de novos usos, 

contanto que já estejam de acordo com os critérios de uso racional 

estabelecidos.  

Vale ressaltar, quanto às categorias R2 e R3, que podem ser mantidos os usos de 

recursos hídricos, contanto que sejam adequados a condições específicas, que se 

referem a critérios e índices de uso racional. 

Além disso, é importante ressaltar que tratam de propostas a serem consideradas no 

âmbito do PERH/ES e que ainda devem ser discutidas em nível do CERH, 

principalmente quanto aos critérios de uso racional, prazos e incentivos para adequação 

dos usos de recursos hídricos. Dessa forma, essas propostas devem ser pautadas para 

discussão pelo CERH e pela AGERH visando a aprovação em resolução específica com 

os critérios e procedimentos a serem adotados. 

10.1 Unidades de Conservação e Terras Indígenas Existentes no Espírito 

Santo 

De uma forma geral, as Unidades de Conservação (UCs) e as Terras Indígenas (TIs) 

constituem áreas legalmente protegidas. Compete à União a gestão dos recursos 

hídricos localizados em terras indígenas, enquanto no caso das UCs, são estabelecidas 

as competências específicas de atuação em função da posse e domínio públicos. Assim, 

são considerados como de domínio da União os trechos de cursos d'água e espelhos 

d'água localizados em terras indígenas e nas seguintes categorias de unidade de 

conservação estabelecidas pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (Lei Federal nº 9.985/2000): Estações Ecológicas, Reservas 

Biológicas, Parques Nacionais, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, Reservas 

de Fauna e Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Da mesma forma, há UCs de 



 

165 
 

gestão estadual ou mesmo municipal como APAs – Áreas de Proteção Ambiental, 

parques, monumentos naturais e reservas. 

O Quadro 10.1 apresenta as Unidades de Conservação existentes no Espírito Santo, 

classificadas quanto sua categoria e esfera. 

Quadro 10.1 – Unidades de Conservação no Espírito Santo. 

Unidade de Conservação Categoria Esfera Quantidade 

Proteção Integral 

Estação Ecológica Municipal 3 

Monumento Natural 

Estadual 2 

Federal 1 

Municipal 2 

Parque 

Estadual 5 

Federal 3 

Municipal 21 

Refúgio de Vida Silvestre Federal 1 

Reserva Biológica Federal 6 

Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental 

Estadual 5 

Federal 2 

Municipal 11 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

Municipal 1 

Floresta Federal 3 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

Municipal 4 

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 

Estadual 44 

Federal 8 

Total Geral 122 

Fonte: IBGE, 2014; MMA, 2017; IEMA, 2017. 

No caso das Terras Indígenas – TIs verificou-se existência formalizada de três 

comunidades, todas localizadas no município de Aracruz de acordo com a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI, 2017), sendo estas apresentadas no Quadro 10.2. Nessas 

comunidades, foi verificada a presença de etnias Guarani e Tupiniquim, sendo suas 

principais características e padrões culturais: 

• Guarani (Guarani-Mbya): Índios que vieram do sul do país na década de 60, 

ainda preservam suas características como: a língua, a religião, o artesanato e 

suas manifestações culturais; 

• Tupiniquim (Tupinikim): São índios remanescentes do município de Aracruz 

e, devido ao contato com o homem branco, vieram a perder algumas de suas 

características, porém ainda preservam grupos culturais como referência da sua 

cultura. 
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Quadro 10.2 – Terras Indígenas do Espírito Santo. 

Terra Indígena Etnia UF Município Superfície (ha) 

Caieiras Velha II Guarani-Mbya, Tupiniquim ES Aracruz 57,3935 

Comboios Guarani-Mbya, Tupiniquim ES Aracruz 3.872,14 

Tupiniquim Tupiniquim ES Aracruz 14.282,80 

Fonte: FUNAI, 2017. 

Conforme apresentado no Diagnóstico do PERH/ES, as comunidades indígenas em 

questão sofrem com as alterações ambientais decorrentes da monocultura de eucalipto 

na região. Os índios buscam manter a agricultura tradicional com cultivo de alimentos 

para consumo próprio e preservando o “descanso” do solo por um período de dois anos, 

uso de calendário lunar, além da manutenção e preservação das áreas de mata. Além 

disso, importante atividade para os indígenas trata da pesca, que demanda uma 

condição específica de conservação dos recursos hídricos em suas áreas. 

Com essas premissas apresentadas, propõe-se que essas UCs e TIs sejam 

formalmente consideradas como áreas de restrição de usos com vistas à proteção dos 

recursos hídricos. No que se refere à categoria, deve ser dividida em função de sua 

classificação em ato de criação como proteção integral ou uso sustentável e no 

respectivo plano de manejo. As UCs estabelecidas como proteção integral juntamente 

com as terras indígenas seriam consideradas como categoria R1 e, portanto, seria 

permitido apenas o uso tradicional de comunidades já existentes nesses locais, sem a 

implantação de novos usos para outras tipologias de intervenções. Por outro lado, nas 

UCs estabelecidas como uso sustentável, seria possível a sua consideração na 

categoria R2 ou R3 em função do respectivo plano de manejo e, ainda, propõe-se que 

a AGERH e o CERH aprovem critérios de uso racional da água e que sejam 

recomendados para inserção em seus planos de manejo. Essa recomendação deve ser 

apresentada e articulada com o órgão ou entidade responsável pela gestão da 

respectiva UC. Para as UCs que não tiverem, ainda, os respectivos planos de manejo 

aprovados, propõe-se que seja desenvolvida articulação entre a AGERH e o órgão 

responsável pela aprovação do respectivo plano de forma a inserir os critérios de uso 

racional a serem estabelecidos pelo CERH. Dessa forma, no interior dessas áreas 

seriam aprovados apenas os usos de recursos hídricos que seguirem os critérios em 

questão. A Figura 10.1 mostra a localização das terras indígenas e unidades de 

conservação já existentes no Espírito Santo. 
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Figura 10.1 – Unidades de Conservação e Terras Indígenas no Espírito Santo. 
Fonte: IBGE, 2014; MMA, 2017; IEMA, 2017; FUNAI 2017. 

 

10.2 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 

No Estado do Espírito Santo há uma série de áreas estudadas e que foram 

estabelecidas como Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade – APCBs 

pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA. De uma forma geral, seu estabelecimento 
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pelo MMA tem o objetivo principal de subsidiar a formulação e implementação de 

políticas públicas, programas, projetos e atividades voltadas à: conservação in situ da 

biodiversidade; utilização sustentável de componentes da biodiversidade; recuperação 

de áreas degradadas e de espécies sobre-exploradas ou ameaçadas de extinção, 

dentre outros. Elas não são, ainda, protegidas por lei, mas são propostas para que os 

estados ou a União formalizem sua proteção ao longo do tempo. A classificação do 

MMA é realizada em função de índices de prioridade nos seguintes níveis: alta, muito 

alta e extremamente alta. No caso do Espírito Santo, essas áreas foram mapeadas e 

foram apresentadas no Diagnóstico, sendo reapresentadas na Figura 10.2. Usualmente, 

são indicadas para a criação de UCs, fomento ao uso sustentável, recuperação de áreas 

degradadas, corredores ecológicos, entre outras possibilidades visando à preservação, 

conservação ou recuperação. 

Propõe-se que seja desenvolvida discussão entre os órgãos ambientais e de recursos 

hídricos e nos respectivos conselhos de política ambiental e de recursos hídricos 

visando à definição daquelas APCBs que deverão ser formalizadas como UCs ou outras 

formas de preservação, estabelecendo juntamente as restrições de uso de recursos 

hídricos visando à sua preservação. A discussão e formalização deve ser iniciada por 

meio daquelas como prioridade extremamente alta, seguindo para as outras de menor 

prioridade. À medida que é formalizada a criação da unidade referente a cada APCB, 

estabelece-se o respectivo plano de manejo e propõe-se sua categoria de restrição de 

uso e os índices de uso racional a serem seguidos. No caso das unidades aprovadas 

como de proteção integral, seriam estabelecidas como categoria R1 de restrição de 

usos, permitindo apenas os usos para comunidades tradicionais e já existentes. Para 

as outras unidades estabelecidas como uso sustentável, poderiam ser consideradas 

como categoria R2 ou R3 em função do plano de manejo aprovado. 

Enquanto não ocorre tal formalização e visto que a classificação das APCBs se dá em 

função de categorias de importância biológica para a conservação, procurou-se 

incorporar tais áreas na avaliação da restrição de uso de recursos hídricos com a atual 

especificação: as localidades consideradas com prioridade extremamente alta foram 

vinculadas à categoria R1, as de prioridade muito alta como R2, enquanto as 

consideradas altas foram integradas à categoria R3. 
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Figura 10.2 – Áreas Prioritárias de Conservação da Biodiversidade. 

Fonte: MMA, 2016. 

 

10.3 Áreas com Comprometimento Hídrico Crítico ou em Colapso 

As propostas de áreas de restrição de uso devem também considerar aquelas 

relacionadas aos índices de comprometimento hídrico. Esse foi o princípio proposto para 

as categorias R2 e R3 em que a restrição deve se dar por meio do estabelecimento de 
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índices de uso racional e das autorizações para a implantação de novos 

empreendimentos ou a adequação para os já implantados em cada área. Para isso, 

foram buscadas as informações do prognóstico desenvolvido, que utilizou o Índice de 

Comprometimento Hídrico – ICH obtido por meio da relação entre as demandas e a 

disponibilidade hídrica de cada bacia hidrográfica. As demandas hídricas foram 

estabelecidas para a cena atual e para cenas futuras de curto, médio e longo prazos e 

a disponibilidade hídrica foi considerada para a situação atual com a vazão de referência 

adotada para outorgas de águas de domínio do Espírito Santo, no caso a Q90 – vazão 

de permanência igualada ou superada em 90% do tempo. 

Foram estabelecidas cinco classes de ICH em função dos diferentes níveis de 

comprometimento, de acordo com o apresentado no Quadro 10.3. 

Quadro 10.3 – 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, 2018 (Prognóstico do PERH/ES). 

Dessa forma, propõem-se as seguintes restrições: 

• Categoria R2 para os trechos de cursos de água verificados com ICH superior a 

100% para a cena atual. Nesses casos, conforme apresentado na 

contextualização do capítulo, não seria permitida a implantação de novos usos 

consuntivos de águas e seriam estabelecidos índices de uso racional, com 

prazos e incentivos para os usos existentes se adequarem; 

• Categoria R3 para os trechos de cursos de água verificados com ICH entre 75% 

e 100%. Nesses casos, a situação já se encontra crítica e devem ser 

estabelecidas ações de gestão propostas, nesse caso, por meio da restrição de 

usos. Sendo assim, como no caso da categoria R2, propõe-se que a restrição 

de usos seja estabelecida por meio da consideração de índices de uso racional 

que com isso levariam à redução do comprometimento hídrico e, com isso, 

poderiam ser implantados novos empreendimentos. Para os usos atuais, deve 

ser estabelecido um prazo para a adequação aos índices, enquanto os novos 

usos já devem ser implantados seguindo índices restritivos de uso racional. 
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A Figura 10.3 apresenta o balanço hídrico quantitativo obtido para cena atual do 

PERH/ES, com as ottobacias classificadas de acordo com os ICHs estabelecidos e, 

portanto, de acordo com as categorias de uso racional propostas para restrição de usos. 

 

10.4 Proposta de Áreas de Restrição de Uso dos Recursos Hídricos 

Realizou-se, então, o cruzamento espacial das ottobacias e áreas de conservação já 

categorizadas, de forma a se identificar possíveis sobreposições de diferentes classes 

de restrição, para as quais foi mantida a categoria mais restringente. O resultado desde 

procedimento, que pode ser averiguado na Figura 10.4 originou uma grande área na 

porção centro-norte do Estado com restrição no nível da categoria R2, principalmente 

nas UGRHs de Itaúnas, São Mateus e Doce, em regiões com predomínio de cultura de 

café, cana-de-açúcar e pastagem. 

Em uma análise adicional, quando ainda incorporadas as Áreas Prioritárias de 

Conservação de Biodiversidade, verifica-se a inclusão de regiões com restrição total na 

porção sul do Espírito Santo e uma grande porção do litoral do município de Linhares, 

como observa-se na Figura 10.5. Ressalta-se, porém, que como as APCBs ainda não 

são protegidas formalmente, tais resultados seriam como um planejamento para um 

maior horizonte do que quando considerados apenas os resultados do Balanço Hídrico 

quantitativo do Estado juntamente com as áreas de conservação já existentes. 
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Figura 10.3 – Balanço Hídrico Quantitativo com Disponibilidades Superficiais para a 
Cena Atual. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 10.4 – Áreas de Restrição de Uso de Recursos Hídricos Propostas. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Figura 10.5 – Áreas de Restrição de Uso de Recursos Hídricos Propostas, incorporadas 
as Áreas Prioritárias de Conservação de Biodiversidade. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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11 Capacitação de Produtores Rurais para Conservação de Solo e Água 

A capacitação técnica dos produtores rurais constitui-se em ação básica para garantir a 

adoção de boas práticas de conservação da água, do solo e das florestas, e contribuir 

para vários programas do PERH/ES. As práticas agrícolas inadequadas que levam à 

degradação das terras e do meio ambiente podem em muitas situações serem bem 

identificadas. Suas causas podem estar em mecanismos como a pressão fundiária, a 

pobreza e a falta de oportunidades de renda que levam à procura de rentabilidade 

econômica a curtíssimo prazo, os quais são complexos e cujas soluções se encontram 

em outros âmbitos das políticas públicas. Mas podem ser também ocasionados pelo 

desconhecimento. 

A experiência tem indicado que os sistemas produtivos sustentáveis são os que adotam 

técnicas que visem reduzir riscos ambientais. As práticas de conservação de água, do 

solo e das florestas têm sido em geral pouco eficientes no combate das causas da 

erosão e degradação dos solos. Algumas razões que podem ser identificadas são: (i) 

controle do volume e da velocidade do escoamento da água sem consideração do 

sistema de produção e das condições socioeconômicas e sem estimular a participação 

dos agricultores em todas as fases do processo; (ii) ações pontuais baseadas 

principalmente em obras físicas, sem considerar o uso e o manejo dos recursos de água 

e solo, e o enfoque multidisciplinar. 

Para superar estas deficiências de uso da água, do solo e das florestas são relevantes 

os programas de capacitação de produtores rurais. A proposta apresentada de 

capacitação tem as seguintes bases: 

• Promover a conservação de água, do solo e das florestas por meio do seu uso 

e manejo adequados, sendo que as ações devem estar focadas em melhorar o 

manejo das terras e não somente em executar obras de conservação de solos; 

as obras físicas devem servir como apoio para diminuir os riscos de erosão e 

deterioração dos recursos naturais. 

• Incrementar a cobertura de solo para reduzir o impacto das gotas de água de 

chuva, aumentar a infiltração de água no solo e como consequência reduzir o 

escoamento superficial e o processo erosivo. 

• Melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. 
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• Promover o uso da paisagem por meio de um planejamento de manejo de terras 

com a participação dos usuários (espacial e temporal) com o objetivo de buscar 

usos que tenham uma maior relação com as aptidões da terra. 

• Realizar práticas adicionais específicas de conservação de águas e de solos 

para reduzir a velocidade, desviar o escoamento e reter as partículas de solo em 

suspensão. 

• Recuperar áreas degradadas combinando práticas vegetativas e mecânicas 

focadas na bioengenharia. 

A relação da estratégia técnica com a aptidão das terras deve considerar dois aspectos:  

(i) Áreas de alta aptidão: nestas terras deve-se intensificar tecnologia para 

explorar ao máximo o potencial de produção e privilegiar a produtividade, 

sem, no entanto, desconsiderar os princípios de sustentabilidade; 

(ii)  Áreas de baixa aptidão: nestas terras deve-se intensificar o manejo. Isto 

significa que em hipótese alguma devem permanecer descobertas ao longo 

do ano, para evitar o impacto de gotas. Mais que a produtividade, nestes 

casos deve-se focar o manejo e a tecnologia no controle da erosão e da 

perda de água e matéria orgânica. 

Um resumo da estratégia para conservação de água e de solo, e seus objetivos, é 

apresentado na Figura 11.1. São considerados dois níveis de aptidão de terras para a 

agropecuária: baixa e alta. No caso de baixa aptidão a proposta é de aprimoramento do 

manejo. Se for alta, a proposta é a intensificação da aplicação de tecnologias para 

aumento da produção. Em ambos os casos. Existem quatro atividades que deverão ser 

promovidas, mostradas na Figura 11.1: aumento da cobertura vegetal e da infiltração da 

água, e controle do escoamento superficial e da contaminação, que deverão ser 

adaptadas à condição de manejo e de introdução de tecnologias, que dependem da 

aptidão das terras. 

Para que os beneficiários finais desta proposta de capacitação, os produtores rurais, 

contem com uma assistência técnica qualificada, entende-se que será necessário iniciar 

o processo de capacitação com os técnicos das instituições de assistência técnica que 

atuam no Estado do Espírito Santo (em especial os da INCAPER, das empresas de 

celulose, café e cana de açúcar, das Prefeituras Municipais e de outras instituições 

como cooperativas e órgão de pesquisa). 
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SUPERFICIAL

 

Figura 11.1 – Objetivos da estratégia de conservação do solo e da água. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

O processo erosivo está presente em toda e qualquer bacia hidrográfica nas quais são 

desenvolvidas ações antrópicas e não é diferente no Estado do Espírito Santo. No 

entanto, o Relatório de Diagnóstico evidenciou que, devido a características 

geográficas, edafoclimáticas, de uso das terras e de elementos históricos e culturais, 

entre outros, algumas regiões apresentam maiores riscos de erosão do solo e 

degradação das terras. 

Isto posto, propõe-se como estratégia de priorização para realização de capacitação o 

mapa de perdas de solo do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2006), apresentado na 

Figura 11.2. Neles foram estimadas as perdas de solo pela Equação Universal de 

Perdas de Solos (EUPS) no âmbito da elaboração do Atlas das Áreas com Potencial de 

Riscos do Estado do Espírito Santo (ARES). Como pode ser verificado, na parcela 

noroeste do Estado estão localizadas as maiores áreas com potencial erosivo. 

Propõe-se que para início do programa de capacitação sejam considerados os 

municípios onde são encontradas áreas com perdas de solo maiores que 5 t/ha/ano e, 

gradualmente, abrangendo aqueles com áreas com perdas maiores que 4 t/h/ano e 

assim por diante. 

Detalhes do programa estão apresentados no relatório dos programas (volume I). 
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Figura 11.2 – Mapa de perdas de solo do Estado do Espírito Santo. 
Fonte: Espírito Santo, 2006. 
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12 Pagamentos por Serviços Ambientais e Mecanismos de Adesão 

Voluntária 

O Estado do Espírito Santo apresenta áreas degradadas, nas quais a infiltração de água 

no solo está aquém da capacidade natural. A redução da infiltração representa uma 

elevação do deflúvio superficial instantâneo, o que acarreta a redução do 

armazenamento de água no solo. Com isto, são observados tanto o aumento da vazão 

máxima gerada por precipitações intensas, como a depleção excessiva nas estiagens, 

por redução do fluxo de base e, portanto, das vazões. Além disto, a redução da 

infiltração alimenta os processos erosivos, o assoreamento dos cursos de água, a perda 

de nutrientes do solo e a redução da cobertura vegetal, em um processo cíclico e 

impactante no meio ambiente e na produção agropecuária. Da mesma forma, existem 

preocupações sobre o uso de pesticidas nas atividades agropecuárias que possam vir 

a contaminar os solos e as águas da bacia, e comprometer a saúde de seus habitantes 

e dos consumidores de seus produtos. 

A revitalização de bacias constitui um programa eficiente para a produção de benefícios 

ambientais e econômicos permanentes. Envolve 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. Embora seja, em grande extensão, de 

interesse ou responsabilidade do proprietário rural, a revitalização enfrenta limitações à 

sua aplicabilidade prática, devido ao desconhecimento de seus benefícios e a limitações 

financeiras da atividade rural. Para permitir o avanço destes empreendimentos há 

necessidade de estímulos diversos, com aportes de recursos públicos e de instituições 

com interesse nas melhorias ambientais resultantes. 

Neste sentido, existem duas vertentes principais que se propõe sejam estimuladas pelo 

PERH/ES: o Pagamento por Serviços Ambientais – PSA e a adoção de Mecanismos de 

Adesão Voluntária - MAV (que em uma de suas alternativas envolve Certificações). 

O PSA 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, por exemplo. Os MVA não geram pagamentos por boas práticas, 

como o PSA, mas agregam valor ao produto do beneficiário, com eventual emprego de 

certificações. Um exemplo, são as certificações dos produtos orgânicos que por sua 

natureza têm valor de mercado superior aos não-orgânicos, devido à maior disposição 

a pagar dos seus consumidores. 
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Os MVA são mais efetivos quando a relação entre as boas práticas e o produto é direta 

e evidente. Por exemplo, o cultivo de produtos agrícolas sem uso de pesticidas, ou a 

agricultura orgânica, como é denominada. O PSA é mais efetivo quando as relações 

entre as boas práticas e a produção são indiretas, não evidentes ou inexistentes. Isto 

ocorre na recuperação da mata ciliar, por exemplo, que afeta indiretamente a produção 

agropecuária de uma propriedade, ou simplesmente de nenhuma maneira a afeta. Os 

produtos da propriedade não ficam necessariamente mais valorizados no mercado 

devido às práticas adotadas, e por isto deve ser previsto um pagamento direto como 

forma de estímulo. 

O uso de PSA e de MVA pode ser simultâneo na mesma propriedade: um agricultor 

pode ser beneficiário de um PSA por promover a recuperação da mata ciliar de sua 

propriedade e, ao mesmo tempo, ter sua produção certificada em um MVA por adotar a 

agricultura orgânica, por exemplo. As duas vertentes desse programa de estímulo às 

boas práticas rurais serão a seguir detalhadas. 

12.1 Pagamento por Serviços Ambientais 

Já existe um Programa de Compensação Ambiental de natureza similar implantado no 

Espírito Santo, denominado Programa Reflorestar13. Trata-se de “uma iniciativa do 

Governo do Estado do Espírito Santo e tem como objetivo promover a restauração do 

ciclo hidrológico por meio da conservação e recuperação da cobertura florestal, com 

geração de oportunidades e renda para o produtor rural, estimulando a adoção de 

práticas de uso sustentável dos solos”. Pode participar deste programa “todo proprietário 

de área rural (com prioridade para o pequeno produtor rural) que destina ou queira 

destinar parte de sua propriedade para fins de preservação do meio ambiente ou para 

práticas rurais sustentáveis”. 

Os produtores selecionados recebem como benefícios o pagamento pelos serviços 

ambientais prestados “em reconhecimento aos benefícios gerados pela floresta nativa 

conservada ou em recuperação” e apoio financeiro para aquisição de insumos (mudas, 

material para cercas, adubo, etc.) para plantio de novas áreas. As modalidades de apoio 

são descritas no Quadro 12.1 e os valores máximos investidos no Quadro 12.2. 

A formalização da contratação é feita mediante assinatura de contrato entre o produtor 

rural e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), com a 

definição dos usos a que se destinam os recursos aportados. Os valores a serem pagos 

são dimensionados com base em projeto técnico que integra o contrato, elaborado por 

                                                
13 Página-web do Governo do Estado do Espírito Santo: https://www.es.gov.br/programa-
reflorestar. 

https://www.es.gov.br/programa-reflorestar
https://www.es.gov.br/programa-reflorestar
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profissional indicados pelo Reflorestar, sendo a aplicação correta dos recursos 

fiscalizada anualmente pela unidade de gerenciamento do programa. 

Quadro 12.1 – Modalidades de apoio previstas no Programa Reflorestar. 

• Floresta em Pé: Pagamento por florestas conservadas e elegíveis para essa modalidade, 
podendo ser reconhecidos para fins de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) até 10 
hectares por propriedade rural; 

• Regeneração Natural: Aquisição de insumos necessários ao isolamento de uma área 
para que ocorra a sua recuperação natural, e Pagamento pelos Serviços Ambientais (PSA) 
gerados; 

• Recuperação com Plantio: Aquisição de insumos necessários para o plantio de mudas 
de espécies nativas da Mata Atlântica e Pagamento pelos Serviços Ambientais; 

• Sistemas Agroflorestais: Aquisição de insumos necessários para implantação de 
sistemas que combinam espécies florestais com culturas agrícolas como café, cacau, 
palmito, banana, dentre outras; 

• Sistemas Silvipastoris: Aquisição de insumos necessários para implantação de sistemas 
que combinam árvores com pastagens; 

• Floresta Manejada: Aquisição de insumos necessários para implantação de culturas 
florestais para o manejo florestal (sem corte raso). 

Fonte: Governo do Espírito Santo, página-web https://www.es.gov.br/programa-reflorestar, 
acesso em julho de 2018. 

Quadro 12.2 - Valores máximos investidos pelo Programa para aquisição de insumos e 
para o Pagamento pelos Serviços Ambientais. 

Modalidade Aquisição de Insumo (R$/ ha)* PSA (R$/ ha/ano)* 

Floresta em pé Não aplicável R$ 286,79 

Recuperação com plantio R$ 9.686,96 R$ 254,92 

Regeneração natural R$ 3.122,77 R$ 223,06 

Sistema agroflorestal R$ 10.196,80 Não aplicável 

Silstema silvipastoril R$ 4.301,78 Não aplicável 

Floresta manejada R$ 6.755,38 Não aplicável 

*Os valores informados são calculados com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e 
serão atualizados anualmente. 

Fonte: Governo do Espírito Santo, página-web https://www.es.gov.br/programa-reflorestar, 
acesso em julho de 2018. 

 

Este programa de Compensação Ambiental ou em Recursos Hídricos a rigor, não se 

insere como um Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA. Estes 

últimos são estabelecidos quando uma parte produz os serviços ambientais que são 

usados por outra parte que, em função do que recebe, paga a quem produz pelos seus 

serviços. Um exemplo são agricultores que por aderirem a boas práticas de uso de água 

e solo evitam a poluição de captações de água de uma concessionária de serviços de 

abastecimento público de água que, para manter a qualidade da água que usa, se 

dispõe a pagar aos agricultores pelo serviço que prestam. O Programa Reflorestar é um 

Programa de Compensação que é efetivo quando os beneficiários dos serviços 

prestados são esparsos, sem disposição de pagamento por estes serviços, incluindo as 

futuras gerações. Como não há possibilidade de ser identificado um ente que pague 
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pelos serviços que recebe, o governo paga uma compensação por eles, de forma a 

estimulá-los. Como os recursos vêm do tesouro público, seria como se toda sociedade 

se cotizasse para pagar por estes serviços. 

Propõe-se a extensão do Programa Reflorestar, de Compensação em Recursos 

Hídricos, para abranger os serviços relacionados ao controle e conservação dos 

recursos hídricos dentro do escopo do Programa Produtor de Água - PPA da Agência 

Nacional de Águas – ANA, que é um PSA. Este programa foi criado em 2001 visando a 

reversão da “situação de muitas bacias hidrográficas, em que o uso inadequado do solo 

e dos recursos naturais concorreu para a degradação dos recursos hídricos”14. O PPA 

prevê o apoio técnico e financeiro à execução de ações em projetos que promovam a 

recuperação e conservação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva 

Legal, manutenção de áreas com vegetação nativa, construção de terraços em nível, de 

bacias de captação e infiltração de águas de chuva, adequação de estradas vicinais, 

entre outros. 

A efetivação do programa é realizada por meio “de articulações e parcerias entre 

instituições das esferas municipal, estadual, federal e privada, visando a adoção de 

Pagamento por Serviços Ambientais – PSA como um instrumento de incentivo aos 

produtores rurais que adotarem, de forma voluntária, práticas voltadas à conservação 

de água e solo”. Os projetos são de adesão voluntária e voltados a produtores rurais 

que se proponham a adotar práticas e manejos que promovam conservação de água e 

solo em suas propriedades. É prevista a remuneração dos produtores rurais 

participantes, pois os benefícios das boas práticas transbordam os limites das 

propriedades rurais e chegam aos demais usuários de água da bacia. 

A ANA, por meio do PPA, apoia projetos que contam com a parceria de associações 

locais ou regionais, prefeituras, comitês de bacia hidrográfica, agências reguladoras, 

produtores rurais, companhias de saneamento, de energia elétrica, empresas, 

associações comercias, turísticas, entre outros entes que possam contribuir. Os papéis 

e as responsabilidades são estabelecidos com o andamento do PPA. 

A ANA não contribui com recursos financeiros para o pagamento por serviços 

ambientais. Estes devem ser aportados por parceiros previamente definidos no âmbito 

do arranjo organizacional do projeto. Recursos financeiros da ANA, no entanto, podem 

                                                
14 Agência Nacional de Águas (2014) Programa Produtor de Água. Seleção de propostas, 
Chamamento Público no. 002/2014. Acesso em julho de 2016 em: 
http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/Chamamento%20002%202014%20-
%20Retifica%C3%A7%C3%A3o%202.pdf 
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ser aportados em práticas de conservação de solo e água e na capacitação, a serem 

definidas. 

Existem dificuldade fiscais para definição deste pagamento por serviços ambientais. 

Como não há legislação a respeito, ele foi caracterizado como uma prestação de 

serviços, incidindo, assim, imposto de renda e a contribuição ao INSS (federais), e o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), municipal. 

Para fins de isenção desse imposto municipal (ISSQN) algumas prefeituras municipais 

têm buscado a aprovação de leis municipais que isentem os participantes de PSA de 

impostos. 

No âmbito federal, inexiste também lei que promova esta isenção. Existe um Projeto de 

Lei Federal no. 792/2007 que, portanto, está em discussão há mais de uma década no 

Congresso Nacional, dispondo que “os valores monetários percebidos pela prestação 

de serviços ambientais: I – ficam isentos do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; II – não integram a 

base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP ou da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS)” de forma a facilitar a implementação 

de programas de PSA no Brasil. Esta é uma demanda ainda a ser atendida, no âmbito 

da legislação. 

12.1.1 Elaboração do Projetos 

De acordo com o Manual Operativo do Programa Produtor de Água da ANA15 a 

metodologia de elaboração dos projetos deverá envolver “a integração das ações da 

Agência com os interessados em desenvolver parcerias em projetos de pagamento por 

serviços ambientais de proteção hídrica. Os interessados em ingressar no Programa, e 

que solicitarem via ofício dirigido ao Diretor-Presidente da ANA, poderão receber 

assistência técnica para a elaboração de projetos. .... A ANA pode disponibilizar 

recursos financeiros para a implantação de práticas de conservação de solo e água por 

meio de convênios ou contratos de repasse...” 

Os usos prioritários dos recursos repassados pela ANA são: 

1. Práticas mecânicas: voltadas à conservação do solo e água, tais como 

subsolagem, construção de terraços, de barragens de captação e infiltração de 

água de chuva (caixas secas ou barraginhas), de barragens subterrâneas, 

                                                
15 Agência Nacional de Águas (Brasil). Manual Operativo do Programa Produtor de Água / 
Agência Nacional de Águas. 2ª Edição. Brasília: ANA, 2012. 
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readequação de estradas rurais e outras tecnologias adaptáveis à região de 

implantação do projeto; 

2. Recuperação florestal: voltadas ao restabelecimento da cobertura vegetal com 

fins de proteção hídrica, e pode incluir o cercamento de áreas, produção de 

mudas, plantio, enriquecimento, regeneração natural e conservação; 

3. Atividades de educação ambiental: palestras, cursos, reuniões, seminários, 

eventos, material de divulgação e de consumo, logística, e contratação de 

palestrantes, instrutores, monitores. 

O ponto de partida é a existência de interesse pela manutenção e melhoria da qualidade 

e da disponibilidade da água de uma determinada bacia hidrográfica. Fundamenta-se 

na existência de parceiros dispostos a investir (os apoiadores), de um lado, e 

prestadores de serviços ambientais (geralmente, os produtores rurais), de outro. Os 

apoiadores, grosso modo, podem ser o governo do estado, prefeituras, empresas de 

saneamento e outros usuários de água da bacia, organismos representativos de 

indústrias que usam insumos produzidos na bacia, universidades com programas na 

área ambiental, entidades multilaterais de fomento, organizações não-governamentais, 

etc. Os prestadores de serviços ambientais são geralmente produtores rurais que se 

propõe a reservar parte de suas áreas para as finalidades do projeto, vinculadas à 

manutenção e melhoria da qualidade e da disponibilidade da bacia hidrográfica. 

12.1.2 Formas de apoio 

As formas de apoio podem ser as mais diversas: isenção de tributos, isenção ou 

abatimento de tarifas de serviços públicos, financiamentos subsidiados de investimentos 

e custeio das atividades produtivas, apoio técnico e extensão rural, e o pagamento pelos 

serviços, em espécie. Busca-se por estas alternativas compensar ao prestador dos 

serviços ambientais – os produtores rurais – pelas eventuais perdas de ingresso 

resultantes do uso de sua propriedade para as finalidades do projeto. 

12.1.3 Formalização 

Geralmente, as parcerias firmadas nos projetos são consolidadas por meio da 

celebração de um Acordo de Cooperação Técnica - ACT, o qual deve prever a 

organização de uma Unidade de Gestão do Projeto – UGP. 

12.1.4 Recursos 

Entende a ANA que os financiadores devem investir um montante proporcional aos 

ganhos obtidos com o projeto. Não são buscadas transferências de cunho social, mas 

a compra de serviços ambientais que geram benefícios para quem os compra. A 
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situação financeira e o porte da entidade financiadora que atua no PSA não são 

relevantes para o Programa. Busca -se em todos os projetos a sua sustentabilidade. 

As potenciais fontes de recursos são: Orçamento Geral da União, Estados e Municípios; 

Fundos Estaduais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente; Fundo Nacional de Meio 

Ambiente; Outros Fundos (Clima, FONPLATA, etc.); Bancos (setor de apoio, carteira de 

crédito); Organismos Internacionais (BIRD, BID); Organizações Não Governamentais; 

Fundações; Empresas de saneamento; Empresas de geração de energia elétrica; 

Comitês de bacia (recursos da cobrança pelo uso da água); Termos de Ajustes de 

Conduta, Compensação Financeira e Multas; Compensação ambiental; Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo; Empresas públicas e privadas. 

12.1.5 Alternativa ao PSA 

Uma alternativa ao Programa Produtor de Água tem sido promovida em algumas bacias 

brasileiras, com resultados interessantes e que poderão ser aproveitados no Espírito 

Santo. Nela, uma empresa concessionária dos serviços de abastecimento público é 

autorizada a cobrar um valor incremental em sua tarifa de água para que seja formado 

um fundo que permita investir na bacia onde capta a água bruta, na forma de estímulos 

e obras aos quais encontra adesão dos produtores rurais. O exemplo mais antigo e bem-

sucedido é o da cidade de Nova Iorque cuja empresa responsável pelo abastecimento 

paga aos produtores rurais da bacia dos Rios Catskill e Delaware (New York City 

Watershed Section, 2011). Este esquema está sendo usado no abastecimento da 

cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina (Antunes, 2014), sendo que a 

agência reguladora da empresa concessionária estabeleceu que a sobretarifa estaria 

vinculada à realização de um plano de intervenções na bacia onde é realizada a 

captação; quando o plano não for cumprido, a empresa nada poderá cobrar, até que o 

tenha executado. 

A diferença em relação ao PSA tradicional é simplesmente a possibilidade da empresa 

concessionária repassar os custos para a tarifa cobrada aos seus clientes. 

12.2 Mecanismos de adesão voluntária: Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica 

– MAV 

Este programa segue uma tendência mundial de que a Gestão Ambiental e a Gestão 

dos Recursos Hídricos sejam orientadas pela adoção de mecanismos descentralizados 

que atuam com limitações de espaços de atuação e de acesso a fontes de recursos, 

imposições de barreiras não alfandegárias para acesso a mercados. Estes mecanismos 

atuam tendo por base a observância de exigências de certificações que visem à 

qualidade de processos e/ou às tecnologias de produção ambientalmente limpas. 
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Dentre outras variantes, destacam-se as normas das séries série ISO 9.000 e ISO 

14.000. Por exemplo, a Norma ISO 14.046/2014 propôs critérios de uso eficiente da 

água tendo por base o conceito da Pegada Hídrica adotado pelo Water Footprint 

Network16. 

O processo de certificação garante privilégios a atividades produtivas que atenderem a 

determinados protocolos ambientais. Estes podem ocorrer de diversas formas: acesso 

a determinados mercados, isenções de tributos ou acesso a financiamento subsidiados, 

agregação de valor aos seus produtos derivado do atendimento de demandas do 

mercado consumidor relacionadas a produtos ambientalmente adequados. Um dos 

exemplos de Mecanismo de Adesão Voluntária é o Programa Governamental de 

Agricultura de Baixa Emissão de Carbono17 que concede empréstimos subsidiados e 

com prazos atraentes a produtores rurais que realizem investimentos que atendam a 

determinados protocolos que visam a redução das emissões de carbono. 

É importante lembrar que existe um significativo espaço para que se desenvolvam 

MAVs, de modo criativo, contemplando requisitos de certificação, inclusive em áreas 

geográficas específicas, para fins de incentivar e induzir comportamentos, como via de 

acesso a recursos, por exemplo, de financiamento de ações em planos de bacias 

hidrográficas, e, inclusive, a recepção de Pagamento por Serviços Ambientais, objeto 

de programa específico deste PERH/ES. Neste caso, a alternativa proposta será do 

Selo Azul de Sustentabilidade Hídrica, descrita no relatório dos programas. 

 

 

                                                
16 A Water Footprint Network é uma plataforma de colaboração entre empresas, organizações 

e indivíduos para resolver as crises hídricas do mundo, promovendo o uso adequado e inteligente 

da água. É uma rede global e dinâmica que impulsiona a inovação e inspira as mudanças que 

todos devem fazer para compartilhar água limpa de forma adequada entre todas as pessoas de 

forma a sustentar comunidades prósperas e a biodiversidade natural (Fonte: página-web 

http://waterfootprint.org/en/, acesso de julho de 2018). 

 
17 Descrição em na página-web http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-
abc/plano-abc-agricultura-de-baixa-emissao-de-carbono, acesso em julho de 2018. 



 

187 
 

13 Fortalecimento Institucional: Provisão de Apoio Técnico e 

Administrativo aos Comitês de Bacia Hidrográfica 

Este texto apresenta uma compilação das questões legais e institucionais relacionadas 

às Agências de Água ou de Região Hidrográfica. Elas aqui serão simplesmente 

denominadas como Agências. Respalda-se na legislação federal, devido à ausência ou 

insuficiência de legislações em várias unidades federativas sobre o tema. E faz 

referência à legislação do Espírito Santo no que se refere à matéria. 

Para mais bem situar a matéria, inicia-se com a definição dos entes que compõem a 

organização administrativa brasileira. Nele se verifica quais alternativas existem para a 

personalidade jurídica da Agência. Em seguida realiza-se uma descrição cronológica da 

formação das Agências de domínio federal, para entendimento das demandas 

existentes, das opções que foram consideradas e da alternativa adotada. Esta análise, 

que já apresenta a solução que foi adotada, a de Entidade Paraestatal18, serve para 

contextualizar o problema em sua aplicação na prática do gerenciamento de recursos 

hídricos. 

Em um capítulo específico são consideradas as alternativas de personalidade jurídica 

das Agências, sejam eles integrantes da Administração Indireta do estado, ou tendo a 

natureza de Entidade Paraestatal. 

Finalmente, no último capítulo, são realizadas considerações sobre a situação do 

Espírito Santo, considerando seu potencial de arrecadação com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, e avaliando as alternativas existentes para prover o suporte técnico e 

administrativo para os Comitês de Bacia Hidrográfica. 

13.1 Organização administrativa brasileira 

Constam da organização administrativa brasileira três grupos: 

I. o da administração direta, entes que pertencem ao conjunto de órgãos públicos 

que possuem as competências gerais; 

II. o da administração indireta, entes criados com o fim específico de executar 

ações, obras e serviços de interesse público com maior autonomia: e 

III. o das entidades paraestatais, de utilidade pública com personalidade jurídica 

de direito privado que colaboram com a Administração Pública, mas não são 

integrantes da Administração Direta ou Indireta. 

                                                
18 Entidade Paraestatal: Empresa Estatal ou Empresa Governamental ou simplesmente Estatal 
são empresas das quais um Estado detém, parcialmente ou no todo, o capital social. 
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A Figura 13.1 ilustra esquematicamente as diferentes formas de organização. Entre 

estas alternativas deve-se encontrar a personalidade jurídica das Agências. O texto a 

seguir realiza uma revisão das alternativas que têm sido adotadas no âmbito das águas 

de domínio federal e que podem ser previstas no âmbito das águas de domínio do 

Espírito Santo. 

Administração 
Direta

Administração 
Indireta

Entidades 
Paraestatais

Ministérios ou Secretarias e seus integrantes

União

Unidades 
Federativas 
(estados e 

Distrito 
Federal)

Municípios

Autarquias, Autarquias Especiais (Agências 
Reguladoras ou Executivas) e Consócios 

Públicos de Direito Público

Fundações Públicas

Empresas Públicas

Sociedades de Economia Mista

Serviços Sociais Autônomos

Organizações Sociais (OS) e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)

Empresas Estatais

 
Figura 13.1 – Entidades que constam da organização administrativa brasileira. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

13.2 Legislação Federal e Estadual sobre as Agências 

As Agências são integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, nos termos do 

art. 33, V, da Lei Federal 9.433/1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos e, 

segundo essa norma, têm por finalidade exercer a função de secretaria executiva do(s) 

respectivo(s) Comitês de Bacia Hidrográfica e funções técnicas de apoio à gestão na 

área de abrangência desses comitês. 

As suas criações serão autorizadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou 

pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou mais 

Comitês de Bacia Hidrográfica (art. 42, § único), condicionada “à prévia existência do(s) 

respectivo Comitê(s) e à viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos 

recursos hídricos em sua área de atuação” (art. 43). 
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Uma questão a colocar, e que será tratada mais adiante, consiste na viabilidade 

financeira propiciada pela cobrança: os recursos obtidos com a cobrança serão 

suficientes para sustentar a Agência? 

As competências das Agências de Água definidas no art. 44 da Lei no 9.433/1997 podem 

ser agrupadas de acordo com suas características em: técnicas (gestão), 

administrativas e de efetivação da cobrança. Do Quadro 13.1 ao Quadro 13.3 são 

listadas as competências atribuídas pelas Políticas Nacional (Lei 9.433/1997) e Estadual 

(Lei 10.179/2014) de Recursos Hídricos para uma Agência. Verifica-se não haver 

diferenças substanciais, embora na Política Estadual de Recursos Hídricos as 

atribuições sejam mais bem detalhadas. 

A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos não estabeleceu um modelo jurídico 

para a Agência. Mas, tendo em vista a competência para efetuar a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos mediante delegação do outorgante, é entendido que a mesma não 

poderá ser uma entidade de direito privado, à medida que os recursos decorrentes da 

cobrança são de natureza pública e, portanto, só um ente público é competente para 

arrecadá-lo. Uma entidade de direito privado não pode arrecadar, em seu nome, os 

recursos da cobrança, pela razão apontada. Poderia, simplesmente, participar do 

processo de arrecadação, por exemplo, emitindo e enviando boletos de cobrança. 

A Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos segue no mesmo caminho da Nacional, 

embora seja mais explícita no tema de modelo jurídico, conforme o Art. 65: “As 

competências da Agência de Bacias poderão ser exercidas mediante requisição dos 

Comitês ou por instituições de direito público ou privado, mediante delegação de suas 

funções, através de instrumento legal competente”. Na questão supramencionada 

quanto à limitação de realizar a cobrança por meio de instituição de direito privado, esta 

política faz uma ressalva: “efetuar, quando possível, mediante delegação do outorgante, 

a cobrança pelo uso de recursos hídricos”. 

No que se refere às demais competências, não há restrição para o seu exercício por 

pessoa jurídica de direito privado. Desta forma, a não ser pela realização direta da 

cobrança pelo uso da água não existem restrições de natureza jurídica quando à 

personalidade jurídica de uma Agência. 
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Quadro 13.1 – Competências técnicas e gerenciais de uma Agência. 

Lei 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, Art. 44 e incisos. 

Lei 10.179/2014 da Política Estadual de Recursos Hídricos, Art. 62 e incisos. 

• Manter balanço atualizado da disponibilidade de 
recursos hídricos e o cadastro de usuários de recursos 
hídricos; 

• Gerenciar o Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos; 

• Promover os estudos necessários à gestão dos 
recursos; 

• Elaborar o Plano de Recursos Hídricos para 
apreciação do Comitê; 

• Propor, ao(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia 
Hidrográfica: i) O enquadramento dos corpos de água 
nas classes de uso, para encaminhamento ao 
respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio 
destes; ii) os valores a serem cobrados pelo uso dos 
recursos hídricos; iii) o plano de aplicação dos 
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos; e iv) O rateio de custo das obras de 
uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

• Elaborar as atualizações e revisões dos Planos de Bacia ou de Região Hidrográfica, para 
aprovação do respectivo Comitê; 

• Executar os Planos de Bacia ou de Região Hidrográfica e respectivos estudos necessários 
para a gestão dos recursos hídricos; 

• Apoiar os Poderes Executivos Municipais, nos planos, programas e projetos de intervenção 
ambiental, que visem à proteção, conservação e ao controle dos recursos hídricos, previstos 
no Plano de Bacia Hidrográfica; 

• Manter atualizado o cadastro de usuários da bacia hidrográfica; 

• Manter e operar instrumentos técnicos e de apoio aos Comitês, em especial os relacionados 
com o provimento de dados para o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos; 

• Manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; 

• Promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de 
atuação; 

• Analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem custeadas com recursos 
gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

• Propor aos respectivos Comitês: a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de 
uso; b) os mecanismos de cálculo e fixação dos coeficientes para critérios de cobrança e 
valores a serem cobrados pela utilização de recursos hídricos; c) os planos de aplicação dos 
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos; d) rateio de custo das 
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 

• Conceber e incentivar programas, projetos e ações ligados à área de educação ambiental e 
estimular o desenvolvimento de tecnologia que promovem o uso racional e a conservação 
dos recursos hídricos; 

• Exercer outras atribuições estabelecidas em lei que são compatíveis com a gestão de 
recursos hídricos; 
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• Elaborar os relatórios de conjuntura sobre a situação dos recursos hídricos da bacia ou 
região hidrográfica, encaminhando-os aos Comitês para avaliação e divulgação; 

• Gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação 
integrando-se ao Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 13.2 – Competências administrativas de uma Agência. 

Lei 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
Art. 44 e incisos. 

Lei 10.179/2014 da Política Estadual de Recursos Hídricos, 
Art. 62 e incisos. 

• Celebrar convênios e contratos de financiamentos e serviços para a execução de 
suas competências; 

• Elaborar sua proposta orçamentária, a ser submetida à apreciação do(s) 
respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica. 

• Exercer a função de Secretaria Executiva dos Comitês; 

• Celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para 
execução de suas competências; 

• Elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à aprovação 
do respectivo Comitê; 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 13.3 – Competências relacionadas à cobrança pelo uso de água de uma Agência. 

Lei 9.433/1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
Art. 44 e incisos. 

Lei 10.179/2014 da Política Estadual de Recursos Hídricos, 
Art. 62 e incisos. 

• Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; 

• Analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 
recursos gerados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos e encaminhá-
los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 

• Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

• Efetuar, quando possível, mediante delegação do outorgante, a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

• Gerenciar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos em sua área de atuação; 

• Encaminhar os recursos financeiros gerados a partir de cobrança do 
uso de recursos hídricos à instituição financeira, decidida pela Agência 
de Bacias, responsável pela aplicação financeira aos mesmos; 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quando da implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, 

que se iniciou na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, concluiu-se pela adoção não 

de uma Agência, mas de um outro modelo institucional: das entidades delegatárias 

dessas funções. A princípio, a ideia foi a criação de uma associação civil sem fins 

lucrativos, denominada Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul – AGEVAP, que seria qualificada como uma Entidade Paraestatal, na 

forma de uma Organização Social, regida pela Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, a 

qual celebraria um contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas - ANA. Ocorre 

que, na mudança de Governo ocorrida em 2003, entendeu-se que o modelo não deveria 

ser o das Organizações Sociais. Criado o impasse, buscou-se uma alternativa, sempre 

na linha da Entidade Paraestatal e de direito privado. Dos estudos efetuados, adotou-

se um modelo específico para a gestão de recursos hídricos, de resto muito similar ao 

das Organizações Sociais. É o modelo das Entidades Delegatárias, objeto da Lei no 

10.881/2004, que traçou o caminho legal para viabilizar as relações jurídicas entre essa 

entidade e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

13.3 Entidades Delegatárias 

A Lei no 10.881/2004 estabeleceu a relação jurídica entre a ANA e as Organizações 

Civis de Recursos Hídricos, relacionadas no art. 47 da Lei no 9.433/1997, que 

pretendiam atuar como Agência, mas que não encontravam, no ordenamento jurídico 

então em vigor, o necessário fundamento legal para essa atuação. Com a aprovação 

desta lei o Art. 51 da Lei no. 9.433/1997 foi alterado passando a constar como: “Art. 51 

- O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no art. 47 

desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das Agências 

de Água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos”. 

Conforme estabelece a Lei Federal no 9.433/1997, art. 47, recepcionado quase que 

totalmente pela Lei Estadual 10.179/2014, são Organizações Civis de Recursos 

Hídricos - OCRH: 

1. Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

2. Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos 

(desde que representem exclusivamente associados que demandem vazões ou 

volumes de água considerados insignificantes – redação da Lei 10.179/2014); 

3. Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 

recursos hídricos; 
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4. Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade; e 

5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos (consta apenas da Lei Federal 9.433.97). 

O Conselho Nacional ou Estadual de Recursos Hídricos – CNRH/CERH - delegariam a 

uma OCRH, por meio de processo administrativo próprio, cujo ato final consiste em uma 

resolução, competências inerentes às Agências, salvo a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. 

Como já mencionado, para os corpos hídricos de domínio da União, a competência para 

efetuar a cobrança é exclusiva das Agências criadas com essa finalidade específica ou, 

na sua ausência, da ANA, não podendo ser delegada às entidades definidas no art. 47 

da Lei no 9.433/1997. A vedação encontra-se no art. 2º, inciso VI da Lei no 10.881/2004. 

Como já mencionado, o produto da cobrança pelo uso de bem público é de natureza 

pública e não pode ser arrecadado por entidades de direito privado. O mesmo se aplica 

às águas de domínio do Estado do Espírito Santo, sendo que na ausência da Agência, 

caberia à AGERH a cobrança pelo uso de água, nos termos do Art. 5º., inc. VII da Lei 

10.143/2013 que a criou: “realizar a arrecadação do produto de Cobrança pelo Uso 

dos Recursos Hídricos”. 

A partir da delegação de funções de Agência a uma entidade civil, pelo Conselho 

Nacional ou Estadual de Recursos Hídricos, e cumpridas as formalidades legais 

definidas nos Arts. 42 e 43 da Lei no 9.433/1997, ou nos Arts. 62 a 66 da Lei 

10.179/2014, poderá ser celebrado contrato de gestão por prazo determinado com a 

ANA/AGERH e a Entidade Delegatária, que passa a assumir funções da Agência, 

relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União, exceto a realização da 

cobrança pelo uso de água. 

Esse modelo, todavia, não exclui a possibilidade de criação das Agências, propriamente 

ditas. A Lei no 10.881/2004 dispõe que, instituída uma Agência, esta assumirá as 

competências estabelecidas pelos Art. 41 e 44 da Lei no 9.433/1997, encerrando-se, em 

consequência, o contrato de gestão vigente referente à sua área de atuação. Nesse 

caso, a Entidade Delegatária perde essa condição junto ao Conselho Nacional/Estadual 

de Recursos Hídricos. 

Cabe notar que o já supramencionado art. 51 da Lei no 9.433/1997, com a redação dada 

pela Lei no 10.881/04, passou a ser: “Art. 51 - O Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a 

organizações sem fins lucrativos relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo 
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determinado, o exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto 

esses organismos não estiverem constituídos”. 

Embora a lei trate desse tema também com respeito aos Estados, existe espaço para 

que normas estaduais (leis) mais bem especifiquem esse modelo de gestão nos seus 

âmbitos, autorizando os Poderes Executivos a celebrar contratos de gestão com 

Entidades Delegatárias. 

13.4 Alternativas de personalidade jurídica para as Agências 

As alternativas de modelos institucionais de Agências poderão ser agrupadas em dois 

conjuntos. No primeiro, denominado propriamente por “Agências”, estão os modelos 

jurídicos que permitem assumir integralmente as competências definidas na Lei Federal 

no 9.433/1997 ou Estadual 10.179/2014. Os modelos jurídicos considerados na 

legislação são: i) a autarquia; ii) o consórcio público de direito público; e iii) a fundação 

pública. 

As Agências devem ser criadas por leis específicas, que trarão, em seu conteúdo, o 

regime jurídico da entidade. 

13.4.1 Autarquia 

A figura jurídica da autarquia está definida no Decreto-lei no 200/1967, em seu art. 5o, 

inciso I. Trata-se de “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada”. As autarquias possuem personalidade jurídica própria, sujeitando-se 

a direitos e encargos, sempre como pessoa jurídica pública. O regime jurídico das 

autarquias é o que consta de cada lei específica, no ato de criação. Não existe, como 

no caso dos consórcios públicos, uma norma geral dispondo sobre essa entidade, além 

do DL no 200/1967. 

A autarquia vincula-se administrativamente ao ente Federativo que a criou. Se for uma 

autarquia federal, estará necessariamente vinculada a um Ministério, se estadual, a uma 

Secretaria de Estado e, se municipal, a uma Secretaria Municipal. Nas autarquias, a 

vinculação ocorre apenas com um único ente político: União, ou Estado, ou Município, 

inexistindo, no campo das autarquias, a possibilidade de vinculação a mais de um ente 

político. Entende-se que a vinculação tem como referência o órgão da Administração 

direta cujas competências se coadunem com as finalidades da entidade. 

A autarquia somente pode ser instituída por lei específica (CF/88, art. 37, XIX). Em 

termos de procedimento, cabe ao Poder Executivo propor a criação, encaminhando ao 
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Legislativo a proposta de criação da entidade, mediante minuta de anteprojeto de lei, 

resultante de um processo administrativo que tramitou na Administração Direta 

interessada em criar a nova entidade. 

A autarquia ingressa no mundo jurídico quando o Poder Executivo sanciona e publica a 

lei de criação da fundação aprovada pelo Congresso Nacional, Assembleia Legislativa 

ou Câmara de Vereadores, de acordo com a entidade Federativa que a criar. 

Para atingir suas finalidades legais, a autarquia, possui patrimônio e receita próprios, 

fixados pela lei de sua criação, ou seja, os bens das autarquias não se confundem com 

os bens da Administração direta a que estão vinculadas. Esses bens são geridos pelas 

próprias autarquias, consoante as normas de direito financeiro aplicáveis. Poderá 

administrar recursos de outros Estados, em conta específica, desde que autorizada por 

leis estaduais para exercer essa atribuição. Nesse caso, cada Estado reconheceria, 

mediante lei, a entidade como sua Agência, dispondo de suas atribuições. 

A estrutura organizacional da autarquia é definida na lei de criação. Tendo em vista que 

se aplicam à autarquia os mesmos preceitos que informam a atuação dos órgãos da 

Administração Direta, qualquer que seja a estrutura organizacional não se prevê a 

participação da sociedade civil em seus conselhos. Em geral, possui um Presidente e 

Diretores ou Superintendentes. Poderá ter conselho Deliberativo ou Consultivo. Os 

dirigentes das autarquias são livremente nomeados e exonerados pelo Chefe do 

Executivo da Administração direta a que a entidade está vinculada. 

A contratação de pessoal deve ser precedida de processo seletivo e o vínculo é da CLT 

ou o dos funcionários públicos (CF/88, art. 37, II), conforme definido na lei de criação. 

Independe de concurso público a contratação de pessoal por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/88, art. 37, IX). 

As autarquias submetem-se à Lei no 8.666/93 e legislação correlata para as licitações e 

contratações (arts. 1º, § único e 119). A autarquia, como entidade da Administração 

Indireta, sujeita-se ao controle do Tribunal de Contas do ente político que a tiver criado 

(CF/88, arts. 704 e 715), assim como ao controle parlamentar. 

13.4.2 Consórcio Público 

Conforme definido no art. 2º, I do Decreto no 6.017/07, consórcio público é “pessoa 

jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107/05, 

para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos 

de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica 

de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem 

fins econômicos”. 
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Somente podem participar do consórcio público, como consorciados, os entes 

Federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ele possui natureza 

autárquica. A sociedade civil não participa das autarquias tradicionais, não porque haja 

vedação legal, mas porque, em geral, não se prevê essa participação nas leis 

específicas que criam essas entidades. Todavia, no consórcio público, ainda que de 

natureza autárquica, a lei prevê, expressamente, a participação da sociedade civil nos 

órgãos constitutivos da entidade, salvo na assembleia geral, órgão máximo do 

consórcio. Essas considerações estão explicitadas no item relativo à estrutura 

organizacional do consórcio público com natureza jurídica de direito público. 

Os objetivos do consórcio público são determinados pelos entes da Federação que se 

consorciarem, observados os limites constitucionais. O art. 3º, VII, do Decreto no 

6.017/07, com vistas a direcionar a utilização da entidade pelos entes Federativos, já 

estabelece alguns desses objetivos, prevendo, entre os mesmos, “o exercício de 

funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido 

delegadas ou autorizadas”. Fica claro que, na concepção do consórcio público, foi 

considerada a possibilidade de que essa figura jurídica seja utilizada como entidade do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

Nos termos do art. 2º da Lei no 11.107/05, para o cumprimento de seus objetivos, o 

consórcio público poderá: 

• Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 

contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos 

do governo; 

• Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover 

desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou 

necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; 

• Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 

consorciados, dispensada a licitação. 

Notar que os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer 

atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços 

ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante 

autorização específica, pelo ente da Federação consorciado (§2º). 

O prazo de duração do consórcio público pode ser determinado ou indeterminado, de 

acordo com o objetivo a ser alcançado, devendo essa definição constar do protocolo de 

intenções, assim como a denominação, a finalidade e a sede da entidade. 
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A lei menciona que a área de atuação do consórcio público consiste na soma dos 

territórios dos entes consorciados. Em relação a uma bacia hidrográfica, a lei de 

ratificação do protocolo de intenções pode restringir essa área, adequando ao espaço 

territorial da bacia. A Lei no 11.107/05, em seu art. 1º, §2º, dispõe que “a União somente 

participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em 

cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados”. A ideia subjacente a esse 

dispositivo é evitar que os Municípios se consorciem com a União, sem a presença dos 

respectivos Estados no consórcio público. Não é restringir a presença na União nessas 

entidades, como consorciada. 

Nessa linha, a presença da União nos consórcios públicos, embora não conste das 

alternativas elencadas no art. 4º, § 1º, da Lei no 11.107/05, é prevista no Decreto no 

6.017/07 art. 2º, II, que define a área de atuação dos consórcios, “independentemente 

de figurar a União como consorciada”, o que significa que, a rigor, em cada alternativa 

pode ocorrer a presença da União. 

Assim, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, para atuar 

como Agência, teria, como cenário ideal, a participação de todos os entes Federativos 

envolvidos: União e a Unidade Federativa. 

O consórcio público – associação pública - é pessoa jurídica de direito público interno e 

integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados (Lei 

no 11.107/05, art. 6º, §1º). 

O fato de o consórcio público de natureza jurídica de direito público vincular-se a mais 

de um ente da Federação implica consequências de natureza financeira e orçamentária, 

assim como de controle. Na Administração Pública brasileira, tradicionalmente, todo o 

sistema administrativo e financeiro de um ente político – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios - é gerido por parte de cada um deles, de modo independente, aplicando 

a Lei nº 4.320/64 – Normas Gerais de Direito financeiro e a Lei complementar nº 101/00 

– Lei de Responsabilidade Fiscal. A aplicação dessas normas é controlada pelos 

respectivos Tribunais de Contas da União, de cada Estado e das Capitais dos Estados. 

Os demais Municípios são controlados pelos Tribunais de Contas dos seus Estados 

respectivos. 

Os estatutos do consórcio público disporão sobre a organização e o funcionamento de 

cada um dos órgãos constitutivos. Embora somente possam participar da entidade como 

consorciados os entes da Federação, a lei estabelece a possibilidade de participação 

da sociedade civil organizada nos órgãos constitutivos, exceto a assembleia geral, órgão 

máximo do consórcio e cuja participação é exclusiva dos entes consorciados. 
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Obrigatoriamente, o representante legal do consórcio deverá ser o Chefe do Poder 

Executivo de ente da Federação consorciado, enquanto estiver no exercício do cargo. 

13.4.3 Fundação Pública 

A lei determina que são “entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de 

direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 

respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de 

outras fontes” (Lei no 7.596/87, art. 5º, inciso IV). Fazem parte da Administração Indireta 

(Lei no 7.596/87, art. 4º, I) e do ente político a que estão vinculadas. Note-se que a Lei 

no 7.596/87, que introduziu essa figura na Administração Pública nacional é anterior à 

Constituição de 1988. A nova Carta colocou a fundação, de um modo geral, sob as 

mesmas regras das autarquias, o que significa que as fundações públicas de direito 

privado então existentes, que não se submetiam de forma estrita ao controle nem às 

regras do direito público, passaram a possuir natureza autárquica, por força da CF/88. 

Isso não eliminou a figura da fundação pública de direito privado. Quando o Poder 

Público institui uma pessoa jurídica sob a forma de fundação, ainda pode atribuir a ela 

o regime jurídico de direito público, com todas as prerrogativas e sujeições que lhe são 

próprias, ou de direito privado, subordinado ao Código Civil. Mas fica assegurada, 

sempre, a aplicabilidade das normas de direito público, sobretudo no que se refere a 

contratações, pessoal e controle, tendo em vista a participação do Estado. Essa 

interpretação decorre, como já foi dito, do fato de a Constituição Federal ter incluído as 

fundações públicas – independentemente de sua personalidade jurídica – no rol das 

entidades regidas pelo art. 37, equiparando essas entidades, às autarquias. Em 

qualquer dos casos, trata-se da categoria da fundação, patrimônio personalizado para 

a consecução de fins que ultrapassam o âmbito da própria entidade. 

À vista dessas considerações, pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público 

como patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de 

direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado 

na ordem social, com a capacidade de autoadministração e mediante controle da 

Administração Pública, nos limites da lei. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, são as seguintes as características da fundação 

instituída pelo Poder Público: 

• Dotação patrimonial, que pode ser inteiramente do poder público ou semipública 

e semiprivada; 
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• Personalidade jurídica, pública ou privada, atribuída por lei; 

• Desempenho de atividade atribuída ao Estado no âmbito social, ficando presente 

a ideia de descentralização de uma atividade estatal e também a de que a 

fundação é a forma adequada para o desempenho de funções de ordem social, 

como saúde, educação, cultura, meio ambiente, assistência e tantas outras, 

precisamente pelo fato de ela objetivar fins que beneficiam terceiros estranhos 

à entidade; 

• Capacidade de autoadministração; 

• Sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta, 

nos limites estabelecidos em lei. 

A fundação pública vincula-se administrativamente ao ente que a criou. Se for uma 

fundação federal, estará necessariamente vinculada a um Ministério; se estadual, a uma 

Secretaria de Estado e, se municipal, a uma Secretaria Municipal. Entende-se que a 

vinculação tem como referência o órgão da Administração Direta cujas competências 

se coadunam com as finalidades da entidade. Nas fundações públicas, a vinculação 

ocorre apenas com um único ente político: União, ou Estado, ou Município, inexistindo, 

no campo das fundações públicas, a possibilidade de vinculação a mais de um ente 

político. 

A fundação pública somente pode ser instituída por lei específica (CF/88, art. 37, XIX), 

cabendo a lei complementar definir sua área de atuação. Em termos de procedimento, 

compete ao Poder Executivo propor a sua criação, encaminhando ao Legislativo a 

respectiva proposta, mediante minuta de anteprojeto de lei, resultante de um processo 

administrativo que tramitou na Administração Direta interessada em criar a nova 

entidade. A fundação possui patrimônio próprio, instituído pelo ente Federativo que a 

criou, sendo, portanto, de natureza pública. Seu funcionamento é custeado por seu 

instituidor ou oriundo de outras fontes. 

Não há regra jurídica que defina a estrutura organizacional da fundação pública. É a lei 

de sua criação que estipula essa estrutura, podendo remeter tal decisão ao estatuto da 

entidade. Sendo entidade da Administração Indireta, os Diretores das Fundações são 

nomeados pelo Chefe do Executivo do Ente Federativo à qual se vincula a entidade. A 

contratação de pessoal deve ser precedida de processo seletivo e o vínculo é da CLT. 

Se o regime for o dos funcionários públicos, cabe o concurso público, para provimento 

de cargo público (CF/88, art. 37, II), conforme definido na lei de criação. 
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A fundação pública, independentemente de sua natureza jurídica, sujeita-se ao controle 

do Tribunal de Contas do ente político que a tiver criado (CF/88, arts. 70 e 71), assim 

como ao controle parlamentar. 

13.5 Alternativas de personalidade jurídica das Entidades Delegatárias 

No segundo grupos de alternativas estão as denominadas “Entidades Delegatárias”, 

cujos modelos jurídicos permitem assumir parte das funções da Agência, excetuando a 

cobrança pelo uso de água. As Entidades Delegatárias tiveram o regime jurídico fixado 

na Lei no 10.881/2004, sendo recepcionado no Art. 51 da Lei 9.433/97, que estendeu 

aos âmbitos estaduais este modelo jurídico, não necessitando de lei de criação. 

As possibilidades de figura jurídica a serem estudadas são: os consórcios ou as 

associações intermunicipais de bacias hidrográficas, bem como as associações 

regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos criados na forma de 

fundação de direito privado, de consórcio público de direito privado e de associação civil 

sem fins lucrativos. Dessa última, serão detalhados os consórcios intermunicipais, as 

associações de usuários, as organizações técnicas, as organizações não 

governamentais, que podem ser delegatárias do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CERH, para exercer as funções de Agência. Cabe enfatizar um vez mais que, 

em face se sua natureza de direito privado, as Entidade Delegatárias não estão 

autorizadas a proceder à cobrança pelo uso de recursos hídricos, na forma do disposto 

na Lei no 10.881/04. 

13.5.1 Fundação de Direito Privado 

Conforme mencionado no item relativo às fundações públicas, trata-se a fundação de 

direito privado de uma entidade típica do Direito Civil, correspondendo a um acervo de 

bens – patrimônio - que recebe personalidade para realizar uma certa finalidade. O 

âmbito de atuação das fundações restringe-se a fins religiosos, morais, culturais ou de 

assistência, finalidades que se amoldam à origem histórica dessas instituições (Código 

Civil, art. 62, § único). 

Sendo a fundação ora estudada uma entidade exclusivamente de direito privado, não 

há vinculação administrativa a nenhum órgão da Administração Pública. A vinculação 

existente refere-se à finalidade a que foi destinado o seu patrimônio. O cumprimento 

dessa finalidade é objeto do acompanhamento do Ministério Público, por intermédio da 

Curadoria de Fundações. 

“Para criar uma fundação, far-lhe-á o seu instituidor, por escritura pública [...], dotação 

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 

maneira de administrá-la”. Na constituição da fundação existem dois momentos básicos: 
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i) o ato de fundação propriamente dito, que é sua constituição emanada de vontade dos 

instituidores e ii) o ato de dotação de um patrimônio, que lhe dá vida. 

A instituição é regida por seus estatutos. O código civil não estabelece regras para a 

sua organização. Os dirigentes serão escolhidos conforme dispuser o estatuto da 

associação. O art. 66 do Código Civil estabelece a competência do Ministério Público 

do Estado onde estão situadas para “velar” pelas fundações. 

13.5.2 Consórcio Público de Direito Privado 

O consórcio público de direito privado é um dos tipos de natureza jurídica do consórcio 

público, prevista na Lei no 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto 

no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.Conforme definido no art. 2º, I do Decreto no 6.017/07, 

consórcio público é “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, 

na forma da Lei no 11.107/05, para estabelecer relações de cooperação federativa, 

inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação 

pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como 

pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”. 

Somente participam do consórcio público, como consorciados, independentemente da 

natureza jurídica ser pública ou de direito privado, os entes federados: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

A natureza jurídica do consórcio público de direito privado é de associação civil, 

disciplinada pelo Código Civil, salvo as derrogações expressas na Lei no 

11.107/05.Dessa forma, as associações se constituem pela união de pessoas (físicas 

ou jurídicas – no caso, pessoas políticas) que se organizem para fins não econômicos 

(art. 53), não havendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas, mas 

apenas para com a entidade à qual se associaram (art. 53, § único).Sendo pessoa 

jurídica de direito privado, o consórcio público não se vincula à Administração Pública. 

Nos termos da Lei no 11.107/05, art. 3º, “o consórcio público será constituído por 

contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções”. O 

prazo de duração do consórcio público pode ser determinado ou indeterminado, de 

acordo com o objetivo a ser alcançado, devendo essa definição constar do protocolo de 

intenções, assim como a denominação, a finalidade e a sede da entidade. 

Embora caiba aos entes consorciados dotar o consórcio público de patrimônio próprio, 

no protocolo de intenções somente pode haver transferências por meio de doação, 

destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis. 
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Os estatutos do consórcio público disporão sobre a organização e o funcionamento de 

cada um dos órgãos constitutivos. Embora somente possam participar da entidade como 

consorciados os entes da Federação, a lei estabelece a possibilidade de participação 

da sociedade civil organizada nos órgãos constitutivos, exceto a assembleia geral, órgão 

máximo do consórcio e cuja participação é exclusiva dos entes consorciados. 

Obrigatoriamente, ainda que a natureza jurídica seja a de direito privado, o 

representante legal do consórcio deverá ser o Chefe do Poder Executivo de ente da 

Federação consorciado, enquanto estiver no exercício do cargo. A vaga é exclusiva do 

ocupante do cargo de Chefe do Poder Executivo. O mandato será de um ou mais 

exercícios financeiros. A forma de eleição e a duração do mandato do representante 

legal do consórcio público é cláusula necessária do protocolo de intenções. 

Independentemente de sua natureza jurídica, o consórcio público de direito privado está 

sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas 

competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal 

do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das 

despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser 

exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. 

13.5.3 Associação Civil Sem Fins Lucrativos 

A associação civil sem fins lucrativos é a forma mais flexível para a instituição de uma 

entidade no direito brasileiro. Regida pelo Código Civil, observa o princípio segundo o 

qual é permitida a fixação das condições que não estejam limitadas pela lei e em 

consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Qualquer atividade lícita pode ser 

buscada por uma associação. 

As associações civis se constituem pela união de pessoas (físicas ou jurídicas) que se 

organizem para fins não econômicos (art. 53), não havendo, entre os associados, 

direitos e obrigações recíprocas, mas apenas para com a entidade à qual se associaram 

(art. 53, § único). Em princípio, os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto 

poderá instituir categorias com vantagens especiais (art. 55). Caberá também ao 

estatuto definir se a qualidade de associado é intransmissível ou não, estabelecendo-

se as condições de transferência, se for o caso (art. 56). Mas, se o associado for titular 

de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência da mesma não 

importará, por si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, 

salvo disposição diversa do estatuto (parágrafo único). 
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Não há qualquer vinculação administrativa entre as associações civis e a Administração 

Pública. Os vínculos obrigacionais são sempre contratuais e não institucionais, no que 

tange ao Poder Público. 

O patrimônio das associações civis é privado. Todavia, a administração de recursos 

financeiros públicos remete a associação à submissão a regras publicísticas. 

A assembleia geral é órgão necessário da associação, exercendo função legislativa. A 

ela compete privativamente destituir os administradores e alterar o estatuto (Código 

Civil, art. 59), exigida a deliberação da assembleia especialmente convocada para esse 

fim, cujo quórum é o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos 

administradores. 

Os dirigentes da associação serão escolhidos conforme dispuser o seu estatuto. Ainda 

que com personalidade jurídica de direito privado, e totalmente desvinculada da 

administração pública, na medida em que uma associação civil recebe recursos 

públicos, passa a submeter-se aos controles vigentes para os órgãos e entidades 

públicas – Tribunal de Contas e Poder Legislativo, além do Ministério Público. 

13.5.4 Organizações Civis de Recursos Hídricos 

No modelo das Entidades Delegatárias, regido pela Lei no 10.881/04, as organizações 

civis de recursos hídricos podem receber delegação do Conselho Nacional de Recursos 

hídricos – CNRH para exercerem as funções de Agência de Água, exceto no que toca 

à cobrança pelo uso da água. De um modo geral, todas as categorias elencadas no 

art. 47 da Lei no 9.433/97 constituem associações civis, a saber: 

• Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

• Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 

• Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 

recursos hídricos; 

• Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade. 

Apenas as “outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos”, constantes do inciso V do citado artigo 

podem assumir outra natureza jurídica, que seria a fundação de direito privado. 

Cabe, dessa forma, detalhar as espécies de associação civil acima relacionadas, 

enfatizando que todas as quatro possuem a natureza jurídica de associação civil sem 

fins lucrativos. O traço de distinção é unicamente a finalidade estatutária e o tipo de 
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associado de cada grupo. Aponta-se, nesse passo, a exceção a isso, que constitui a 

fundação de ensino e pesquisa, enquadrada como “organização de ensino e pesquisa” 

na lei. 

13.5.5 Consórcio intermunicipal 

O consórcio intermunicipal de que trata a Lei no 9.433/97, em seu art. 47, não se 

confunde com a figura jurídica do consórcio público. O consórcio intermunicipal consiste 

em uma associação civil criada por municípios, devidamente autorizados por lei para 

dele participar e contribuir com a seu custeio e demais despesas, com finalidades das 

mais variadas, inclusive a proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos. A 

expressão “consórcios intermunicipais” nada tem a ver com a natureza jurídica dessa 

associação. 

Cabe aqui distinguir essa associação civil, dotada de personalidade jurídica própria, da 

antiga figura do consórcio administrativo, mero acordo celebrado entre municípios, sem 

qualquer personalidade jurídica, visando a um objetivo comum, que não mais vigora no 

direito pátrio, por ter sido substituído pelos consórcios públicos. 

O consórcio intermunicipal, sendo associação civil regida apenas pelo Código Civil, 

diferentemente do consórcio público de direito privado, que se rege igualmente pela Lei 

no 11.170/05, pode ter, como associados, outros entes que não as pessoas políticas, 

mas empresas usuárias dos recursos hídricos. 

É o caso, por exemplo, do consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, que conta com a participação de 

importantes empresas usuárias das bacias hidrográficas, inclusive entidades de direito 

privado da Administração Indireta, concessionários de serviços de saneamento, como 

a SABESP (Estado de São Paulo) e a SANASA (Campinas). Releva notar que o citado 

Consórcio PCJ participa dos comitês dessas bacias hidrográficas no segmento dos 

usuários, constituindo, também, uma associação de usuários. 

13.5.6 Associação de usuários 

As associações de usuários de recursos hídricos também são associações civis, 

compostas por pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, usuárias do 

recurso. Assim, as associações de empresas de diversos setores constituem essa 

categoria, como as Federações das Indústrias nos Estados, as associações das 

Empresas de Energia Elétrica, Associações de Pescadores etc. 

De acordo com a natureza das finalidades da associação, bem como das pessoas que 

dela fazem parte, a associação de usuários seguirá uma direção específica. 
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Releva notar que nem sempre os objetivos das associações de usuários são idênticos: 

as associações de pescadores lutam pela vazão e pela qualidade da água; as 

associações de usuários industriais buscam vazões e formas de diluir seus efluentes, 

por exemplo. 

13.5.7 Organizações técnicas e de ensino e pesquisa 

As organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos 

hídricos de recursos hídricos constituem entidades voltadas a aspectos acadêmicos e 

técnicos e não a questões setoriais ou empresariais. 

Nessa linha as universidades não públicas, as fundações de ensino e pesquisa, e as 

associações formadas por técnicos cuja atuação reporta-se aos recursos hídricos, 

constituem as denominadas “organizações técnicas de ensino e pesquisa”. Como 

exemplo, citam-se, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, a Associação 

Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS e a Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental – ABES. 

13.5.8 Organizações não governamentais - ONGS 

As Organizações Não Governamentais – ONG’s são associações civis constituídas por 

pessoas físicas ou jurídicas, que não representam, na entidade, nenhum setor 

específico. Participam apenas como membros da sociedade civil, defensora dos direitos 

difusos: recursos hídricos, meio ambiente, florestas, saúde, etc. 

13.6 Análise das Alternativas para o Espírito Santo 

Esta análise de alternativas será realizada em duas vertentes: inicialmente será avaliado 

o custo de uma Agência, ou Delegatária de suas funções, para que, comparativamente 

com o potencial de arrecadação estimado no item 6.4 deste relatório, seja possível 

avaliar que configuração o Estado poderá adotar. Em um segundo momento, decidido 

o item anterior, serão avaliadas as alternativas jurídicas para este ente. 

13.6.1 Custo de uma Agência ou Delegatária 

O propósito desta estimativa é avaliar o custo de funcionamento de uma Agência ou 

Delegatária e avaliar a demanda de arrecadação da cobrança pelo uso de água. A razão 

é que a Lei Estadual 10.179/2014 estabeleceu que: 

“Art. 63. A criação da Agência de Bacias é condicionada ao atendimento dos 

seguintes requisitos prévios: I - existência dos Comitês em sua área de 

atuação; II - sustentabilidade financeira da estrutura administrativa previamente 

assegurada pelos recursos da cobrança em sua área de atuação. 



 

206 
 

Art. 36. Do montante, arrecadado pela cobrança sobre os recursos hídricos de 

domínio estadual, serão aplicados, no máximo, 7,5% (sete e meio por cento) 

para pagamento das despesas administrativas do sistema. Parágrafo único. 

Estarão contempladas no montante de 7,5% (sete e meio por cento) as 

despesas administrativas do sistema, os custos incorridos para implantação e 

a operação dos mecanismos de arrecadação da cobrança“. 

Portanto, não apenas a Agência ou a Delegatária deverão ter sustentabilidade financeira 

assegurada pela cobrança de recursos hídricos, como existe um limite de 7,5% para as 

despesas administrativas de todo sistema, incluindo este ente, e incluindo também a 

implantação e operação de mecanismos de arrecadação da cobrança. 

Os custos de uma agência ou delegatária que atenda a um único Comitê são 

apresentados no Quadro 13.4, para pessoal, e no Quadro 13.5, para a estrutura e 

logística. O pessoal é composto por um Diretor Geral, que acumula a área técnica, e um 

Diretor Administrativo. Um técnico de nível superior é destacado para apoio ao Comitê, 

coordenando 2 estagiários-bolsistas. É prevista uma Coordenação de Finanças, para a 

Agência e o Comitê, uma Assessoria Jurídica e outra de Comunicação, cada cargo 

ocupado por um profissional. Dois assistentes administrativos e um secretário apoiam 

internamente a Agência. O custo anual de pessoal foi orçado em R$ 1.215.881,00. 

A parte de estrutura e logística envolve o aluguel de prédio, serviços públicos (água, 

energia, telefone, internet, correios), serviços gerais (segurança e limpeza), o aluguel 

de um automóvel com despesas de combustível e de diárias. O custo anual de estrutura 

e logística foi estimado em R$ 132.000,00. O custo anual total foi estimado em 

R$ 1.347.881,00. 

Limitando este custo a 7,5% da arrecadação da cobrança seria constatado que uma 

bacia necessitaria de uma arrecadação anual de cerca de R$ 18.000.000,00. Segundo 

a estimativa de potencial de arrecadação apresentada, nenhuma bacia do Espírito Santo 

chegaria sequer próximo desta arrecadação. A comparação entre os valores de 

arrecadação e o custo de uma agência determina que seja cogitada uma única agência 

para o Estado, ou duas agências: a Agência do Rio Doce assumiria os Comitês de 

bacias afluentes de domínio estadual e as demais bacias constituiriam uma única 

Agência. 
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Quadro 13.4 – Estimativa de custo de pessoal de uma Agência ou Delegatária simples. 

Pessoal 
Custo 

Unitário 
Mensal 

Quant. Encargos1 
Custo Total 

Mensal 
Custo Total 

Anual 

Diretoria Geral e 
Técnica 

15.000,00 1 5.999,67 20.999,67 251.996 

Diretoria 
Administrativa 

12.500,00 1 4.999,72 17.499,72 209.997 

Apoio técnico aos 
CBHs 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Coordenação de 
Finanças 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assessoria Jurídica 8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assessoria de 
Comunicação 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assistente 
Administrativo 

3.125,00 2 1.249,93 8.749,86 104.998 

Secretaria 3.125,00 1 1.249,93 4.374,93 52.499 

Estagiários-
bolsistas 

1.500,00 2 599,97 4.199,93 50.399 

SUBTOTAL (A)  11 27.099  1.215.881 

¹ Considerando 13o. Salário, gratificação de 1/3 do salário, FGTS sobre salário, férias e gratificação, 
provisão para aviso prévio, FGTS aviso prévio e multa FGTS. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 13.5 – Estimativa de custos de estrutura e logística de uma Agência ou 
Delegatária Simples. 

Estrutura e Logística Custo Unitário Mensal Quant. Custo Total Anual 

Aluguel Sede 2.000 12 24.000 

Água 300 12 3.600 

Luz 500 12 6.000 

Telefone 1.500 12 18.000 

Internet 500 12 6.000 

Segurança e Limpeza 2.000 12 24.000 

Correios 1.200 12 14.400 

Aluguel automóveis (1) 1.000 12 12.000 

Combustível 500 12 6.000 

Diárias 500 12 6.000 

Despesas diversas 1.000 12 12.000 

SUBTOTAL (B) 11.000  132.000 

CUSTO ANUAL DE UMA AGÊNCIA OU DELEGATÁRIA R$ 1.347.881 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Neste caso, existiria uma única Agência para o Espírito Santo, atendendo todos os 

Comitês, com exceção daqueles das bacias dos afluentes capixabas do Rio Doce, que 

seriam atendidos pela Agência desta bacia interfederativa. Neste caso, entende-se que 

o Espírito Santo seja dividido em três regiões: norte, com as bacias do Itaúnas e São 
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Mateus, a central, com as bacias do Litoral Centro-Norte, Santa Maria da Vitória, Jucu 

e RH Guarapari, e a do sul, Benevente, Novo, Itapemirim e Itabapoana. 

Neste novo arranjo, seria necessário reforçar o apoio técnico, com profissionais 

contratados, um para cada região. Os assistentes administrativos seriam também 

reforçados, passando a 4, uma para cada região e um para a Agência. Os estagiários 

passariam a 6, dois para cada região. O Quadro 13.6 totaliza os custos anuais de 

pessoal em R$ 1.694.673,00. 

Quadro 13.6 – Estimativa de custo de pessoal de uma Agência ou Delegatária para as 
bacias fora do Rio Doce. 

Pessoal 
Custo 

Unitário 
Mensal 

Quant. Encargos1 
Custo Total 

Mensal 
Custo Total 

Anual 

Diretoria Geral e 
Técnica 

15.000,00 1 5.999,67 20.999,67 251.996 

Diretoria 
Administrativa 

12.500,00 1 4.999,72 17.499,72 209.997 

Apoio técnico aos 
CBHs 

8.125,00 3 3.249,82 34.124,46 409.494 

Coordenação de 
Finanças 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assessoria Jurídica 8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assessoria de 
Comunicação 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assistente 
Administrativo 

3.125,00 4 1.249,93 17.499,72 209.997 

Secretaria 3.125,00 1 1.249,93 4.374,93 52.499 

Estagiários-
bolsistas 

1.500,00 6 599,97 12.599,80 151.198 

SUBTOTAL (A)  19 27.099  1.694.673 

¹ Considerando 13o. Salário, gratificação de 1/3 do salário, FGTS sobre salário, férias e gratificação, 
provisão para aviso prévio, FGTS aviso prévio e multa FGTS. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
 

No Quadro 13.7 são apresentados os custos de estrutura e logística. A diferença é o 

aluguel de 3 automóveis, um para cada região e aumento correspondente das despesas 

de combustível e diárias. O custo anual correspondente a este item seria de R$ 

246.000,00 resultando em um custo total anual da Agência de R$ 1.940.673,00. 
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Quadro 13.7 – Estimativa de custos de estrutura e logística de uma Agência ou 
Delegatária para as bacias fora do Rio Doce. 

Estrutura e Logística Custo Unitário Mensal Quant. Custo Total Anual 

Aluguel Sede 5.000 12 60.000 

Água 300 12 3.600 

Luz 500 12 6.000 

Telefone 1.500 12 18.000 

Internet 500 12 6.000 

Segurança e Limpeza 3.000 12 36.000 

Correios 1.200 12 14.400 

Aluguel automóveis (3) 3.000 12 36.000 

Combustível 1.500 12 18.000 

Diárias 3.000 12 36.000 

Despesas diversas 1.000 12 12.000 

SUBTOTAL (B) 20.500  246.000 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Isto resultaria em uma demanda de arrecadação das bacias fora da bacia do Rio Doce 

de cerca de R$ 26 milhões. As estimativas de arrecadação anual potencial deste grupo 

de bacia, apresentada no Quadro 6.3, alcançam R$ 22 milhões, próximo, mas aquém 

do montante cujos 7,5% financiaram a Agência. 

Uma terceira simulação foi realizada, considerando uma única Agência para todo 

Estado, atendendo os CBHs dos afluentes capixabas do Rio Doce (Quadro 13.8 e 

Quadro 13.9). Neste caso, incluiu-se a região do Rio Doce junto às 3 anteriores e por 

isto passaram a ser 4 profissionais para o apoio técnico aos CBHs, 5 assistentes 

administrativos, um para cada região e um para a Agência, e 8 estagiários, dois por 

região. Seria necessário alugar 4 automóveis e as despesas de combustível e diárias 

aumentariam proporcionalmente. O custo anual total resultaria em R$ 2.210.070 o que 

resultaria em demanda de arrecadação com a cobrança de R$ 29,5 milhões. Pelo que 

se verificou no Capítulo 6, a arrecadação potencial anual para todo Estado seria de R$ 

25,6 milhões, inferior, portanto, à demanda. 
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Quadro 13.8 – Estimativa de custo de pessoal de uma Agência ou Delegatária única para 
o Espírito Santo. 

Pessoal 
Custo 

Unitário 
Mensal 

Quant. Encargos1 
Custo Total 

Mensal 
Custo Total 

Anual 

Diretoria Geral e 
Técnica 

15.000,00 1 5.999,67 20.999,67 251.996 

Diretoria 
Administrativa 

12.500,00 1 4.999,72 17.499,72 209.997 

Apoio técnico aos 
CBHs 

8.125,00 4 3.249,82 45.499,28 545.991 

Coordenação de 
Finanças 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assessoria Jurídica 8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assessoria de 
Comunicação 

8.125,00 1 3.249,82 11.374,82 136.498 

Assistente 
Administrativo 

3.125,00 5 1.249,93 21.874,66 262.496 

Secretaria 3.125,00 1 1.249,93 4.374,93 52.499 

Estagiários-
bolsistas 

1.500,00 8 599,97 16.799,74 201.597 

SUBTOTAL (A)  23 27.099  1.934.070 

¹ Considerando 13º. Salário, gratificação de 1/3 do salário, FGTS sobre salário, férias e gratificação, 
provisão para aviso prévio, FGTS aviso prévio e multa FGTS. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
 

Quadro 13.9 – Estimativa de custos de estrutura e logística de uma Agência ou 
Delegatária para o Espírito Santo. 

Estrutura e Logística Custo Unitário Mensal Quant. Custo Total Anual 

Aluguel Sede 2.000 12 60.000 

Água 300 12 3.600 

Luz 500 12 6.000 

Telefone 1.500 12 18.000 

Internet 500 12 6.000 

Segurança E Limpeza 2.000 12 36.000 

Correios 1.200 12 14.400 

Aluguel Automóveis (1) 1.000 12 48.000 

Combustível 500 12 24.000 

Diárias 500 12 48.000 

Despesas Diversas 1.000 12 12.000 

Subtotal (B) 11.000  276.000 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Os resultados indicam que: 

1. A arrecadação potencial da cobrança pelo uso de água é insuficiente para que 

qualquer bacia tenha sua própria Agência; 

2. Que as arrecadações potenciais, considerando isoladamente as bacias 

capixabas fora da bacia do Rio Doce ou todas elas, seriam também inferiores ao 
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limite de 7,5% para aplicação em despesas de custeio; porém, um aumento de 

19% a 15% na arrecadação ou a redução de 16% a 13% no custeio da Agência 

faria a equiparação, em cada opção; 

3. Que seja aceita uma Agência mínima, simplesmente para atender às 

necessidades para recebimento e repasse dos recursos da cobrança. 

Esta Agência mínima não teria corpo técnico próprio, e os programas que o CBH 

necessitasse de apoio desta natureza o contratariam diretamente. Sua diretoria seria 

ocupada por dirigentes com dedicação parcial, de 25% do tempo. Teria apenas um 

agente administrativo para atender no escritório (Quadro 13.10). Este escritório seria 

simples, na forma de uma simples sala para acomodação do agente administrativo e da 

documentação. Com isto, as despesas de água, luz, segurança e limpeza seriam 

reduzidas. Os serviços de telefonia e de internet seriam contratados em um pacote 

compartilhado. Despesas com Correios, Aluguel automóveis, Combustível, diárias e 

diversas seriam pagas pelos próprios programas do CBH (Quadro 13.11). 

Este tipo de Agência teria maior probabilidade de ser bem-sucedida caso esteja 

vinculada a um ente pré-existente, com atribuições análogas ou parecidas. Por exemplo, 

este pode ser o caso de um Consórcio Intermunicipal de Bacia Hidrográfica assumir a 

função de delegatária de Agência. 

Com estas reduções drásticas de despesas o custo anual passa a ser de apenas R$ 

228 mil reais. O que determina que uma arrecadação de R$ 3 milhões com a cobrança 

pelo uso de água seja suficiente para manter os custos da Agência dentro dos limites 

de 7,5% desta arrecadação. 
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Quadro 13.10 – Estimativa de custo de pessoal de uma Agência ou Delegatária mínima 
para o Espírito Santo. 

Pessoal 
Custo Unitário 

Mensal 
Quant. Encargos1 

Custo Total 
Mensal 

Custo Total 
Anual 

Diretoria Geral e 
Técnica 

15.000,00 0,25 5.999,67 5.249,92 62.999 

Diretoria 
Administrativa 

12.500,00 0,25 4.999,72 4.374,93 52.499 

Apoio técnico aos 
CBHs 

8.125,00 0,00 3.249,82 0,00 0 

Coordenação de 
Finanças 

8.125,00 0,25 3.249,82 2.843,71 34.124 

Assessoria Jurídica 8.125,00 0,00 3.249,82 0,00 0 

Assessoria de 
Comunicação 

8.125,00 0,00 3.249,82 0,00 0 

Assistente 
Administrativo 

3.125,00 1,00 1.249,93 4.374,93 52.499 

Secretaria 3.125,00 0,00 1.249,93 0,00 0 

Estagiários-
bolsistas 

1.500,00 0,00 599,97 0,00 0 

SUB-TOTAL (A)  1,75 27.099  202.122 

¹ Considerando 13º. Salário, gratificação de 1/3 do salário, FGTS sobre salário, férias e gratificação, 
provisão para aviso prévio, FGTS aviso prévio e multa FGTS  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 13.11 – Estimativa de custos de estrutura e logística de uma Agência ou 
Delegatária mínima para o Espírito Santo. 

ESTRUTURA E LOGÍSTICA 
CUSTO UNITÁRIO 

MENSAL 
QUANT. 

CUSTO TOTAL 
ANUAL 

Aluguel Sede 500 12 6.000 

Água 200 12 2.400 

Luz 200 12 2.400 

Telefone/Internet 300 12 3.600 

Internet 500 0 0 

Segurança e Limpeza 1.000 12 12.000 

Correios 100 0 0 

Aluguel automóveis (1) 1.000 0 0 

Combustível 500 0 0 

Diárias 500 0 0 

Despesas diversas 1.000 0 0 

SUB-TOTAL (B) 5.800  26.400 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Com esta redução na estrutura de Agência seria possível que os CBHs do Litoral Centro 

Norte, Santa Maria da Vitória, Jucu e Itapemirim tivessem suas próprias estruturas de 

suporte administrativo básico. Os CBHs do norte do Estado, Itaúnas e São Mateus, caso 

compartilhassem a mesma Agência também poderiam financiá-la. Os CBHs dos 

afluentes do Rio Doce ou se integrariam a Agência do Doce, ou poderiam constituir sua 

própria Agência. Faltariam os CBHs Benevente, Novo, Itabapoana e a Região 
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Hidrográfica do Guarapari que poderiam se integrar à Agência do Jucu, ao norte, ou do 

Itapemirim, ao sul. Porém, fica registrado que este tipo de agência atenderia unicamente 

às necessidades burocráticas de repasse dos recursos da cobrança aos programas, 

devendo eles assumirem a totalidade dos custos de assessoria técnica e grande parte 

da assessoria administrativa. 

Concluindo, é possível com ajustes que promovam o aumento da arrecadação da 

cobrança, ou a redução dos custos, atender ao limite dos 7,5% da possibilidade de uso 

da arrecadação para custeio da Agência. Porém, cabe aos CBHs decidirem que tipo de 

assessoria vão requerer da Agência para mais bem estabelecer o arranjo que atenda 

às suas demandas dentro do limite dos recursos disponíveis. 

13.6.2 Personalidade jurídica 

De todas as considerações efetuadas, considerando os aspectos de natureza legal, 

pode-se concluir que são duas as alternativas que possibilitam, de forma mais 

consistente, o alcance das finalidades desejadas para a Agência, seja ela para todo 

Estado, ou para as bacias que não se inserem na do Rio Doce: 

i) No modelo de Agência de Bacia: Consórcio público com personalidade 

jurídica de direito público, ou 

ii) No modelo de Entidade Delegatária das funções de Agência: Associação 

Civil sem fins lucrativos. 

O Consórcio Público com personalidade de direito público implica, como já foi dito, um 

comprometimento político por parte dos Municípios e Estados envolvidos, assim como 

da União, de acordo com o desenho institucional da Agência. Cabe lembrar que o 

protocolo de intenções, instrumento de acordo político entre os consorciados, só tem 

validade se ratificado por lei específica de cada ente federado, quando se tratar de 

Agência de Bacias Interfederativas. 

Já a Entidade Delegatária, como já foi também mencionado, não necessita de criação 

por lei. Todavia, na medida em que haverá repasse de recursos financeiros do Estado 

a uma pessoa jurídica de direito privado, é necessária a edição de uma norma 

autorizando essa transferência e as respectivas condições. 

Assim, não basta que o art. 51 da Lei no 9433/1997, alterado pela Lei no 10.881/2004, 

estabeleça 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”. Nesse 

dispositivo, a lei fixou um modelo, cabendo a cada Estado regulamentar essa 



 

214 
 

sistemática. Esta pode ser considerada uma lacuna no caso do Estado do Espírito 

Santo. 

O consórcio público de direito público seria a entidade definitiva. Uma vez criado, 

passaria a exercer as funções definidas nas leis que ratificaram o protocolo de intenções 

entre entes políticos consorciados. O sistema do consórcio público é institucional, 

lembrando que apenas União, Estados e Municípios seriam consorciados. Os setores 

da sociedade civil – técnicos, usuários, ONGs, acadêmicos – participariam em órgãos 

internos de acordo com o protocolo de intenções ratificado. 

Evidentemente, trata-se de um modelo institucionalmente muito forte, que poderia 

exercer o papel de Agência definitivamente. Carece, todavia, de experiência de 

implantação no País, sendo recente a lei que criou essa figura jurídica. Assim, se puder 

haver vantagens no fato de se tratar de entidade definitiva, haverá também o risco de, 

se a experiência não der certo, os esforços distendidos para criar a entidade não 

poderem ser simplesmente anulados. Não haveria cenário político para isso. Não se 

revogaria as leis do consórcio público. 

Diante do exposto, recomenda-se a criação inicial de uma Entidade Delegatária única 

ou para as bacias capixabas que não integram a do Rio Doce, ou ainda de uma 

Delegatária de Agência mínima para alguns CBHs, ou para grupos de CBHs. A essência 

deste modelo é a sua natureza contratual, em que por intermédio do contrato de gestão 

são estabelecidas as metas aprovadas pelo Comitê, assim como todas as demais 

condições necessárias à atuação da Entidade Delegatária, no exercício de funções de 

Agência. 

A natureza jurídica dessa entidade deveria ser da associação civil sem fins lucrativos, 

modelo mais flexível do direito brasileiro. Quanto ao exercício de poder na entidade, ela 

poderia ter as seguintes configurações: 

• Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, em que a 

participação de municípios teria um peso preponderante, embora possam 

participar outras entidades; 

• Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade, em que os setores usuários ficariam fora da 

entidade; 

• Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 

recursos hídricos; 

• Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos, em 

que o tipo do setor evidentemente teria um peso na entidade; 
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• Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. 

13.7 Alternativa transitória: Entidades Executivas de Bacia Hidrográfica 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina aprovou por meio da 

Resolução CERH/SC no. 20/2018 as Entidades Executivas de apoio aos CBHs, como 

“órgão setorial de apoio e execução, à qual é delegada a competência de apoio 

administrativo, técnico, logístico e operacional de um ou mais Comitês de Bacia 

Hidrográfica e que atuará enquanto não houver a implantação da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos nos corpos de águas de domínio estadual” (Art. 2º., inc V.). Estas 

entidades serão formadas por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que, 

mediante Contratos de Gestão com o Órgão Gestor de Recursos Hídricos, deverão 

apoiar administrativa, técnica, logística e operacionalmente os Comitês de Bacia 

Hidrográfica. 

Trata-se, portanto, de uma solução transitória para apoio aos CBHs que vigerá 

enquanto não for implementada a cobrança pelo uso de água, a partir da qual poderá 

ser criada a Agência ou as Delegatárias das suas funções. Esta solução pode ser 

válida para prover um CBH com apoio técnico e administrativo para que sejam 

elaborados os estudos que levarão a uma proposta de cobrança pelo uso de água. A 

rigor, este apoio tem sido provido pelos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos, que 

contratam os Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, nos quais é previsto 

o estudo de cobrança, ou um estudo específico sobre cobrança pelo uso de água. 

Seria, pois, uma alternativa a este esquema quando o Órgão Gestor ressentir de 

capacidade operacional para atender os CBHs de seu sistema. 

Este não parece ser o caso do Espírito Santo, pois a maioria de seus CBHs já têm seus 

planos de bacia aprovados, sendo que o restante se acha em elaboração ou em vias de 

inicia-la, com apoio da AGERH. Os estudos de cobrança pelo uso de água foram e estão 

sendo realizados e alguns CBHs já aprovaram seus mecanismos. Portanto, o apoio 

técnico e administrativo necessário já tem sido provido pela AGERH não havendo 

necessidade, salvo melhor juízo, de serem criados novos entes. 
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14 Priorização Sistêmica de Programas 

A priorização de ações é uma tarefa essencialmente política. Não cabe à Consultora 

indicar as prioridades que devem ser acatadas, pois, na própria essência da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, elas deverão ser negociadas entre o governo, os 

usuários de água e a sociedade. Isto é tarefa para o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos, ouvidos os Comitês de Bacia Hidrográfica, que são integrados por esses 

segmentos. Poderá ainda ser objeto de negociação envolvendo outros atores sociais da 

bacia. 

Julga-se que todas os programas, pelo simples fato de serem selecionados, resultantes 

de demandas dos Termos de Referência, das análises diagnóstica e prognóstica, e das 

Consultas Públicas, setoriais e, em especial, à Comissão Consultiva e de Apoio à 

Mobilização Social - C-CAMS, são relevantes. O fato de alguns serem mais relevantes 

que outros no sentido de atenderem a demandas com maiores prioridades ou urgências 

não necessariamente indica suas implementações mais cedo. Isto pode ocorrer devido 

que alguns programas devem ser respaldados pela prévia existência de outros. Por 

exemplo, não se pode menosprezar a relevância de um programa de implantação do 

enquadramento de corpos de água, mas ele não terá bons resultados se não for 

subsidiado por um programa de aprimoramento das outorgas, incluindo as de 

lançamento de poluentes nos corpos hídricos. Isto faz com que temporalmente o 

aprimoramento das outorgas deva preceder a implantação do enquadramento. 

Dentro desta premissa é que os programas propostos para o PERH/ES foram 

priorizados. 

14.1 Metodologia 

Para avaliar a prioridade temporal adotou-se a análise da Matriz Estrutural que avalia 

sistemicamente a relação de influência e dependência entre 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 quais ações afetam as demais, e com que intensidade, são geradas 

matrizes de influências diretas e indiretas que orientam sobre a natureza dessas ações, 

sempre dentro de uma visão sistêmica. A referência são os trabalhos de Godet (2001). 

Para melhor explicar a metodologia um exemplo simplificado será apresentado. 

Suponha-se a existência de 4 programas, nomeados A, B, C e D. A matriz do Quadro 

14.1 apresenta as influências que cada programa terá sobre os demais. Esta é a Matriz 

de Influências Diretas. Neste caso, influência terá o significado de como um programa, 
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ao ser implementado, facilitará a implementação de outro programa, seja por fornecer 

subsídios, seja por criar um ambiente favorável. 

Quadro 14.1 – Influências de um programa sobre os demais, no exemplo apresentado. 
 A B C D 

A  2 0 1 

B 3  0 0 

C 1 0  0 

D 0 1 0  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

As influências podem ser 0 (=nenhuma), 1 (=fraca), 2 (=média) e 3 (=forte). No caso 

acima, a ação A tem influência média na B, nenhuma na C e fraca na D (veja linha de 

A). Por outro lado, a ação A é fortemente influenciada pela B, fracamente pela C, e nada 

pela D (ver coluna de A). 

Tendo por base esta Matriz, a caracterização de cada ação considerando as influências 

que estabelece e que sofre pode ser realizada mediante vários critérios, diretos e 

indiretos, a seguir explicados. 

14.1.1 Classificação Direta 

A soma das notas atribuídas à influência de um programa sobre os demais, ou seja, a 

soma da linha referente ao programa determina a influência que ele tem no conjunto de 

programas. Isto será chamado de nível geral de influência, como é mostrado no Quadro 

15.2. A influência é característica de programas cujas implementações podem ser 

realizadas de forma autônoma dos demais programas, pois estabelecem uma influência 

positiva sobre os demais, no sentido de facilitação de suas implementações. 

A soma das notas em uma coluna indica o nível geral de dependência do conjunto de 

programas sobre o programa disposto na coluna. Isto será chamado por nível geral de 

dependência (Quadro 15.2). A dependência é característica de programas cuja 

implementação depende da implementação prévia de outros programas, dificultando as 

suas implementações de forma autônoma. 

Quadro 14.2 – Níveis gerais de influência e de dependência dos programas do exemplo. 
 A B C D Influência 

A 0 2 0 1 3 

B 2 0 0 0 2 

C 3 0 0 0 3 

D 0 1 0 0 1 

Dependência 5 3 0 1  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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No exemplo, os programas com maiores influências são A e C, com grau 3, e aquele 

com maior dependência é o A, com grau 5 (ou seja, A é tanto influente, quanto 

dependente, característica que será analisada adiante). O programa C tem dependência 

nula, ou seja, depende apenas de si mesmo. 

14.1.2 Classificação Indireta 

Na classificação indireta procura-se detectar a influência indireta de um programa sobre 

outro. No exemplo, C não influencia B diretamente; mas como C influencia A fortemente 

e A influencia B medianamente, C acabará por influenciar B; ou seja: C→B→A. Para se 

obter essas influências multiplica-se a matriz estrutural por ela mesma. Após certo 

número de multiplicações se chegará a alguma estabilidade dos resultados relativos, 

em termos de motricidade e, portanto, de dependência indireta. 

A matriz apresentada no Quadro 15.3 é resultado do produto da matriz estrutural por ela 

mesma duas vezes (ou é a terceira potência da matriz estrutural). Os valores 

percentuais referem-se à relação de influência ou dependência de um programa ante a 

soma das influências ou dependências de todos os programas. Nela verifica-se que 

existe uma influência indireta entre C e B, da ordem relativa de 3. 

Quadro 14.3 – Matriz estrutural na potência 3 do exemplo. 
 A B C D Influência % 

A 2 8 0 4 14 31% 

B 8 2 0 0 10 22% 

C 12 3 0 0 15 33% 

D 0 4 0 2 6 13% 

Dependência 22 17 0 6   

% 49% 38% 0% 13%   

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Isto permitiria concluir que os programas com maiores e menores influências indiretas 

são C e D, respectivamente; e as com maiores e menores dependências indiretas são 

A e C, respectivamente. 

Em teoria, a cada produto da matriz por si mesma, são obtidas as influências com graus 

mais distantes. Ou seja, no primeiro produto seria considerada a influência de um 

programa em outro, via intermediação de um terceiro; no segundo produto, via a 

intermediação de dois programas, e assim por diante. Normalmente a partir do 3º ou 4º 

produtos as hierarquias (ou seja, a ordem com que aparecem a influência e a 

dependência) são estabilizadas. Esse pode ser um critério de parada dos produtos: 

quando a hierarquia não mais for alterada. 
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14.2 Resultado das Análises 

Os resultados, embora obtidos por operações matemáticas, não são matemáticos. 

Interessa a ordem de grandeza, e a classificação final relativa das influências e 

dependência entre os programas propostos; e também interessam os diversos aspectos 

revelados pelas diferentes classificações. 

Um gráfico que permite análises relevantes é o que se apresenta na Figura 14.1. Ele 

relaciona os programas em termos do grau de dependência e de influência. Em função 

da localização no gráfico, algo pode ser diagnosticado com relação a dado programa, 

com base na sua relevância sistêmica, ou seja, na interação com os demais programas. 

1. Na parte superior esquerda se localizam os programas Estruturantes, fortemente 

influentes e pouco dependentes, que determinam o funcionamento do sistema. 

Caso alguns poucos programas devam ser implementados, ou se a questão é 

sobre quais devem ser inicialmente implementados, eles podem ser uma boa 

escolha, sob a ótica do sistema e não individualmente. Eles podem ser 

hierarquizados pelo valor da soma das linhas da Matriz Estrutural. O programa 

C do exemplo tem esta característica. 

2. Na zona superior direita encontram-se os programas Estratégicos por terem 

grande influência e serem muito dependentes. Eles têm potencial de perturbar o 

funcionamento normal do sistema, devido às suas naturezas instáveis, pois têm 

muita influência, mas podem ser de difícil controle, por serem muito 

influenciáveis pelos demais programas. Por isto, são programas sobre as quais 

há que se adotar cautelas redobradas para que saiam conforme planejado, em 

conjunto com aqueles que os influenciam positivamente, ou os reforçam. Eles 

poderão ser os programas a serem implementados em uma segunda fase, após 

os programas Estruturantes terem sido implementados, sempre se adotando 

uma visão sistêmica. Eles podem ser hierarquizados pela soma das linhas e das 

colunas da Matriz Estrutural. No exemplo, o programa A é aquele que apresenta 

esta característica com maior destaque. 

3. No centro se situam os programas Reguladores, que contribuem ao 

funcionamento normal do sistema, por serem medianamente motrizes e 

dependentes. Seriam a terceira opção sistêmica de implantação. A ação D do 

exemplo apresenta esta característica. 

4. Abaixo e à direita se reúnem os programas Indicadores que mostram os 

resultados de funcionamento do sistema, por serem pouco influentes e muito 

dependentes. Do ponto de vista sistêmico, deveriam ser aqueles a serem 
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implementados mais adiante, quando se deseja avaliar os resultados gerais do 

plano implementado, do qual faz parte o conjunto de programas. 

5. Na zona próxima à origem estão os programas Autônomos, que pouco influem 

e que são pouco dependentes. Não são partes determinantes do futuro do 

sistema e devem ser implementados apenas se as suas qualidades intrínsecas 

assim indicarem. 

ESTRUTURANTES ESTRATÉGICOS

AUTÔNOMOS INDICADORES

REGULADORES

A

B

C

D

DEPENDÊNCIA

IN
FL

U
Ê

N
C

IA

 
 

Figura 14.1 – Classificação das ações. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Esta classificação permite uma priorização sistêmica das ações. Ela pressupõe que 

todas as ações deverão ser implementadas por serem válidas e relevantes por definição 

e seleção prévia. Ou seja, existiram razões circunstanciadas para as suas propostas. 

Porém, algumas ações dependem de outras, para que tenham bons resultados. Por 

exemplo, uma ação de outorga de direitos de uso de água depende da existência de 

boas estimativas de disponibilidade hídrica e um cadastro abrangente de usos de água. 

Estes devem antecipar-se temporalmente às outorgas, portanto. 

Dentro desta racionalidade – que ações devem ser implantadas primeiro, para que 

outras ações sejam bem-sucedidas – é que esta priorização sistêmica pode ser 

considerada. 
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15 Fontes de Financiamento 

As fontes de financiamento para a implantação das ações do PERH/ES são diversas e 

variam rapidamente, com novas possibilidades surgindo em função de acordos de 

empréstimos, ou oferta de linhas de financiamento. Outras possibilidades são também 

revogadas devido às suas interrupções ou ao término dos seus prazos de vigência. O 

propósito de se listar e descrever as possíveis fontes neste capítulo é mostrar, de forma 

não exaustiva, as possibilidades existentes e orientar os entes responsáveis pela 

implementação dos programas na busca de suas sustentabilidades financeiras. 

15.1 Governo Federal 

Os programas constantes no orçamento do Governo Federal, e previstos o Plano 

Plurianual (PPA) da União e Lei Orçamentária Anual (LOA), estimam a receita e fixam 

as despesas da União para cada exercício financeiro. O Quadro 15.1 apresenta os 

programas do Governo Federal. 

15.2 Governo do Estado do Espírito Santo 

Cada Unidade Federativa, a exemplo do Governo Federal, estabelece seu Plano 

Plurianual (PPA) e aprova sua Lei Orçamentária Anual (LOA). Posteriormente, o 

orçamento é distribuído por meio de um Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD. 

O orçamento de 2018 foi detalhado pela Portaria Nº 37-R, de 26 de dezembro de 2017. 

O Quadro 15.2 apresenta as destinações das despesas que se referem ao que consta 

no Plano de Ações do PERH/ES. 
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Quadro 15.1 – Recursos do Governo Federal. 

Programa Objetivo Órgão Ação 
2
0
1
2

 Fortalecimento e 
Dinamização da 

Agricultura 
Familiar 

• Ampliar o acesso e qualificar os instrumentos de crédito, de 
proteção da produção, de garantia de preços mínimo e de 
garantia de renda para a agricultura familiar. 

• Ampliar e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão 
rural, promovendo a inovação e a sustentabilidade dos sistemas 
produtivos de agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária e povos e comunidades tradicionais. 

• Promover a organização da agricultura familiar para o 
fortalecimento do cooperativismo e associativismo, a 
agroindustrialização, a inserção em mercados públicos e privados 
e o aproveitamento energético sustentável. 

• Promover a autonomia econômica das mulheres rurais, por meio 
da inclusão produtiva e da geração de renda. 

• Ampliar a inserção da agricultura familiar em sistemas de 
produção de base agroecológica, orgânica e da 
sociobiodiversidade, com ênfase na produção de alimentos 
saudáveis. 

• Contribuir para a redução da pobreza rural, por meio da inclusão 
produtiva dos agricultores e das agricultoras familiares. 

• Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na integração 
regional, na cooperação internacional, nas negociações 
internacionais e no comércio exterior.  

Recursos sob a 
Supervisão da 
Secretaria do 

Tesouro 
Nacional - 

Ministério da 
Fazenda 

0
A

8
1
 Financiamento para a Agricultura 

Familiar - PRONAF (Lei no. 
10.186 de 2001) 

2
8
1

 Subvenção Econômica para a 
Agricultura Familiar - PRONAF 
(Lei no. 8.427, de 1992) 
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Programa Objetivo Órgão Ação 

2
0
2
1

 Ciência, 
Tecnologia e 

Inovação 

• Fomentar, incluindo ações internacionais, o processo de geração 
e aplicação de novos conhecimentos, dando especial atenção ao 
equilíbrio entre as regiões do país. 

• Disponibilizar pesquisas, produtos e serviços para a sociedade 
por meio das unidades de pesquisa do MCTI. 

• Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em 
tecnologias digitais, componentes e dispositivos eletrônicos. 

• Promover a formação, capacitação e fixação de recursos 
humanos qualificados voltados à ciência, tecnologia e inovação. 

• Promover políticas e ações colaborativas de ciência, tecnologia e 
inovação para a inclusão social. 

• Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas 
empresas e nas cadeias produtivas. 

• Promover políticas e programas de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação e disseminar dados e informações em áreas 
estratégicas. 

• Contribuir para a permanência da juventude no campo e a 
sucessão rural, por meio da ampliação da sua autonomia 
econômica e social. 

• Promover o etno-desenvolvimento dos povos e comunidades 
tradicionais, por meio da inclusão produtiva e da geração de 
renda. 

Fundo Nacional 
de 

Desenvolvimento 
Científico e 

Tecnológico -
Ministério da 

Ciência, 
Tecnologia e 

Inovação 

2
2
2
3

 Fomento a Projetos Institucionais 
para Pesquisa no Setor de 
Recursos Hídricos (CT-Hidro) 

2
0
4
0

 Gestão de 
Riscos e de 
Desastres 

• Identificar riscos de desastres naturais por meio da elaboração de 
mapeamentos em municípios críticos. 

• Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municípios 
críticos a partir de planejamento e de execução de obras. 

• Aumentar a capacidade de emitir alertas de desastres naturais 
por meio do aprimoramento da rede de monitoramento, com 
atuação integrada entre os órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 1

4
R

L
 

Realização de Estudos, Projetos 
e Obras para Contenção ou 
Amortecimento de Cheias e 
Inundações e para Contenção de 
Erosões Marinhas e Fluviais  

Ministério das 
Cidades 1

0
S

G
 

Apoio a Sistemas de Drenagem 
Urbana Sustentável e de Manejo 
de Águas Pluviais em Municípios 
Críticos Sujeitos a Eventos 
Recorrentes de Inundações e 
Alagamentos 
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Programa Objetivo Órgão Ação 

• Aprimorar a coordenação e a gestão das ações de preparação, 
prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a proteção e 
defesa civil por meio do Fortalecimento do Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, inclusive pela articulação 
federativa e internacional. 

• Promover ações de resposta para atendimento à população 
afetada e recuperar cenários atingidos por desastres, 
especialmente por meio de recursos financeiros, materiais e 
logísticos, complementares à ação dos Estados e Municípios. 

2
0
6
8

 

Saneamento 
Básico 

• Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da 
gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico, considerando o abastecimento de água potável, o 
esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, e 
a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos. 

• Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais 
e comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do 
acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços 
públicos de saneamento básico. 

• Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de 
ações que assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos 
serviços públicos de saneamento básico. 

Ministério da 
Saúde 

1
0
G

G
 

Implantação e Melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos em Municípios 
de até 50.000 Habitantes, 
Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões 
Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE) 

7
6
5
6

 

Implantação, Ampliação ou 
Melhoria de Ações e Serviços 
Sustentáveis de Saneamento 
Básico em Pequenas 
Comunidades Rurais 
(Localidades de Pequeno Porte) 
ou em Comunidades Tradicionais 
(Remanescentes de Quilombos) 

Ministério das 
Cidades 

8
8
7
1

 Apoio à Elaboração, 
Implementação e Monitoramento 
de Planos Nacional e Regionais 
de Saneamento Básico. 

1
P

9
5
 

Apoio à Elaboração de Planos e 
Projetos de Saneamento em 
Municípios com População 
Superior a 50 mil Habitantes ou 
Integrantes de Regiões 
Metropolitanas ou de Regiões 
Integradas de Desenvolvimento. 
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Programa Objetivo Órgão Ação 

Fundação 
Nacional da 

Saúde (Funasa) 2
0
A

F
 Apoio ao Controle de Qualidade 

da Água para Consumo Humano 
para Prevenção e Controle de 
Doenças e Agravos. 

2
0
7
8

 Conservação e 
Uso Sustentável 

da 
Biodiversidade 

• Reduzir ameaça à extinção de espécies da biodiversidade 
brasileira, recuperar suas populações e promover o conhecimento 
e o uso sustentável. 

• Promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas 
e do conhecimento oriundos da utilização de patrimônio genético 
e conhecimento tradicional associado por meio da implementação 
de sistema de acesso e repartição de benefícios, resguardados 
os direitos dos povos indígenas e povos e comunidades 
tradicionais. 

• Promover a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais por 
meio dos instrumentos do Código Florestal. 

• Contribuir para a conservação do meio ambiente por meio da 
elevação de renda e inclusão social e produtiva. 

• Ampliar a produção florestal sustentável e o conhecimento sobre 
as florestas brasileiras. 

• Fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e 
Consolidar as Unidades de Conservação Federais. 

Ministério do 
Meio Ambiente 2

0
V

Y
 Apoio à Implementação da 

Política Nacional de Educação 
Ambiental. 

2
0
8
3

 

Qualidade 
Ambiental 

• Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por 
meio da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais 
recicláveis. 

• Controlar as emissões atmosféricas de poluentes, por meio de 
ações regulatórias e da instrumentalização dos agentes públicos, 
para a melhoria da qualidade do ar. 

• Promover a gestão ambientalmente adequada de substâncias e 
produtos químicos de modo a minimizar os efeitos adversos ao 
meio ambiente e à saúde humana. 

• Realizar o controle e a fiscalização ambiental de atividades e 
empreendimentos. 

Ministério do 
Meio Ambiente 2

0
W

6
 

Gestão da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 
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Programa Objetivo Órgão Ação 

2
0
8
4

 

Recursos 
Hídricos 

• Promover a disponibilidade de água para usos múltiplos, por meio 
da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 
seus instrumentos. 

• Fortalecer os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, por meio de promoção da integração 
federativa, da articulação intersetorial e do apoio às estruturas 
colegiadas. 

• Promover a conservação, a recuperação e o uso racional dos 
recursos hídricos, por meio da indução de boas práticas de uso 
de água e solo e da revitalização de bacias hidrográficas. 

• Fortalecer o planejamento e a gestão dos investimentos em 
infraestrutura hídrica. 

• Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de 
infraestruturas hídricas. 

• Garantir a operação e a funcionalidade das infraestruturas 
hídricas por meio de sua recuperação e manutenção. 

• Ampliar e difundir o conhecimento sobre águas subterrâneas e 
suas interações com as superficiais, por meio da realização de 
levantamentos, estudos e pesquisas. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

1
4
V

I 

Implantação de Infraestruturas 
Hídricas para Oferta de Água 

1
0
G

M
 

Estudos e Projetos de 
Infraestrutura Hídrica 

1
4
R

P
 

Reabilitação de Barragens e de 
Outras Infraestruturas Hídricas 

1
8
5
1

 

Implantação de Obras de 
Infraestrutura Hídrica 

1
4
0
N

 

Recuperação e Adequação de 
Infraestruturas Hídricas 

Ministério do 
Meio Ambiente 2

0
V

R
 

Recuperação e Preservação de 
Bacias Hidrográficas 

Agência Nacional 
de Águas (ANA)  2

0
W

I 

Implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

Quadro 15.2 – Quadro de Distribuição de Despesas do Governo do Estado do Espírito Santo, Portaria Nº 37-R, de 26 de dezembro de 2017. 

Órgão / Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho 

27101 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 

27201 - Instituto Jones dos Santos Neves 

27.201.041210562.4243 - Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 

27.201.041260562.3233 - Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Dados Estatísticos 

27901 - Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória 

27.901.151270607.1246 - Elaboração de Estudos e Projetos de Interesse Comum da Rmgv 

30101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
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Órgão / Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho 

30.101.236910007.2154 - Promoção da Economia Criativa 

30.101.236910013.2157 - Promoção do Desenvolvimento Regional 

30.101.236910013.8291 - Promoção de Estudos e Projetos para o Fortalecimento da Economia Estadual 

30205 - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo 

30.205.236080013.2165 - Fomento à Agroindústria Familiar e ao Empreendedorismo Rural 

30207 Agência de Regulação de Serviços Públicos 

30.207.045411000.1823 - Gerenciamento, Monitoramento e Intervenções, nas Áreas de Saneamento e Meio Ambiente, Águas e Paisagem 

30.207.047510012.1055 - Implantação do Programa de Eficiência Energética e Energias Renováveis 

30.207.047510012.1056 - Realização de Estudos para o Uso Eficiente da Energia 

31101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

31.101.203660006.2244 - Apoio à Capacitação Técnica e Gerencial no Meio Rural 

31.101.205410851.2169 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Propriedades Rurais 

31.101.205440018.1058 - Apoio à Construção de Barragens e Outras Técnicas de Infraestrutura Hídrica no Meio Rural 

31.101.205710006.1065 - Apoio à Geração de Tecnologias para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário 

31.101.206060006.1386 - Ampliação e Adequação da Infraestrutura Física Voltada para o Desenvolvimento Agropecuário 

31.101.206080006.1060 - Apoio à Implantação de Projetos de Infraestrutura e Serviços para o Desenvolvimento Agropecuário 

31.101.206080006.1061 - Elaboração de Estudos e Projetos para Desenvolvimento de Políticas Públicas no Âmbito Rural 

31.101.207820006.3364 - Apoio Aos Municípios na Melhoria da Trafegabilidade de Estradas Vicinais 

31201 - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

31.201.201280003.2077 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos 

31.201.201310006.2072 - Campanhas Educativas 

31.201.205420205.8382 - Proteção dos Recursos Naturais Renováveis 

31.201.206060006.1386 - Ampliação e Adequação da Infraestrutura Física Voltada para o Desenvolvimento Agropecuário 

31202 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

31.202.201280003.2077 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos 
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Órgão / Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho 

31.202.205450018.6394 - Estruturação e Manutenção do Sistema de Monitoramento Meteorológico 

31.202.205710006.3394 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Tecnologias Agropecuária e Pesqueira 

31.202.206060006.6390 - Extensão Rural e Assistência Técnica 

31902 - Fundo Social de Apoio a Agricultura Familiar do Estado do Espírito Santo 

31.902.206080006.1035 - Apoio Financeiro ao Desenvolvimento de Projetos da Agricultura Familiar 

31903 - Fundo Especial de Apoio ao Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

31.903.205440018.1058 - Apoio à Construção de Barragens e Outras Técnicas de Infraestrutura Hídrica no Meio Rural 

32101 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 

32.101.195710017.2419 - Aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação Com Foco em Instituições Científicas e Tecnológicas 

32.101.195730017.4412 - Organização e Realização de Eventos para a Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação 

32202 - Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Espírito Santo 

32.202.195710017.2116 - Fomento à Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento e Inovação 

32901 - Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia 

32.901.193330017.2615 - Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos 

32.901.195710017.2116 - Fomento à Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento e Inovação 

32.901.195730017.2123 - Difusão e Popularização do Conhecimento Científico, Tecnológico e de Inovação 

36101 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 

36.101.151220593.1540 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Relacionados à Política de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 
Urbano 

36.101.151220593.2533 - Organização e Realização de Eventos Relacionados à Política de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 

36.101.175110863.3538 - Apoio à Elaboração de Projetos e/ou Execução de Obras de Saneamento em Localidade e Pequeno Porte 

36.101.175120854.5531 - Fomento e Construção de Sistemas Regionais de Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

36.101.175121000.1082 - Atuação Integrada de Águas Urbanas 

41101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

41.101.185410018.2622 - Administração dos Conselhos Estaduais e Regionais e dos Comitês Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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Órgão / Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho 

41.101.185410018.2958 - Desenvolvimento das Políticas Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

41.101.185411000.1091 - Recuperação de Mananciais e Restauração da Cobertura Florestal - Reflorestar F 4440 

41.101.185441000.1090 - Atuação Integrada de Recursos Hídricos e Gestão de Riscos e Desastres 

41.101.185441000.1822 - Recuperação de Mananciais e Restauração da Cobertura Florestal – Mangaraí 

41201 - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

41.201.185410018.2100 - Realização e Apoio a Eventos Com Abordagem Ambiental 

41.201.185410205.3633 - Compensação Ambiental em Unidades de Conservação 

41.201.185410205.4633 - Fortalecimento da Educação Ambiental 

41.201.185410205.4637 - Ordenamento e Gestão do Território 

41.201.185410205.4638 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

41.201.185420205.1049 - Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal 

41202 - Agência Estadual de Recursos Hídricos 

41.202.185440018.1018 - Apoio a Projetos de Infraestrutura e Segurança Hídrica de Usos Múltiplos 

41.202.185440018.1048 - Elaboração e Implementação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

41.202.185440018.2093 - Regulação e Controle das Interferências Hídricas 

41901 - Fundo Estadual do Meio Ambiente 

41.901.185410018.2958 - Desenvolvimento das Políticas Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

41902 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito Santo 

41.902.185410018.2958 - Desenvolvimento das Políticas Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

41.902.185410851.2166 - Pagamento Por Serviços Ambientais 

41.902.185411000.1091 - Recuperação de Mananciais e Restauração da Cobertura Florestal - Reflorestar 

41.902.185440018.1018 - Apoio a Projetos de Infraestrutura e Segurança Hídrica de Usos Múltiplos 

41.902.185441000.1090 - Atuação Integrada de Recursos Hídricos e Gestão de Riscos e Desastres 

41.902.185441000.1822 - Recuperação de Mananciais e Restauração da Cobertura Florestal - Mangaraí 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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15.3 Fundos e Linhas de Financiamento 

15.3.1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 

Promove a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica, com a missão 

de fornecer recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade. Como um 

mecanismo financeiro pioneiro no Brasil, cria soluções para a sustentabilidade de 

iniciativas de conservação e mudanças climáticas. A FUNBIO tem uma vasta 

experiência no apoio a áreas protegidas e na concepção e gestão dos fundos, 

programas, redes e projetos ambientais, em parceria com os setores público e privado 

e a sociedade civil. 

15.3.2 Inseed Investimentos Ltda. 

O Fundo de Inovação em Meio Ambiente FIP INSEED FIMA foi criado pelo Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Por meio de edital, a Inseed Investimentos 

Ltda. foi selecionada como gestora do fundo. O Fundo FIP INSEED FIMA é um fundo 

de participações brasileiro, cujo foco é desenvolver soluções para problemas 

ambientais. Seu foco são as empresas estabelecidas no Brasil, que desenvolvam 

tecnologias inovadoras, e que tenham alto potencial de crescimento, negócios 

relacionados à promoção da sustentabilidade e à redução de impacto ambiental nas 

cadeias de valor e empreendimentos que incorporem inovação em suas tecnologias, 

produtos ou processos para favorecer o desenvolvimento de ciclos produtivos 

sustentáveis. 

15.3.3 BNDES Fundo Social 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem aplicações 

de recursos não reembolsáveis, cuja origem dos recursos é a reversão de parte dos 

lucros anuais. O objetivo de fundo é apoiar projetos de caráter social nas áreas de 

geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, 

meio ambiente, desenvolvimento rural e outras atividades vinculadas ao 

desenvolvimento regional e social. As modalidades de operação são: seleção de 

projetos, premiação e apoio continuado. Os projetos de cunho predominantemente 

ambiental - modalidade Apoio Continuado - serão passíveis de apoio, às pessoas 

jurídicas de direito público interno ou de direito privado sem fins lucrativos. 

Para o caso do PERH/ES o investimento apoiável para este programa do BNDES, cujo 

investimento é de caráter social na área ambiental está elencado a seguir. É importante 

ressaltar que o projeto tem que ser sustentável. 

• Atuar na modernização da formatação, implementação, monitoramento e 

avaliação de programas e projetos ambientais; na recuperação, conservação e 
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preservação do meio ambiente; bem como na preservação e disseminação de 

patrimônio científico e tecnológico. 

Os recursos deste Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive 

aquisição de máquinas e equipamentos importados sem similar nacional no mercado 

interno e de máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de giro; despesas 

pré-operacionais e outros itens que sejam considerados essenciais para a consecução 

dos objetivos do apoio. 

No caso de apoio a projetos de caráter predominantemente ambiental, podem ser 

reembolsadas as despesas relativas à elaboração de projetos, serviços cartorários, 

estudos, licenciamento ambiental, autorizações, outorgas e outras licenças, 

autorizações e/ou outorgas necessárias à execução dos projetos, desde que realizadas 

a partir da data da apresentação da Consulta Prévia ao BNDES. 

15.4 Financiamento Privado 

Estas e as demais fontes de financiamento bancário e privado são apresentadas no 

Quadro 15.3 e no Quadro 15.4. 
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Quadro 15.3 – Bancos. 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DOS APOIOS 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Social (BNDES) 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o principal instrumento do Governo Federal para o 
financiamento e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. O BNDES apoia iniciativas voltadas para preservação, 
conservação e recuperação do meio ambiente. O produto BNDES Finem tem a linha de crédito “Meio Ambiente”, que apoia 
investimentos envolvendo saneamento básico, eco eficiência, racionalização do uso de recursos naturais, mecanismos de 
desenvolvimento limpo, recuperação de ecossistemas e biodiversidade, sistemas de gestão e recuperação de passivos ambientais. 
Esta linha de crédito financia projetos acima de R$20 milhões, para as seguintes ações:  Eco eficiência: racionalização do uso de 
recursos naturais; Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; 
Planejamento e Gestão; Recuperação de Passivos Ambientais. 
A linha BNDES Finem – Financiamento a empreendimentos também tem o produto Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos. 
Esta linha de crédito apoia projetos e investimentos, públicos ou privados, com objetivo de universalizar o acesso aos serviços de 
saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da 
adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento. Os recursos estão disponíveis para pessoa jurídica de direito 
público, pessoa jurídica de direito privado com sede e administração no país e empresário individual. Esta linha de crédito financia 
projetos a partir de R$ 20 milhões, para as seguintes ações: Abastecimento de água; Esgotamento sanitário; Efluentes e resíduos 
industriais; Resíduos sólidos; Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); Recuperação de áreas 
ambientalmente degradadas; Desenvolvimento institucional; Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos 
Comitês; e Macrodenagem. 

CITIBANK 
A fundação apoia a inclusão financeira da população de baixa renda, onde o Citibank opera, com foco em micro finanças, educação 
financeira, empreendedorismo verde e qualificação de jovens. 

Banco do Brasil 

O Banco do Brasil, através da Fundação Banco do Brasil, apoia soluções efetivas para aspectos fundamentais do desenvolvimento 
sustentável das comunidades brasileiras. Seus eixos de atuação são resíduos sólidos, agroecologia, água, agroindústria e educação. 
Dentro do eixo água, o Programa Água possui projetos voltados para a busca da melhoria da qualidade e da oferta de água, ampliação 
da cobertura da vegetação natural em micro bacias e para o estímulo ao consumo responsável e tratamento adequado dos resíduos 
sólidos em municípios brasileiros. O programa visa também disseminar melhores práticas agropecuárias a produtores rurais e 
implementar modelos de negócios sustentáveis. 

Banco do 
Nordeste 

O Banco do Nordeste busca promover o desenvolvimento de empreendimentos e atividades econômicas que propiciem a 
preservação, conservação, controle e/ou recuperação do meio ambiente, com foco na sustentabilidade e competitividade das 
empresas e cadeias produtivas. 
O Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente - FNE VERDE financia a implantação, ampliação, 
modernização e reforma de empreendimentos, contemplando créditos para investimentos em: 
a) Uso sustentável de recursos florestais; 
b) Recuperação ambiental e convivência com o semiárido; 
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INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DOS APOIOS 

c) Produção de base agroecológica, sistemas orgânicos de produção agrícola ou pecuária e transição agroecológica, inclusive 
beneficiamento dos produtos; 
d) Controle e prevenção da poluição e da degradação ambiental em suas diversas formas (hídrica, do solo, do ar, sonora, radioativa 
etc.) e redução de emissão de gases do efeito estufa; 
e) Energias renováveis e eficiência energética; 
f) Eficiência no uso de materiais; 
g) Planejamento e gestão ambiental; 
h) Adequação a exigências legais; 
II) Capital de giro associado ao investimento. 

Caixa Econômica Federal 

Sem linhas de apoio explicitadas, mas com possibilidade de apoiar empreendimentos 
específicos a serem negociados, caso a caso. 

Banco Santander 

Banco Bradesco 

HSBC - Hong Kong and Shanghai Banking Corporation 

Itaú Unibanco 

Banco Estadual do Espírito Santo - BANESTES 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

 

 

Quadro 15.4 – Organizações. 

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DOS APOIOS 

Grupo Queiroz Galvão 
O grupo apoia ações selecionadas a partir do contato direto com a realidade no entorno de seus projetos e empreendimentos, 
através de projetos educacionais, culturais e ambientais. 

Fundação SOS Mata 
Atlântica 

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não-governamental, que tem como missão promover a conservação da 
diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica e ecossistemas sob sua influência, estimulando ações para o 
desenvolvimento sustentável, bem como promover a educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica, mobilizando, 
capacitando e estimulando o exercício da cidadania socioambiental. A entidade desenvolve projetos de conservação ambiental, 
produção de dados, mapeamento e monitoramento da cobertura florestal do Bioma, campanhas, estratégias de ação na área de 
políticas públicas, programas de educação ambiental e restauração florestal, voluntariado, desenvolvimento sustentável e 
proteção e manejo de ecossistemas. 

Petrobrás 
A Petrobrás, através do Programa Petrobrás Socioambiental, apoia financiamento de projetos em programas ambientais, atuando 
em temas ambientais relevantes. As linhas de atuação do programa são Produção Inclusiva e Sustentável, Biodiversidade e 
Sociodiversidade, Direitos da Criança e do Adolescente, Florestas e Clima, Educação, Água e Esportes. 
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INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO DOS APOIOS 

FINEP 

O Programa Inova Sustentabilidade é uma iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com a finalidade de coordenar 
as ações de fomento à inovação e aprimorar a integração dos instrumentos de apoio disponíveis para investimentos em meio 
ambiente. O fomento e a seleção de Planos de Negócio do Inova Sustentabilidade se destinará ao apoio a projetos de inovação 
nas seguintes linhas temáticas: Produção sustentável; Recuperação de Biomas Brasileiros e Fomento às Atividades Produtivas 
Sustentáveis de Base Florestal; Saneamento ambiental; Monitoramento ambiental e prevenção de desastres naturais. O BNDES 
e a Finep disponibilizarão recursos no valor total de dois bilhões de reais para as operações contratadas no período de 2014 a 
2016. 

Fundação Grupo 
Boticário de Proteção 

à Natureza 

A Fundação possui um edital de apoio a projetos que contribuam para a conservação da natureza em todas as regiões do Brasil, 
abertos duas vezes ao ano (até final de março e agosto). Atualmente, possuem quatro modalidades de apoio: o Edital de Apoio 
a Projetos (direcionado a todas as regiões do país); o Edital Biodiversidade do Paraná (voltado para projetos de instituições 
paranaenses que visem à conservação de espécies e ecossistemas do Paraná e áreas limítrofes); o Apoio a Programas (linha 
de financiamento para apoio a ações de médio a longo prazos); e o Programa de Pesquisa nas Reservas (destinado a 
pesquisadores que desejam desenvolver estudos nas Reservas Naturais Salto Morato e Serra do Tombador). 

CT-HIDRO 

Financia estudos e projetos na área de recursos hídricos, para aperfeiçoar os diversos usos da água, de modo a assegurar à 
atual e às futuras gerações alto padrão de qualidade e utilização racional e integrada, com vistas ao desenvolvimento sustentável 
e à prevenção e defesa contra fenômenos hidrológicos críticos ou devido ao uso inadequado de recursos naturais. Os recursos 
são oriundos da compensação financeira atualmente recolhida pelas empresas geradoras de energia elétrica. Os investimentos 
são em ações: Sustentabilidade hídrica de regiões semiáridas; Água e o gerenciamento urbano integrado; Gerenciamento dos 
impactos da variabilidade climática sobre sistemas hídricos e sociedade; Uso e conservação do solo e de sistemas hídricos; Usos 
integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental; Prevenção e controle de eventos extremos: minimizar o impacto dos 
eventos extremos sobre a sociedade e o ambiente, por meio da ação de previsão e planejamento; Qualidade da água dos 
sistemas hídricos; Gerenciamento de bacias hidrográficas; Uso sustentável de recursos hídricos costeiros; Comportamento dos 
sistemas hídricos; Desenvolvimento de produtos e processos; Capacitação de recursos humanos; Infraestrutura de apoio à 
pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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15.5 Fontes Internacionais de Financiamento 

As principais fontes de financiamento internacional são a seguir ilustradas: 

• Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) 

Investe em projetos a nível nacional e multinacional, bem como incorpora a capacitação 

e assistência técnica em seus projetos. O BAD tem forte experiência nos domínios da 

eficiência energética, energia renovável, adaptação à gestão das mudanças climáticas 

e dos recursos naturais, incluindo a água e gestão sustentável dos solos. 

• Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 

Concentra-se em estabelecer projetos ambientais relacionados com as áreas de 

Mudanças Climáticas (adaptação, energia renovável e eficiência energética), 

Degradação do Solo (desmatamento, desertificação) e Águas Internacionais (gestão da 

água e da pesca). 

• Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

A FAO tem forte experiência no uso sustentável da biodiversidade agrícola, bioenergia, 

biosegurança, o desenvolvimento sustentável em paisagens de produção e manejo 

integrado de pragas e pesticidas. 

• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

Oferece apoio financeiro para os seguintes temas: Biodiversidade (áreas protegidas, 

recursos marinhos, biotecnologia florestal), Alterações Climáticas (incluindo 

biocombustíveis), Águas Internacionais (manejo de bacias hidrográficas), Degradação 

do Solo (controle de erosão) e Procedimentos Operacionais Padronizados (manejo de 

pragas). 

• Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 

Desenvolve trabalhos relacionados à degradação da terra, ao desenvolvimento rural 

sustentável e à gestão integrada da terra (Combate à Desertificação). 

• Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) 

O PNUD ajuda os países na promoção, construção e elaboração de atividades 

compatíveis tanto com as questões ambientais e de sustentabilidade particulares, como 

com os planos nacionais de desenvolvimento sustentável. 
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• Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) 

Promove um modelo de desenvolvimento sustentável por meio de operações de crédito, 

recursos não-reembolsáveis, e apoio na estruturação técnica e financeira dos projetos 

nos setores público e privados da América Latina. 

• Fundação Internacional de Conservação (CI) 

Desenvolve parcerias dos governos locais para implementar programas eficazes e 

inovadores nas áreas focais de biodiversidade, adaptação às alterações climáticas e 

mitigação, degradação dos solos e águas internacionais. 

• Banco Mundial (BM) 

O Banco Mundial é uma fonte de assistência financeira e técnica aos países em 

desenvolvimento em todo o mundo. Fornece conhecimentos, assistência técnica e 

financiamento para ajudar os países de baixa e média renda a gerir a terra, a água e os 

demais recursos naturais de uma forma sustentável, ajudando a criar empregos, 

melhorar os meios de vida, melhorar serviços ambientais, diminuir a poluição e 

aumentar a resiliência às mudanças climáticas. 

• Ministério da Proteção Ambiental da China (FECO) 

Fundado em 1989, coordena e gere fundos de projetos em cooperação com as 

organizações financeiras internacionais para a implementação de acordos multilaterais 

ambientais. Também presta assistência bilateral, bem como outras atividades de 

cooperação externa no domínio da proteção ambiental. Tem a missão de proteger o 

meio ambiente através da introdução e exportação de conceitos avançados, 

conhecimentos, tecnologias e recurso. 

• União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 

Trabalha, em escala global e local, com a conservação da biodiversidade como um meio 

para abordar alguns dos maiores desafios do mundo, tais como as alterações climáticas, 

o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. 

• World Wildlife Fund (WWF) 

Organização líder internacional de conservação, a WWF participa na concepção e/ou 

execução diversos programas e projetos que envolvem questões ambientais de 

conservação e preservação da biodiversidade. 

• Africa Finance Corporation 

AFC tem uma carteira de investimentos no valor de  2 bilhões de dólares. Realiza 

investimentos em programas internacionais, através do emprego de equidade e 
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empréstimos, que visam melhorar os meios de subsistência através da geração de 

energia renovável (por exemplo, hidrelétricas e eólicas), projetos de transportes e de 

baixa emissão de gases estufa. 

• Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Através de suas atividades de promoção e financiamento, o Banco de Desenvolvimento 

Alemão procura alcançar melhorias nas condições econômicas, sociais e ambientais de 

países europeus e também daqueles em desenvolvimento. Isso envolve a busca de 

soluções para as alterações climáticas, a globalização, as alterações demográficas e 

combate à pobreza. 

• Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(UNIDO) 

Envolve o setor industrial em projetos nas seguintes áreas: eficiência energética 

industrial, serviços de energias renováveis, gestão da água, gestão de produtos 

químicos (incluindo Procedimentos Operacionais Padronizados e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável) e biotecnologia. 

• Agence Française de Développement 

A Agencia Francesa de Desenvolvimento financia e apoia projetos de desenvolvimento 

e programas que visam um crescimento econômico mais sustentável e compartilhado, 

a melhora as condições de vida dos pobres, a contribuição para a preservação do 

planeta e que ajuda a estabilizar os países frágeis ou em crise. 

• European Investment Bank 

O Banco de Investimentos Europeu oferece empréstimos à países da Ásia e América 

Latina. Nestes países, a prioridade é para os seguintes tipos de projetos: 1) mitigação 

das alterações climáticas e adaptação (por exemplo, energias renováveis, eficiência 

energética, transporte urbano e outros projetos que reduzem as emissões de CO2); 2) 

desenvolvimento de infra-estrutura social e econômica, incluindo água e saneamento; 

3) desenvolvimento do setor privado local, em particular apoio às pequenas e médias 

empresas. Para ser elegível ao financiamento do Banco, os projetos são obrigados a ter 

um bom potencial para contribuir para o desenvolvimento económico do país 

beneficiário. 

• Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

O Banco fornece acesso a financiamentos para projetos que visam tanto a rentabilidade 

financeira e social e/ou de impacto ambiental (redução da pobreza, criação de emprego 

em zonas desfavorecidas, minimização da pegada ambiental, etc.). 
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• Agence Canadienne de Développement International (ACDI) 

A Agência foi fundada para gerenciar a maioria dos programas de assistência oficial do 

Canadá ao desenvolvimento da África, do Oriente Médio, Américas e Ásia. A missão da 

agência é liderar os esforços internacionais do Canadá para ajudar as pessoas que 

vivem na pobreza. 3 temas prioritários orientam o trabalho da ACDI: aumentar a 

segurança alimentar, assegurar o futuro de crianças e jovens e promover o crescimento 

econômico sustentável. Transversalmente, 3 temas devem estar em todos os 

programas: aumento da sustentabilidade do meio ambiente; promoção da igualdade 

entre mulheres e homens; apoio ao reforço das instituições e práticas de governança. 

• European Bank for Reconstruction and Development 

O Banco está empenhado em promover o desenvolvimento social e ambientalmente 

correto e sustentável. Busca assegurar que os projetos financiados são socialmente e 

ambientalmente sustentáveis, respeitam os direitos dos trabalhadores e das 

comunidades afetadas e são projetados e operados em conformidade com os requisitos 

regulamentares aplicáveis e as boas práticas internacionais. 

• Deutsche Bank Aktien Gesellschaft 

O Deutsche Bank AG disponibiliza recursos financeiros a clientes e setores que 

promovem o desenvolvimento sustentável e oferece aos investidores a oportunidade de 

alocar capital para produtos sustentáveis. 

• Austrian Development Agency 

A Agência Austríaca para o Desenvolvimento co-financia projetos e programas de 

organizações da sociedade civil. As organizações candidatas devem estar localizados 

na Áustria, com base na sociedade civil e cooperar com uma organização parceira em 

países em desenvolvimento. As prioridades de financiamento são a redução da pobreza 

direta, o desenvolvimento das capacidades de auto-ajuda e o fortalecimento das 

instituições locais. Estas consideram uma grande variedade de temas, incluindo 

principalmente o desenvolvimento rural, a segurança alimentar, abastecimento de água 

e saneamento, educação, os direitos humanos e a manutenção da paz, prevenção de 

desastres, proteção ambiental e as alterações climáticas. 

• International Development Finance Club - IDFC 

Os membros do IDFC financiam uma ampla gama de projetos, com foco no 

desenvolvimento, clima e energia limpa. Destacam-se os investimentos para a redução 

da pobreza e para a integração global; os investimentos ambientais em infra-estrutura 
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sustentável e proteção do habitat; e os investimentos sociais em serviços como 

educação, saúde e transporte público. 

Os membros promovem a agricultura familiar e o saneamento básico, bem como 

fornecem empréstimos vitais para as pequenas e medias empresas privadas. O IDFC 

apoia indivíduos, grupos e regiões com instrumentos financeiros sob medida e com 

aconselhamento empresarial. 

• Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Órgão do governo japonês responsável pela implementação da assistência oficial para 

o desenvolvimento, que apoia o crescimento e a estabilidade socio econômica dos 

países em desenvolvimento. Atua na cooperação para a construção de cidades limpas 

de menor impacto ambiental, utilizando a avançada tecnologia japonesa. Além disso, 

com o aumento das chuvas torrenciais, as inundações e deslizamentos de terras 

tornaram-se mais frequentes, onde prestam cooperação na área de gestão de riscos de 

desastres. 

• HSBC Holdings plc and its subsidiaries 

O Banco HSBC foi autorizado a trabalhar com o Green Climate Fund das Nações Unidas 

(GCF), para auxiliar países em desenvolvimento a reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa. Através desta parceria são investidos recursos financeiros para projetos 

destinados a reduzir as emissões de carbono e ajudar as sociedades vulneráveis a se 

adaptar às consequências das alterações climáticas. Além disso, também financiam 

projetos relacionados com a eficiência energética, gestão de águas residuais urbanas e 

sistemas de alerta precoce de catástrofes relacionadas com o clima. 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

A cooperação espanhola está empenhada, principalmente através do Fundo de 

Cooperação para Água e Saneamento na América Latina e no Caribe (FCAS). Com 

mais de € 790 milhões em doações, o fundo está presente em 18 países através de uma 

carteira de 66 programas de cooperação. O programa está dividido em 9 temas: Água 

e Saneamento; Crescimento Econômico e Desenvolvimento; Cultura e Ciência; 

Desenvolvimento Rural, Segurança Alimentar e Nutrição; Educação; Gênero; 

Governança Democrática; Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; e Saúde. 

• International Finance Corporation 

O Grupo do Banco Mundial é uma fonte vital de assistência financeira e técnica aos 

países em desenvolvimento. Para ser elegível ao financiamento da IFC, o projeto deve 

estar localizado em um país em desenvolvimento membro da IFC; ser do setor privado; 
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ser tecnicamente sólido; ter boas perspectivas de ser rentável; beneficiar a economia 

local; e ser ambientalmente e socialmente bom, satisfazendo padrões ambientais e 

sociais, bem como as do país de acolhimento. 

• Water Partnership Program (WPP) 

O Programa de Parceria da Água é uma parceria entre o Banco Mundial e os governos 

dos Países Baixos, do Reino Unido, Dinamarca e Áustria. O Programa financia 

atividades em todos os países clientes do Banco Mundial e em todas as áreas de água, 

tais como Gestão de Recursos Hídricos, Abastecimento de Água e Saneamento, 

Irrigação e Drenagem, Água para Energia e Serviços Ambientais. 

• Corporação administrativa independente preservação de regeneração 

ambiental  

A Agência de Conservação e Recuperação Ambiental - ERCA trabalha em diversas 

atividades, como, por exemplo, na compensação para pessoas que sofrem riscos à 

saúde causados pela poluição; promoção de atividades de prevenção de riscos para a 

saúde pela poluição; apoio a organizações privadas que trabalham na conservação 

ambiental nas áreas em desenvolvimento das nações do mundo e no Japão através de 

uma subvenção, dentre outros. 

• Oikocredit 

É uma cooperação internacional com sede na Holanda, que apoia uma ampla variedade 

de projetos em todo o mundo, com crédito para o desenvolvimento sustentável e 

investimentos socialmente responsável. 

• The Overbrook Foundation 

Por meio de seu Programa de Meio Ambiente, a Fundação apoia projetos com foco na 

conservação da biodiversidade na América Latina, e de Produção e Consumo 

Sustentável, nos Estados Unidos. 

• Tinker Foundation Incorporated 

O trabalho da Fundação Tinker sobre o meio ambiente está focado em esforços que 

suportam a gestão sustentável dos habitats e recursos e que incorpora dimensões 

sociais e econômicas que afetam o bem estar das comunidades locais. O financiamento 

está disponível para projetos que abordem um dos seguintes temas-chave: Promoção 

de Práticas de Gestão Sustentável e Águas. 
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• Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

Promove a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do 

desenvolvimento sustentável. 
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17 ANEXO I – Contabilidade Hídrica nos Diferentes Cenários e Cenas 

Futuras 

Este anexo mostra em detalhes a contabilidade hídrica que foi aplicada no confronto 

entre as disponibilidades e as demandas hídricas em cada bacia hidrográfica do Espírito 

Santo. Estes resultados foram apresentados no texto principal deste relatório por meio 

de Figuras e aqui serão disponibilizados os Quadros numéricos que as geraram. Como 

foi comentado previamente, esta contabilidade simplesmente soma as disponibilidades 

hídricas naturais, estabelecidas como a vazão com permanência 90% do tempo, com 

as regularizações promovidas pelos reservatórios identificados em cada bacia, 

classificados em 3 grupos de prioridades, de acordo com os indicadores que foram 

apresentados no Quadro 3.16.Quadro 3.16. 

No Quadro 17.1 são apresentadas as contabilidades por bacia, confrontando as 

demandas com as disponibilidades naturais e aduzidas pelos reservatórios, para a cena 

atual, 2018. A contabilidade é também realizada considerando tanto as demandas 

hídricas anteriores, quanto as demandas de diluição de cargas orgânicas para que, 

respeitado o limite de concentração da Demanda Bioquímica de Oxigênio para a 

classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005. Ou seja, as cargas de poluentes orgânicos 

foram transformadas em vazões necessárias para diluí-los de forma que suas 

concentrações de DBO fossem de 5 mg/L, limite para a classe 2. E estas vazões 

somadas às demandas hídricas. Do Quadro 17.1 ao Quadro 17.20 são apresentadas 

as contabilizações para cada bacia do Estado. 

A partir do Quadro 17.3 até o Quadro 17.20 são apresentadas as contabilidades em 

cada bacia, para cada cenário e cenas de curto, médio e longo prazos, iniciando pelo 

confronto entre quantidades de água demandadas e disponibilizadas. A partir do Quadro 

17.12 são apresentadas as contabilidades que levam em consideração as demandas 

hídricas e de diluição. 

Em cada quadro é identificado o eixo da barragem, sendo considerados em uma 

hierarquia apresentada em IJSN (2009), considerando os indicadores do Quadro 3.16. 

Os municípios e rios onde se localiza o reservatório são identificados em sequência. As 

áreas das bacias são apresentadas com o valor total, que abrange toda a área de 

drenagem, e a área não controlada, na qual são eliminadas áreas de drenagem 

controladas a jusante por outro reservatório. Isto é importante pois quando existem 

reservatório em sequência os estudos identificam as vazões regularizadas eliminando 

o efeito de regularizações promovidas a montante. Ou seja, a regularização do 
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reservatório de jusante é o que ele agrega de regularização ao rio, e que pode ser 

somada à regularização dos reservatórios a montante. 

Outras informações são as capacidades de armazenamento, as vazões regularizadas 

(como se comentou acima, incremental) e uma estimativa da área irrigável com a vazão 

regularizada. 

Os efeitos destes reservatórios nos balanços hídricos de cada bacia foram 

contabilizados de maneira simplificada. A soma das demandas foi subtraída da vazão 

garantida na foz do rio principal, ou nas fozes dos rios que formam as bacias (ou 

interbacias, na terminologia de Otto Pfafstetter), igual à vazão com 90% de 

permanência. O resultado contabiliza o balanço hídrico final, na foz ou fozes, supondo 

que as disponibilidades pudessem ser distribuídas para atender a todas as demandas, 

sem restrições locacionais. A este resultado são somadas as vazões regularizadas com 

90% de garantia dos reservatórios com maiores hierarquias, de acordo com os 

indicadores do Quadro 3.16. Um segundo resultado soma as vazões regularizadas dos 

reservatórios com maiores e médias hierarquias. Um terceiro, soma as vazões 

regularizadas de todos os reservatórios estudados. 
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Quadro 17.1– Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e com 
reservatórios de regularização em 2018 (cena atual). 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 7.129  11.684  -4.555  4.190  10.370  15.260  -365  5.815  10.705  

São Mateus 13.132  14.012  -880  11.980  41.313  41.313  11.100  40.433  40.433  

Pontões e Lagoas do 
Doce 8.834  21.837  -13.003  3.042  20.670  21.670  -9.962  7.667  8.667  

Barra Seca e da Foz 
Doce 6.526  20.267  -13.742  0  3.370  3.370  -13.742  -10.372  -10.372  

Santa Maria do Rio 
Doce 2.247  3.535  -1.288  0  2.650  2.650  -1.288  1.362  1.362  

Santa Joana 1.308  3.363  -2.056  1.180  7.120  7.120  -876  5.064  5.064  

Guandu 11.230  3.275  7.955  2.680  12.860  14.180  10.635  20.815  22.135  

Região Doce do 
Caparaó 1.468  23  1.445  0  0  0  1.445  1.445  1.445  

Litoral Centro-Norte 9.949  7.260  2.689  0  0  0  2.689  2.689  2.689  

Santa Maria da Vitória 9.038  11.242  -2.204  0  0  0  -2.204  -2.204  -2.204  

Jucu 13.300  4.770  8.530  0  0  17.000  8.530  8.530  25.530  

RH Guarapari 2.386  357  2.029  0  0  0  2.029  2.029  2.029  

Benevente 8.239  3.684  4.555  0  0  8.890  4.555  4.555  13.445  

Novo 4.288  464  3.824  0  0  0  3.824  3.824  3.824  

Itapemirim 31.463  6.745  24.718  0  0  0  24.718  24.718  24.718  

Itabapoana 21.354  1.248  20.106  0  0  0  20.106  20.106  20.106  

TOTAL 151.890 113.765 38.125 23.072 98.353 131.453 61.197 136.478 169.578 

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.2 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização em 2018 (cena atual). 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 7.129 11.684 -4.555 4.190 10.370 15.260 10.147 -10.512 -4.332 558 

São Mateus 13.132 14.012 -880 11.980 41.313 41.313 31.390 -20.290 9.043 9.043 

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834 21.837 -13.003 3.042 20.670 21.670 32.551 -42.513 -24.884 -23.884 

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526 20.267 -13.742 0 3.370 3.370 19.283 -33.024 -29.654 -29.654 

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247 3.535 -1.288 0 2.650 2.650 5.239 -6.527 -3.877 -3.877 

Santa Joana 1.308 3.363 -2.056 1.180 7.120 7.120 2.277 -3.153 2.787 2.787 

Guandu 11.230 3.275 7.955 2.680 12.860 14.180 6.778 3.857 14.037 15.357 

Região Doce do 
Caparaó 

1.468 23 1.445 0 0 0 906 539 539 539 

Litoral Centro-
Norte 

9.949 7.260 2.689 0 0 0 48.127 -45.437 -45.437 -45.437 

Santa Maria da 
Vitória 

9.038 11.242 -2.204 0 0 0 48.097 -50.301 -50.301 -50.301 

Jucu 13.300 4.770 8.530 0 0 17.000 56.297 -47.766 -47.766 -30.766 

RH Guarapari 2.386 357 2.029 0 0 0 6.218 -4.189 -4.189 -4.189 

Benevente 8.239 3.684 4.555 0 0 8.890 6.810 -2.254 -2.254 6.636 

Novo 4.288 464 3.824 0 0 0 5.520 -1.696 -1.696 -1.696 

Itapemirim 31.463 6.745 24.718 0 0 0 52.328 -27.609 -27.609 -27.609 

Itabapoana 21.354 1.248 20.106 0 0 0 12.810 7.296 7.296 7.296 

TOTAL 151.890 113.765 38.125 23.072 98.353 131.453 344.777 -283.581 -208.300 -175.200 

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.3 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e com 
reservatórios de regularização no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” em 2022. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.991  -1.822  4.190  10.370  15.260  2.368  8.548  13.438  

São Mateus 13.132  11.746  1.386  11.980  41.313  41.313  13.366  42.699  42.699  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  20.699  -11.865  3.042  20.670  21.670  -8.823  8.805  9.805  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  18.347  -11.821  0  3.370  3.370  -11.821  -8.451  -8.451  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  3.197  -950  0  2.650  2.650  -950  1.700  1.700  

Santa Joana 1.308  3.031  -1.724  1.180  7.120  7.120  -544  5.396  5.396  

Guandu 11.230  3.486  7.743  2.680  12.860  14.180  10.423  20.603  21.923  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.446  0  0  0  1.446  1.446  1.446  

Litoral Centro-Norte 9.949  7.151  2.798  0  0  0  2.798  2.798  2.798  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.699  -1.661  0  0  0  -1.661  -1.661  -1.661  

Jucu 22.300  4.897  17.403  0  0  17.000  17.403  17.403  34.403  

RH Guarapari 2.386  299  2.087  0  0  0  2.087  2.087  2.087  

Benevente 8.239  4.332  3.907  0  0  8.890  3.907  3.907  12.797  

Novo 4.288  607  3.680  0  0  0  3.680  3.680  3.680  

Itapemirim 31.463  7.213  24.250  0  0  0  24.250  24.250  24.250  

Itabapoana 21.354  1.808  19.546  0  0  0  19.546  19.546  19.546  

TOTAL 161.930  107.525  54.404  23.072  98.353  131.453  77.476  152.757  185.857  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.4 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e com 
reservatórios de regularização no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” em 2030. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.285  -1.115  4.190  10.370  15.260  3.075  9.255  14.145  

São Mateus 13.132  10.502  2.630  11.980  41.313  41.313  14.610  43.943  43.943  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  19.412  -10.578  3.042  20.670  21.670  -7.537  10.092  11.092  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  16.586  -10.060  0  3.370  3.370  -10.060  -6.690  -6.690  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.869  -622  0  2.650  2.650  -622  2.028  2.028  

Santa Joana 1.308  2.699  -1.391  1.180  7.120  7.120  -211  5.729  5.729  

Guandu 11.230  4.064  7.166  2.680  12.860  14.180  9.846  20.026  21.346  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  21  1.447  0  0  0  1.447  1.447  1.447  

Litoral Centro-Norte 9.949  7.777  2.172  0  0  0  2.172  2.172  2.172  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.669  -1.631  0  0  0  -1.631  -1.631  -1.631  

Jucu 22.300  5.540  16.760  0  0  17.000  16.760  16.760  33.760  

RH Guarapari 2.386  276  2.110  0  0  0  2.110  2.110  2.110  

Benevente 8.239  5.542  2.697  0  0  8.890  2.697  2.697  11.587  

Novo 4.288  779  3.508  0  0  0  3.508  3.508  3.508  

Itapemirim 31.463  8.384  23.079  0  0  0  23.079  23.079  23.079  

Itabapoana 21.354  2.830  18.525  0  0  0  18.525  18.525  18.525  

TOTAL 161.930  107.234  54.696  23.072  98.353  131.453  77.768  153.049  186.149  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.5 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e com 
reservatórios de regularização no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” em 2038. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  8.492  -322  4.190  10.370  15.260  3.868  10.048  14.938  

São Mateus 13.132  9.193  3.939  11.980  41.313  41.313  15.919  45.252  45.252  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  17.204  -8.370  3.042  20.670  21.670  -5.328  12.300  13.300  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  14.850  -8.324  0  3.370  3.370  -8.324  -4.954  -4.954  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.545  -298  0  2.650  2.650  -298  2.352  2.352  

Santa Joana 1.308  2.368  -1.061  1.180  7.120  7.120  119  6.059  6.059  

Guandu 11.230  4.428  6.801  2.680  12.860  14.180  9.481  19.661  20.981  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  21  1.447  0  0  0  1.447  1.447  1.447  

Litoral Centro-Norte 9.949  8.255  1.694  0  0  0  1.694  1.694  1.694  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.278  -1.240  0  0  0  -1.240  -1.240  -1.240  

Jucu 22.300  5.821  16.479  0  0  17.000  16.479  16.479  33.479  

RH Guarapari 2.386  282  2.104  0  0  0  2.104  2.104  2.104  

Benevente 8.239  6.186  2.053  0  0  8.890  2.053  2.053  10.943  

Novo 4.288  818  3.470  0  0  0  3.470  3.470  3.470  

Itapemirim 31.463  8.996  22.467  0  0  0  22.467  22.467  22.467  

Itabapoana 21.354  3.595  17.759  0  0  0  17.759  17.759  17.759  

TOTAL 161.930  103.332  58.598  23.072  98.353  131.453  81.669  156.951  190.051  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.6 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” em 2022. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilidad
e natural Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.991  -1.822  4.190  10.370  15.260  4.895  -2.527  3.653  8.543  

São Mateus 13.132  11.746  1.386  11.980  41.313  41.313  18.155  -4.789  24.544  24.544  

Pontões e 
Lagoas do Doce 

8.834  20.699  -11.865  3.042  20.670  21.670  24.187  -33.010  -15.381  -14.381  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  18.347  -11.821  0  3.370  3.370  14.390  -26.211  -22.841  -22.841  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  3.197  -950  0  2.650  2.650  3.545  -4.495  -1.845  -1.845  

Santa Joana 1.308  3.031  -1.724  1.180  7.120  7.120  1.830  -2.374  3.566  3.566  

Guandu 11.230  3.486  7.743  2.680  12.860  14.180  4.710  5.713  15.893  17.213  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.446  0  0  0  640  806  806  806  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  7.151  2.798  0  0  0  38.319  -35.521  -35.521  -35.521  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.699  -1.661  0  0  0  33.020  -34.681  -34.681  -34.681  

Jucu 22.300  4.897  17.403  0  0  17.000  36.265  -18.863  -18.863  -1.863  

RH Guarapari 2.386  299  2.087  0  0  0  4.498  -2.411  -2.411  -2.411  

Benevente 8.239  4.332  3.907  0  0  8.890  4.515  -608  -608  8.282  

Novo 4.288  607  3.680  0  0  0  4.012  -332  -332  -332  

Itapemirim 31.463  7.213  24.250  0  0  0  44.945  -20.696  -20.696  -20.696  

Itabapoana 21.354  1.808  19.546  0  0  0  7.453  12.093  12.093  12.093  

TOTAL 161.930  107.525  54.404  23.072  98.353  131.453  245.380  -167.903  -92.622  -59.522  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.7 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” em 2030. 

Bacia Hidrográfica 

Disponibili
dade 

natural 
Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.285  -1.115  4.190  10.370  15.260  4.153  -1.079  5.101  9.991  

São Mateus 13.132  10.502  2.630  11.980  41.313  41.313  17.517  -2.907  26.426  26.426  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  19.412  -10.578  3.042  20.670  21.670  26.076  -33.613  -15.985  -14.985  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  16.586  -10.060  0  3.370  3.370  15.567  -25.627  -22.257  -22.257  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.869  -622  0  2.650  2.650  3.560  -4.182  -1.532  -1.532  

Santa Joana 1.308  2.699  -1.391  1.180  7.120  7.120  1.634  -1.846  4.094  4.094  

Guandu 11.230  4.064  7.166  2.680  12.860  14.180  4.335  5.511  15.691  17.011  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  21  1.447  0  0  0  616  830  830  830  

Litoral Centro-Norte 9.949  7.777  2.172  0  0  0  39.191  -37.018  -37.018  -37.018  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.669  -1.631  0  0  0  28.329  -29.960  -29.960  -29.960  

Jucu 22.300  5.540  16.760  0  0  17.000  32.634  -15.874  -15.874  1.126  

RH Guarapari 2.386  276  2.110  0  0  0  3.992  -1.882  -1.882  -1.882  

Benevente 8.239  5.542  2.697  0  0  8.890  4.190  -1.493  -1.493  7.397  

Novo 4.288  779  3.508  0  0  0  3.884  -375  -375  -375  

Itapemirim 31.463  8.384  23.079  0  0  0  52.471  -29.392  -29.392  -29.392  

Itabapoana 21.354  2.830  18.525  0  0  0  7.591  10.933  10.933  10.933  

TOTAL 161.930  107.234  54.696  23.072  98.353  131.453  245.740  -167.973  -92.691  -59.591  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.8 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Flutuando em Águas Conhecidas” em 2038. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatóri

os 
identificado

s 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  8.492  -322  4.190  10.370  15.260  3.316  552  6.732  11.622  

São Mateus 13.132  9.193  3.939  11.980  41.313  41.313  16.907  -988  28.345  28.345  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  17.204  -8.370  3.042  20.670  21.670  27.917  -33.246  -15.617  -14.617  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  14.850  -8.324  0  3.370  3.370  16.146  -24.470  -21.100  -21.100  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  2.545  -298  0  2.650  2.650  3.551  -3.849  -1.199  -1.199  

Santa Joana 1.308  2.368  -1.061  1.180  7.120  7.120  1.477  -1.357  4.583  4.583  

Guandu 11.230  4.428  6.801  2.680  12.860  14.180  3.997  5.484  15.664  16.984  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  21  1.447  0  0  0  606  841  841  841  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  8.255  1.694  0  0  0  38.795  -37.101  -37.101  -37.101  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.278  -1.240  0  0  0  23.737  -24.977  -24.977  -24.977  

Jucu 22.300  5.821  16.479  0  0  17.000  28.018  -11.539  -11.539  5.461  

RH Guarapari 2.386  282  2.104  0  0  0  3.329  -1.225  -1.225  -1.225  

Benevente 8.239  6.186  2.053  0  0  8.890  3.764  -1.710  -1.710  7.180  

Novo 4.288  818  3.470  0  0  0  3.773  -303  -303  -303  

Itapemirim 31.463  8.996  22.467  0  0  0  58.857  -36.391  -36.391  -36.391  

Itabapoana 21.354  3.595  17.759  0  0  0  7.673  10.085  10.085  10.085  

TOTAL 161.930  103.332  58.598  23.072  98.353  131.453  241.862  -160.193  -84.911  -51.811  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.9 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e com 
reservatórios de regularização no cenário “Navegando em Águas Revoltas” em 2022. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.999  -1.830  4.190  10.370  15.260  2.360  8.540  13.430  

São Mateus 13.132  11.760  1.372  11.980  41.313  41.313  13.352  42.685  42.685  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  20.711  -11.877  3.042  20.670  21.670  -8.835  8.793  9.793  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  18.360  -11.835  0  3.370  3.370  -11.835  -8.465  -8.465  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  3.195  -949  0  2.650  2.650  -949  1.701  1.701  

Santa Joana 1.308  3.033  -1.726  1.180  7.120  7.120  -546  5.394  5.394  

Guandu 11.230  3.966  7.263  2.680  12.860  14.180  9.943  20.123  21.443  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  1.445  1.445  1.445  

Litoral Centro-Norte 9.949  7.426  2.523  0  0  0  2.523  2.523  2.523  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.672  -1.634  0  0  0  -1.634  -1.634  -1.634  

Jucu 22.300  7.166  15.134  0  0  17.000  15.134  15.134  32.134  

RH Guarapari 2.386  295  2.091  0  0  0  2.091  2.091  2.091  

Benevente 8.239  5.039  3.201  0  0  8.890  3.201  3.201  12.091  

Novo 4.288  953  3.334  0  0  0  3.334  3.334  3.334  

Itapemirim 31.463  12.362  19.101  0  0  0  19.101  19.101  19.101  

Itabapoana 21.354  3.603  17.751  0  0  0  17.751  17.751  17.751  

TOTAL 161.930  118.564  43.366  23.072  98.353  131.453  66.438  141.719  174.819  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.10 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e 
com reservatórios de regularização no cenário “Navegando em Águas Revoltas” em 2030. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.300  -1.131  4.190  10.370  15.260  3.059  9.239  14.129  

São Mateus 13.132  10.554  2.579  11.980  41.313  41.313  14.559  43.892  43.892  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  19.473  -10.639  3.042  20.670  21.670  -7.598  10.031  11.031  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  16.693  -10.167  0  3.370  3.370  -10.167  -6.797  -6.797  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.878  -631  0  2.650  2.650  -631  2.019  2.019  

Santa Joana 1.308  2.702  -1.395  1.180  7.120  7.120  -215  5.725  5.725  

Guandu 11.230  5.338  5.892  2.680  12.860  14.180  8.572  18.752  20.072  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  1.445  1.445  1.445  

Litoral Centro-Norte 9.949  8.815  1.134  0  0  0  1.134  1.134  1.134  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.820  -1.782  0  0  0  -1.782  -1.782  -1.782  

Jucu 22.300  10.849  11.451  0  0  17.000  11.451  11.451  28.451  

RH Guarapari 2.386  311  2.076  0  0  0  2.076  2.076  2.076  

Benevente 8.239  7.138  1.101  0  0  8.890  1.101  1.101  9.991  

Novo 4.288  1.510  2.777  0  0  0  2.777  2.777  2.777  

Itapemirim 31.463  18.535  12.928  0  0  0  12.928  12.928  12.928  

Itabapoana 21.354  7.623  13.731  0  0  0  13.731  13.731  13.731  

TOTAL 161.930  132.560  29.370  23.072  98.353  131.453  52.441  127.723  160.823  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.11 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e 
com reservatórios de regularização no cenário “Navegando em Águas Revoltas” em 2038. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  8.502  -333  4.190  10.370  15.260  3.857  10.037  14.927  

São Mateus 13.132  9.242  3.891  11.980  41.313  41.313  15.871  45.204  45.204  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  17.264  -8.430  3.042  20.670  21.670  -5.389  12.240  13.240  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  15.012  -8.486  0  3.370  3.370  -8.486  -5.116  -5.116  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.556  -309  0  2.650  2.650  -309  2.341  2.341  

Santa Joana 1.308  2.372  -1.064  1.180  7.120  7.120  116  6.056  6.056  

Guandu 11.230  6.280  4.949  2.680  12.860  14.180  7.629  17.809  19.129  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  1.445  1.445  1.445  

Litoral Centro-Norte 9.949  9.816  133  0  0  0  133  133  133  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.481  -1.443  0  0  0  -1.443  -1.443  -1.443  

Jucu 22.300  12.341  9.959  0  0  17.000  9.959  9.959  26.959  

RH Guarapari 2.386  336  2.050  0  0  0  2.050  2.050  2.050  

Benevente 8.239  8.147  92  0  0  8.890  92  92  8.982  

Novo 4.288  1.644  2.643  0  0  0  2.643  2.643  2.643  

Itapemirim 31.463  19.550  11.913  0  0  0  11.913  11.913  11.913  

Itabapoana 21.354  10.579  10.775  0  0  0  10.775  10.775  10.775  

TOTAL 161.930  134.146  27.784  23.072  98.353  131.453  50.856  126.137  159.237  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.12 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Navegando em Águas Revoltas” em 2022. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatóri

os 
identificad

os 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.999  -1.830  4.190  10.370  15.260  3.594  -1.234  4.946  9.836  

São Mateus 13.132  11.760  1.372  11.980  41.313  41.313  15.272  -1.920  27.413  27.413  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  20.711  -11.877  3.042  20.670  21.670  22.051  -30.886  -13.258  -12.258  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  18.360  -11.835  0  3.370  3.370  13.468  -25.303  -21.933  -21.933  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  3.195  -949  0  2.650  2.650  2.820  -3.769  -1.119  -1.119  

Santa Joana 1.308  3.033  -1.726  1.180  7.120  7.120  1.592  -2.138  3.802  3.802  

Guandu 11.230  3.966  7.263  2.680  12.860  14.180  4.097  5.847  16.027  17.347  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  557  889  889  889  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  7.426  2.523  0  0  0  32.253  -29.730  -29.730  -29.730  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.672  -1.634  0  0  0  23.723  -25.357  -25.357  -25.357  

Jucu 22.300  7.166  15.134  0  0  17.000  27.732  -12.598  -12.598  4.402  

RH Guarapari 2.386  295  2.091  0  0  0  3.135  -1.044  -1.044  -1.044  

Benevente 8.239  5.039  3.201  0  0  8.890  3.647  -446  -446  8.444  

Novo 4.288  953  3.334  0  0  0  3.391  -56  -56  -56  

Itapemirim 31.463  12.362  19.101  0  0  0  41.891  -22.790  -22.790  -22.790  

Itabapoana 21.354  3.603  17.751  0  0  0  6.299  11.452  11.452  11.452  

TOTAL 161.930  118.564  43.366  23.072  98.353  131.453  205.521  -139.084  -63.803  -30.703  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.13 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Navegando em Águas Revoltas” em 2030. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.300  -1.131  4.190  10.370  15.260  3.185  -125  6.055  10.945  

São Mateus 13.132  10.554  2.579  11.980  41.313  41.313  15.507  -949  28.384  28.384  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  19.473  -10.639  3.042  20.670  21.670  24.882  -32.480  -14.852  -13.852  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  16.693  -10.167  0  3.370  3.370  16.480  -26.647  -23.277  -23.277  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  2.878  -631  0  2.650  2.650  3.221  -3.852  -1.202  -1.202  

Santa Joana 1.308  2.702  -1.395  1.180  7.120  7.120  1.434  -1.648  4.292  4.292  

Guandu 11.230  5.338  5.892  2.680  12.860  14.180  3.704  4.868  15.048  16.368  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  568  878  878  878  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  8.815  1.134  0  0  0  39.435  -38.300  -38.300  -38.300  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.820  -1.782  0  0  0  24.405  -26.187  -26.187  -26.187  

Jucu 22.300  10.849  11.451  0  0  17.000  29.212  -17.761  -17.761  -761  

RH Guarapari 2.386  311  2.076  0  0  0  3.344  -1.268  -1.268  -1.268  

Benevente 8.239  7.138  1.101  0  0  8.890  3.959  -2.858  -2.858  6.032  

Novo 4.288  1.510  2.777  0  0  0  3.692  -915  -915  -915  

Itapemirim 31.463  18.535  12.928  0  0  0  50.462  -37.534  -37.534  -37.534  

Itabapoana 21.354  7.623  13.731  0  0  0  6.552  7.180  7.180  7.180  

TOTAL 161.930  132.560  29.370  23.072  98.353  131.453  230.040  -177.599  -102.318  -69.218  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.14 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Navegando em Águas Revoltas” em 2038. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  8.502  -333  4.190  10.370  15.260  2.140  1.717  7.897  12.787  

São Mateus 13.132  9.242  3.891  11.980  41.313  41.313  13.902  1.969  31.302  31.302  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  17.264  -8.430  3.042  20.670  21.670  26.160  -31.549  -13.921  -12.921  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  15.012  -8.486  0  3.370  3.370  18.138  -26.624  -23.254  -23.254  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  2.556  -309  0  2.650  2.650  3.288  -3.597  -947  -947  

Santa Joana 1.308  2.372  -1.064  1.180  7.120  7.120  1.219  -1.103  4.837  4.837  

Guandu 11.230  6.280  4.949  2.680  12.860  14.180  3.046  4.584  14.764  16.084  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  533  912  912  912  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  9.816  133  0  0  0  39.819  -39.686  -39.686  -39.686  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.481  -1.443  0  0  0  18.792  -20.235  -20.235  -20.235  

Jucu 22.300  12.341  9.959  0  0  17.000  23.977  -14.018  -14.018  2.982  

RH Guarapari 2.386  336  2.050  0  0  0  2.568  -519  -519  -519  

Benevente 8.239  8.147  92  0  0  8.890  3.385  -3.293  -3.293  5.597  

Novo 4.288  1.644  2.643  0  0  0  3.718  -1.075  -1.075  -1.075  

Itapemirim 31.463  19.550  11.913  0  0  0  56.249  -44.336  -44.336  -44.336  

Itabapoana 21.354  10.579  10.775  0  0  0  6.385  4.390  4.390  4.390  

TOTAL 161.930  134.146  27.784  23.072  98.353  131.453  223.319  -172.463  -97.182  -64.082  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.15 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e 
com reservatórios de regularização no cenário “Remando contra a Corrente” em 2022. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.862  -1.693  4.190  10.370  15.260  2.497  8.677  13.567  

São Mateus 13.132  11.726  1.407  11.980  41.313  41.313  13.387  42.720  42.720  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  19.891  -11.057  3.042  20.670  21.670  -8.015  9.613  10.613  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  18.288  -11.762  0  3.370  3.370  -11.762  -8.392  -8.392  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  3.190  -944  0  2.650  2.650  -944  1.706  1.706  

Santa Joana 1.308  3.030  -1.722  1.180  7.120  7.120  -542  5.398  5.398  

Guandu 11.230  3.078  8.152  2.680  12.860  14.180  10.832  21.012  22.332  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  1.445  1.445  1.445  

Litoral Centro-Norte 9.949  6.633  3.316  0  0  0  3.316  3.316  3.316  

Santa Maria da Vitória 9.038  10.127  -1.089  0  0  0  -1.089  -1.089  -1.089  

Jucu 22.300  4.277  18.022  0  0  17.000  18.022  18.022  35.022  

RH Guarapari 2.386  299  2.087  0  0  0  2.087  2.087  2.087  

Benevente 8.239  3.542  4.697  0  0  8.890  4.697  4.697  13.587  

Novo 4.288  463  3.825  0  0  0  3.825  3.825  3.825  

Itapemirim 31.463  6.508  24.955  0  0  0  24.955  24.955  24.955  

Itabapoana 21.354  1.307  20.047  0  0  0  20.047  20.047  20.047  

TOTAL 161.930  102.243  59.687  23.072  98.353  131.453  82.759  158.040  191.140  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.16 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e 
com reservatórios de regularização no cenário “Remando contra a Corrente” em 2030. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  8.899  -729  4.190  10.370  15.260  3.461  9.641  14.531  

São Mateus 13.132  10.461  2.671  11.980  41.313  41.313  14.651  43.984  43.984  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  17.956  -9.122  3.042  20.670  21.670  -6.080  11.548  12.548  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  16.382  -9.856  0  3.370  3.370  -9.856  -6.486  -6.486  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.858  -611  0  2.650  2.650  -611  2.039  2.039  

Santa Joana 1.308  2.698  -1.390  1.180  7.120  7.120  -210  5.730  5.730  

Guandu 11.230  2.965  8.265  2.680  12.860  14.180  10.945  21.125  22.445  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.446  0  0  0  1.446  1.446  1.446  

Litoral Centro-Norte 9.949  6.326  3.623  0  0  0  3.623  3.623  3.623  

Santa Maria da Vitória 9.038  9.296  -258  0  0  0  -258  -258  -258  

Jucu 22.300  4.121  18.179  0  0  17.000  18.179  18.179  35.179  

RH Guarapari 2.386  276  2.110  0  0  0  2.110  2.110  2.110  

Benevente 8.239  3.606  4.633  0  0  8.890  4.633  4.633  13.523  

Novo 4.288  473  3.815  0  0  0  3.815  3.815  3.815  

Itapemirim 31.463  6.734  24.729  0  0  0  24.729  24.729  24.729  

Itabapoana 21.354  1.483  19.871  0  0  0  19.871  19.871  19.871  

TOTAL 161.930  94.555  67.375  23.072  98.353  131.453  90.447  165.728  198.828  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 

  



 

264 
 

Quadro 17.17 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas com aumento de eficiências hídricas e 
com reservatórios de regularização no cenário “Remando contra a Corrente” em 2038. 

Bacia Hidrográfica 
Disponibilidade 

natural Q90% 
Demanda 

total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou maior 
que média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  7.857  312  4.190  10.370  15.260  4.502  10.682  15.572  

São Mateus 13.132  9.104  4.028  11.980  41.313  41.313  16.008  45.341  45.341  

Pontões e Lagoas do 
Doce 

8.834  15.835  -7.001  3.042  20.670  21.670  -3.959  13.669  14.669  

Barra Seca e da Foz 
Doce 

6.526  14.483  -7.957  0  3.370  3.370  -7.957  -4.587  -4.587  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  2.523  -277  0  2.650  2.650  -277  2.373  2.373  

Santa Joana 1.308  2.366  -1.059  1.180  7.120  7.120  121  6.061  6.061  

Guandu 11.230  2.802  8.428  2.680  12.860  14.180  11.108  21.288  22.608  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.446  0  0  0  1.446  1.446  1.446  

Litoral Centro-Norte 9.949  6.009  3.940  0  0  0  3.940  3.940  3.940  

Santa Maria da Vitória 9.038  8.468  570  0  0  0  570  570  570  

Jucu 22.300  3.956  18.344  0  0  17.000  18.344  18.344  35.344  

RH Guarapari 2.386  266  2.120  0  0  0  2.120  2.120  2.120  

Benevente 8.239  3.525  4.714  0  0  8.890  4.714  4.714  13.604  

Novo 4.288  456  3.831  0  0  0  3.831  3.831  3.831  

Itapemirim 31.463  6.754  24.709  0  0  0  24.709  24.709  24.709  

Itabapoana 21.354  1.603  19.751  0  0  0  19.751  19.751  19.751  

TOTAL 161.930  86.032  75.898  23.072  98.353  131.453  98.970  174.251  207.351  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.18 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Remando contra a Corrente” em 2022. 

Bacia Hidrográfica 

Disponibili
dade 

natural 
Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  9.862  -1.693  4.190  10.370  15.260  5.409  -2.912  3.268  8.158  

São Mateus 13.132  11.726  1.407  11.980  41.313  41.313  18.993  -5.607  23.726  23.726  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  19.891  -11.057  3.042  20.670  21.670  24.220  -32.236  -14.607  -13.607  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  18.288  -11.762  0  3.370  3.370  14.608  -26.370  -23.000  -23.000  

Santa Maria do Rio 
Doce 

2.247  3.190  -944  0  2.650  2.650  3.679  -4.623  -1.973  -1.973  

Santa Joana 1.308  3.030  -1.722  1.180  7.120  7.120  1.902  -2.444  3.496  3.496  

Guandu 11.230  3.078  8.152  2.680  12.860  14.180  4.958  5.874  16.054  17.374  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.445  0  0  0  680  765  765  765  

Litoral Centro-Norte 9.949  6.633  3.316  0  0  0  41.232  -37.916  -37.916  -37.916  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  10.127  -1.089  0  0  0  35.065  -36.154  -36.154  -36.154  

Jucu 22.300  4.277  18.022  0  0  17.000  38.807  -20.785  -20.785  -3.785  

RH Guarapari 2.386  299  2.087  0  0  0  4.912  -2.825  -2.825  -2.825  

Benevente 8.239  3.542  4.697  0  0  8.890  4.819  -122  -122  8.768  

Novo 4.288  463  3.825  0  0  0  4.200  -375  -375  -375  

Itapemirim 31.463  6.508  24.955  0  0  0  44.308  -19.353  -19.353  -19.353  

Itabapoana 21.354  1.307  20.047  0  0  0  7.701  12.346  12.346  12.346  

TOTAL 161.930  102.243  59.687  23.072  98.353  131.453  255.493  -172.734  -97.453  -64.353  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.19 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Remando contra a Corrente” em 2030. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  8.899  -729  4.190  10.370  15.260  5.136  -1.676  4.504  9.394  

São Mateus 13.132  10.461  2.671  11.980  41.313  41.313  19.113  -4.462  24.871  24.871  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  17.956  -9.122  3.042  20.670  21.670  24.952  -31.033  -13.404  -12.404  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  16.382  -9.856  0  3.370  3.370  15.392  -25.248  -21.878  -21.878  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  2.858  -611  0  2.650  2.650  3.746  -4.357  -1.707  -1.707  

Santa Joana 1.308  2.698  -1.390  1.180  7.120  7.120  1.806  -2.017  3.923  3.923  

Guandu 11.230  2.965  8.265  2.680  12.860  14.180  4.807  6.138  16.318  17.638  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.446  0  0  0  702  744  744  744  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  6.326  3.623  0  0  0  40.133  -36.510  -36.510  -36.510  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  9.296  -258  0  0  0  34.487  -34.745  -34.745  -34.745  

Jucu 22.300  4.121  18.179  0  0  17.000  37.805  -19.626  -19.626  -2.626  

RH Guarapari 2.386  276  2.110  0  0  0  4.681  -2.570  -2.570  -2.570  

Benevente 8.239  3.606  4.633  0  0  8.890  4.720  -87  -87  8.803  

Novo 4.288  473  3.815  0  0  0  4.182  -367  -367  -367  

Itapemirim 31.463  6.734  24.729  0  0  0  49.238  -24.509  -24.509  -24.509  

Itabapoana 21.354  1.483  19.871  0  0  0  7.832  12.039  12.039  12.039  

TOTAL 161.930  94.555  67.375  23.072  98.353  131.453  258.733  -168.286  -93.005  -59.905  

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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Quadro 17.20 – Contabilidade hídrica considerando o atendimento das demandas hídricas quantitativas e qualitativas com aumento de eficiências 
hídricas e com reservatórios de regularização no cenário “Remando contra a Corrente” em 2038. 

Bacia 
Hidrográfica 

Disponibilida
de natural 

Q90% 

Demanda 
total 

Saldo 
disponibilidade 

- demanda 

Regularização em reservatórios 

Demanda 
Diluição 
Carga 

Orgânica 

Saldos da contabilidade hídrica 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Maiores 
Hierarquias 

ou em 
Implantação 

Hierarquia 
Igual ou 

maior que 
média, ou 

em 
Implantação 

Todos 
reservatórios 
identificados 

Itaúnas 8.169  7.857  312  4.190  10.370  15.260  4.481  21  6.201  11.091  

São Mateus 13.132  9.104  4.028  11.980  41.313  41.313  18.064  -2.056  27.277  27.277  

Pontões e Lagoas 
do Doce 

8.834  15.835  -7.001  3.042  20.670  21.670  24.833  -28.791  -11.163  -10.163  

Barra Seca e da 
Foz Doce 

6.526  14.483  -7.957  0  3.370  3.370  15.769  -23.726  -20.356  -20.356  

Santa Maria do 
Rio Doce 

2.247  2.523  -277  0  2.650  2.650  3.638  -3.914  -1.264  -1.264  

Santa Joana 1.308  2.366  -1.059  1.180  7.120  7.120  1.659  -1.538  4.402  4.402  

Guandu 11.230  2.802  8.428  2.680  12.860  14.180  4.489  6.619  16.799  18.119  

Região Doce do 
Caparaó 

1.468  22  1.446  0  0  0  702  743  743  743  

Litoral Centro-
Norte 

9.949  6.009  3.940  0  0  0  36.934  -32.994  -32.994  -32.994  

Santa Maria da 
Vitória 

9.038  8.468  570  0  0  0  27.764  -27.194  -27.194  -27.194  

Jucu 22.300  3.956  18.344  0  0  17.000  31.918  -13.575  -13.575  3.425  

RH Guarapari 2.386  266  2.120  0  0  0  3.823  -1.703  -1.703  -1.703  

Benevente 8.239  3.525  4.714  0  0  8.890  4.182  532  532  9.422  

Novo 4.288  456  3.831  0  0  0  3.931  -100  -100  -100  

Itapemirim 31.463  6.754  24.709  0  0  0  52.698  -27.989 -27.989 -27.989 

Itabapoana 21.354  1.603  19.751  0  0  0  7.693  12.057 12.057 12.057 

TOTAL 161.930  86.032  75.898  23.072  98.353  131.453  242.578  -143.608 -68.327 -35.227 

Em vermelho são destacados valores negativos, significando uso de água maior que a disponibilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio, 2018. 
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