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1. INTRODUÇÃO 

O enquadramento dos corpos de água possibilita compatibilizar os usos múltiplos dos recursos 
hídricos com a qualidade de água necessária para os mesmos, auxiliando no planejamento 
ambiental de bacias hidrográficas e no uso sustentável dos recursos naturais.  

O enquadramento visa assegurar qualidade de água compatível com os usos mais exigentes e 
diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas permanentes, 
segundo Art. 9o da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Deve estar baseado não 
somente na condição de qualidade atual das águas, mas nos níveis que essas deveriam possuir 
para atender às necessidades da comunidade. Assim, representa uma visão prospectiva da 
bacia, permitindo traçar planos de ação escalonados, desde diretrizes e orientações de cunho 
amplo até ações específicas localizadas. 

A implementação do enquadramento requer necessariamente a integração entre a gestão dos 
recursos hídricos e a gestão ambiental. Deste modo, o enquadramento é uma valiosa ferramenta 
de planejamento que permite articular os aspectos de quantidade e qualidade dos recursos 
hídricos, pois ao se conhecer e/ou definir o uso preponderante da água, naturalmente estão 
sendo estabelecidas as respectivas condições e padrões de qualidade que darão sustentação a 
esse uso.  

Salienta-se que a concentração de poluente lançado em um meio hídrico correlaciona-se à vazão 
do corpo receptor, de maneira que o enquadramento de um dado segmento de curso de água 
deve conciliar o uso da água com a capacidade assimilativa de poluentes.  

Depreende-se, pelo exposto, a clara interação do enquadramento com os demais instrumentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos, majoritariamente com o Plano de Recursos Hídricos, 
a Outorga dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos e a Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos. Objetiva-se fornecer subsídios aos instrumentos da gestão de recursos hídricos, de 
maneira que, quando implementados tornam-se complementares, proporcionando às entidades 
gestoras de recursos hídricos e meio ambiente mecanismos para assegurar a disponibilidade 
quantitativa e qualitativa das águas.   

O processo de enquadramento deve contar com a participação da comunidade da bacia, por 
meio da realização de consultas públicas, encontros técnicos ou oficinas de trabalho. Ao longo 
do processo de elaboração do enquadramento, devem ocorrer eventos com participação pública 
nas fases de diagnóstico e prognóstico e durante a fase de elaboração da proposta. A seleção 
da proposta de enquadramento ocorre no âmbito do Comitê da Bacia.  

O presente relatório (REB) apresenta a consolidação das atividades da Fase B, de acordo com 
o “Termo de Referência para elaboração do Enquadramento dos corpos de água em classes de 
uso e conservação da água e respectivo plano de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do 
rio Benevente”. 

No Capítulo 2 é apresentada a metodologia adotada para a definição da proposta de 
enquadramento das águas da bacia do rio Benevente. 
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No Capítulo 3 é apresentada a proposta de enquadramento das águas da bacia do rio Benevente, 
que representa a classe de enquadramento final a ser alcançada ou mantida para o conjunto de 
trechos de cursos de água definidos neste trabalho, de forma a atender os usos preponderantes 
pretendidos mais restritivos ao longo do tempo. A proposta de cenário de enquadramento foi 
discutida com o Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Benevente, instância responsável 
pela sua aprovação, e com a comunidade da bacia. 

O Capítulo 4 apresenta uma avaliação da condição da qualidade das águas por trecho e o 
Capítulo 5 apresenta os resultados por trecho da modelagem da qualidade das águas. 

O Capítulo 6 apresenta como aconteceu o processo participativo de definição do enquadramento 
na bacia do rio Benevente. 

O Capítulo 7 apresenta a seleção dos parâmetros prioritários e as propostas de metas relativas 
às alternativas do enquadramento. 

Finalmente, no Capítulo 8 é apresentada a proposta para efetivação do enquadramento com as 
ações necessárias para garantir as condições de qualidade e quantidade das águas para o 
cenário de Enquadramento definido no processo desenvolvido junto ao Comitê Benevente. O 
conjunto dessas ações permitirá aos atores envolvidos com as ações e ao próprio Comitê, a 
percepção dos níveis ou graus de dificuldades para o cumprimento dos objetivos de qualidade.  

A Figura 1 apresenta o Fluxograma do Processo de definição do Enquadramento. 
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Figura 1 – Fluxograma do Processo de definição do Enquadramento 
Fonte: Adaptado de Resolução CNRH n.º 91/2008. 
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2. SÍNTESE METODOLÓGICA 

O estudo de Enquadramento dos Corpos de Água que se desenvolveu para a bacia do rio 
Benevente, orientou-se pelo Termo de Referência objeto da licitação, como também, pelo Plano 
de Trabalho apresentado pelo relatório RT01, aprovado pelo contratante, assim como pela 
metodologia apresentada na Resolução CNRH Nº 91/2008, que indica as seguintes etapas: 

� Diagnóstico; 

� Prognóstico; 

� Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; 

� Programa para efetivação. 

Nesse sentido, o Diagnóstico desenvolvido no âmbito do PRH Benevente, foi muito utilizado, em 
especial nos temas que possuem relação com o Enquadramento, tais como: socioeconomia, 
fatores de pressão antrópica, uso do solo, cobertura vegetal, outorgas, fontes pontuais de 
poluição (doméstica, industrial, e serviços), poluição difusa (agrotóxicos, erosão, e outras), 
ictiofauna, unidades de conservação, dentre outros. Esse diagnóstico com dados secundários foi 
complementado por extenso trabalho de campo.  

Da mesma forma, o Prognóstico das demandas hídricas realizado, possibilitou internalizar no 
estudo crescimento econômico e demográfico tendencial esperado para a região.  

A partir daí, foi elaborado um modelo, composto por planilhas do Excel, específico para o 
Benevente.  As planilhas base, as quais foram modificadas para o modelo em questão, vieram 
do modelo QUAL-UFMG, o qual, por sua vez, é similar ao QUAL2-E, desenvolvido pela US 
Environmental Protection Agency (USEPA). A modelagem será melhor detalhada mais a frente.  

Os estudos de enquadramento desenvolveram-se a partir das sub-bacias estudadas no âmbito 
do diagnóstico, conforme Mapa 1. 
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2.1. COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS - TRABALHO DE CAMPO 

Foi realizado um criterioso trabalho de campo que possibilitou aprimorar o Diagnóstico e o 
Prognóstico, em especial quanto aos usos preponderantes das águas, conflitos de usos, fontes 
potencialmente degradadoras dos recursos hídricos e avaliação in loco de alguns parâmetros de 
qualidade de água.  

2.1.1. SELEÇÃO DE USOS PREPONDERANTES 

A identificação dos usos preponderantes das águas foi realizada por meio de trabalhos de campo 
realizados no mês de março de 2013. Neste período foram visitados todos os 06 municípios 
integrantes da bacia do rio Benevente assim como seus distritos e localidades rurais que 
apresentavam usos das águas. O Quadro 1 apresenta a relação dos municípios, distritos e 
localidades visitados.  

Quadro 1 - Relação dos municípios, distritos e localidades visitados no trabalho de campo. 

Municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Benevente 

1. Alfredo Chaves 3. Guarapari 5. Marechal Floriano  

2. Anchieta 4. Iconha 6. Piúma 

Distritos integrantes da bacia hidrográfica do rio Benevente 

Ibitiruí  
(Alfredo Chaves) 

Matilde 
(Alfredo Chaves) 

São Bento de Urânia 
 (Alfredo Chaves) 

São João de Crubixá 
(Alfredo Chaves) 

Sagrada Família 
(Alfredo Chaves) 

Ribeirão do Cristo 
(Alfredo Chaves) 

Alto Pongal  
(Anchieta) 

Jabaquara  
(Anchieta) 

Todos os Santos  
(Guarapari) 

Localidades integrantes da bacia hidrográfica do rio Benevente 

Aparecida 
(Alfredo Chaves) 

Dois Irmãos de 
Olivânia 
(Anchieta) 

Iriri 
(Anchieta) 

Olivânia 
(Anchieta) 

Meaípe (Guarapari) 
 

A escolha dos locais a serem visitados, baseou-se na informação obtida de onde os usos das 
águas são mais intensos e os locais onde os conflitos são eminentes, procurando analisar os 
usos mais nobres e os locais onde as atividades humanas são significativas. Foram visitados os 
órgãos gestores de água e esgoto, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) e 
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), onde foi possível identificar, as captações de 
água para o abastecimento público e os sistemas de esgotamento sanitário. Através do auxílio 
das instituições acima descritas também foi possível verificar os lançamentos de efluentes 
domésticos e os sistemas de drenagem municipal.  

As prefeituras municipais também foram visitadas para a promoção de contato junto às 
Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, Turismo e Infraestrutura para acrescentar 
informações sobre os demais usos das águas doces, salobras e salinas descritos na Resolução 
CONAMA Nº 357/2005, assim como alguns outros usos sujeitos a outorga de acordo com a Lei 
Estadual Nº 5.818/98 (lançamento de efluentes em corpo de água, outras interferências que 
alterem o regime, a qualidade ou quantidade das águas e barramentos em cursos de água com 



 

Página | 7 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

e sem captação).  

A correlação dos usos das águas estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 com os 
usos outorgáveis estabelecidos pela Lei Estadual Nº 5.818/98 busca o auxílio na identificação 
de possíveis conflitos de usos como, por exemplo, a ocorrência de lançamento de efluentes sem 
tratamento a montante de um ponto recreação de contato primário. 

Em linhas gerais, as atividades englobaram: 

� a identificação e georreferenciamento dos usos das águas; 

� a temporalidade dos usos (atual, futuro e reprimido);  

� a delimitação dos trechos; 

� a seleção dos usos preponderantes; 

� a classificação dos usos preponderantes; 

� a definição da classe limitante; 

� a identificação das fontes de degradação mais expressivas;  

� o levantamento dos conflitos de usos; 

� o estabelecimento de ações preliminares para a Efetivação do Enquadramento e/ou 
solução de conflitos.  

A metodologia utilizada foi adaptada da estabelecida no Zoneamento das Águas - Um 
Instrumento da Gestão de Recursos Hídricos - Maciel 2000. 

Com relação à delimitação dos trechos:  

"Para a aplicabilidade do Zoneamento das Águas o corpo d’água deve ser dividido em 
trechos. O trecho é caracterizado como o segmento do rio que reflete todos os 
acontecimentos ocorridos em sua área de drenagem. É como se fosse o termômetro da 
bacia. As delimitações dos trechos devem ser fixadas considerando os seguintes critérios: 

 

• localização dos usos atuais e futuros da água (Identificação de Usos);  
 

• limites de sub - bacias; 
 

• existências de estações de medição; 
 

• confluência de cursos de água; 
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• barramentos; 
 

• derivações; 
 

• limites de Unidades de Conservação com seus respectivos zoneamentos; 
 

• ruptura do perfil longitudinal do curso d'água (cachoeira). 
 

A utilização destes critérios deve ser aliada: (1) aos usos atuais e futuros da água naquele 
trecho e (2) ao “conceito da semelhança de usos” (Maciel, P.,1994) ou seja, sempre que 
possível, usos semelhantes devem estar agrupados em um mesmo trecho. Considerem-se 
usos semelhantes aqueles que necessitam de uma mesma qualidade de água, conforme 
mencionado anteriormente." (MACIEL, 2000)   

Com relação à classe limitante: 

"Há condições que impõem limite ao Enquadramento, uma vez que não é possível 
enquadrar corpos d’água com objetivo de qualidade inferior às necessidades dos usos. 
Por exemplo, se um determinado trecho do rio tem suas águas utilizadas para irrigação 
de hortaliças que são ingeridas cruas, seu Enquadramento deverá ser, no mínimo, Classe 
1. A Classe Limitante é o principal e primeiro conceito a ser avaliado no momento de 
propor a classe para um determinado trecho do corpo d’água. 

Na prática, a Classe Limitante só pode ser desobedecida quando há decisão técnica, 
política e financeira de proibir ou modificar o uso da água. Esta decisão deve ser colocada 
abertamente à população, nos seminários participativos e se possível tendo como fórum 
de discussão os Comitês de Bacias." (MACIEL, 2000)   

Procurou-se analisar a evolução dos usos frente ao crescimento das atividades humanas e 
possível intensificação de demanda hídrica (relação uso do solo/uso da água). Sempre buscando 
averiguar os usos preponderantes das águas e possíveis conflitos, que acusariam fatores 
limitantes à efetivação futura do enquadramento. Em posse dos dados geográficos fornecidos 
pelo IEMA tais como as cartas do IBGE, limites municipais, outorgas concedidas e o limite das 
unidades de conservação, somado a equipamentos como GPS e máquina fotográfica digital, 
todas as informações foram planilhadas (Quadro 2) de forma a compor o mapeamento de usos 
das águas. 

Como dito anteriormente foram considerados os usos das águas doces, salinas e salobras 
especificados na Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, indicados no Quadro 3. 
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Quadro 2 - Modelo de ficha para levantamento de usos da água.  
Tabulação das fichas de campo                                              Bacia hidrográfica do rio Benevente 

Dados dos trechos Dados da ficha Dados de localização Usos do curso d'água 

Trecho Descritivo Ponto Data Hora Fotos 
Sub 

bacia 
Município Nome do curso d'água 

Lat Long Alt Referência do trecho 
Usos do 

curso d'água Uso 
preponderante 

Uso 
secundário 

Uso 
reprimido 

(m) (m) (m)  Atual Futuro 
Fonte: Lume, 2013. 

Quadro 3 - Usos das águas doces, salinas e salobras por classe de qualidade. 

Classe Usos das águas doces Usos das águas Salinas Usos das águas Salobras 

Especial 

Águas destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, 
com desinfecção; 
b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas; e, 
c) à preservação dos ambientes aquáticos 
em unidades de conservação de proteção 
integral. 

Águas destinadas: 
a) à preservação dos ambientes aquáticos 
em unidades de conservação de proteção 
integral; e 
b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas. 

Águas destinadas: 
a) à preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral; e, 
b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas. 

1 

Águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, 
após tratamento simplificado; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA nº 274, de 
2000; 
d) à irrigação de hortaliças que são 
consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película; e 
e) à proteção das comunidades aquáticas 
em Terras Indígenas. 
 

Águas que podem ser destinadas: 
a) à recreação de contato primário, 
conforme Resolução CONAMA no 
 274, de 2000; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; e 
c) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

Águas que podem ser destinadas: 
a) à recreação de contato primário, conforme 
Resolução CONAMA no 
 274, de 2000; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à aqüicultura e à atividade de pesca; 
d) ao abastecimento para consumo humano após 
tratamento convencional ou avançado; e 
e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 
e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 
sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à 
irrigação de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 
direto. 
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Classe Usos das águas doces Usos das águas Salinas Usos das águas Salobras 

2 

Águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, 
após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA nº 274, de 
2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas 
e de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; e 
e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

Águas que podem ser destinadas: 
a) à pesca amadora; e 
b) à recreação de contato secundário. 

Águas que podem ser destinadas: 
a) à pesca amadora; e 
b) à recreação de contato secundário. 

3 

Águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, 
após tratamento convencional ou avançado; 
b) à irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; 
c) à pesca amadora; 
d) à recreação de contato secundário; e 
e) à dessedentação de animais. 

Águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação; e 
b) à harmonia paisagística. 

Águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação; e 
b) à harmonia paisagística. 

4 
Águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação; e 
b) à harmonia paisagística. 

 
 

Fonte: Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005.
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Cabe destacar que durante o trabalho de campo foram identificados corpos hídricos que não 
possuíam denominação própria nos mapas disponíveis para o trabalho, assim, esses receberam 
denominação usual da região ou das propriedades rurais ou das localidades que se encontram 
inseridos. 

São eles apresentados a seguir:  

� ribeirão São Pedro (Trecho 06 – sub-bacia do rio Iriritimirim); 

� ribeirão Matilde (Trecho 07 – sub-bacia do rio Iriritimirim); 

� córrego Santa Luzia (Trecho 09 – sub-bacia do ribeirão de São Joaquim); 

� córrego da Assunta (Trecho 11 – sub-bacia do ribeirão de São Joaquim); 

� córrego Aparecida (Trecho 12 – sub-bacia do rio Batatal); 

� córrego da Serra (Trecho 13 – sub-bacia do rio Batatal); 

� córrego Caeté (Trecho 16 – sub-bacia do rio Caco de Pote); 

� córrego da Família (Trecho 17 – sub-bacia do rio Caco de Pote); 

� ribeirão de Olivânia (Trecho 20 – sub-bacia do rio Corindiba) 

� córrego Dois Irmãos (Trecho 21 – sub-bacia do rio Corindiba);  

� córrego Monte do Urubu (Trecho 37 – sub-bacia do baixo rio Benevente) e 

� córrego Leal (Trecho 37 – sub-bacia do baixo rio Benevente). 

O Mapa 2 faz referência aos usos das águas diagnosticados no momento das atividades de 
campo, realizadas por toda a bacia hidrográfica do rio Benevente. 
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2.1.2. AMOSTRAGENS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM CAMPO 

Considerando-se que a bacia possui apenas duas estações de monitoramento do IEMA e 
algumas estações de auto monitoramento de fontes empresariais, a consultora realizou em 
campo as seguintes analises complementares: 

� Análise qualitativa da água com o uso da Mini Sonda YSI multi-parâmetro: 

Para a análise da qualidade de água foram realizadas medições em campo em 47 pontos com a 
Mini Sonda YSI multi-parâmetro. A sonda realiza análises de temperatura, oxigênio dissolvido, 
condutividade elétrica, pH e amônia. Os pontos onde foram realizadas amostras foram 
identificados os usos das águas para abastecimento para consumo humano, irrigação, pesca, 
recreação de contato primário e dessedentação animal, além de medir a qualidade da água em 
cursos de água sem informações.  

� Análise qualitativa da água com o uso do Kit Técnico de Potabilidade ALFAKIT: 

Para a análise da qualidade de água foram realizadas medições em campo em 27 pontos com o 
Kit Técnico de Potabilidade ALFAKIT. O kit analisa: Alcalinidade; Cloretos; Dureza total; pH; 
Ferro; Amônia ; Cloro livre; Oxigênio consumido; Cor; Transparência; Coliformes Totais, Fecais 
e Salmonela - Colipaper (Tecnobac). Nos pontos onde foram realizadas amostras foram 
identificados os usos das águas para abastecimento para consumo humano e recreação de 
contato primário, além de medir a qualidade da água em cursos de água sem informações. 

� Avaliação visual do local conforme metodologia IIAM 

O Índice de Impacto Ambiental Macroscópico – IIAM, é obtido através de uma metodologia que 
visa interpretar a qualidade ambiental de corpos hídricos, adaptado para a realidade brasileira 
por Gomes et al (2005), tendo sido posteriormente tratado por Felippe (2009) e Paraguaçu et al 
(2010). As principais vantagens desse índice são seu baixo custo e a facilidade para a aplicação, 
apesar da possível subjetividade inerente ao método. 

O IIAM consiste em um protocolo de campo com características macroscópicas do corpo hídrico 
e de seu entorno. No total, onze parâmetros são avaliados em bom, médio ou ruim de acordo 
com o grau de alteração que possuem. Ao final, são creditados os valores 3, 2 e 1, 
respectivamente, para cada qualificação atribuída ao parâmetro para, então, a partir de uma 
soma simples, estes serem integrados em um índice. O resultado analítico do IIAM é o Grau de 
Proteção do corpo hídrico, apresentado em classes – A, B, C, D e E. 

Porém, a aplicação do IIAM não pode ser realizada sem uma reflexão a priori da realidade local 
e regional do corpo hídrico. Por isso, é necessário haver um refinamento anterior do índice por 
parte de um pesquisador com experiência nesse tipo de trabalho. Isso ocorre devido à 
subjetividade que uma avaliação qualitativa carrega e que precisa ser minimizada. A forma mais 
correta de realizar esse ajuste é conhecer a fundo a área de estudo e o tipo de pressão exercida 
nela e, posteriormente, estabelecer um padrão de qualidade ideal que será referência para todos 
os trechos estudados. Por fim, os técnicos responsáveis pela aplicação do protocolo foram 
treinados para que haja um nivelamento das impressões e uma maior coerência no discurso. 
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Por outro lado, feitas essas ressalvas acerca do IIAM, ele pode ser uma ferramenta muito 
importante no monitoramento da qualidade de corpos hídricos. Sua facilidade de aplicação 
permite inclusive, que as pessoas da comunidade sejam treinadas para acompanhar 
periodicamente os corpos hídricos da região.  

2.1.3. USO DE INDICADORES 

O uso de indicadores é uma importante ferramenta para a compreensão de uma determinada 
realidade. Segundo Miranda-Ribeiro e Garcia (2008):  

“Um indicador pode ser entendido como uma medida sintética, uma forma de se 
reduzirem informações, preservando-se, no entanto, a variabilidade das informações 
originais. A maior vantagem na utilização de um indicador reside na sua capacidade de 
representar uma realidade multidimensional e muitas vezes complexa em uma medida 
única.” Pg. 4 

É, portanto, uma importante fonte de informação que possui diversas funções, dentre elas o 
planejamento e a gestão dos recursos naturais. 

Dentro dessa perspectiva, foi proposta a elaboração de um indicador que represente a pressão 
à qual os recursos hídricos de determinada bacia hidrográfica estão expostos. Para tanto, foi 
selecionado um conjunto de variáveis que envolvem as características da bacia, tais como 
aspectos que dizem respeito ao saneamento básico, à infraestrutura agropecuária, às atividades 
econômicas desenvolvidas e à situação de qualidade das águas avaliada macroscopicamente 
em campo.  

2.1.3.1. ÍNDICE DE PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS (IPRH)  

Após a obtenção e compilação dos dados secundários obtidos e da elaboração do diagnóstico 
dos meios físico, biótico e socioeconômico, algumas informações foram integradas e compõem 
um Índice de Pressão sobre os Recursos Hídricos (IPRH) proposto para a bacia, elaborado a 
partir de uma avaliação multicritério, associada à álgebra de mapas realizada a partir da 
normatização e ponderação das variáveis selecionadas para a composição do mesmo. 

O Índice de Pressão sobre os Recursos Hídricos (IPRH) é elaborado, portanto, a partir da 
combinação do: i) Índice de Concentração Demográfica e de Acesso ao Saneamento Básico 
(ICDASB); ii) Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE); iii) Índice Pressão Agropecuária 
(IPA); iv) Índice de Impacto Ambiental Macroscópico (IIAM) e; v) Uso do solo. A interseção entre 
essas informações resulta no IPRH conforme pode ser verificado na Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo de interseção das informações para a composição do IPRH. 
Fonte: Lume, 2013. 

Esses indicadores básicos foram desenvolvidos a partir de dados secundários, com exceção do 
IIAM, obtido através de realização de um levantamento de campo. Esses dados foram 
trabalhados em ambiente SIG com vistas a proporcionar a integração dessas informações 
espacialmente, gerando como produto final um indicador sintético que reflita a pressão exercida 
sobre os recursos hídricos na região hidrográfica do rio Benevente, o Indicador de Pressão sobre 
os Recursos Hídricos. Os procedimentos utilizados para determinação do IPRH são 
apresentados na Figura 3. 

 
Figura 3 - Metodologia para criação do IPRH. 

Fonte: Lume, 2013. 
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As variáveis que compõem o ICDASB tem como unidade espacial os setores censitários, menor 
unidade de análise espacial para a qual o IBGE fornece informações dos censos demográficos. 
Já o IDE, possui como unidade espacial os municípios inseridos na bacia do rio Benevente, haja 
vista a impossibilidade de desagregar as informações fornecidas em escala municipal, assim 
como o IPA que avalia questões relacionadas a atividades agropecuárias.  

Em relação à elaboração do Indicador de Pressão sobre os Recursos Hídricos (IPRH) da bacia, 
são utilizadas informações secundárias que permitem a criação de sub-índices que refletem a 
situação da bacia no tocante a sua dinâmica demográfica e econômica. O IPRH foi dividido em 
cinco dimensões básicas (Concentração Demográfica e de Saneamento Ambiental, Dinâmica 
Econômica, Pressão Agropecuária, Índice de Impacto Ambiental Macroscópico e Uso e 
Ocupação do Solo) formadas a partir das variáveis listadas no Quadro 4. A seleção dessas 
variáveis foi subsidiada pelo estudo de diversos autores que trabalham com indicadores 
ambientais, ao final do qual foram selecionadas as variáveis listadas, tais como Soares Filho, 
Garcia e Sawyer (2003); Magalhães Jr (2007) e Sawyer (1997). 

Quadro 4 - Variáveis Utilizadas na Confecção dos Indicadores. 

Concentração Demográfica e de Saneamento Ambiental 

Código Indicador e sua escala de Aferição Fonte 

CDSA01 População Total IBGE, 2010. 

CDSA02 Densidade Demográfica IBGE, 2010. 

CDSA03 Acesso à rede de água IBGE, 2010. 

CDSA04 Acesso à rede de esgoto IBGE, 2010. 

CDSA05 Tratamento de esgoto Lume, 2013. 

CDSA06 Acesso à coleta de lixo IBGE, 2010. 

CDSA07 Destinação final do lixo coletado Lume, 2013. 

Dinâmica Econômica 

Código Indicador e sua escala de Aferição Fonte 

DE01 Produto Interno Bruto IBGE, 2010. 

DE02 Produto Interno Bruto Setor Primário IBGE, 2010. 

DE03 Produto Interno Bruto Setor Secundário IBGE, 2010. 

DE04 Produto Interno Bruto Setor Terciário IBGE, 2010. 

DE05 Número de Agências Bancárias 
Banco Central do Brasil, Registros 

Administrativos, 2012. 

DE06 Receitas e Despesas Orçamentárias 
Ministério da Fazenda, Secretaria 
do Tesouro Nacional, Registros 

Administrativos 2009. 

DE07 Despesas Orçamentárias 
Ministério da Fazenda, Secretaria 
do Tesouro Nacional, Registros 

Administrativos 2009. 

DE08 Valor do Fundo de Participação dos Municípios 
Ministério da Fazenda, Secretaria 
do Tesouro Nacional, Registros 

Administrativos 2009. 
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Pressão Agropecuária 

Código Indicador e sua escala de Aferição Fonte 

PA01 
Estabelecimentos que não utilizam práticas de 

conservação dos solos 
IBGE, 2006. 

PA02 Estabelecimentos que utilizam agrotóxicos IBGE, 2006. 

PA03 Efetivo Animal IBGE, 2006. 

PA04 Área ocupada por lavouras IBGE, 2006. 

PA05 Área com Irrigação por aspersão IBGE, 2006. 

PA06 Número total de estabelecimentos agropecuários IBGE, 2006. 

Índice de Impacto Ambiental Macroscópico 

Código Indicador e sua escala de Aferição Fonte 

IIAM01 Grau de Proteção dos Trechos de Canais Fluviais Lume, 2013. 

Uso e Ocupação do Solo 

Código Indicador e sua escala de Aferição Fonte 

UOS01 Uso e Ocupação Solo IJSN, 2010. 

Fonte: Lume, 2013. 

Com o intuito de facilitar os procedimentos matemáticos e operações com as unidades espaciais 
utilizadas, foram atribuídos pesos para cada variável analisada. A cada faixa foram atribuídos 
pesos de um a cinco, sendo os menores valores associados a cenários de menor pressão 
ambiental e os maiores valores a aqueles que resultam em maior pressão sobre os recursos 
hídricos. Todos os pesos foram somados através de uma álgebra de mapas para a determinação 
dos sub-índices adotados. Cabe salientar que os cinco sub-índices adotados tiveram o mesmo 
peso na determinação do IPRH. A álgebra de mapas foi realizada em ambiente em SIG no 
software ArcGis e utilizando-se os dados vetoriais associados às variáveis adotadas. Os pesos 
atribuídos às variáveis que compõem o ICDASB, o IDE, o IPA, o IIAM e o Uso e Ocupação do 
Solo são apresentados na Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e na Tabela 5, 
respectivamente. 

Tabela 1 - Quantificação dos intervalos das variáveis que compõem o ICDASB através do método 
de quebra natural. 

CDSA01 Peso 

0 77,33 1 

77,33 221,88 2 

221,88 399,00 3 

399,00 614,73 4 

614,73 896,00 5 

CDSA02 Peso 

6,15 414,67 1 

414,67 1407,24 2 

1407,24 2717,92 3 

2717,92 7324,19 4 

7324,19 13991,95 5 
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CDSA03 Peso 

0 14,37 1 

14,37 40,83 2 

40,83 73,45 3 

73,45 90,22 4 

90,22 100,00 5 

CDSA04 Peso 

0 6,02 1 

6,02 20,55 2 

20,55 39,58 3 

39,58 64,26 4 

64,26 100,00 5 

CDSA05 Peso 

Tratamento com monitoramento 1 

Tratamento sem monitoramento 2 

Sem tratamento 3 

CDSA06 Peso 

0 21,25 1 

21,25 65,49 2 

65,49 77,09 3 

77,09 90,98 4 

90,98 100,00 5 

CDSA07 Peso 

Aterro Sanitário 1 

Aterro Controlado 2 

Lixão 3 

Fonte: Lume (2013). 

Tabela 2 - Quantificação das variáveis que compõem o IIAM. 

Sub-Bacia Classe IIAM Peso IIAM 

Rio Joéba D Alta 

Rio Crubixá D Alta 

Baixo Benevente D Alta 

Rio Maravilha C Média 

Rio Iriritimirim C Média 

Rio Pongal C Média 

Rio Salinas C Média 

Ribeirão São Joaquim C Média 

Alto Rio Benevente C Média 

Rio Batatal C Média 

Rio Caco de Pote B Baixa 

Rio Corindiba B Baixa 

Fonte: Lume (2013). 
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Tabela 3 - Quantificação das variáveis associadas ao Uso e Ocupação do Solo. 

Uso e Ocupação do Solo Peso UOS 

Área urbana e Mineração Alta 

Demais áreas antropizadas Média 

Cobertura vegetal natural Baixa 

Fonte: Lume (2013). 
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Tabela 4 - Quantificação das variáveis que compõem o IDE. 

IDE 
Alfredo Chaves Anchieta Guarapari Iconha Marechal Floriano Piúma 

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

DE01 160.056 1 4.185.736 3 1.059.802 2 161.166 1 199.047 2 192.624 2 

DE02 42.811 3 27.499 2 36.547 2 20.286 1 51.677 3 8.425 1 

DE03 17.636 1 3.346.981 3 176.456 3 19.054 1 25.282 2 69.780 2 

DE04 90.968 1 679.354 3 764.496 3 91.799 1 108.749 2 106.114 2 

DE05 3 1 4 2 12 3 4 2 3 1 2 1 

DE06 25.627.013,99 2 115.936.885,61 3 144.245.406,54 3 23.057.394,72 1 25.408.492,43 1 26.556.248,35 2 

DE07 27.451.161,35 2 108.991.150,15 3 130.834.059,25 3 22.341.902,45 1 26.187.569,46 1 27.480.796,94 2 

DE08 7.231.737,03 2 8.678.084,38 3 22.950.581,18 3 6.028.682,03 1 5.785.389,58 1 8.678.084,38 2 

IDE Médio 13 Alto 22 Alto 22 Baixo 9 Médio 13 Médio 14 
Fonte: Lume (2013). 

Tabela 5 - Quantificação das variáveis que compõem o IPA. 

IPA 
Alfredo Chaves Anchieta Guarapari Iconha Marechal Floriano Piúma 

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

PA01 504 2 308 2 680 3 808 3 99 1 124 1 

PA02 714 3 112 2 165 2 388 3 426 3 12 1 

PA03 317.968 3 43.085 2 74.627 2 32.411 1 2.993.396 3 10.373 1 

PA04 7.669 3 4.370 2 5.573 3 5.866 3 4.338 2 470 1 

PA05 1318,60 3 62,53 2 131,35 2 19,59 1 359,42 3 32,79 1 

PA06 1170,00 2 494,00 1 1144,00 2 1123,00 2 864,00 2 179,00 1 

IPA Alto 16 Médio 11 Alto 14 Médio 13 Alto 14 Baixo 6 
Fonte: Lume (2013).



 

Página | 21 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

A atribuição de pesos às variáveis permitiu a determinação dos sub-indicadores do IPRH. Dessa 
forma, é possível agrupar os cinco sub-índices gerados a partir do uso de ferramentas de 
geoprocessamento, gerando um indicador sintético capaz de representar a pressão sobre os 
recursos hídricos na região hidrográfica do Benevente. 

2.1.3.2. IPRH NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO BENEVENTE 

A partir da metodologia proposta, foram confeccionados os sub-índices conforme pode ser 
verificado na Figura 4. Nessa figura, é possível verificar a classificação desses sub-índices 
utilizados na elaboração do IPRH em baixo, médio e alto, conforme a pressão que exercem.  

 

Figura 4 - Sub-Índices utilizados para confecção do IPRH. 
Fonte: Lume, 2013. 
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Adotando-se a metodologia proposta para a determinação do IPRH na região hidrográfica do rio 
Benevente, obteve-se um resultado que indica o predomínio de áreas com média pressão sobre 
os recursos hídricos conforme pode ser verificado no Gráfico 1. A confecção do indicador indicou 
que 59,13% da região hidrográfica do Benevente apresenta um contexto de média pressão 
antrópica. Além disso, 39,07% foram consideradas áreas de baixa pressão sobre os recursos 
hídricos, enquanto 1,79% foram consideradas como áreas de alta pressão sobre os recursos 
hídricos. 

Verifica-se que as áreas com os maiores índices estão concentradas principalmente junto ao 
núcleo urbano do município de Alfredo Chaves e nas manchas urbanas de Guarapari e Anchieta 
nas sub-bacias do Joéba e Baixo Benevente, respectivamente (Mapa 3). Já as áreas que 
exercem média pressão sobre os recursos hídricos estão concentradas principalmente nas sub-
bacias localizadas no médio Benevente, em especial nas sub-bacias dos Crubixá, Joéba, Pongal, 
Salinas e no baixo Benevente, enquanto as que exercem menor pressão estão nas sub-bacias 
dos rios Caco de Pote, Corindiba, Batatal, Maravilha e Alto Benevente. 

 

Gráfico 1 - Distribuição Percentual das Classes de IPRH na Região Hidrográfica do Benevente. 
Fonte: Lume, 2013. 

O cômputo das informações obtidas, de acordo com a metodologia supramencionada, auxiliou 
sobremaneira a analogia entre o uso do solo e o uso da água, relação de extrema importância 
para o estudo. Posteriormente, o IPRH será integrado à proposta de enquadramento dos cursos 
de água superficiais, indicando a perspectiva de atendimento às classes propostas. 
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3.  PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO 

Para a definição da proposta de enquadramento foram avaliados os usos preponderantes atuais 
e futuros das águas, sua condição de qualidade e a modelagem matemática desenvolvida, assim 
como incorporados os resultados das reuniões públicas e outras contribuições recebidas dos 
usuários das águas da bacia do rio Benevente.  

O processo de enquadramento englobou os cursos de água onde foram identificados os usos 
das águas relacionados na Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, num total de 44 
trechos.  

A identificação dos usos preponderantes das águas foi realizada por meio de trabalhos de campo 
realizados no mês de março de 2013. Neste período foram visitados os municípios integrantes 
da bacia do rio Benevente assim como seus distritos e localidades rurais que apresentavam usos 
das águas doces, salinas e salobras. Adicionalmente, nas reuniões públicas as informações 
relativas aos usos das águas foram validadas e complementadas.  

A vazão de referência considerada para a proposta foi a Q90, também considerada na fase do 
prognóstico do PRH Benevente, e adotada pela AGERH. 

Os usos das águas e as fontes de poluição identificados são detalhados a seguir por trechos de 
cada sub-bacia, bem como especificada a classe de enquadramento proposta. 

3.1. RIO BENEVENTE 

Trecho 01 – Rio Benevente - De suas nascentes até o início do perímetro urbano do distrito 
de Matilde - Classe 1 (Água Doce). 

Trecho localizado no município de Alfredo Chaves, suas nascentes encontram-se inseridas nas 
encostas da serra do Redentor nas proximidades dos limites dos municípios de Alfredo Chaves, 
Domingos Martins e Vargem Alta.  

Este segmento do rio Benevente recorta uma região onde os sistemas naturais ainda se 
sobrepujam sobre os sistemas antrópicos, no entanto, há de se ressaltar a grande presença de 
cultivos agrícolas nas médias vertentes a nas proximidades das margens do rio Benevente.  

Neste segmento após percorrer aproximadamente 16,7 km o rio Benevente adentra a área do 
Parque Natural Municipal Cachoeira de Iracema. A região é preservada, entretanto, a montante 
existem atividades agrícolas que contribuem para poluição difusa, fato que contribui para a não 
proposição de uma classe de enquadramento mais restritiva.  

Ao promover a análise dos usos das águas ocorrentes neste trecho foram identificados em 
inúmeros pontos a utilização das águas para a irrigação de culturas como: morango, tomate, 
pimentão, inhame, feijão, milho, repolho, etc. Os usos são apresentados da Figura 5 até a Figura 
8.  
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Figura 5 - Ponto de captação para irrigação. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

Figura 6 - Uso das águas para irrigação 
(inhame). 

Fonte: Lume, 2013. 

 

Figura 7 - Ponto de captação para irrigação. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

Figura 8 - Uso das águas para irrigação 
(inhame). 

Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 02 - Rio Benevente - Do perímetro urbano do distrito de Matilde (Alfredo Chaves) 
até a confluência com o rio Salinas – Classe 2 (Água Doce). 

Ao discorrer sobre o trecho é importante mencionar que o segmento em questão possui 
aproximadamente 46,95 km de extensão, percorrendo parte do município de Alfredo Chaves e 
cruzando quase todo o município de Anchieta até a confluência com o rio Salinas. Com relação 
ao uso das águas encontrados neste percurso é possível destacar: o abastecimento para 
consumo humano, a dessedentação animal, a diluição de efluentes, a irrigação, a força 
hidráulica, a pesca amadora, a proteção das comunidades aquáticas e a recreação de contato 
primário. 

O trecho é bastante heterogêneo quando, uma vez que se inicia em um ambiente serrano 
caminha para as planícies. O uso do solo nas partes altas se destaca pelos cultivos agrícolas em 
especial tubérculos, hortaliças e silvicultura, já nas partes mais baixas, principalmente a jusante 
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da sede municipal de Alfredo Chaves, as atividades voltadas à pecuária ganham maior força 
uma vez que a região possui topografia mais suave com maior ocorrência de pastagens.  

Quanto ao uso das águas para o abastecimento humano, foram encontradas no trecho, 2 (duas) 
das captações para o abastecimento humano da sede municipal de Alfredo Chaves. No momento 
das atividades realizadas em campo (março/2013) apenas uma captação estava operando, esta 
captação (Figura 9) é de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que 
distribui as águas à comunidade após a promoção de tratamento convencional. As águas são 
captadas no ponto de tomada d’água da PCH São Joaquim. O segundo ponto de captação para 
Alfredo Chaves encontrado no trecho está inoperante, na margem direta do rio Benevente no 
perímetro urbano de Alfredo Chaves (Figura 10). Esta captação foi instalada em caráter 
emergencial diante dos fatos que ocorreram durante as chuvas de novembro de 2012. Foi 
relatada pela diretoria do SAAE que neste período as águas eram remetidas a estação de 
tratamento e direcionadas aos consumidores após tratamento convencional. 

 
Figura 9 - Ponto de captação para 

abastecimento da sede municipal de Alfredo 
Chaves. 

Foto: Lume, 2013. 

 
Figura 10 - Ponto de captação para 

abastecimento da sede municipal de Alfredo 
Chaves. 

Foto: Lume, 2013. 

No distrito de Jabaquara (Anchieta) encontra-se disposta uma das captações para 
abastecimento humano da sede municipal de Guarapari e a captação para abastecimento do 
próprio distrito de Jabaquara (Anchieta). Quanto à captação para abastecimento humano de 
Guarapari (Figura 11 e Figura 12) ressalta-se que a mesma é de responsabilidade da Companhia 
Espírito Santense de Saneamento (CESAN). As águas são captadas e direcionadas para a 
estação elevatória de Jaboti, deste ponto segue para a estação de tratamento de Guarapari e 
após receber tratamento convencional ela é distribuída aos consumidores. Ao se tratar da 
captação para o abastecimento do distrito de Jabaquara (Anchieta/ES) as águas são captadas e 
distribuídas aos consumidores após tratamento simplificado, a responsabilidade por tal serviço é 
da Prefeitura Municipal de Anchieta.  
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Figura 11 - Ponto de captação para 

abastecimento humano da sede municipal de 
Guarapari. 

Foto: Lume, 2013. 

 
Figura 12 - Ponto de captação para 

abastecimento humano da sede municipal de 
Guarapari. 

Foto: Lume, 2013. 

Ao longo deste trecho também foram identificados lançamentos de efluentes provenientes de 
estações de tratamento de esgotos (ETEs), de sedes municipais e efluentes industriais tratados. 

No distrito de Matilde (Alfredo Chaves) existem dois pontos de lançamento de efluentes tratados 
(Figura 13 e Figura 14). A operação e manutenção das ETEs é de responsabilidade do SAAE. A 
sede municipal de Alfredo Chaves conta com tratamento de parte de seus efluentes. Foram 
identificados nos limites da sede municipal três lançamentos de efluentes tratados, sendo tais 
efluentes provenientes da ETE Cachoeirinha (Figura 15), ETE Imigrante e da ETE de Alfredo 
Chaves (Figura 16). As ETEs ora mencionadas são de responsabilidade do SAAE. A sede 
municipal de Alfredo Chaves também conta com grande parte de seus efluentes sem tratamento. 
Em campo foram identificados os pontos onde estes resíduos se avolumam e são lançados 
diretamente no rio Benevente. A Figura 17 e Figura 18 ilustram a situação referenciada acima.  

 
Figura 13 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados do distrito de Matilde (Alfredo 
Chaves). 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 14 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados do distrito de Matilde (Alfredo 
Chaves). 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 15 - Ponto de lançamento de efluentes 
tratados da sede municipal de Alfredo Chaves 

(ETE Cachoeirinha). 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 16 - Ponto de lançamento de efluentes 
tratados da sede municipal de Alfredo Chaves 

(ETE Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 17 - Ponto de lançamento de efluentes 
sem tratamento da sede municipal de Alfredo 

Chaves. 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 18 - Ponto de lançamento de efluentes 
sem tratamento da sede municipal de Alfredo 
Chaves. Destaque para presença de extração 

de areia a direita. 
Fonte: Lume, 2013. 

Também consta no limite da sede municipal de Alfredo Chaves o ponto de lançamento de 
efluentes indústrias tratados da Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves Ltda. – CLAC 
(Figura 19), os resíduos passam por uma estação de tratamento de efluentes industriais (ETEI) 
para posterior lançamento no rio Benevente.  

O distrito de Jabaquara (Anchieta) possui uma estação de tratamento de efluentes. A 
responsabilidade pelos serviços de tratamento é da Prefeitura Municipal de Anchieta e, após o 
tratamento, os efluentes são lançados no rio Benevente. A Figura 20 apresenta o ponto de 
lançamento à margem esquerda do rio Benevente. Em análise dos licenciamentos ambientais 
existentes na região foi identificado a montante do distrito de Jabaquara, o ponto de lançamento 
de efluentes tratados do “Frigorífico Estrela do Sul”. 

O uso das águas para a recreação de contato primário também foi identificado neste segmento, 
sendo preponderante em dois pontos distintos no município de Alfredo Chaves, a saber: um dos 
pontos de recreação de contato primário encontra-se localizado nas proximidades do distrito de 
Matilde (Alfredo Chaves) sendo o local denominado “Prainha de Matilde” (Figura 21) o outro 
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ponto de recreação de contato primário encontra-se a jusante do primeiro local levantado e 
denomina-se “Cachoeira de Matilde” ou “Cachoeira Engenheiro Reeve” (Figura 22), o local é de 
grande beleza cênica.  

 
Figura 19 - Ponto de lançamento de efluentes 

industriais tratados da Cooperativa de 
Laticínios de Alfredo Chaves Ltda. – CLAC. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 20 - Ponto de lançamento de efluentes 
tratados do distrito de Jabaquara (Anchieta). 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 21 - Ponto de recreação de contato 

primário “Prainha de Matilde”. 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 22 - Ponto de recreação de contato 

primário “Cachoeira de Matilde” ou 
“Cachoeira Engenheiro Reeve”. 

Fonte: Lume, 2013. 

Este trecho se caracteriza pela presença de um ponto de utilização das águas para força 
hidráulica. Em campo foi identificado a presença de uma pequena central hidrelétrica (PCH São 
Joaquim). A Figura 23 apresenta o barramento e a tomada d’água da PCH ora mencionada.  

As águas também são utilizadas para irrigação neste segmento, sendo este uso representado 
na Figura 24. As culturas que estavam sendo irrigadas no ponto visitado eram milho, feijão e 
tomate. 

Quanto aos usos ocorrentes ao longo do trecho também foi possível a identificação da utilização 
das águas para a pesca amadora e a dessedentação animal. Estes usos foram coincidentes em 
três pontos ao longo do trecho. Estes fatos são retratados na Figura 25, Figura 26 e Figura 27.  
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Figura 23 - Uso das águas para a força 

hidráulica (PCH São Joaquim). 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 24 - Uso das águas para irrigação. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 25 - Uso das águas para a pesca 

amadora e dessedentação animal. 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 26 - Uso das águas para a pesca 

amadora e dessedentação animal. 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 27 - Uso das águas para a pesca amadora e dessedentação animal. 

Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 03 – Rio Benevente – Da confluência com o rio Salinas até a sua foz no oceano – 
Classe 1 (Água Salobra). 

Ao promover análise sobre o trecho é importante mencionar que o segmento em questão possui 
aproximadamente 4,46 km de extensão, percorrendo parte do município de Anchieta até a foz 
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do rio Benevente no oceano. Com relação ao uso das águas encontrados neste percurso é 
possível destacar: a proteção das comunidades aquáticas, a aquicultura e atividade de pesca, a 
pesca amadora, a navegação, a harmonia paisagística e a diluição de efluentes.  

Foi identificada neste segmento a presença do ponto de lançamento de efluentes tratados 
provenientes de uma das estações de tratamento da sede municipal de Anchieta (ETE Anchieta), 
localizado à margem esquerda do rio Benevente. A estação de tratamento ora mencionada é de 
responsabilidade da CESAN. O ponto de lançamento de efluentes tratados é representado na 
Figura 28. 

O uso das águas para a aquicultura e atividade de pesca, navegação, proteção das comunidades 
aquáticas e pesca amadora foram identificados nas proximidades da foz do rio Benevente. A 
pesca na região é promovida, entretanto, com maior destaque para a pesca marítima. O 
ambiente dulcícola é caracterizado pela pesca amadora nos estuários e pela coleta de 
caranguejos. A navegação é realizada por pequenas embarcações, ficando os barcos de maior 
calado restritos à foz do rio Benevente e ao oceano. Estes usos supracitados são ilustrados na 
Figura 29 e Figura 30. 

 
Figura 28 - Ponto de lançamento de efluentes 
tratados da sede de Anchieta (ETE Anchieta). 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 29 - Uso das águas para aquicultura e 

atividades de pesca, navegação, pesca 
amadora e proteção das comunidades 

aquáticas. 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 30 - Uso das águas para aquicultura e atividade de pesca e navegação. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Como outros cursos d’água existentes na bacia hidrográfica do rio Benevente é importante 
ponderar que o trecho possui águas classificadas como salobras, sendo assim, possui padrões 
de qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces. Cabe para 
este segmento estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise dos pleitos de 
Outorgas e no licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Trecho 04 – Foz do rio Benevente – Praia do Centro ou Castanheiras. Incluem-se as Praias 
de Quitiba, do Canto, do Porto Velho e Boca da Baleia – Classe 1 (Água Salina). 

Este trecho encontra-se compreendido em parte da faixa litorânea do município de Anchieta onde 
está localizada a foz do rio Benevente e possui aproximadamente 7,03 km. Em análise aos usos 
das águas estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 foram identificados neste ponto a 
promoção da recreação de contato primário, a aquicultura e atividade de pesca e a navegação. 
As praias do Porto Velho e Boca da Baleia encontram-se inseridas na Área de Proteção 
Ambiental Municipal das Tartarugas (Anchieta). 

A região apresenta grande vocação turística. Parte deste trecho vem sendo revitalizado através 
do projeto de urbanização e revitalização da Orla da Praia Central de Anchieta (Figura 31 e 
Figura 32). 

Este segmento possui águas classificadas como salinas, sendo assim, possui padrões de 
qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces e salobras.  

 

Figura 31 - Praia do Centro. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

Figura 32 - Praia do Centro com a Praia do 
Canto ao Fundo. 
Fonte: Lume, 2013. 

3.2. SUB-BACIA DO RIO MARAVILHA  

Trecho 05 - Rio Maravilha - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente – 
Classe 1 (Água Doce). 

O trecho em questão possui aproximadamente 21,2 km e inicia-se na encosta da serra da 
Maravilha onde se encontram as nascentes do rio homônimo à serra. Esta região se caracteriza 
por apresentar um maior remanescente de vegetação nativa em contraposição aos sistemas 
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antropizados. 

Entre os usos das águas estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005, foram identificados 
no trecho a dessedentação de animais e a recreação de contato primário. 

Ao mencionar a recreação de contato primário destaca-se a identificação de dois pontos ao longo 
do trecho. No primeiro ponto de recreação identificado neste segmento (Figura 33) também foi 
identificado o uso das águas para a dessedentação animal sendo realizada logo a jusante.  

Com relação ao outro ponto de recreação visualizado em campo (Figura 34), considera-se que 
este se encontra a jusante do primeiro levantado, no interior das instalações da “Pousada Águas 
de Pinon”. Associado a este uso foi identificado no mesmo local a utilização das águas para força 
hidráulica, uma vez que o imóvel possui uma micro-usina hidrelétrica (Figura 35). 

 
Figura 33 - Uso das águas para recreação de 

contato primário e para a dessedentação 
animal. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 34 - Uso das águas para a recreação de 

contato primário. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

 
Figura 35 - Uso das águas para força hidráulica (micro usina hidrelétrica). 

Fonte: Lume, 2013. 
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3.3. SUB-BACIA DO RIO IRIRITIMIRIM  

Trecho 06 - Ribeirão São Pedro - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente 
– Classe 1 (Água Doce). 

Este curso d’água encontra-se inserido em Alfredo Chaves, sua extensão é de aproximadamente 
1,04 km até a confluência com o rio Benevente. O entorno do trecho é amplamente ocupado por 
atividades agrícolas principalmente por cultivos de café e banana. Ao se tratar dos usos das 
águas identificados no trecho, destaca-se o abastecimento para consumo humano do distrito de 
Matilde (Alfredo Chaves), sendo a responsabilidade por tal serviço da Prefeitura Municipal de 
Alfredo Chaves que realiza a distribuição das águas aos consumidores sem tratamento. A 
captação referenciada acima é ilustrada na Figura 36.  

A utilização das águas para o abastecimento humano sofre pressão devido ao uso do solo do 
entorno uma vez que há o cultivo de banana e café, culturas que podem vir a utilizar defensivos 
agrícolas e fertilizantes, portanto é importante o monitoramento da qualidade das águas e adoção 
de práticas de proteção do manancial de abastecimento. 

 
Figura 36 - Ponto de captação para o abastecimento humano do distrito de Matilde (Alfredo 

Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 07 - Ribeirão Matilde - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente – 
Classe 1 (Água Doce). 

O referido segmento encontra-se todo contido no município de Alfredo Chaves nas proximidades 
do distrito de Matilde e possui aproximadamente 0,13 km. Quanto aos usos das águas 
identificados no trecho, destaca-se o abastecimento para consumo humano.  

Ao se tratar do uso das águas para o abastecimento humano foi identificado no trecho uma das 
captações para o abastecimento do distrito de Matilde (Alfredo Chaves), sendo a 
responsabilidade por tal serviço da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves que realiza a 
distribuição das águas aos consumidores sem tratamento. A captação referenciada acima é 
ilustrada na Figura 37 e na Figura 38.  
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A utilização das águas para o abastecimento humano sofre pressão devido ao uso do solo do 
entorno, uma vez que há o cultivo de banana, café e eucalipto nas proximidades, culturas que 
podem vir a utilizar defensivos agrícolas e fertilizantes, portanto é importante o monitoramento 
da qualidade das águas e adoção de práticas de proteção do manancial de abastecimento.  

 
Figura 37 - Ponto de captação para 

abastecimento humano do distrito de Matilde 
(Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 38 - Ponto de captação para 

abastecimento humano do distrito de Matilde 
(Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 08 - Rio Iriritimirim - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente – 
Classe 1 (Água Doce). 

Este segmento encontra-se compreendido entre os municípios de Marechal Floriano e Alfredo 
Chaves, e apresenta extensão de aproximadamente 19,52 km. As nascentes do rio Iriritimirim se 
encontram no município de Marechal Floriano nas proximidades do distrito de Araguaia. 

Ao se tratar dos usos das águas identificados em campo enfatiza-se a proteção das comunidades 
aquáticas (Figura 39). Este uso foi identificado no próprio rio Iriritimirim. Esta região apresenta 
remanescentes de vegetação nativa com potencial e vocação para serem preservados. A 
topografia acidentada impossibilitou a maior ocupação das partes mais próximas dos cursos 
d’água e das médias vertentes resguardando parte dos topos dos morros e montanhas. 

 
Figura 39 - Uso das águas para a proteção das comunidades aquáticas. 

Fonte; Lume, 2013. 
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3.4. SUB-BACIA DO RIBEIRÃO SÃO JOAQUIM  

Trecho 09 - Rio Santa Maria - De suas nascentes até a confluência do rio Benevente. Inclui-
se o córrego Santa Luzia – Classe 1 (Água Doce). 

O segmento em questão possui parte de suas nascentes inseridas nas encostas da serra do 
Richmond e possui aproximadamente 18,6 km. Esta região apresenta uma área maior 
antropizada em comparação aos sistemas naturais, com uma presença considerável de área 
recoberta por pastagens e áreas de silvicultura. 

O distrito de Ibitiruí conta com duas pequenas estações de tratamento de efluentes. Os pontos 
de lançamento de efluentes tratados provenientes das referidas ETEs estão localizados neste 
segmento e a Figura 40 retrata o ponto de lançamento da ETE Ibitiruí 01. Nas proximidades do 
ponto de lançamento de efluentes tratados foi identificado o uso das águas para a dessedentação 
animal. 

A jusante do ponto de lançamento de efluentes tratados das ETEs Ibitiruí “01” e Ibitiruí “02”, a 
aproximadamente 1,2 km, se encontra um ponto de recreação de contato primário denominado 
“Cachoeira Vovó Lúcia” (Figura 41). A presença dos lançamentos de efluentes a montante do 
ponto de recreação é um fato conflitante entre os usos.  

 
Figura 40 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da ETE do distrito de Ibitiruí “01” 
(Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 41 - Uso das águas para a recreação 

de contato primário, local denominado 
“Cachoeira Vovó Lúcia”. 

Fonte: Lume, 2013. 

Quanto aos usos das águas encontrados ao longo do trecho também é possível citar o 
abastecimento para consumo humano do distrito de Ibitiruí (Alfredo Chaves) onde as águas são 
distribuídas à comunidade sem tratamento, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Alfredo Chaves. A Figura 42 apresenta o ponto de captação mencionado anteriormente 
localizado no córrego Santa Luzia. 
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Figura 42 - Ponto de captação para o abastecimento humano do distrito de Ibitiruí (Alfredo 

Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 10 – Córrego São Sebastião – De suas nascentes até a confluência com o rio 
Benevente – Classe 1 (Água Doce).  

Trecho localizado no município de Alfredo Chaves com aproximadamente 5,3 km. Entre os usos 
das águas estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/2005 identificados ao longo do referido 
segmento destaca-se a ocorrência da irrigação.  

Ao promover análise ao uso das águas para irrigação (Figura 43), foi possível visualizar em 
campo a destinação das águas para a irrigação das culturas de milho e inhame.  

 
Figura 43 - Uso das águas para irrigação. 

Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 11 - Ribeirão São Joaquim – De suas nascentes até a confluência com o rio 
Benevente. Inclui-se o córrego da Assunta – Classe 1 (Água Doce). 

O trecho possui parte de suas nascentes provenientes das encostas da serra do Richmond, nas 
proximidades da localidade de São Joaquim em Alfredo Chaves. De suas nascentes até a 
confluência com o rio Benevente, o ribeirão São Joaquim possui aproximadamente 16,63 km, o 
encontro das águas ocorre a montante do barramento da PCH São Joaquim. 
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Quanto aos usos das águas ocorrentes na região destaca-se a proteção das comunidades 
aquáticas e a dessedentação de animais.  

O córrego da Assunta possui suas nascentes localizadas nas proximidades do distrito de São 
João de Crubixá (Alfredo Chaves). Quanto à cobertura do solo local a região se caracteriza pela 
maior concentração de pastagens, cultivo de eucalipto e pela presença de alguns fragmentos 
florestais. 

Com relação aos usos das águas identificados em campo se destaca o abastecimento para 
consumo da localidade rural de São João de Crubixá (Alfredo Chaves). As águas são captadas 
e distribuídas aos consumidores sem tratamento. A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves é 
responsável por tal serviço. O ponto de captação para abastecimento humano encontra-se no 
córrego da Assunta e está ilustrado na Figura 44. 

 
Figura 44 - Ponto de captação para abastecimento humano da localidade rural de São João de 

Crubixá. 
Fonte: Lume, 2013. 

3.5. SUB-BACIA DO RIO BATATAL  

Trecho 12 – Rio Batatal - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente. 
Incluem-se o rio Piripitinga, córregos Aparecida e Santo Antônio e o ribeirão do Cristo – 
Classe 1 (Água Doce). 

O trecho encontra-se todo compreendido no município de Alfredo Chaves, suas nascentes estão 
inseridas nas encostas da serra do Batatal. O trecho principal do rio Batatal possui 
aproximadamente 29,55 km de suas nascentes até a confluência com o rio Benevente.  

Dados alusivos ao uso do solo na sub-bacia do rio Batatal indicam que esta sub-bacia é a mais 
preservada da bacia hidrográfica do rio Benevente, sendo que os sistemas naturais recobrem 
66,9% da área total da bacia. 

Com relação aos usos das águas identificados neste segmento destaca-se a irrigação, a 
harmonia paisagística e a pesca amadora. Sobre o uso para irrigação, considera-se que o 
mesmo foi identificado ao longo do referido trecho (Figura 45, Figura 46 e Figura 47). As 
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atividades realizadas em campo verificaram a promoção de irrigação em cinco pontos distintos, 
destacando a vocação da bacia para as atividades voltadas a agricultura, principalmente o cultivo 
de hortaliças e a silvicultura.  

O uso das águas para harmonia paisagística foi visualizado neste segmento nas dependências 
do condomínio “Fazenda dos Lagos” (Figura 48). A pesca amadora também foi identificada no 
trecho, fato este visualizado na Figura 49, neste mesmo ponto foi identificada a presença de uma 
draga para a extração de areia.  

 
Figura 45 - Uso das águas para irrigação. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 46 - Uso das águas para irrigação. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 47 - Uso das águas para irrigação. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 48 - Uso das águas para harmonia 

paisagística. 
Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 49 - Uso das águas para pesca amadora, destaque para presença de um ponto de 

dragagem para extração de areia. 
Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 13 – Córrego da Serra – De suas nascentes até a confluência com o rio Batatal – 
Classe 1 (Água Doce). 

Este segmento se encontra no município de Alfredo Chaves e suas nascentes estão inseridas 
nas encostas da serra do Batatal. O trecho possui aproximadamente 2,0 km de extensão até a 
confluência com o rio Batatal e recorta uma região com considerável concentração de fragmentos 
florestais nativos.  

Com relação aos usos das águas foi identificado neste segmento o abastecimento para consumo 
humano da localidade rural de Aparecida onde as águas são distribuídas sem tratamento à 
comunidade sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. A Figura 50 
apresenta o ponto de captação localizado no córrego da Serra. 

 
Figura 50 - Ponto de captação para abastecimento humano da localidade rural de Aparecida 

(Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 
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3.6. SUB-BACIA DO RIO CRUBIXÁ  

Trecho 14 - Rio Crubixá - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente– 
Classe 1 (Água Doce). 

Ao promover análise pormenorizada ao trecho é necessário esclarecer que o segmento possui 
suas nascentes localizadas nas encostas da serra Pontuda. O referido trecho possui 
aproximadamente 14,81 km de extensão e recorta uma região consideravelmente antropizada. 
Os usos dos solos mais comuns na região são as pastagens, os cultivos florestais e os cultivos 
agrícolas, principalmente a banana. 

Com relação aos usos das águas identificados em campo neste trecho foi possível verificar a 
recreação de contato primário, fato evidenciado na Figura 51. 

Também foi verificada a realização de dragagem para a extração de areia no leito do rio Crubixá, 
no trecho, procedimento ilustrado pela Figura 52. 

 
Figura 51 - Uso das águas para recreação de 

contato primário. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

 
Figura 52 - Dragagem para extração de areia 

sendo realizada no trecho. 
Fonte: Lume, 2013. 

3.7. SUB-BACIA DO RIO CACO DE POTE  

Trecho 15 – Rio Caco de Pote - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente 
– Classe 1 (Água Doce). 

Todo o trecho se encontra compreendido nos limites do município Alfredo Chaves, sua extensão 
linear é de aproximadamente 17,85 km. O rio Caco de Pote possui suas nascentes inseridas nas 
encostas da serra do Batatal. 

Com relação aos usos das águas identificados em campo destaca-se a proteção das 
comunidades aquáticas. Esta região apresenta remanescentes de vegetação nativa com 
potencial e vocação para serem preservados. A topografia acidentada possibilitou a maior 
ocupação das partes mais próximas dos cursos d’água e das médias vertentes resguardando 
parte dos topos dos morros e montanhas. 
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Trecho 16 – Córrego Caeté - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente – 
Classe 1 (Água Doce). 

O segmento encontra-se localizado no município de Alfredo Chaves e possui aproximadamente 
3,54 km. Suas águas destinam-se ao abastecimento para consumo humano. Quanto ao uso do 
solo ocorrente no entorno destaca-se a ocorrência de fragmentos de vegetação nativa, pastagem 
e cultivos agrícolas. 

Ao ponderar sobre o uso das águas para o abastecimento para consumo humano é importante 
considerar que neste segmento se encontra uma das captações para o abastecimento da sede 
municipal de Alfredo Chaves (Figura 53), os serviços são de responsabilidade do SAAE que 
realizam a distribuição das águas aos consumidores após submetê-las a tratamento 
convencional.  

 
Figura 53 - Uso das águas para abastecimento humano da sede municipal de Alfredo Chaves. 

Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 17 – Córrego da Família - De suas nascentes até a confluência com o rio Caco de 
Pote – Classe Especial (Água Doce). 

O segmento em questão está todo contido no município de Alfredo Chaves nas proximidades do 
distrito de Sagrada Família e possui aproximadamente 3,59 km. As condições de uso do solo no 
entorno propiciaram a proposta de enquadramento, uma vez que a região se encontra recoberta 
por vegetação nativa.  

Ao ponderar sobre os usos das águas neste trecho foi identificada a destinação das águas para 
a recreação de contato primário e para o abastecimento para consumo humano. 

Com relação ao uso das águas para o abastecimento humano a equipe de campo registrou neste 
trecho a captação para abastecimento do distrito de Sagrada Família (Alfredo Chaves). A 
responsabilidade pelos serviços é da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves que realiza a 
distribuição das águas aos consumidores sem tratamento. O ponto de captação é retratado na 
Figura 54. No período das atividades de campo (março 2013) foi verificada a construção de uma 
estação para o tratamento das águas (Figura 55), entretanto, a mesma ainda não se encontrava 
em operação. 



 

Página | 43 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

A utilização das águas para recreação de contato primário foi visualizada, entretanto, tal atividade 
estava sendo realizada a montante do ponto captação (Figura 56), tal ação configura um conflito 
entre os usos, uma vez que as águas são distribuídas aos consumidores sem qualquer 
tratamento. 

 
Figura 54 - Uso das águas para abastecimento 

humano do distrito de Sagrada Família 
(Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 55 - Obras da estação de tratamento 

das águas do distrito de Sagrada Família 
(Alfredo Chaves). 
Fonte: Lume, 2013. 

 

 

 
Figura 56 - Uso das águas para recreação de contato primário. 

Fonte: Lume, 2013. 

 

3.8. SUB-BACIA DO RIO JOÉBA  

Trecho 18 – Rio Joéba - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente – Classe 
1 (Água Doce). 

Este segmento se encontra todo compreendido nos limites do município de Alfredo Chaves, suas 
nascentes se encontram nas encostas da serra Pontuda de onde o referido trecho segue por 
aproximadamente 17 Km até a confluência com o rio Benevente a jusante da sede municipal de 
Alfredo Chaves. A região se caracteriza por apresentar um maior percentual de áreas 
antropizadas fato este constatado em campo. O rio Joéba segue por 11 km encaixado em um 
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vale formado pelas serras Pontuda, Dois Irmãos, Cachoeira Alta e do Pinga-Pinga até atingir a 
planície nas proximidades da confluência com o rio Benevente. Neste ultimo trecho, nas 
planícies, o rio Joéba sofreu o processo de retificação do seu traçado. 

Com relação aos usos das águas foram identificados durante as atividades de campo a proteção 
das comunidades aquáticas (Figura 57), a dessedentação animal (Figura 58) e a diluição de 
efluentes. 

Ao se tratar da diluição de efluentes encontra-se neste trecho a ETE Cachoeira Alta. Esta estação 
é responsável pelo tratamento de parte dos efluentes domésticos da localidade rural denominada 
Cachoeira Alta (Alfredo Chaves). 

 
Figura 57 - Uso das águas para proteção das 

comunidades aquáticas. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

 
Figura 58 - Uso das águas para 

dessedentação animal. 
Fonte: Lume, 2013. 

3.9. SUB-BACIA DO RIO CORINDIBA 

Trecho 19 – Rio Corindiba - De suas nascentes até a confluência com o rio Benevente. 
Inclui-se o córrego Independência – Classe 1 (Água Doce). 

Ao ponderar sobre o segmento em questão, considera-se que o mesmo está compreendido entre 
os municípios de Guarapari e Anchieta. O trecho possui aproximadamente 32,7 km e possui suas 
nascentes inseridas nas encostas da serra do Batatal. Quanto ao uso do solo da região a 
ocupação por sistemas antropizados leva uma pequena vantagem (50,34%) em comparativo aos 
sistemas naturais (49,36%).  

Quanto aos usos das águas identificados foi verificado o abastecimento para consumo humano 
do distrito de Todos Santos (Guarapari) onde os moradores operam o sistema em regime de 
autogestão junto com a Prefeitura Municipal de Guarapari/ES. As águas são distribuídas à 
comunidade após tratamento simplificado. A captação é representada na Figura 59. Também 
foram identificados neste segmento o uso das águas para a aquicultura e uma outorga concedida 
para a geração de energia. 
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Figura 59 - Uso das águas para o abastecimento humano. 

Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 20 – Ribeirão de Olivânia - De suas nascentes até a confluência com o rio Corindiba 
– Classe Especial (Água Doce). 

Este trecho está todo compreendido no município de Anchieta, possui aproximadamente 3,31 
km e suas nascentes estão inseridas nas proximidades da localidade rural de Olivânia (Anchieta). 
Em análise das condições de uso do solo do entorno do trecho, pode-se dizer que as mesmas 
propiciaram a proposta de enquadramento, uma vez que a região se encontra com grande 
parcela de vegetação nativa. O local também apresenta topografia acidentada e difícil acesso.  

O uso das águas identificado foi o abastecimento para consumo humano da localidade rural de 
Olivânia (Anchieta) onde os moradores operam o sistema em regime de autogestão junto com a 
Prefeitura Municipal de Anchieta. As águas são distribuídas à comunidade após tratamento 
simplificado. As águas deste ponto também são direcionadas à Escola Família Agrícola – EFA 
Olivânia que possui aproximadamente 250 alunos. O ponto de captação é ilustrado na Figura 60. 

 
Figura 60 - Uso das águas para o abastecimento para consumo humano. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Trecho 21 – Córrego Dois Irmãos - De suas nascentes até a confluência com o rio 
Corindiba – Classe 1 (Água Doce). 

Entre os usos das águas identificados ao longo do trecho que possui aproximadamente 2,88 km 
se destaca o abastecimento para consumo humano da localidade rural de Dois Irmãos de 
Olivânia onde os moradores operam o sistema em regime de autogestão junto com a Prefeitura 
Municipal de Anchieta. As águas são distribuídas à comunidade após a promoção de simples 
desinfecção, uso definido pela Resolução CONAMA 357/05 como Classe Especial. Entretanto 
em virtude da classe de qualidade proposta será necessária a implantação do tratamento 
simplificado para a distribuição das águas. A captação para o abastecimento da localidade de 
Dois Irmãos de Olivânia está ilustrada na Figura 61.  

O córrego Dois Irmãos está compreendido nos limites do município de Anchieta e suas nascentes 
encontram-se inseridas nas encostas da serra Garganta do Robalo. Quanto ao uso do solo na 
região se destaca cultivos agrícolas (café e banana), pastagem e fragmentos florestais nativos, 
em virtude desse uso e ocupação do solo e da pressão antrópica existente a classe de qualidade 
proposta foi a Classe 1. 

 
Figura 61 - Uso das águas para o abastecimento para consumo humano. 

Fonte: Lume, 2013. 

 

3.10. SUB-BACIA DO RIO PONGAL  

Trecho 22 – Rio Pongal - De suas nascentes até o ponto de captação para a sede municipal 
de Anchieta – Classe 1 (Água Doce). 

O trecho encontra-se totalmente inserido no município de Anchieta, suas nascentes estão 
localizadas nas proximidades do distrito de Alto Pongal. O segmento possui aproximadamente 
11,4 Km de extensão. Com relação ao uso do solo no entorno destaca os sistemas antrópicos 
pricipalmente as áreas recobertas por pastagem e cultivos agrícolas em especial banana.  

Ao ponderar sobre os usos das águas identificados neste trecho destaca-se o abastecimento 
para consumo humano do distrito de Alto Pongal os moradores operam o sistema em regime de 
autogestão junto com a Prefeitura Municipal de Anchieta. As águas são distribuídas à 
comunidade após a promoção de tratamento simplificado. A captação para o abastecimento do 
distrito de Alto Pongal esta retratada na Figura 62. 
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Figura 62 - Uso das águas para o abastecimento para consumo humano do distrito de Alto 

Pongal. 
Fonte: Lume, 2013. 

Trecho 23 – Rio Pongal - Do ponto de captação para a sede municipal de Anchieta até a 
confluência com o rio Benevente – Classe 2 (Água Doce). 

Este segmento também se encontra completamente compreendido no município de Anchieta. 
Entre os usos das águas estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 foi identificado neste 
segmento o abastecimento para consumo humano da sede municipal de Anchieta/ES, a 
responsabilidade pelos serviços é da CESAN que distribui as águas aos consumidores após 
tratamento convencional. O ponto de captação é ilustrado na Figura 63. 

Neste trecho também foi possível verificar a promoção da recreação de contato primário (Figura 
64), sendo realizada a jusante do ponto de captação para abastecimento da sede municipal de 
Anchieta.  

O rio Pongal no referido trecho, também sofreu o processo de retificação do seu traçado como 
outros cursos d’água da bacia, sua extensão é de aproximadamente 9,87 Km até a confluência 
com o rio Benevente. 

 
Figura 63 - Uso das águas para o 

abastecimento para consumo humano da 
sede municipal de Anchieta. 

Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 64 - Uso das águas para recreação de 

contato primário. 
Fonte: Lume, 2013. 
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3.11. SUB-BACIA DO RIO SALINAS 

Trecho 24 – Rio Salinas - De suas nascentes até a confluência com o rio Grande. Inclui-se 
o rio Grande – Classe 1 (Água Doce). 

Este trecho encontra-se compreendido entre os municípios de Guarapari e Anchieta, e apresenta 
extensão de aproximadamente 32,27 km, se somados os comprimentos lineares do rio Salinas 
e do rio Grande. As nascentes do rio Salinas se encontram no município de Guarapari nas 
encostas da serra Queimada. Ao se tratar dos usos das águas identificados em campo enfatiza-
se a proteção das comunidades aquáticas. Este uso foi identificado no próprio rio Salinas. 

Quanto ao uso do solo na região considera-se que os sistemas antrópicos são superiores aos 
sistemas naturais, destacando entre as fisionomias a pastagem, fato este confirmado em campo. 
Como outros cursos d’água localizados na bacia hidrográfica do rio Benevente o rio Salinas 
também sofreu processo de retificação do seu curso.  

Trecho 25 – Rio Salinas - Da confluência com o rio Grande até a confluência com o rio 
Benevente – Classe 1 (Água Salobra). 

O trecho encontra-se inserido no município de Anchieta e possui aproximadamente 7,08 km de 
extensão até a confluência com o rio Benevente. Entre os usos das águas descritos na 
Resolução CONAMA 357/2005 foi identificado ao longo do referido segmento a pesca amadora, 
fato apresentado na Figura 65. 

Como outros segmentos do rio Benevente é importante ponderar que o rio Salinas possui neste 
trecho águas classificadas como salobras, sendo assim, possui padrões de qualidade 
específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces. Cabe para este trecho 
estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise dos pleitos de Outorgas e no 
licenciamento ambiental de empreendimentos. 

 
Figura 65 - Uso das águas para pesca amadora. 

Fonte: Lume, 2013. 
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3.12. SUB-BACIA DO BAIXO RIO BENEVENTE E BACIAS COSTEIRAS  

Trecho 26 – Córrego Iriri – De suas nascentes até o local classificado como de água 
salobra – Classe 2 (Água Doce).  

Trecho compreendido entre os municípios de Anchieta e Piúma, sua extensão total é de 
aproximadamente 10,33 km de suas nascentes até o ponto onde as águas do córrego Iriri 
passam a ser classificadas como salobras. Entre os usos das águas estabelecidos na Resolução 
CONAMA 357/2005 destaca-se ao longo do trecho a proteção das comunidades aquáticas.  

Trecho 27 - Córrego Iriri – Do local classificado como água salobra até a sua foz no oceano. 
Inclui-se a lagoa da Conceição (lagoa de Iriri) – Classe 1 (Água Salobra). 

O segmento a ser avaliado está inserido entre os limites territoriais dos municípios de Anchieta 
e Piúma, sua extensão total é de aproximadamente 1,90 km do ponto classificado como água 
salobra até a sua foz no oceano. Entre os usos das águas estabelecidos na Resolução CONAMA 
357/2005 destaca-se ao longo do referido segmento a recreação de contato primário, fato 
evidenciado principalmente na lagoa de Conceição ou lagoa de Iriri (Figura 66). 

Como outros corpos hídricos da bacia hidrográfica do rio Benevente é importante ponderar que 
o trecho possui águas classificadas como salobras, sendo assim, possui padrões de qualidade 
específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces. Cabem para este 
segmento estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise dos pleitos de Outorgas e 
no licenciamento ambiental de empreendimentos. 

 

Figura 66 - Lagoa da Conceição ou de Iriri. 
Fonte: Google Earth.  

Informações da CESAN confirmam o lançamento de aproximadamente 15% dos efluentes 
domésticos do Balneário de Iriri diretamente no trecho sem tratamento. 
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Trecho 28 – Foz do Córrego Iriri – Praia da Areia Preta – Classe 1 (Água Salina).  

Este trecho se encontra localizado no município de Anchieta mais precisamente no Balneário de 
Iriri e possui aproximadamente 1,0 km de extensão. Ao ponderar sobre os usos das águas 
identificados no referido segmento destaca-se a recreação de contato primário, a aquicultura e a 
atividade de pesca e a navegação. 

As águas no trecho são classificadas como salinas, sendo assim, possuem padrões de qualidade 
específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces e salobras.  

Informações da CESAN, confirmam o lançamento de aproximadamente 25% dos efluentes 
domésticos do Balneário de Iriri diretamente no trecho sem tratamento. 

Trecho 29 - Afluente da margem direita do Córrego Iriri – Das suas nascentes até a 
confluência com o córrego Iriri (Parque Municipal dos Puris) – Classe 1 (Água Doce). 

O segmento em análise possui aproximadamente 4,93 km e encontra-se compreendido no 
município de Piúma. Suas nascentes estão inseridas em uma região com maior incidência de 
fisionomias vegetais antrópicas em comparativo aos sistemas naturais. 

Considera-se que o curso d’água em questão segue de suas nascentes em direção a confluência 
com o córrego Iriri atravessando o “Parque Natural Municipal dos Puris” e cruzando a área de 
dois loteamentos com ocupação considerável. Entre os usos das águas estabelecidos na 
Resolução CONAMA 357/2005 destaca-se ao longo do referido segmento a proteção das 
comunidades aquáticas.  

Trecho 30 – Lagoa de Tanharú – Classe 1 (Água Doce). 

O trecho encontra-se totalmente inserido no município de Anchieta, sua área total é de 
aproximadamente 0,011 km2 de suas nascentes até a lagoa de Tanharú. Entre os usos das águas 
estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 destaca-se ao longo do referido segmento a 
recreação de contato primário, a proteção das comunidades aquáticas e a pesca amadora. Esta 
região encontra-se parcialmente inserida na Área de Proteção Ambiental Municipal das 
Tartarugas (Anchieta). 

Em análise ao Plano Diretor de Usos das Lagoas Costeiras - PDLC, o referido documento infere 
que, todas as lagoas (Maimbá, Icaraí, Ubu, Parati e Aubaia) estão em processo de eutrofização 
artificial, exceto a lagoa de Tanharú.  

Dados da Secretária de Meio Ambiente de Anchieta informaram que a lagoa de Tanharú possui 
águas classificadas como doces e não possui foz no oceano ficando reclusa ao continente. 

Trecho 31 – Lagoa de Icaraí – Classe 1 (Água Doce). 

A lagoa se encontra completamente inserida no município de Anchieta ocupando 
aproximadamente 0,113 km2 e se encontra parcialmente envolvida por ocupações antrópicas. 
Entre os usos das águas estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 destaca-se ao longo 
do referido segmento a recreação de contato primário, a proteção das comunidades aquáticas e 
a pesca amadora.  
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Em análise ao Plano Diretor de Usos das Lagoas Costeiras - PDLC, o referido documento infere 
que, de acordo com o mapa de tipo de vegetação e uso do solo da bacia hidrográfica da lagoa 
de Icaraí, os usos do solo caracterizados como “área com característica urbana e cultivo agrícola” 
sobrepõe os sistemas naturais (Mata Ciliar, Estágio Inicial, Estágio Médio e Macega). Esta região 
encontra-se totalmente inserida na Área de Proteção Ambiental Municipal das Tartarugas 
(Anchieta).  

O mesmo documento relata que o Plano Diretor Municipal de Anchieta deixa explicitado em seu 
artigo Nº 86 que as áreas do entorno das lagoas são consideradas Áreas de Preservação 
Permanente AIEA 1, sendo estas áreas demarcadas “ao redor das lagoas situada na foz do 
córrego Iriri, Guanabara e Tanharú numa faixa de 50 metros contados da linha de nível médio 
das águas; Parque Lagoa Maimbá, numa faixa de 100 metros contados da linha de nível médio 
das águas; Parque Lagoa de Ubu, numa faixa de 100 metros contados da linha de nível médio 
das águas.” Já o artigo Nº 88 descreve como Áreas de Proteção - AIEA 3 e as Áreas de Conexão 
- AEIA 2 as unidades a seguir: Parque Lagoa de Icaraí, Parque Lagoa de Tanharú, Parque Linear 
Guanabara-Parati e Parque Lagoa de Parati. 

Dados da Secretária de Meio Ambiente de Anchieta informaram que a lagoa de Icaraí possui 
águas classificadas como doces e não possui foz no oceano ficando reclusa ao continente.  

Trecho 32 – Praia de Guanabara e a Praia de Castelhanos – Classe 1 (Água Salina). 

O segmento se encontra localizado no município de Anchieta mais precisamente entre as Praias 
de Castelhanos e Guanabara (Figura 67) e possui aproximadamente 4,93 km de extensão. Ao 
ponderar sobre os usos das águas identificados no trecho destaca-se a recreação de contato 
primário, a proteção das comunidades aquáticas, a aquicultura e a atividade de pesca e a 
navegação. As praias supracitadas encontram-se inseridas na Área de Proteção Ambiental 
Municipal das Tartarugas (Anchieta).  

Em pesquisa, foi verificado que a Praia de Guanabara apresenta alta incidência de desova de 
tartarugas. Ações promovidas em parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Anchieta, o Projeto Tavivamar e o Projeto Tamar – IBAMA vem possibilitando a manutenção e o 
cuidado com os ninhos. 

Este segmento possui águas classificadas como salinas, sendo assim, possui padrões de 
qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces e salobras.  
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Figura 67 - Praias de Castelhanos e Guanabara 
Fonte: Google Earth. 

Trecho 33 – Córrego Parati – De suas nascentes até a sua foz no oceano – Classe 2 (Água 
Doce). 

Este trecho possui aproximadamente 5,88 km de extensão e encontra-se completamente 
compreendido no município de Anchieta. As nascentes do córrego Parati estão inseridas no 
município ora mencionado nas proximidades da região denominada Monte Urubu. Ao se tratar 
dos usos das águas identificados em campo enfatiza-se a proteção das comunidades aquáticas 
e a recreação de contato primário, fato evidenciado no próprio córrego Parati nas proximidades 
da Praia de Parati.  

Dados da Secretária de Meio Ambiente de Anchieta informaram que o córrego Parati possui 
águas classificadas como doces.  

Trecho 34 – Praia de Parati e Praia de Ubu – Classe 1 (Água Salina). 

O trecho se encontra localizado no município de Anchieta mais precisamente entre as Praias de 
Parati e Ubu (Figura 68), e possui aproximadamente 3,0 km de extensão. Ao ponderar sobre os 
usos das águas identificados no trecho destaca-se a recreação de contato primário, a aquicultura 
e a atividade de pesca e a navegação. As praias supracitadas encontram-se inseridas na Área 
de Proteção Ambiental Municipal das Tartarugas (Anchieta). 

Este segmento possui águas classificadas como salinas, sendo assim, possui padrões de 
qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces e salobras. 
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Figura 68 - Praias de Parati e Ubu 
Fonte: Google Earth. 

Trecho 35 – Lagoa de Ubu – Classe Especial (Água Doce). 

A lagoa de Ubu está contida nos limites municipais de Anchieta e possui aproximadamente 0,17 
km2. Quanto aos usos das águas identificados no local se destaca a recreação de contato 
primário, a proteção das comunidades aquáticas e a pesca amadora. Esta região encontra-se 
totalmente inserida na Área de Proteção Ambiental Municipal das Tartarugas (Anchieta). 

De acordo com o Plano Diretor de Uso das Lagoas Costeiras – PDLC, o Plano Diretor Municipal 
de Anchieta deixa explicitado em seu artigo Nº 86 que as áreas do entorno das lagoas são 
consideradas Áreas de Preservação Permanente AIEA 1, sendo estas áreas demarcadas “ao 
redor das lagoas situada na foz do córrego Iriri, Guanabara e Tanharú numa faixa de 50 metros 
contados da linha de nível médio das águas; Parque Lagoa Maimbá, numa faixa de 100 metros 
contados da linha de nível médio das águas; Parque Lagoa de Ubu, numa faixa de 100 metros 
contados da linha de nível médio das águas.” Já o artigo Nº 88 descreve como Áreas de Proteção 
- AIEA 3 e as Áreas de Conexão - AEIA 2 as unidades a seguir: Parque Lagoa de Icaraí, Parque 
Lagoa de Tanharú, Parque Linear Guanabara - Parati e Parque Lagoa de Parati. 

Dados da Secretária de Meio Ambiente de Anchieta informaram que a lagoa de Ubu possui águas 
classificadas como doces e não possui foz no oceano ficando reclusa ao continente.  

Trecho 36 – Praia de Tiquiçaba e Praia do Além – Classe 1 (Água Salina). 

O trecho se encontra localizado no município de Anchieta mais precisamente entre as praias de 
Tiquiçaba e do Além, possui aproximadamente 2,97 km de extensão. Ao ponderar sobre os usos 
das águas identificados no trecho destaca-se a recreação de contato primário, a aquicultura e a 
atividade de pesca e a navegação. As praias supracitadas encontram-se inseridas na Área de 
Proteção Ambiental Municipal das Tartarugas (Anchieta). 
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Quanto aos usos das águas futuros foi verificado, em análise aos licenciamentos ambientais para 
a bacia hidrográfica do rio Benevente, que a Companhia Siderúrgica de Ubu (CSU) em seu 
projeto pleiteia o lançamento de uma parcela de seus efluentes industriais e domésticos, após o 
tratamento, no mar através de um emissário na região deste trecho. Cabe arguir que o 
empreendimento ainda não se encontra instalado, mas com processo de licenciamento em 
aberto junto ao IEMA. 

Este segmento possui águas classificadas como salinas, sendo assim, possui padrões de 
qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces e salobras.  

Trecho 37 – Córregos formadores da lagoa de Maimbá – De suas nascentes até a lagoa – 
Classe 2 (Água Doce). 

Estes cursos d’água estão dispostos nos limites territoriais dos municípios de Anchieta e 
Guarapari, ao se tratar das nascentes dos córregos Monte do Urubu (4,13 km), Loiola (4,34 km), 
Belo Horizonte (1,80 km) e Santa Catarina (2,88 km),  considera-se que coincidentemente elas 
estão inseridas em regiões próximas no município de Anchieta, entretanto, os córregos Monte 
do Urubu e Loiola seguem pelos limites do município de Anchieta até a lagoa de Maimbá e os 
córregos Belo Horizonte e Santa Catarina seguem pelos limites de Guarapari até a confluência 
com a lagoa de Maimbá. Já o córrego Leal (1,37 km) se encontra completamente compreendido 
no município de Guarapari de suas nascentes até a confluência com a lagoa.  

Quanto ao uso das águas identificados ao longo dos córregos formadores da lagoa se destaca 
a proteção das comunidades aquáticas. Em análise aos planos diretores dos municípios de 
Anchieta e Guarapari considera-se que as bacias destes córregos estão inseridas em área de 
expansão urbana. Há uma grande pressão no entorno destes cursos d’água sendo necessária 
atenção especial. 

Trecho 38 – Lagoa de Maimbá – Da lagoa até o oceano – Classe 1 (Água Salobra). 

A lagoa de Maimbá possui aproximadamente 4,28 km2 e está compreendida entre os municípios 
de Anchieta e Guarapari, suas águas são provenientes dos córregos do Morro do Urubu, Santa 
Catarina, Leal, Belo Horizonte e Loiola. Ao ponderar sobre os usos das águas identificados no 
trecho foi visualizada a diluição de efluentes domésticos, a pesca amadora, a proteção das 
comunidades aquáticas, a aquicultura e a recreação de contato primário. Neste ambiente foi 
relatado o uso reprimido para o abastecimento humano. A lagoa possui ligação com o oceano, 
sendo esta conexão realizada através de três bueiros.  

Quanto ao uso das águas para a diluição de efluentes, encontra-se inserido neste segmento o 
ponto de lançamento de efluentes tratados da ETE Mãe-Bá, a referida estação de tratamento de 
efluentes é de responsabilidade da CESAN. A Figura 69 apresenta o uso das águas para a pesca 
amadora e o ponto de lançamento de efluentes da ETE Mãe-Bá. A Figura 70 ilustra o uso das 
águas para a proteção das comunidades aquáticas.  
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Figura 69 - Uso das águas para a pesca 

amadora e destaque para o ponto de 
lançamento de efluentes tratados da ETE 

Maimbá. 
Fonte: Lume, 2013. 

 
Figura 70 - Uso das águas para a proteção 

das comunidades aquáticas. 
Fonte: Lume, 2013. 

O ambiente das lagoas costeiras é bastante importante para a bacia hidrográfica do rio 
Benevente, entretanto, o entorno das lagoas se encontra parcialmente ocupado e sofre pressão 
diante das atividades antrópicas exercidas em todo o seu entorno. 

De acordo com o Plano Diretor de Uso das Lagoas Costeiras – PDLC, o Plano Diretor Municipal 
de Anchieta deixa explicitado em seu artigo Nº 86 que as áreas do entorno das lagoas são 
consideradas Áreas de Preservação Permanente AIEA 1, sendo estas áreas demarcadas “ao 
redor das lagoas situada na foz do córrego Iriri, Guanabara e Tanharú numa faixa de 50 metros 
contados da linha de nível médio das águas; Parque Lagoa Maimbá, numa faixa de 100 metros 
contados da linha de nível médio das águas; Parque Lagoa de Ubu, numa faixa de 100 metros 
contados da linha de nível médio das águas.” Já o artigo Nº 88 descreve como Áreas de Proteção 
- AIEA 3 e as Áreas de Conexão - AEIA 2 as unidades a seguir: Parque Lagoa de Icaraí, Parque 
Lagoa de Tanharú, Parque Linear Guanabara - Parati e Parque Lagoa de Parati. 

Como outros trechos localizados na bacia hidrográfica do rio Benevente é importante ponderar 
que a lagoa de Maimbá possui águas classificadas como salobras em alguns pontos, sendo 
assim, possuem padrões de qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as 
águas doces. Cabe para este trecho estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise 
dos pleitos de Outorgas e no licenciamento ambiental de empreendimentos.  

Trecho 39 – Lagoa de Maimbá, braço norte – Classe 3 (Água Doce). 

A lagoa de Maimbá, braço norte possui uma área de aproximadamente 0,38 km2 e está 
totalmente compreendida no município de Anchieta, suas águas são provenientes de tributários 
originados neste município e também são abastecidas por contribuições de águas pluviais e das 
águas coletadas na área das usinas, pátios e outras instalações da Samarco. Ao ponderar sobre 
os usos das águas identificados no trecho foi visualizado o abastecimento industrial e o 
lançamento de efluentes industriais.  
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A lagoa de Maimbá braço norte se conecta a lagoa de Maimbá através de uma comporta. Esta 
estrutura ora mencionada permanece fechada o ano todo, sendo aberta principalmente durante 
os períodos chuvosos.  

Trecho 40 – Lagoa de Aubaia – Classe 1 (Água Salobra). 

A lagoa está contida no limite municipal de Guarapari e possui uma área de aproximadamente 
0,040 km2. Quanto aos usos das águas identificados no local se destaca a recreação de contato 
primário, a proteção das comunidades aquáticas e a pesca amadora.  

Em análise ao Plano Diretor de Usos das Lagoas Costeiras - PDLC, o referido documento infere 
que, de acordo com o mapa de tipo de vegetação e uso do solo da bacia hidrográfica da lagoa 
de Aubaia, os usos do solo na área caracterizados como “característica urbana” e “pastagem” 
sobrepõem os sistemas naturais (Mata Ciliar, Estágio Inicial, Estágio Médio e Macega). De 
acordo com análise promovida por este mesmo documento, a lagoa de Aubaia apresenta baixa 
capacidade de diluição de fluxos hidrológicos e sedimentos, fato este que nos faz refletir diante 
do uso do solo do seu entorno. Juntamente com lagoa de Maimbá, a lagoa Aubaia apresentou 
florações de cianobactérias com densidade considerável o que indica que estão em processo de 
eutrofização artificial, informações estas também colhidas do PDLC.  

Como outros corpos hídricos da bacia hidrográfica do rio Benevente é importante ponderar que 
o trecho possui águas classificadas como salobra, sendo assim, possui padrões de qualidade 
específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces. Cabem, para este 
segmento supracitado, estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise dos pleitos 
de Outorgas e no licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Trecho 41 – Rio Meaípe – De suas nascentes até o local classificado como água salobra– 
Classe 2 (Água Doce). 

Este trecho possui aproximadamente 1,93 km e encontra-se totalmente compreendido no 
município de Guarapari. Ao se tratar dos usos das águas identificados em campo enfatiza-se a 
proteção das comunidades aquáticas. Quanto ao uso do solo na região considera-se que os 
sistemas antrópicos são superiores aos sistemas naturais, destacando entre as fisionomias a 
pastagem.  

Em análise ao plano diretor do município de Guarapari considera-se que a bacia do rio Meaípe 
está inserida em área de expansão urbana. Há uma grande pressão no entorno deste curso 
d’água e seus afluentes sendo necessária atenção especial. 

Trecho 42 – Rio Meaípe – Do local classificado como de água salobra até a sua foz no 
oceano – Classe 1 (Água Salobra). 

Segmento compreendido no município de Guarapari com aproximadamente 6,6 km de extensão. 
Entre os usos das águas estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005, identificados no 
referido curso d’água, destaca-se a recreação de contato primário, fato evidenciado nas 
proximidades da Praia de Meaípe.  

 



 

Página | 57 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

Como outros corpos hídricos da bacia hidrográfica do rio Benevente é importante ponderar que 
o trecho possui águas classificadas como salobras, sendo assim, possui padrões de qualidade 
específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces. Cabem, para este 
segmento supracitado, estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise dos pleitos 
de Outorgas e no licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Trecho 43 – Córrego Sarimoré – De suas nascentes até o local classificado como água 
salobra – Classe 2 (Água Doce).  

Este trecho possui aproximadamente 4,90 km de extensão e encontra-se todo compreendido no 
município de Guarapari, suas nascentes se encontram localizadas nas proximidades da 
localidade rural denominada Taquara do Reino. De acordo com o Plano Diretor de Guarapari 
toda a bacia do referido curso d’água está inserida em área de expansão urbana, situação que 
demanda maior sensibilidade e atenção. Entre os usos explicitados pela Resolução CONAMA 
357/2005 foi identificado neste segmento a proteção das comunidades aquáticas.  

Trecho 44 – Córrego Sarimoré – Do local classificado como água salobra até a confluência 
com o rio Meaípe – Classe 2 (Água Salobra).  

Ao promover uma análise ao referido trecho considera-se que o mesmo se encontra todo 
compreendido no município de Guarapari nas proximidades do distrito de Meaípe e possui 
aproximadamente 2,54 km de extensão. A região mais a jusante, próxima a confluência com o 
rio Meaípe, se encontra bastante ocupada havendo uma grande pressão em todo entorno do 
córrego Sarimoré. De acordo com o Plano Diretor de Guarapari, toda a bacia do referido curso 
d’água está inserida em área de expansão urbana.  

Quanto aos usos das águas identificados ao longo do trecho se destaca o lançamento de 
efluentes provenientes da estação de tratamento de efluentes de Meaípe (ETE Meaípe). A 
estação de tratamento ora mencionada é de responsabilidade da CESAN e o ponto de 
lançamento de efluentes tratados é representado na Figura 71. 

 
Figura 71 - Uso das águas para diluição de efluentes, ponto de lançamento de efluentes 

tratados do distrito de Meaípe (ETE Meaípe). 
Fonte: Lume, 2013. 
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Como outros segmentos do rio Benevente é importante ponderar que o córrego Sarimoré possui 
neste trecho águas classificadas como salobras, sendo assim, possui padrões de qualidade 
específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces. Cabe para este trecho 
estratégias de gestão diferenciadas no momento de análise dos pleitos de Outorgas e no 
licenciamento ambiental de empreendimentos.  

Trecho 45 – Foz do rio Meaípe – Praia de Meaípe. Inclui-se a Praia de Maimbá– Classe 1 
(Água Salina). 

O trecho se encontra localizado no município de Guarapari mais precisamente entre as praias 
de Meaípe e Maimbá, e possui aproximadamente 8,6 km de extensão. Ao ponderar sobre os 
usos das águas identificados no trecho destaca-se a recreação de contato primário, a aquicultura 
e a atividade de pesca e a navegação. Esta faixa litorânea segue em grande extensão paralela 
à rodovia José Ribeiro Tristão.  

Destaca-se no trecho Meaípe com toda a sua estrutura para o turismo e as falésias localizadas 
na praia de Maimbá. 

Este segmento possui águas classificadas como salinas, sendo assim, possui padrões de 
qualidade específicos diferentes dos padrões estabelecidos para as águas doces e salobras. 

O Quadro 5 sintetiza, por trecho de curso de água, as informações avaliadas e apresenta a 
proposta de cenário de enquadramento, a qual teve como referência básica os usos 
preponderantes mais restritivos, bem como a sua justificativa técnica. 

Ressalta-se que nos trechos 2, 21, 22, foi proposta a alteração de alguns usos preponderantes 
das águas mais restritivos, em vista destes usos serem incompatíveis com as condições 
ambientais e de ocupação do solo da área. Já nos trechos 6, 7, 9, 11, 13 é proposto que sejam 
implantados tratamentos de água no nível que atenda à classe de qualidade proposta, já que 
nesses trechos o abastecimento é realizado sem qualquer tipo de tratamento. 
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Quadro 5 - Síntese da proposta de cenário de enquadramento 

 

Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Compatibilização entre os usos 
identificados em campo e usos 
manifestados pela sociedade 

Tipo de 
Água 

Proposta de cenário de enquadramento 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Justificativa da definição da classe 
proposta 

Rio 
Benevente 

1 

Rio Benevente - De suas 
nascentes até o início do 
perímetro urbano do distrito de 
Matilde. 

Irrigação (Inhame, Feijão, Milho, Repolho, 
Tomate, Pimentão, Morango, etc.) 

Doce Classe 1 

Irrigação de culturas de vegetais que podem 
ser consumidos crus (Tomate, Pimentão, 
Repolho) e de frutas que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película (Morango). 

2 

Rio Benevente - Do perímetro 
urbano do distrito de Matilde 
(Alfredo Chaves) até a 
confluência com o rio Salinas. 

Abastecimento para consumo humano da 
sede municipal de Alfredo Chaves 
(tratamento convencional), da sede 
municipal de Guarapari (tratamento 
convencional) e do distrito de Anchieta 
denominado Jabaquara (tratamento 
simplificado) 
Recreação de contato primário (Prainha de 
Matilde e Cachoeira de Matilde) 
Proteção das comunidades aquáticas 
Irrigação (milho, feijão e tomate) 
Dessedentação animal 
Pesca amadora 

Doce Classe 2 

Abastecimento para consumo humano após 
tratamento convencional (sedes de Alfredo 
Chaves/SAAE e Guarapari/CESAN) 
Recreação de contato primário 
Ajustar os usos que exigem Classe 1 - 
abastecimento do distrito de Jabaquara – 
será necessário implantar tratamento 
convencional – e irrigação de vegetais 
consumidos crus – não será permitida a 
irrigação desse tipo de cultura. 

3 
Rio Benevente - Da confluência 
com o rio Salinas até sua foz 
no oceano. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Pesca amadora 
Aquicultura e atividade de pesca 
Harmonia paisagística 
Navegação 

Salobra Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas 
(presença de área de mangue e restinga). 
Aquicultura e atividade de pesca. 

4 

Foz do rio Benevente - Praia do 
Centro ou Castanheiras. 
Incluem-se as praias de 
Quitiba, do Canto, do Porto 
Velho e Boca da Baleia. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 
Recreação de contato primário. Aquicultura e 
atividade de pesca. 

Rio Maravilha 5 
Rio Maravilha - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Recreação de contato primário (Cachoeira 
"Pousada Águas de Pinon") 
Dessedentação de animais 

Doce Classe 1 Recreação de contato primário. 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Compatibilização entre os usos 
identificados em campo e usos 
manifestados pela sociedade 

Tipo de 
Água 

Proposta de cenário de enquadramento 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Justificativa da definição da classe 
proposta 

Rio 
Iriritimirim 

6 
Ribeirão São Pedro - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo do distrito de 
Matilde (Alfredo Chaves). As águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento. 

Doce Classe 1 

Há pressão agrícola que inviabiliza o 
enquadramento como Classe Especial.  Será 
necessário implantar tratamento simplificado 
para consumo humano. 

7 
Ribeirão Matilde - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo do distrito de 
Matilde (Alfredo Chaves). As águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento. 

Doce Classe 1 

Há pressão agrícola que inviabiliza o 
enquadramento como Classe Especial.  Será 
necessário implantar tratamento simplificado 
para consumo humano. 

8 
Rio Iriritimirim - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Proteção das comunidades aquáticas Doce Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas (com o 
objetivo de manter e aumentar a proteção da 
área). 

Ribeirão São 
Joaquim 

9 

Rio Santa Maria - De suas 
nascentes até a confluência do 
rio Benevente. Inclui-se o 
córrego Santa Luzia. 

Abastecimento para consumo humano do 
distrito de Ibitiruí (Alfredo Chaves). As 
águas são oferecidas a comunidade sem 
tratamento. 
Recreação de contato primário (Cachoeira 
"Vovó Lúcia") 
Dessedentação de animais 

Doce Classe 1 

Há fragmentos de vegetação nativa.  
Será necessário implantar tratamento 
simplificado para consumo humano. 
Recreação de contato primário. 

10 

Córrego São Sebastião - De 
suas nascentes até a 
confluência com o rio 
Benevente. 

Irrigação (Inhame e Milho) Doce Classe 1 
Há fragmentos de vegetação nativa. Permite 
a irrigação de cultura de vegetais que podem 
ser consumidos crus. 

11 

Ribeirão São Joaquim - De 
suas nascentes até a 
confluência com o rio 
Benevente. Inclui-se o córrego 
da Assunta. 

Abastecimento para consumo humano do 
distrito de São João de Crubixá (as águas 
são oferecidas a comunidade sem 
tratamento). 
Proteção das comunidades aquáticas 
Dessedentação animal 

Doce Classe 1 

Proteção das comunidades aquáticas (com o 
objetivo de reduzir a degradação da área). 
Será necessário implantar tratamento 
simplificado no distrito. 

Rio Batatal 

12 

Rio Batatal - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. Incluem-
se o rio Piripitinga, córregos 
Aparecida e Santo Antônio e 
ribeirão do Cristo. 

Irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas 
Pesca amadora 
Harmonia paisagística 

Doce Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas. 

13 
Córrego da Serra - Das 
nascentes até a confluência 
com o rio Batatal. 

Abastecimento para consumo humano da 
localidade rural de Aparecida (as águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento). 

Doce Classe 1 
Há fragmentos de vegetação nativa.  Será 
necessário implantar tratamento simplificado 
para consumo humano. 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Compatibilização entre os usos 
identificados em campo e usos 
manifestados pela sociedade 

Tipo de 
Água 

Proposta de cenário de enquadramento 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Justificativa da definição da classe 
proposta 

Rio Crubixá 14 
Rio Crubixá - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Recreação de contato primário Doce Classe 1 Recreação de contato primário. 

Rio Caco de 
Pote 

15 
Rio Caco de Pote - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas (com o 
objetivo de ampliar a área com sistema 
natural). 

16 
Córrego Caeté - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo humano da 
sede municipal de Alfredo Chaves 
(tratamento convencional). 

Doce Classe 1 

Presença de fragmentos florestais naturais. 
Proteção do manancial de abastecimento 
para consumo humano da sede de Alfredo 
Chaves. 

17 
Córrego da Família - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Caco de Pote. 

Abastecimento para consumo humano do 
distrito de Sagrada Família (as águas são 
distribuídas a comunidade sem tratamento) 
Recreação de contato primário 

Doce 
Classe 

Especial 

A região se encontra recoberta por 
vegetação nativa. 
É necessário implantar processo de 
desinfecção para consumo humano. 

Rio Joéba 18 
Rio Joéba - De suas nascentes 
até a confluência com o rio 
Benevente. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Dessedentação animal 

Doce Classe 1 

Maior percentual de áreas antropizadas da 
bacia. Proteção das comunidades 
aquáticas.Recreação de contato primário em 
afluentes. 

Rio Corindiba 

19 

Rio Corindiba - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Benevente.  Inclui-se 
o córrego Independência. 

Abastecimento para consumo humano do 
distrito de Todos os Santos (Guarapari) as 
águas são distribuídas após tratamento 
simplificado. 
Aquicultura 

Doce Classe 1 

Abastecimento para consumo humano, após 
tratamento simplificado - distrito de Todos os 
Santos / Prefeitura de Guarapari e 
Comunidade. 

20 
Ribeirão de Olivânia - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Corindiba. 

Abastecimento para consumo humano da 
localidade rural de Olivânia (Anchieta), as 
águas são oferecidas a comunidade após 
tratamento simplificado. 

Doce 
Classe 

Especial 

A região se encontra recoberta por 
vegetação nativa (objetivo de manter e 
ampliar a área com sistema natural). 

21 
Córrego Dois Irmãos - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Corindiba. 

Abastecimento para consumo humano da 
localidade rural de Dois Irmãos de Olivânia 
(Anchieta), as águas são oferecidas a 
comunidade após simples desinfecção. 

Doce Classe 1 

Ocupação da área: cultivos agrícolas (Café e 
Banana), pastagem e fragmentos florestais 
naturais.                                                                  
Será necessário implantar tratamento 
simplificado para consumo humano - 
localidade de Dois Irmãos de Olivânia / 
município de Anchieta - Prefeitura / 
Comunidade. 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Compatibilização entre os usos 
identificados em campo e usos 
manifestados pela sociedade 

Tipo de 
Água 

Proposta de cenário de enquadramento 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Justificativa da definição da classe 
proposta 

Rio Pongal 

22 

Rio Pongal - De suas 
nascentes até o ponto de 
captação para a sede municipal 
de Anchieta. 

Abastecimento para consumo humano do 
distrito de Alto Pongal, as águas são 
distribuídas após tratamento simplificado. 

Doce Classe 1 

Abastecimento para consumo humano após 
tratamento simplificado - distrito de Alto 
Pongal / Prefeitura de Anchieta e 
Comunidade. 

23 

Rio Pongal - Do ponto de 
captação para a sede municipal 
de Anchieta até a confluência 
com o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo humano da 
sede municipal de Anchieta (tratamento 
convencional) 
Recreação de contato primário. 

Doce Classe 2 
Área muito antropizada.  
Abastecimento para consumo humano após 
tratamento convencional - sede de Anchieta. 

Rio Salinas 

24 

Rio Salinas - De suas 
nascentes até a confluência 
com o rio Grande. Inclui-se o 
rio Grande. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 1 
Há fragmentos florestais naturais.Proteção 
das comunidades aquáticas. 

25 

Rio Salinas – Da confluência 
com o rio Grande até a 
confluência com o rio 
Benevente. 

Pesca amadora Salobra Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas - 
presença de área de manguezal na foz. 

Baixo Rio 
Benevente e 

bacias 
costeiras 

26 

Córrego Iriri – De suas 
nascentes até o local 
classificado como água 
salobra. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 
Área de desenvolvimento regional. Proteção 
das comunidades aquáticas. 

27 

Córrego Iriri – Do local 
classificado como água salobra 
até a sua foz no oceano – 
Inclui-se a lagoa da Conceição 
(lagoa de Iriri). 

Recreação de contato primário. Salobra Classe 1 
Recreação de contato primário (lagoa de 
Conceição principalmente). 

28 
Foz do Córrego Iriri - Praia da 
Areia Preta. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 
Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca. 

29 

Afluente da margem direita do 
Córrego Iriri - Das suas 
nascentes até confluência com 
o Córrego Iriri (Parque Natural 
Municipal dos Puris). 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas. Área 
de expansão urbana e desenvolvimento 
regional. 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
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Tipo de 
Água 

Proposta de cenário de enquadramento 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Justificativa da definição da classe 
proposta 

Baixo Rio 
Benevente e 

bacias 
costeiras 

30 Lagoa de Tanharú. 
Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas 
Pesca amadora 

Doce Classe 1 
Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas. 

31 Lagoa de Icaraí. 
Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas 
Pesca amadora 

Doce Classe 1 
Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas. 

32 
Praia de Guanabara e Praia de 
Castelhanos 

Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 
Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas. 

33 
Córrego Parati - De suas 
nascentes até a sua foz no 
oceano 

Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário 

Doce Classe 2 

Área de expansão urbana e desenvolvimento 
regional. 
Proteção das comunidades aquáticas. 
Recreação de contato primário.  

34 Praia de Parati e Praia de Ubu. 
Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 
Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca. 

35 

Córregos formadores da lagoa 
de Ubu - De suas nascentes 
até a lagoa. Inclui-se a lagoa de 
Ubu. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário 
Pesca amadora 

Doce 
Classe 

Especial 

Preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas (objetivo de ampliar 
a preservação da área). 

36 
Praia de Tiquiçaba e Praia do 
Além. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 
Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 

37 
Córregos formadores da lagoa 
de Maimbá - De suas 
nascentes até a lagoa. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 
Proteção das comunidades aquáticas.  
Há uma grande pressão no entorno destes 
cursos de água. 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Compatibilização entre os usos 
identificados em campo e usos 
manifestados pela sociedade 

Tipo de 
Água 

Proposta de cenário de enquadramento 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Justificativa da definição da classe 
proposta 

Baixo Rio 
Benevente e 

bacias 
costeiras 

38 
Lagoa de Maimbá - Da lagoa 
até o oceano. 

Proteção das comunidades aquáticas  
Recreação de contato primário 
Pesca amadora 

Salobra Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário. 

39 Lagoa de Maimbá, braço norte.   Doce Classe 3 Lançamento de efluentes industriais. 

40 Lagoa de Aubaia. 
Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário 
Pesca amadora. 

Salobra Classe 1 
Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário. 

41 

Rio Meaípe - De suas 
nascentes até o local 
classificado como água 
salobra. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 

Proteção das comunidades aquáticas 
Há uma grande pressão no entorno deste 
curso de água e seus afluentes 
Área de expansão urbana e desenvolvimento 
regional. 

42 
Rio Meaípe - Do local 
classificado como água salobra 
até a sua foz no oceano. 

Recreação de contato primário próximo à 
praia de Meaípe. 

Salobra Classe 1 

Recreação de contato primário 
Há uma grande pressão no entorno deste 
curso de água e seus afluentes 
Área de expansão urbana e desenvolvimento 
regional. 

43 

Córrego Sarimoré - De suas 
nascentes até o local 
classificado como água 
salobra. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 
Proteção das comunidades aquáticas  
Área de expansão urbana. 

44 

Córrego Sarimoré - Do local 
classificado como água salobra 
até a confluência com o rio 
Meaípe. 

  Salobra Classe 2 Há lançamento de efluentes da ETE Meaípe. 

45 
Foz do rio Meaípe - Praia de 
Meaípe. Inclui-se a Praia de 
Maimbá 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 
Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca. 
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4.  AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DA QUALIDADE 

4.1. APRIMORAMENTO DA REDE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Foram incorporados à avaliação da condição de qualidade das águas superficiais os resultados 
dos ensaios laboratoriais de 18 pontos de automonitoramento situados em corpos receptores, 
monitorados por empreendedores no âmbito dos respectivos licenciamentos ambientais, 
disponibilizados pelo IEMA, e de 1 ponto de amostragem de água bruta da captação de 
Jabaquara, fornecidos pela CESAN. A Tabela 6 apresenta a descrição destes pontos, incluindo 
sua localização em relação aos trechos definidos com base na classificação das águas, as 
coordenadas UTM e o período de dados avaliados.  

O conjunto de pontos de monitoramento de águas interiores da rede do IEMA na bacia, instalados 
no rio Benevente nos municípios de Alfredo Chaves (BEN1C005) e Anchieta (BEN1C010), 
somado aos pontos de automonitoramento operados por empreendedor e de água bruta da 
CESAN foi denominado de rede ampliada de monitoramento, cuja localização é mostrada no 
Mapa 5.  

A rede ampliada totaliza 23 pontos de monitoramento, dos quais 15 situam-se na calha do rio 
Benevente, desde o trecho situado a montante do reservatório da PCH São Joaquim até próximo 
a sua desembocadura no Oceano Atlântico, em segmento de águas salobras. Os demais pontos 
se inserem em afluentes do rio Benevente, sendo 1 no rio São Joaquim, 1 no rio Iriritimirim e 2 
no rio Salinas, e em ambientes lênticos, 1 na lagoa Maimbá, no braço que faz conexão com o 
vertedouro da barragem Norte da SAMARCO, amostrado em duas profundidades, superfície e 
fundo e 3 na lagoa de Ubu.  

Em complementação, foram incorporados os resultados de qualidade de água superficial do 
Estudo de Impacto Ambiental da Companhia Siderúrgica Ubu - CSU, relativos a duas campanhas 
de amostragens realizadas nos meses de março e setembro de 2008 em 14 pontos de coleta 
relacionados na Tabela 7, os quais são associados aos trechos definidos no presente trabalho. 
Também foram incluídas as medições obtidas em trabalho de campo realizado pela LUME em 
março de 2013, em quarenta e sete trechos de corpos de água superficiais interiores.  

Relativamente às águas costeiras foram considerados os resultados do programa de 
monitoramento da balneabilidade de praias conduzido pelo IEMA. 

4.1.1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

A base de dados de qualidade de águas foi avaliada quanto ao atendimento aos padrões legais 
e à condição de qualidade frente às classes de qualidade, tendo como base a Resolução 
CONAMA Nº 357/2005. 

Nesse sentido, para identificação dos parâmetros não conformes os resultados laboratoriais 
foram avaliados comparativamente aos padrões da classe de qualidade limitante do trecho onde 
se insere a estação de amostragem, em função do uso preponderante das águas, detalhado 
anteriormente no item 3. 
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Tabela 6 - Descrição dos pontos de monitoramento de corpos de água superficiais operados por empreendedor – Bacia do rio Benevente. 

Empreendimento Corpo de água/Trecho* Descrição Coordenadas UTM 
Período dos dados de 

qualidade de água avaliados 

PCH São Joaquim - Ponto 01 Rio Benevente/Trecho 2 A montante da Casa de Força, trecho de vazão reduzida 313725 7719595 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 02 Rio Iriritimirim/Trecho 8 A montante da confluência com rio Benevente 313800 7719736 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 03 Rio Benevente/Trecho 2 A jusante da Casa de Força e a jusante da foz do rio Iriritimirim 313865 7719525 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 04 Rio Benevente/Trecho 2 A montante do reservatório da PCH São Joaquim, próximo à ponte 310895 7720468 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 05 Rio Benevente/Trecho 2 No remanso do reservatório 310996 7720467 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 06 Rio São Joaquim/Trecho 2 A montante da confluência com o rio Benevente 311006 7720409 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 07 Rio Benevente/Trecho 2 No interior do reservatório 311463 7720599 2008/2011 (13 campanhas) 

PCH São Joaquim - Ponto 08 Rio Benevente/Trecho 2 No interior do reservatório, próximo à tomada d'água 311885 7720746 2008/2011 (13 campanhas) 

Cooperativa de Laticínios de Alfredo 
Chaves 

Rio Benevente/Trecho 2 A montante do ponto de lançamento 318291 7716902 2010/2013 (23 campanhas) 

Cooperativa de Laticínios de Alfredo 
Chaves 

Rio Benevente/Trecho 2 A jusante do ponto de lançamento 318334 7716872 2010/2013 (23 campanhas) 

Frigorífico Estrela do Sul Rio Benevente/Trecho 2 A montante do ponto de lançamento 324754 7711925 2009/2010 (9 campanhas) 

Frigorífico Estrela do Sul Rio Benevente/Trecho 2 A jusante do ponto de lançamento 324836 7711873 2009/2010 (9 campanhas) 

GASENE Rio Salinas/Trecho 24 A montante do gasoduto 327801 7705494 2009 (3 campanhas) 

GASENE Rio Salinas/Trecho 25 A jusante do gasoduto 327793 7705439 2009 (3 campanhas) 

CESAN – ETE Anchieta Rio Benevente/Trecho 3 A montante do ponto de lançamento de efluente 328346 7699611 2008 (4 campanhas) 

CESAN – ETE Anchieta Rio Benevente/Trecho 3 A jusante do ponto de lançamento de efluente 327647 7698644 2008 (4 campanhas) 

SAMARCO Lagoa Maimbá/Trecho 38 No braço do vertedouro da barragem Norte - coleta na superfície e fundo 334812 7702812 2013 (18 campanhas) 

SAMARCO Lagoa de Ubu/Trecho 35 A cerca de 300 m da Samarco 0334238 7708030 2007/2008 (4 campanhas) 

SAMARCO Lagoa de Ubu/Trecho 35 Na parte central da lagoa 0335187 7699779 2007/2008 (4 campanhas) 

SAMARCO Lagoa de Ubu/Trecho 35 No ponto mais próximo à rodovia do Sol 0334601 7699848 2007/2008 (4 campanhas) 

CESAN Rio Benevente/Trecho 2 Água bruta da captação Jabaquara para abastecimento de Guarapari 324964 7711804 2009/2013 (9 campanhas) 

 (*) Trecho conforme classificação apresentada no Capítulo 3. 

Fonte: IEMA, 2013 
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Tabela 7 - Descrição dos pontos de coleta de água superficiais interiores incluídos no Estudo de Impacto Ambiental da Companhia Siderúrgica Ubu 
avaliados em março e setembro de 2008 – Bacia do rio Benevente. 

Código do Ponto 
conforme EIA da CSU 

Corpo de água/Trecho* Descrição Coordenadas UTM 

PM 1 Rio Benevente/Trecho 2 A montante de Jabaquara 0325138 7711722 

PM 2 Rio Benevente/Trecho 2 A jusante de Jabaquara 0326095 7709128 

PM 3 Rio Benevente/Trecho 2 A montante da foz do rio Salinas 0328552 7701715 

PM 4 Rio Salinas/Trecho 24 A montante da foz do rio Grande 0329179 7708114 

PM 5 Rio Grande/Trecho 25 A montante da afluência do rio Salinas 0329003 7708129 

PM 6 
Afluente da margem esquerda do rio 

Salinas/Trecho 25 
A jusante da área de intervenção, ao norte 0328564 7705632 

PM 7 
Afluente da margem direita do rio 

Salinas/Trecho 25 
A jusante da área de intervenção, a oeste 0328315 7703566 

PM 8 Afluente do rio Salinas/Trecho 25 
A montante de barramento, a jusante da área de intervenção a 

oeste 
0329289 7702226 

PM 9 Afluente do rio Salinas/Trecho 25 
A montante de barramento, a jusante da intervenção a oeste, 

muito próximo do ponto PM8 
0329288 7702218 

PM 10 Rio Salinas/Trecho 25 A montante da foz do rio Benevente 0328689 7702048 

PM 11 Córrego afluente da lagoa Maimbá/Trecho 37 
Nas proximidades da lagoa Maimbá, a jusante da área de 

intervenção, a leste 
0333362 7703060 

PM 12 Córrego Loiola/Trecho 37 
Afluente da lagoa Maimbá, em ponto próximo ao limite leste da 

área de intervenção 
0332938 7704335 

PM 13 Córrego Parati/Trecho 33 A jusante da área de intervenção, ao sul 0332844 7699958 

PM 14 Rio Salinas/Trecho 25 Na ponte da rodovia Jabaquara-Ubu 0328411 7702922 

(*) Trecho conforme classificação apresentada no Capítulo 3. 
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Cabe salientar, quanto aos pontos de automonitoramento situados no rio Salinas e na lagoa 
Maimbá, que não há resultados de salinidade, de forma a proceder à caracterização das águas, 
se doces ou salobras. No entanto, estas águas foram consideradas salobras com base nos 
resultados das medições realizadas pela LUME em março de 2013 nestes corpos de água, 
ressalvando-se que em 2008 os valores de salinidade do rio Salinas apresentados no EIA da 
CSU caracterizaram águas doces. Ressalte-se que no relatório de avaliação dos dados de 
automonitoramento de 2012 da SAMARCO, as águas no ponto de monitoramento da lagoa 
Maimbá foram avaliadas comparativamente ao artigo 15 da Resolução CONAMA Nº 357/2005, 
que se refere a águas doces de Classe 2. No rio Benevente nos pontos de amostragem da 
CESAN considerou-se águas salobras e nos demais pontos águas doces. 

Embora as séries de informações disponibilizadas, relativas aos pontos da rede ampliada de 
monitoramento, sejam bastante heterogêneas, tanto no que se refere ao número de campanhas 
quanto ao rol de parâmetros avaliados, foi possível efetuar o cálculo da condição média frente 
às classes de qualidade para um conjunto de parâmetros característicos das alterações na 
qualidade das águas na bacia. Considerou-se, ademais, o enfoque sazonal agrupando-se os 
resultados das épocas de chuva (outubro e abril) e de estiagem (maio a setembro). Foi 
empregada a média aritmética, à exceção do parâmetro Coliformes termotolerantes, para o qual 
foi adotada a média geométrica. Em relação às variáveis cujo padrão de qualidade é similar entre 
as classes, a condição de qualidade foi definida em relação à classe mais restritiva. No caso de 
resultados inferiores ao Limite de Quantificação analítico foi adotado esse valor para o cálculo 
da média. Os resultados de ensaios com Limite de Quantificação superior ao padrão legal foram 
desconsiderados. 

Nos trechos de cursos de água caracterizados exclusivamente a partir das medições de campo 
realizadas pela LUME, a condição de qualidade fundamentou-se nas contagens de Coliformes 
termotolerantes. Quanto aos resultados das duas campanhas realizadas em 2008 no âmbito do 
EIA da CSU, representativas de épocas de chuva e de estiagem, foram indicados em quadros 
os parâmetros que apresentaram nos pontos de coleta condições de qualidade não compatíveis 
com a classe limitante do trecho. Em relação ao trecho 25, rio Salinas da confluência do rio 
Grande até sua foz no rio Benevente, embora os resultados de salinidade tenham indicado águas 
doces, os resultados foram avaliados considerando-se os padrões de qualidade de águas 
salobras. 

Em relação às águas costeiras o atendimento à legislação relacionou-se às contagens de 
Coliformes termotolerantes, ao passo que a condição de qualidade foi associada à categoria de 
balneabilidade, Própria ou Imprópria.  

4.1.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O rio Benevente do perímetro urbano do distrito de Matilde (Alfredo Chaves/ES) até o local 
classificado como de água salobra, trecho 2, apontou diversos parâmetros com registros em 
desconformidade com a Classe 1, qualidade requerida aos usos preponderantes identificados 
neste trecho, incluindo matéria orgânica, nutrientes, sólidos, e componentes tóxicos, além de 
marcante contaminação bacteriológica. Nos seus afluentes, rios São Joaquim e Iriritimirim, 
também foram identificados teores não conformes de componentes tóxicos.  
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Quanto à verificação da classe de qualidade, para as águas interiores, dentre os trechos 
avaliados exclusivamente a partir das medições de campo realizadas pela LUME, foram 
observadas condição de qualidade em classe inferior à exigida com base nos usos 
preponderantes, para o rio Benevente de suas nascentes até o início do perímetro urbano do 
distrito de Matilde (trecho 1), rio Batatal de suas nascentes até a confluência com o rio Benevente 
(trecho 12), rio Joéba de suas nascentes até a confluência com o rio Benevente (trecho 18), 
ribeirão de Olivânia de suas nascentes até a confluência com o rio Corindiba (trecho 20) e rio 
Pongal de suas nascentes até o ponto de captação para a sede municipal de Anchieta (trecho 
22).  

A condição média frente às classes de qualidade, referente às épocas de chuva e estiagem, para 
os pontos da rede ampliada, exceto a lagoa Maimbá, está apresentada no Mapa 6, para os 
parâmetros OD, DBO, Fósforo total, Nitrogênio amoniacal total e Coliformes termotolerantes, e 
no Mapa 7, para os parâmetros Turbidez, Alumínio dissolvido, Ferro dissolvido e Fenóis totais.  

As piores condições de qualidade das águas no rio Benevente relacionaram-se às contagens de 
Coliformes termotolerantes, tanto em épocas de chuva quanto na estiagem, no trecho 2 a jusante 
da cidade de Alfredo Chaves e da localidade de Jabaquara e, principalmente no trecho 3, na 
área urbana de Anchieta, cujas médias no segmento de jusante não atenderam nem mesmo à 
Classe 4 de águas salobras. Também foram expressivos os teores médios de Fenóis totais no 
rio Benevente no trecho 2 na região do reservatório da PCH São Joaquim, compatíveis com as 
Classes 3 e 4. 

Em relação à lagoa Maimbá, no braço do vertedouro da barragem Norte, cujas águas são 
amostradas em duas profundidades, a condição média de qualidade dos períodos de chuva e 
estiagem para os parâmetros pH, OD, Coliformes termotolerantes, Fósforo total, Nitrogênio 
amoniacal total, Nitrato, Turbidez, Ferro dissolvido, Surfactantes, Chumbo total, Cobre dissolvido 
e Fenóis totais, é apresentada no Quadro 10. Predominou compatibilidade com a Classe 1 de 
águas salobras para a maioria dos parâmetros avaliados, com atendimento à Classe 2 em 
relação às concentrações médias de Cobre dissolvido, Chumbo total na superfície na época de 
chuva e Nitrato na região de fundo na estiagem. Os teores médios de Surfactantes, variável 
avaliada na região superficial, atenderam à Classe 3 no período chuvoso e à Classe 1 na 
estiagem. A condição mais desfavorável relacionou-se aos valores médios de pH, que tampouco 
atenderam à Classe 3 na época de chuva em ambas as profundidades e na estiagem na camada 
de superfície, indicando ambiente básico. 

Na lagoa de Ubu, amostrada em três pontos, a condição média de qualidade das águas dos 
períodos de chuva e estiagem para os parâmetros pH, OD, Coliformes termotolerantes, Fósforo 
total, Nitrogênio amoniacal total, Nitrato, Turbidez, Ferro dissolvido, Chumbo total e Fenóis totais 
é apresentada no Quadro 9. Observou-se condição média compatível com a Classe 1 para o 
conjunto de parâmetros nos pontos de amostragem, exceto naquele localizado a 300 m da 
SAMARCO, quanto às contagens médias de Coliformes termotolerantes na época de chuva, que 
mostrou conformidade com a Classe 2. 

No que se refere aos resultados das duas amostragens realizadas em 2008 no âmbito do EIA da 
CSU, como mostrado no Quadro 7 e Quadro 8, ocorreram no rio Benevente (trecho 2) contagens 
de Coliformes termotolerantes compatíveis com as Classes 3 e 4 e medida de pH na época 
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chuvosa que tampouco atendeu à Classe 4 no ponto PM 3 (montante da foz do rio Salinas). Em 
afluentes da lagoa Maimbá (trecho 37) foram verificados registros Cor verdadeira e Urânio total 
em conformidade com a Classe 4, de DBO compatíveis com as Classes 3 e 4 na época de 
estiagem, enquanto resultados de pH e Oxigênio dissolvido mostraram-se fora de classe. Em 
relação ao córrego Parati (trecho 33) foram detectados registros de Cor verdadeira e Urânio total 
em conformidade com a Classe 4, sendo que as concentrações de Oxigênio dissolvido nem 
mesmo atenderam à mencionada classe. 

Em trechos da sub-bacia do rio Salinas (Quadro 8) ocorreram teores de Oxigênio dissolvido 
conformes com as Classes 3 e 4, bem como fora de classe no trecho 25. Na época de chuva 
foram verificados teores de Manganês total (PM 4 e PM 6) e Zinco total (PM 14) em conformidade 
com a Classe 3. Em relação às contagens de Coliformes termotolerantes foram observadas 
condições compatíveis com a Classe 4 no período chuvoso nos dois pontos inseridos no trecho 
24 e com a Classe 3 em pontos localizados no trecho 25. 

Nas águas costeiras foram detectadas contagens de Coliformes termotolerantes não conformes 
em relação ao padrão de qualidade de Classe 1 de águas salinas para as praias Central, Areia 
Preta, Castelhanos, Ubu, Parati e Meaípe. A condição de balneabilidade Imprópria preponderou 
na praia Central em Anchieta, enquanto nas demais dominou a classificação Própria. 

No Quadro 6 está reunida por sub-bacia e trecho a análise dos resultados laboratoriais de 
qualidade das águas, englobando, respectivamente, os parâmetros não conformes em relação à 
classe limitante e à classe de qualidade (águas interiores) e condição de balneabilidade (praias). 
A condição de qualidade das águas interiores relativa a parâmetros específicos é apresentada 
no Mapa 6 e Mapa 7 para os pontos de amostragem do monitoramento do IEMA e do 
automonitoramento de usuários, nos Quadros 7 e 8, para os pontos avaliados no Estudo de 
Impacto Ambiental da Companhia Siderúrgica Ubu – CSU, e no Quadro 9 e Quadro 10 para a 
Lagoa de Ubu e Lagoa Maimbá, respectivamente, com base nos dados do automonitoramento 
da SAMARCO. 

Como indicado no Quadro 6, em diversos trechos de águas doces e salobras foram detectados 
resultados não conformes com os padrões legais da classe de qualidade proposta, apontando 
águas em condições inferiores às necessárias aos usos preponderantes mais restritivos. Esta 
situação foi observada na calha do rio Benevente (trechos 1, 2 e 3), rio Iriritimirim (trecho 8), 
ribeirão São Joaquim (trecho 11), rio Batatal (trecho 12), rio Crubixá (trecho 14), rio Caco de Pote 
(trecho 15), córrego da Família (trecho 17), rio Joéba (trecho 18), ribeirão de Olivânia (trecho 20), 
rio Salinas (trechos 24 e 25), córrego Parati (trecho 33), Lagoa de Ubu (trecho 35) e córregos 
formadores da lagoa de Maimbá (trecho 37). Na maioria dos trechos, as contagens de Coliformes 
termotolerantes ultrapassaram os limites das classes de qualidade propostas. Além disso, foram 
registrados teores não conformes de DBO nos trechos 2 e 37, de nutrientes no trecho 3, dos 
metais Ferro dissolvido e Alumínio dissolvido no trecho 2 e de Manganês total nos trechos 24 e 
25, e dos componentes tóxicos Fenóis totais nos trechos 2, 8 e 11, e Zinco total no trecho 25. 
Adicionalmente, foram verificados baixos teores de Oxigênio dissolvido nos trechos 3, 24, 25, 33 
e 37. 

Quanto aos trechos de águas salinas ocorreram contagens de Coliformes termotolerantes não 
conformes em relação ao padrão de qualidade da classe de qualidade proposta (Classe 1) para 
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as praias do Centro ou Castanheiras (trecho 4), Areia Preta (trecho 28), Castelhanos (trecho 32), 
Ubu (trecho 34), Parati (trecho 34) e Meaípe (trecho 45). A condição de balneabilidade Imprópria 
preponderou na praia do Centro em Anchieta, enquanto nas demais dominou a classificação 
Própria. 
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Quadro 6 - Avaliação da condição da qualidade das águas nos trechos propostos para enquadramento 

Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Rio 
Benevente 

1 

Rio Benevente - De 
suas nascentes até 
o início do 
perímetro urbano do 
distrito de Matilde. 

Doce 1 Classe 1 
Alto = 0%                                  

Baixo = 62,47%                                     
Médio = 33,63% 

Coliformes 
termotolerantes (2/3) 

Classe 2 
(Coliformes 
termotolerantes 

4 pontos - Uma medição 
por ponto realizada pela 
LUME em março/2013 

2 

Rio Benevente - Do 
perímetro urbano do 
distrito de Matilde 
(Alfredo Chaves) 
até a confluência 
com o rio Salinas. 

Doce 1 Classe 2   

Alumínio dissolvido, 
Cobre dissolvido, 
Coliformes 
termotolerantes, Cor 
verdadeira, DBO, 
Escherichia coli, Fenóis 
totais, Ferro dissolvido, 
Fósforo total, Manganês 
total, Mercúrio total, 
Níquel total, Nitrito, 
Nitrogênio amoniacal, 
Óleos de Graxas, pH, 
Surfactantes,Turbidez 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Mapa 6 e 
Mapa 7 
Condição de 
qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem de 
2008 
Vide Quadro 7 

9 pontos - Uma medição 
por ponto realizada pela 
LUME em março de 
2013 
2 pontos de 
monitoramento operados 
pelo IEMA (2007/2012)  
10 pontos de 
automonitoramento 
operados por 
empreendedor - PCH 
São Joaquim 
(2008/2011), Cooperativa 
de Laticínios de Alfredo 
Chaves (2010/2013), 
Frigorífico Estrela do Sul 
(2009/2010)  
1 ponto de água bruta 
monitorado pela CESAN 
(2009/2013)  
3 pontos de coleta - EIA 
da CSU (março e 
setembro de 2008) 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Rio 
Benevente 

3 

Rio Benevente - Da 
confluência com o 
rio Salinas até sua 
foz no oceano. 

Salobra 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                    

Baixo = 0 %                                     
Médio = 85,98 % 

Coliformes 
termotolerantes (7/8)  
Nitrogênio amoniacal 
(1/8)  
Fósforo total (1/8)  
OD (1/8) 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Mapa 6 e 
Mapa 7. 

2 pontos - Uma medição 
por ponto realizada pela 
LUME em março/2013 
2 pontos de 
automonitoramento 
operados por 
empreendedor - CESAN 
/ ETE de Anchieta (2008) 

4 

Foz do rio 
Benevente - Praia 
do Centro ou 
Castanheiras. 
Incluem-se as 
praias de Quitiba, 
do Canto, do Porto 
Velho e Boca da 
Baleia. 

Salina 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                    

Baixo = 0 %                                     
Médio = 85,98 % 

Coliformes 
termotolerantes 

Condições de 
Balneabilidade 
(2007/2012)  
32,4% - Própria 
67,6% - Imprópria 

Monitoramento de 
Balneabilidade - IEMA 
(2007/ 2012)  
Ponto 69 - Praia do 
Central - meio da praia 

Rio 
Maravilha 5 

Rio Maravilha - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 1 
Alto = 0 %                                   

Baixo = 62,47 %                                     
Médio =33,63 % 

Parâmetros avaliados 
não possuem padrão de 
qualidade 

  
1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

Rio 
Iriritimirim 

6 

Ribeirão São Pedro 
- De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Benevente. 

Doce Especial Classe 1 

Alto = 0 %                                    
Baixo =49,76 %                                     
Médio =50,24 % 

  
Classe Especial 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

7 

Ribeirão Matilde - 
De suas nascentes 
até a confluência 
com o rio 
Benevente. 

Doce Especial Classe 1   
Classe Especial 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Rio 
Iriritimirim 8 

Rio Iriritimirim - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 1 
Alto = 0 %                                    

Baixo =49,76 %                                     
Médio =50,24 % 

Fenóis totais (2/6), 
Fósforo total (2/13), 
Mercúrio total (1/1), 
Nitrito (1/13), Turbidez 
(1/13), Escherichia coli 
(2/13), Coliformes 
termotolerantes (2/13) 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Mapa 6 e 
Mapa 7. 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013  
1 ponto de 
automonitoramento 
operado por 
empreendedor - PCH 
São Joaquim 
(2008/2011)  

Ribeirão 
São 

Joaquim 

9 

Rio Santa Maria - 
De suas nascentes 
até a confluência do 
rio Benevente. 
Inclui-se o córrego 
Santa Luzia. 

Doce 2 Classe 1 

Alto = 0,07 %                                    
Baixo = 32,56 %                                     
Médio = 67,40 % 

  

Classe 1 e Classe 
Especial 
(Coliformes 
termotolerantes) 

2 pontos - Duas 
medições realizadas pela 
LUME em março/2013 

10 

Córrego São 
Sebastião - De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 1 
Parâmetros avaliados 
não possuem padrão de 
qualidade 

  
1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

11 

Ribeirão São 
Joaquim - De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Benevente. 
Inclui-se o córrego 
da Assunta. 

Doce Especial Classe 1 

Alumínio dissolvido 
(1/2), Fenóis totais 
(4/8), Fósforo total 
(13/1), Mercúrio total 
(1/1), Nitrito (1/13), 
Turbidez (1/13), 
Escherichia coli (1/13), 
Coliformes 
termotolerantes (1/13) 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Mapa 6 e 
Mapa 7. 
Classe Especial 
(Coliformes 
termotolerantes) 

 1 ponto de 
automonitoramento 
operado por 
empreendedor - PCH 
São Joaquim 
(2008/2011)  
1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Rio Batatal 

12 

Rio Batatal - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Benevente. 
Incluem-se o rio 
Piripitinga, córregos 
Aparecida e Santo 
Antônio e ribeirão 
do Cristo. 

Doce 1 Classe 1 

Alto = 0 %                                   
Baixo = 66,97 %                                     
Médio = 33,03% 

Coliformes 
termotolerantes (3/4) 

Classe 3 
(Coliformes 
termotolerantes) 

5 pontos - Uma medição 
por ponto realizada pela 
LUME em março/2013 

13 

Córrego da Serra - 
Das nascentes até 
a confluência com o 
rio Batatal. 

Doce Especial Classe 1   
Classe Especial 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

Rio 
Crubixá 14 

Rio Crubixá - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 1 
Alto = 0 ,02 %                      
Baixo = 0,15 %                                     
Médio =99,83% 

  
Classe 2 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

Rio Caco 
de Pote 

15 

Rio Caco de Pote - 
De suas nascentes 
até a confluência 
com o rio 
Benevente. 

Doce 2 Classe 1 

Alto = 0 %                                   
Baixo = 96,24 %                                     
Médio =3,76 % 

  
Classe 2 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

16 

Córrego Caeté - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 1   
Classe 1 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

17 

Córrego da Família 
- De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Caco de Pote. 

Doce Especial 
Classe 

Especial 

Alto = 0 %                                   
Baixo = 96,24 %                                     
Médio =3,76 % 

Coliformes 
termotolerantes (1/1) 

Classe 1 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Rio Joéba 18 

Rio Joéba - De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 1 
Alto = 3,46 %                                   

Baixo = 0,44 %                                     
Médio =96,10 % 

Coliformes 
termotolerantes (2/2) 

Classe 3 
(Coliformes 
termotolerantes) 

2 pontos - Uma medição 
por ponto realizada pela 
LUME em março/2013 

Rio 
Corindiba 

19 

Rio Corindiba - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Benevente.  
Inclui-se o córrego 
Independência. 

Doce 1 Classe 1 

Alto = 0 %                                   
Baixo = 79,12 %                                     
Médio =20,88 % 

  
Classe 1 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

20 

Ribeirão de Olivânia 
- De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Corindiba. 

Doce 1 
Classe 

Especial 
Coliformes 
termotolerantes (1/1) 

Classe 2 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

21 

Córrego Dois 
Irmãos - De suas 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Corindiba. 

Doce Especial Classe 1   
Classe Especial 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

Rio Pongal 22 

Rio Pongal - De 
suas nascentes até 
o ponto de captação 
para a sede 
municipal de 
Anchieta. 

Doce 1 Classe 1 
Alto = 0,05 %                                   

Baixo = 13,02 %                                     
Médio =86,93 % 

Coliformes 
termotolerantes (1/1) 

Classe 2 
(Coliformes 
termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Rio Pongal 23 

Rio Pongal - Do 
ponto de captação 
para a sede 
municipal de 
Anchieta até a 
confluência com o 
rio Benevente. 

Doce 2 Classe 2 
Alto = 0,05 %                                  
Baixo = 13,02 %                                     
Médio =86,93 % 

Coliformes 
termotolerantes (1/1) 

Classe 2 
(Coliformes 

termotolerantes) 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 

março/2013 

Rio Salinas 

24 

Rio Salinas - De 
suas nascentes até 
a confluência com o 
rio Grande. Inclui-se 
o rio Grande. 

Doce 2 Classe 1 
Alto = 0,06 %                                   

Baixo = 13,50 %                                     
Médio =86,44 % 

Oxigênio dissolvido 
(1/4), Coliformes 
termotolerantes (2/4), 
Manganês total (1/4) 

Condição de 
qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem de 
2008 
Vide Quadro 8. 

2 pontos de coleta - EIA 
da CSU (março e 
setembro de 2008) 

25 

Rio Salinas – Da 
confluência com o 
rio Grande até a 
confluência com o 
rio Benevente. 

Salobra 2 Classe 1 
Alto = 0,06 %                                   

Baixo = 13,50 %                                     
Médio =86,44 % 

Coliformes 
termotolerantes (5/16)  
Oxigênio dissolvido 
(4/9), Manganês total 
(1/9), Zinco total (1/9) 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Mapa 6 
Mapa 7. 
Condição de 
qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem de 
2008 
Vide Quadro 8. 

1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 
2 pontos de 
automonitoramento 
operados por 
empreendedor - Gasene 
(2009)  
6 pontos de coleta - EIA 
da CSU (março e 
setembro de 2008) 

Baixo Rio 
Benevente 
e bacias 
costeiras 

26 

Córrego Iriri – De 
suas nascentes até 
o local classificado 
como água salobra. 

Doce 2 Classe 2 
Alto = 14,02 %                                    

Baixo = 0 %                                     
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Baixo Rio 
Benevente 
e bacias 
costeiras 

27 

Córrego Iriri – Do 
local classificado 
como água salobra 
até a sua foz no 
oceano – Inclui-se a 
lagoa da Conceição 
(lagoa de Iriri). 

Salobra 1 Classe 1 

Alto = 14,02 %                                    
Baixo = 0 %                                     

Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 

28 
Foz do Córrego Iriri 
- Praia da Areia 
Preta. 

Salina 1 Classe 1 
Coliformes 
termotolerantes 

Condições de 
Balneabilidade 
(2007/2012)  
92,4% - Própria 
7,6% - Imprópria 

Monitoramento de 
Balneabilidade - IEMA 
(2007/ 2012)  
Ponto 71 - Praia da Areia 
Preta - próximo às 
pedras, quiosque Ja1000 

29 

Afluente da margem 
direita do Córrego 
Iriri - Das suas 
nascentes até 
confluência com o 
Córrego Iriri 
(Parque Natural 
Municipal dos 
Puris). 

Doce Especial(2) Classe 1     
Sem resultado de 
qualidade de água 

30 Lagoa de Tanharú. Doce 2 Classe 1     
Sem resultado de 
qualidade de água 

31 Lagoa de Icaraí. Doce 2 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Baixo Rio 
Benevente 
e bacias 
costeiras 

32 
Praia de Guanabara 
e Praia de 
Castelhanos 

Salina 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

Coliformes 
termotolerantes 

Condições de 
Balneabilidade 
(2007/2012)  
Ponto 68 - Praia 
dos Castelhanos 
97,7% - Própria 
2,3% - Imprópria 

Monitoramento de 
Balneabilidade - IEMA 
(2007/ 2012)  
Ponto 68 - Praia dos 
Castelhanos - em frente 
ao 2º chuveiro, sentido 
Vitória- Anchieta 

33 
Córrego Parati - De 
suas nascentes até 
a sua foz no oceano 

Doce 2 Classe 2 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

Oxigênio dissolvido 
(2/2), Cor verdadeira 
(2/2), Urânio total (1/2) 

Condição de 
qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem de 
2008 
Vide Quadro 7. 

1 ponto de coleta - EIA 
da CSU (março e 
setembro de 2008) 

34 
Praia de Parati e 
Praia de Ubu. 

Salina 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %         

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

Coliformes 
termotolerantes 

Condições de 
Balneabilidade 
(2007/2012)  
Ponto 66 - Praia 
de Ubu 
97,1% - Própria 
2,9% - Imprópria 
Ponto 67 - Praia 
de Parati 
89,5% - Própria 
10,5% - Imprópria 

Monitoramento de 
Balneabilidade - IEMA 
(2007/ 2012)  
Ponto 66 - Praia de Ubu - 
praça em frente ao 
abrigo de ônibus 
Ponto 67 - Praia de 
Parati - em frente ao 
primeiro quiosque, 
próximo ao Camping 

35 

Córregos 
formadores da 
lagoa de Ubu - De 
suas nascentes até 
a lagoa. Inclui-se a 
lagoa de Ubu. 

Doce 2 
Classe 

Especial 

Alto = 14,02 %                                                
Baixo = 0 %                                           

Médio = 85,98 % 

Coliformes 
termotolerantes 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Quadro 9. 

3 pontos de 
automonitoramento 
amostrado em a 300m 
da SAMARCO, na parte 
central da lagoa e no 
ponto mais próximo à 
rodovia do Sol 
(2007/2008) 

36 
Praia de Tiquiçaba 
e Praia do Além. 

Salina 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Baixo Rio 
Benevente 
e bacias 
costeiras 

37 

Córregos 
formadores da 
lagoa de Maimbá - 
De suas nascentes 
até a lagoa. 

Doce 2 Classe 2 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

pH (4/4), Oxigênio 
dissolvido (3/4), DBO 
(2/4), Coliformes 
termotolerantes (1/4), 
Cor verdadeira (4/4), 
Urânio total (2/4) 

Condição de 
qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem de 
2008 
Vide Quadro 7 

2 pontos de coleta - EIA 
da CSU (março e 
setembro de 2008) 

38 
Lagoa de Maimbá - 
Da lagoa até o 
oceano. 

Salobra 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

Parâmetros avaliados 
não possuem padrão de 
qualidade 

  
2 pontos - Uma medição 
por ponto realizada pela 
LUME em março/2013 

39 
Lagoa de Maimbá, 
braço norte. 

Doce 3 Classe 3 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

pH 

Condição média 
de qualidade nos 
períodos de chuva 
e estiagem 
Vide Quadro 10 

1 ponto de 
automonitoramento 
amostrado em duas 
profundidades por 
empreendedor - 
SAMARCO (2013) 

40 Lagoa de Aubaia. Salobra 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 

41 

Rio Meaípe - De 
suas nascentes até 
o local classificado 
como água salobra. 

Doce 2 Classe 2 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe 
Limitante 

Classe de 
qualidade 
proposta 

IPRH 

Parâmetros não 
conformes em relação 
à classe limitante (Nº 
de violações / Nº de 

resultados) 

Classe de 
qualidade (águas 

interiores) / 
Condição de 

balneabilidade 
(praias) 

Base de dados de 
qualidade de água 

Baixo Rio 
Benevente 
e bacias 
costeiras 

42 

Rio Meaípe - Do 
local classificado 
como água salobra 
até a sua foz no 
oceano. 

Salobra 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %         

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 

43 

Córrego Sarimoré - 
De suas nascentes 
até o local 
classificado como 
água salobra. 

Doce 2 Classe 2 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

    
Sem resultado de 
qualidade de água 

44 

Córrego Sarimoré - 
Do local classificado 
como água salobra 
até a confluência 
com o rio Meaípe. 

Salobra 3 Classe 2 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

Parâmetros avaliados 
não possuem padrão de 
qualidade 

  
1 ponto - Uma medição 
realizada pela LUME em 
março/2013 

45 

Foz do rio Meaípe - 
Praia de Meaípe. 
Inclui-se a Praia de 
Maimbá 

Salina 1 Classe 1 
Alto = 14,02 %                                                

Baixo = 0 %                                           
Médio = 85,98 % 

Coliformes 
termotolerantes 

Condições de 
Balneabilidade 
(2007/2012)  
Praia de Meaípe 
61% - Própria 
39% - Imprópria 

Monitoramento de 
Balneabilidade - IEMA 
(2007/ 2012)  
Ponto 65 - Praia de 
Meaípe - 
aproximadamente a 
100m do riacho, em 
frente ao Hotel Gaeta 
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Quadro 7 – Condição de qualidade na época de chuva (março/2008) e estiagem (setembro/2008) em trechos do rio Benevente, afluentes da lagoa 
Maimbá e córrego Parati com base nos resultados do EIA da CSU 

Parâmetros 

PM 1 
 (Trecho 2) 

PM 2 
 (Trecho 

2) 

PM 3 
 (Trecho 2) 

PM 11 
 (Trecho 40) 

PM 12 
 (Trecho 40) 

PM 13 
 (Trecho 32) 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Tipo de água 
frente à salinidade 

Doce Doce Doce Doce Doce Doce Doce Doce Doce Doce Doce 

pH Classe 1 Classe 1 Classe 1 
Fora de 
Classe  

Classe 1 
Fora de 
Classe  

Fora de 
Classe  

Fora de 
Classe  

Fora de 
Classe  

Classe 1 Classe 1 

Oxigênio 
Dissolvido 

Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 
Fora de 
Classe  

Fora de 
Classe  

Classe 4 Classe 1 
Fora de 
Classe  

Fora de 
Classe  

DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1 Classe 3 Classe 1 Classe 1 

Coliformes 
Termotolerantes 

Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 1 Classe 1 Classe 3 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Cor Verdadeira Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Urânio Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1 Classe 4 Classe 1 Classe 4 Classe 1 

 

Observação: Não foi realizada coleta na época de estiagem no ponto PM 2. 
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Quadro 8 – Condição de Qualidade na época de chuva (março/2008) e estiagem (setembro/2008) em trechos de cursos de água da sub-bacia do rio 
Salinas com base nos resultados do EIA da CSU 

Parâmetros 

PM 4 
 (Trecho 23) 

PM 5 
 (Trecho 23) 

PM 6 
 (Trecho 24) 

PM 7 
 (Trecho 24) 

PM 8 
 

(Trecho 
24) 

PM 9 
 

(Trecho 
24) 

PM 10 
 (Trecho 24) 

PM 14 
 

(Trecho 
24) 

Época 
de 

chuva 

Época de 
estiagem 

Época 
de 

chuva 

Época de 
estiagem 

Época 
de 

chuva 

Época de 
estiagem 

Época 
de 

chuva 

Época de 
estiagem 

Época 
de 

chuva 

Época 
de 

chuva 

Época 
de 

chuva 

Época de 
estiagem 

Época 
de 

chuva 
Tipo de água 
frente à 
salinidade 

Doce Doce Doce Doce Salobra Salobra Salobra Salobra Salobra Salobra Salobra Salobra Salobra 

Oxigênio 
Dissolvido 

Classe 4 Classe 1 
Classe 

1 
Classe 1 

Fora de 
Classe  

Classe 3 
Classe 

2 
Classe 1 

Classe 
3 

Fora de 
Classe  

Classe 
2 

Classe 1 
Classe 

2 
Coliformes 
Termotolerantes 

Classe 4 Classe 1 
Classe 

4 
Classe 1 

Classe 
3 

Classe 2 
Classe 

2 
Classe 2 

Classe 
3 

Classe 
1 

Classe 
3 

Classe 1 
Classe 

2 

Manganês Total Classe 3 Classe 1 
Classe 

1 
Classe 1 

Classe 
3 

Classe 1 
Classe 

1 
Classe 1 

Classe 
1 

Classe 
1 

Classe 
1 

Classe 1 
Classe 

1 

Zinco Total Classe 1 Classe 1 
Classe 

1 
Classe 1 

Classe 
1 

Classe 1 
Classe 

1 
Classe 1 

Classe 
1 

Classe 
1 

Classe 
1 

Classe 1 
Classe 

3 
 

Observação: Não foram realizadas coletas na época de estiagem nos pontos PM 8, PM9 e PM14. 
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Quadro 9- Condição média de qualidade – Lagoa de Ubu – 2007/2008. 

Parâmetro 

300m da 
SAMARCO 

Parte central 
da lagoa 

Ponto mais próximo à 
rodovia do Sol 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

pH Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 
OD Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 

Coliformes 
termotolerantes 

Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo total Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 
Nitrogênio 

amoniacal total 
Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 

Nitrato Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 
Turbidez Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 

Ferro 
dissolvido 

Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 

Chumbo total Classe 1 - Classe 1 - Classe 1 - 
Fenóis totais Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 Classe1 

Fonte: Lume, 2013. 

Quadro 10 - Condição média de qualidade – Lagoa Maimbá, no braço do vertedouro da barragem 
Norte da SAMARCO - 2013 

Parâmetro 

Lagoa Maimbá 
Superfície 

Lagoa Maimbá 
Fundo 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

Época de 
chuva 

Época de 
estiagem 

pH 
Fora de 
classe 

Fora de 
classe 

Fora de 
classe 

Classe 1 

OD Classe 1 Classe 1   

Coliformes termotolerantes Classe 1 Classe 1   

Fósforo total Classe 1 Classe 1   

Nitrogênio amoniacal total Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Nitrato Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

Turbidez Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Ferro dissolvido Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Surfactantes Classe 3 Classe 1   

Chumbo total Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Cobre dissolvido Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 

Fenóis totais Classe 1 Classe1   
Fonte: Lume, 2013. 
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5. MODELAGEM DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

5.1. INTRODUÇÃO 

O cenário de tendências (Diagnóstico integrado), propiciou a Modelagem matemática da 
condição futura dos corpos de água, que foi realizada considerando como vazão de referência a 
Q90, os usos preponderantes por trecho identificados em campo e os cenários da evolução das 
cargas poluidoras (Figura 72). 

 

 

Figura 72 - Modelagem matemática da condição futura dos corpos de água 

Os rios são a principal destinação do lançamento dos esgotos brutos ou tratados. Nos estudos 
de concepção de tratamento dos esgotos, nos processos de licenciamento ambiental e no 
planejamento de recursos hídricos de uma bacia há a necessidade de se conhecer o impacto 
dos lançamentos de esgotos. A determinação da eficiência requerida no tratamento, bem como 
a possível alocação de cargas poluidoras em uma bacia, é função dos requisitos ambientais do 
corpo d’água receptor. Também em estudos de empreendimentos de usinas hidrelétricas, é 
usual a necessidade de se estudar a qualidade da água no trecho de rio situado a jusante da 
barragem, ou mesmo em trechos desviados, que veiculam uma vazão reduzida. Em várias outras 
situações é importante o conhecimento do comportamento do curso d’água face à ocorrência de 
alguma intervenção que tem lugar na bacia hidrográfica. Uma eficiente forma de avaliar os 
impactos do lançamento de cargas poluidoras, bem como de analisar cenários de intervenção e 
medidas de controle ambiental, é através da utilização de modelos matemáticos de qualidade da 
água (VON SPERLING, 2007). 

Neste estudo são analisados os seguintes parâmetros, associados ao lançamento de esgotos 
domésticos, alguns efluentes industriais e atividades agropecuárias: 

Modelagem 
matemática da 

condição 
futura dos 
corpos de 

água

Vazão de 
referência (Q90)

Usos 
preponderantes 
desejados por 

trecho pela 
sociedade

Cenários da 
evolução das 

cargas 
poluidoras
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� Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

� Oxigênio Dissolvido – OD; 

� Série de Nitrogênio: orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato; 

� Fósforo: orgânico e inorgânico; 

� Organismos indicadores de contaminação fecal: Coliformes Termotolerantes. 

5.1.1.1. CONSIDERAÇÃO INICIAL 

Tendo em vista a incerteza relacionada a diversos dados de entrada do modelo, bem como os 
poucos dados de qualidade da água (de campo) existentes, os seus resultados devem ser 
analisados e utilizados com prudência. Salienta-se que os seus resultados apresentam um 
panorama inicial a ser analisado. Para investimentos concretos na bacia, bem como na aplicação 
de políticas públicas, é altamente recomendável que o modelo seja “alimentado” com mais dados 
de campo. 

No caso do Córrego Sarimoré - Meaípe, também é aconselhável que se faça um estudo mais 
aprofundado do comprimento da zona de mistura, tendo em vista a curtíssima extensão do trecho 
modelado depois do lançamento de efluentes (1,1 km).  

5.2. OBJETIVOS 

O objetivo geral da modelagem é avaliar os impactos do lançamento de cargas poluidoras, bem 
como analisar os cenários de intervenção e as medidas de controle ambiental necessárias dentro 
da bacia. 

5.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Estender os dados de monitoramento pontuais (provenientes do IEMA e dos programas 
de automonitoramento) para resultados lineares, ao longo de todos os cursos d’água 
considerados; 

� Estudar o comportamento da qualidade das águas para cenários futuros e gestão dos 
recursos hídricos; 

� Verificar os índices de tratamento necessários para se alcançar as metas de 
enquadramento propostas; 

� Verificar pontos prioritários de ação dentro da bacia. 
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5.3. METODOLOGIA 

5.3.1. MODELO ADOTADO 

Foi elaborado um modelo, composto por planilhas do Excel, específico para a bacia do Rio 
Benevente. As planilhas base, as quais foram modificadas para o modelo em questão, vieram 
do QUAL-UFMG, o qual, por sua vez, é similar ao QUAL2-E, desenvolvido pela US 
Environmental Protection Agency (USEPA).  

5.3.1.1. HIDROGRAFIA 

Para que determinado trecho fosse passível de modelagem, ele deveria atender a pelo menos 
uma das condições abaixo: 

� Possuir lançamento pontual de efluente líquido (esgoto) conhecido e significativo; 

� Possuir dados de qualidade de água confiáveis. 

Desta forma, a modelagem foi realizada para os seguintes trechos: 

Calha principal do rio Benevente 

Leito principal do rio Benevente, desde sua nascente geográfica, a montante 10 km da sede do 
distrito de Urânia, até a foz no oceano Atlântico, a jusante da sede de Anchieta, compreendendo 
um trecho de 81,5 km.  

Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

Leito principal do rio Santa Maria, desde a sua nascente, a montante 8,8 km da sede do distrito 
de Ibitiruí, até a confluência com o rio Benevente, compreendendo um trecho de 13,2 km. 

Ribeirão São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

Leito principal do ribeirão São Joaquim, desde a sua nascente, a montante 7,8 km da sede do 
distrito de Crubixá, até a confluência com o rio Benevente, compreendendo um trecho de 15 km. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

Leito principal do rio Batatal, desde a sua nascente, a montante 2,6 km da sede do distrito de 
Aparecida, até a confluência com o rio Benevente, compreendendo um trecho de 24,8 km. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

Leito principal do rio Caco do Pote, desde a sua nascente, a montante 9 km da sede do distrito 
de Sagrada Família, até a confluência com o rio Benevente, compreendendo um trecho de 18 
km. 
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Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

Leito principal do rio Pongal, desde a sua nascente, a montante 3 km da sede do distrito de Alto 
Pongal, até a confluência com o rio Benevente, compreendendo um trecho de 21,6 km. 

Córrego Sarimoré 

Leito principal do córrego Sarimoré começando a 1,7 km a montante da área urbana, onde ele 
tem poucas intervenções antrópicas e características ainda bastante próximas das naturais. 

A extensão total modelada foi de 3,3 km, sendo 2,2 km até a ETE – Meaípe e 1,1 km até o 
oceano. 

A Figura 73 mostra a representação gráfica dos trechos modelados. 
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Figura 73 - Trechos Modelados do Rio Benevente. 

Fonte: Lume, 2013. 
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5.3.2. CENÁRIOS 

Cenário 01: Q 90 Atual 

Considerou-se as populações atuais dos distritos e sede de Alfredo Chaves e condições de 
coleta e tratamento de esgoto atuais (tratamento de esgotos parcial em Alfredo Chaves e nos 
distritos de Matilde, Ibitiruí e Jabaquara).  

Para o córrego Sarimoré, considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos para o ano de 2012. O índice de coleta de esgoto considerado foi de 37,5 %, sendo este 
integralmente tratado na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80 %), Nitrogênio (20 %), 
Fósforo total (15 %) e Coliformes Termotolerantes (90%). Com relação ao restante do esgoto 
produzido (62,5 %), considerou-se o seu lançamento integral, em estado bruto, no córrego 
Sarimoré. 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. 

As captações consideradas foram as para abastecimento público dos núcleos urbanos e as 
outorgas efetivadas. 

Cenário 02: Q 90 - 100% de esgoto - atual 2012 

Considerou-se as populações atuais dos distritos e sede de Alfredo Chaves e as condições de 
tratamento de esgoto atuais (tratamento de esgotos parcial em Alfredo Chaves e nos distritos de 
Matilde, Ibitiruí e Jabaquara). Com relação à coleta de esgotos, considerou-se que, de alguma 
forma, todo o esgoto gerado nos núcleos urbanos, alcançaria os cursos d’água. 

Para o córrego Sarimoré, considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos para o ano de 2012. O índice de coleta de esgoto considerado foi de 37,5 %, sendo este 
integralmente tratado na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80 %), Nitrogênio (20 %), 
Fósforo total (15 %) e Coliformes Termotolerantes (90%). Com relação ao restante do esgoto 
produzido (62,5 %), considerou-se o seu lançamento integral, em estado bruto, no córrego 
Sarimoré. 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. As captações consideradas 
foram as para abastecimento público dos núcleos urbanos e as outorgas efetivadas. 

As populações adotadas para os núcleos populacionais tiveram como base o ano de 2012. 

Cenário 03: Q 90 - 100% de esgoto - 2017 

Considerou-se a projeção populacional para os distritos e sede de Alfredo Chaves e as condições 
de tratamento de esgoto atuais, tendo em vista não haver projetos específicos de tratamento de 
esgoto previstos para a região em questão, dentro do horizonte considerado. 
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Considerou-se o tratamento de esgotos parcial em Alfredo Chaves e nos distritos de Matilde, 
Ibitiruí e Jabaquara.  

Com relação à coleta de esgotos, considerou-se que, de alguma forma, todo o esgoto gerado 
nos núcleos urbanos, alcançaria os cursos d’água. 

As captações consideradas foram as para abastecimento público dos núcleos urbanos e as 
outorgas concedidas. As populações adotadas para os núcleos populacionais tiveram como base 
o ano de 2017. 

Para o córrego Sarimoré. considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos para o ano de 2017. O índice de coleta de esgoto considerado continuou de 37,5 %, 
sendo este integralmente tratado na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80 %), Nitrogênio 
(20 %), Fósforo total (15 %) e Coliformes Termotolerantes (90%). 

Com relação ao restante do esgoto produzido (62,5 %), considerou-se o seu lançamento integral, 
em estado bruto, no córrego Sarimoré. 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. 

Cenário 04: Q 90 - 100% de esgoto - 2022 

Considerou-se a projeção populacional para os distritos e sede de Alfredo Chaves e as condições 
de tratamento de esgoto atuais, tendo em vista não haver projetos específicos de tratamento de 
esgoto previstos para a região em questão, dentro do horizonte considerado. 

Considerou-se o tratamento de esgotos parcial em Alfredo Chaves e nos distritos de Matilde, 
Ibitiruí e Jabaquara.  

Com relação à coleta de esgotos, considerou-se que, de alguma forma, todo o esgoto gerado 
nos núcleos urbanos, alcançaria os cursos d’água. 

As captações consideradas foram as para abastecimento público dos núcleos urbanos e as 
outorgas concedidas. As populações adotadas para os núcleos populacionais tiveram como base 
o ano de 2022. 

Para o córrego Sarimoré considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos para o ano de 2022. O índice de coleta de esgoto considerado foi de 80 %, sendo este 
integralmente tratado na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80 %), Nitrogênio (20 %), 
Fósforo total (15 %) e Coliformes Termotolerantes (90%). 

Com relação ao restante do esgoto produzido (20%), considerou-se o seu lançamento integral, 
em estado bruto, no córrego Sarimoré. 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. 
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Cenário 05: Q 90 - 100% de esgoto - 2027 

Considerou-se a projeção populacional para os distritos e sede de Alfredo Chaves e as condições 
de tratamento de esgoto atuais, tendo em vista não haver projetos específicos de tratamento de 
esgoto previstos para a região em questão, dentro do horizonte considerado. 

Considerou-se o tratamento de esgotos parcial em Alfredo Chaves e nos distritos de Matilde, 
Ibitiruí e Jabaquara.  

Com relação à coleta de esgotos, considerou-se que, de alguma forma, todo o esgoto gerado 
nos núcleos urbanos, alcançaria os cursos d’água. As captações consideradas foram as para 
abastecimento público dos núcleos urbanos e as outorgas concedidas. 

As populações adotadas para os núcleos populacionais tiveram como base o ano de 2027. 

Para o córrego Sarimoré, considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos para o ano de 2027. O índice de coleta de esgoto considerado continuou de 80 %, sendo 
este integralmente tratado na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80%), Nitrogênio (20%), 
Fósforo total (15%) e Coliformes Termotolerantes (90%). 

Com relação ao restante do esgoto produzido (20%), considerou-se o seu lançamento integral, 
em estado bruto, no córrego Sarimoré. 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. 

Cenário 06: Q 90 - 100% de esgoto - 2032 

Considerou-se a projeção populacional para os distritos e sede de Alfredo Chaves e as condições 
de tratamento de esgoto atuais, considerando não haver novos projetos implantados de 
tratamento de esgoto na região em questão. 

Considerou-se o tratamento de esgotos parcial em Alfredo Chaves e nos distritos de Matilde, 
Ibitiruí e Jabaquara.  

Com relação à coleta de esgotos, considerou-se que, de alguma forma, todo o esgoto gerado 
nos núcleos urbanos, alcançaria os cursos d’água. 

As captações consideradas foram as para abastecimento público dos núcleos urbanos e as 
outorgas concedidas. As populações adotadas para os núcleos populacionais tiveram como base 
o ano de 2032. 

Para o córrego Sarimoré, considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos para o ano de 2032.  

O índice de coleta de esgoto considerado continuou de 80 %, sendo este integralmente tratado 
na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80%), Nitrogênio (20%), Fósforo total (15%) e 
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Coliformes Termotolerantes (90%). 

Com relação ao restante do esgoto produzido (20%), considerou-se o seu lançamento integral, 
em estado bruto, no córrego Sarimoré. 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. 

Cenário 07: Q 90 - 100% de esgoto coletado e tratado – 2032 

Considerou-se a projeção populacional para os distritos e sede de Alfredo Chaves. 

Tendo em vista a meta da CESAN de universalização da coleta e do tratamento de esgotos na 
bacia até o ano de 2032, considerou-se neste cenário que todo o esgoto gerado na bacia seria 
coletado e tratado. 

As eficiências de tratamento adotadas, compatíveis com o nível de tratamento secundário, foram 
de: 

� 70 % na remoção de matéria orgânica; 

� 90 % na remoção de Coliformes Termotolerantes; 

� 40 % na remoção de fósforo e nitrogênio. 

Para o córrego Sarimoré, considerou-se as populações das localidades de Meaípe e Todos os 
Santos. O índice de coleta de esgoto considerado foi de 100%, sendo este integralmente tratado 
na ETE com as seguintes eficiências: DBO (80%), Nitrogênio (20%), Fósforo total (15%) e 
Coliformes Termotolerantes (90%). 

Nos cálculos levou-se em consideração a vazão de referência Q90. As captações consideradas 
foram as para abastecimento público dos núcleos urbanos e as outorgas concedidas. 

As populações adotadas para os núcleos populacionais tiveram como base o ano de 2032. 

Da Tabela 7 até a Tabela 13 são apresentados os núcleos urbanos, populações, vazões, 
concentrações de matéria orgânica e tratamentos considerados nos diversos cenários. 
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Tabela 7 - Cenário 01. 

Núcleo Populacional 
População 
Urbana - 

2010 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 
coleta de esgoto 

(%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado 
(m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento 

(%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito (Fossa) 131 0,000190       

Matilde - Distrito 154 0,000223 80,0 0,0001782 0,0001426 50,0 70,0 325 

Ibitiruí - Distrito 255 0,000369 80,0 0,0002951 0,0002361 50,0 70,0 325 

Crubixá - Distrito - Fossa 32 0,000046       

S. Família - Distrito - Fossa 246 0,000356       

Aparecida (50 % fossa) 320 0,000463 50,0 0,0003704 0,0001852   500 

ALFREDO CHAVES 5719 0,01297 80,0 0,0103789 0,0083031 17,0 70,0 440,5 

Jabaquara - Distrito 480 0,000694 80,0 0,0005556 0,0004444 80,0 70,0 220 

Alto Pongal - Distrito - Fossa 524 0,000758       

Meaípe/T.Santos 4884  37,5 0,0307 0,0115 100,0 80,0 70 

         

  Distritos sem lançamento de efluente em curso d'água, possuindo fossas 

  No distrito de Aparecida considerou-se 50 % do esgoto gerado sendo lançado em estado bruto no rio Batatal. 
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Tabela 8 - Cenário 02. 

Núcleo 
Populacional 

População 
Urbana - 2012 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de esgoto (%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado (m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento (%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito 131 0,000190 100,0 0,0001516 0,0001516 0,0 0,0 500 

Matilde - Distrito 154 0,000223 100,0 0,0001782 0,0001782 40,0 70,0 360 

Ibitiruí - Distrito 255 0,000369 100,0 0,0002951 0,0002951 40,0 70,0 360 

Crubixá - Distrito 32 0,000046 100,0 0,0000370 0,0000370 0,0 0,0 500 

S. Família - Distrito 246 0,000356 100,0 0,0002847 0,0002847 0,0 0,0 500 

Aparecida - Distrito 320 0,000463 100,0 0,0003704 0,0003704 0,0 0,0 500 

ALFREDO CHAVES 5719 0,01297 100,0 0,0103789 0,0103789 13,6 70,0 452,4 

Jabaquara - Distrito 480 0,000694 100,0 0,0005556 0,0005556 64,0 70,0 276 

Alto Pongal - Distrito 524 0,000758 100,0 0,0006065 0,0006065 0,0 0,0 500 

Meaípe/T.Santos 4884  37,5 0,0307 0,0115 100,0 80,0 70 
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Tabela 9 - Cenário 03. 

Núcleo 
Populacional 

População 
Urbana - 2017 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de esgoto (%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado (m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento (%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito 141 0,000204 100,0 0,0001632 0,0001632 0,0 0,0 500 

Matilde - Distrito 146 0,000211 100,0 0,0001690 0,0001690 40,0 70,0 360 

Ibitiruí - Distrito 241 0,000349 100,0 0,0002789 0,0002789 40,0 70,0 360 

Crubixá - Distrito 32 0,000046 100,0 0,0000370 0,0000370 0,0 0,0 500 

S. Família - Distrito 263 0,000380 100,0 0,0003044 0,0003044 0,0 0,0 500 

Aparecida - Distrito 320 0,000463 100,0 0,0003704 0,0003704 0,0 0,0 500 

ALFREDO CHAVES 5887 0,01335 100,0 0,0106838 0,0106838 13,6 70,0 452,4 

Jabaquara - Distrito 471 0,000681 100,0 0,0005451 0,0005451 64,0 70,0 276 

Alto Pongal - Distrito 508 0,000735 100,0 0,0005880 0,0005880 0,0 0,0 500 

Meaípe/T.Santos 5171  37,5 0,0325 0,0122 100,0 80,0 70 
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Tabela 10 - Cenário 04. 

Núcleo 
Populacional 

População 
Urbana - 2022 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de esgoto (%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado (m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento (%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito 146 0,000211 100,0 0,0001690 0,0001690 0,0 0,0 500 

Matilde - Distrito 142 0,000205 100,0 0,0001644 0,0001644 40,0 70,0 360 

Ibitiruí - Distrito 233 0,000337 100,0 0,0002697 0,0002697 40,0 70,0 360 

Crubixá - Distrito 32 0,000046 100,0 0,0000370 0,0000370 0,0 0,0 500 

S. Família - Distrito 272 0,000394 100,0 0,0003148 0,0003148 0,0 0,0 500 

Aparecida - Distrito 320 0,000463 100,0 0,0003704 0,0003704 0,0 0,0 500 

ALFREDO CHAVES 5977 0,01356 100,0 0,0108471 0,0108471 13,6 70,0 452,4 

Jabaquara - Distrito 467 0,000676 100,0 0,0005405 0,0005405 64,0 70,0 276 

Alto Pongal - Distrito 499 0,000722 100,0 0,0005775 0,0005775 0,0 0,0 500 

Meaípe/T.Santos 5475  80 0,0344 0,0275 100,0 80,0 70 
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Tabela 11 - Cenário 05. 

Núcleo 
Populacional 

População 
Urbana - 2027 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de esgoto (%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado (m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento (%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito 150 0,000217 100,0 0,0001736 0,0001736 0,0 0,0 500 

Matilde - Distrito 138 0,000200 100,0 0,0001597 0,0001597 40,0 70,0 360 

Ibitiruí - Distrito 226 0,000327 100,0 0,0002616 0,0002616 40,0 70,0 360 

Crubixá - Distrito 32 0,000046 100,0 0,0000370 0,0000370 0,0 0,0 500 

S. Família - Distrito 279 0,000404 100,0 0,0003229 0,0003229 0,0 0,0 500 

Aparecida - Distrito 320 0,000463 100,0 0,0003704 0,0003704 0,0 0,0 500 

ALFREDO CHAVES 6052 0,01373 100,0 0,0109833 0,0109833 13,6 70,0 452,4 

Jabaquara - Distrito 463 0,000670 100,0 0,0005359 0,0005359 64,0 70,0 276 

Alto Pongal - Distrito 492 0,000712 100,0 0,0005694 0,0005694 0,0 0,0 500 

Meaípe/T.Santos 5797  80 0,0364 0,0291 100,0 80,0 70 
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Tabela 12 - Cenário 06. 

Núcleo 
Populacional 

População 
Urbana - 2032 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de esgoto (%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado (m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento (%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito 153 0,000221 100,0 0,0001771 0,0001771 0,0 0,0 500 

Matilde - Distrito 135 0,000195 100,0 0,0001563 0,0001563 40,0 70,0 360 

Ibitiruí - Distrito 221 0,000320 100,0 0,0002558 0,0002558 40,0 70,0 360 

Crubixá - Distrito 32 0,000046 100,0 0,0000370 0,0000370 0,0 0,0 500 

S. Família - Distrito 285 0,000412 100,0 0,0003299 0,0003299 0,0 0,0 500 

Aparecida - Distrito 320 0,000463 100,0 0,0003704 0,0003704 0,0 0,0 500 

ALFREDO CHAVES 6106 0,01385 100,0 0,0110813 0,0110813 13,6 70,0 452,4 

Jabaquara - Distrito 460 0,000666 100,0 0,0005324 0,0005324 64,0 70,0 276 

Alto Pongal - Distrito 487 0,000705 100,0 0,0005637 0,0005637 0,0 0,0 500 

Meaípe/T.Santos 6138  80 0,0385 0,0308 100,0 80,0 70 
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Tabela 13 - Cenário 07. 

Núcleo 
Populacional 

População 
Urbana - 2030 

Água 
Captada 

(m3/s) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de esgoto (%) 

Volume de 
esgoto 

produzido 
(m3/s) 

Volume de 
esgoto 

coletado (m3/s) 

Índice de 
tratamento 

(%) 

Eficiência de 
tratamento (%) 

DBO 
EFL 

(mg/L) 

Urânia - Distrito 151 0,000218 100,0 0,0001748 0,0001748 100,0 70,0 150 

Matilde - Distrito 136 0,000197 100,0 0,0001574 0,0001574 100,0 70,0 150 

Ibitiruí - Distrito 223 0,000323 100,0 0,0002581 0,0002581 100,0 70,0 150 

Crubixá - Distrito 32 0,000046 100,0 0,0000370 0,0000370 100,0 70,0 150 

S. Família - Distrito 282 0,000408 100,0 0,0003264 0,0003264 100,0 70,0 150 

Aparecida - Distrito 320 0,000463 100,0 0,0003704 0,0003704 100,0 70,0 150 

ALFREDO CHAVES 6086 0,01381 100,0 0,0110450 0,0110450 100,0 70,0 150 

Jabaquara - Distrito 461 0,000667 100,0 0,0005336 0,0005336 100,0 70,0 150 

Alto Pongal - Distrito 489 0,000707 100,0 0,0005660 0,0005660 100,0 70,0 150 

Meaípe/T.Santos 6138  100 0,0385 0,0385 100,0 80,0 70 
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5.3.3. DADOS DE ENTRADA 

Cargas poluidoras a serem consideradas 

As cargas poluidoras consideradas foram divididas em: 

� Localizadas: representadas pela sede do município de Alfredo Chaves e núcleos 
populacionais dos distritos, com seus efluentes sanitários e pelas áreas urbanas das 
localidades de Meaípe e Todos os Santos, com seus efluentes sanitários. 

� Difusas: representadas pelas cargas provenientes da agropecuária, indústrias e demais 
fontes possíveis dentro da bacia, levantadas na fase de diagnóstico do plano diretor. 

Cargas localizadas 

A sede do município de Alfredo Chaves e os núcleos populacionais dos distritos foram 
devidamente locados na hidrografia, considerando seus lançamentos de forma pontual.  

Foram consideradas também as estações de tratamento existentes e projetadas, com os seus 
respectivos percentuais de atendimento e eficiência, conforme diagnóstico e prognóstico do 
plano diretor. 

Para o córrego Sarimoré, considerou-se que todo o esgoto sanitário gerado nas localidades de 
Meaípe e Todos os Santos é lançado no córrego Sarimoré, com os percentuais de tratamento e 
eficiências descritos em cada cenário.  

Cargas difusas 

Estas cargas, principalmente advindas da agropecuária, são de difícil determinação. Juntamente 
com as cargas industriais, foram consideradas de forma incremental ao longo dos rios, com 
valores definidos durante a calibração do modelo.  

A Figura 74 mostra o diagrama unifilar para os trechos modelados. 
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Figura 74 - Diagrama Unifilar – Bacia do rio Benevente – Cenário 02. 
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Dados hidráulicos dos rios 

Vazões 

Fazendo-se uso dos estudos hidrológicos realizados na fase de diagnóstico do plano diretor 
foram determinadas as vazões de interesse Q 90 e Q MLT ao longo dos trechos de rios, 
considerando também o seu aumento incremental com a distância. 

Considerou-se também os acréscimos e os decréscimos de vazão, em consequência, 
respectivamente, dos lançamentos de esgoto e das captações conhecidas respectivamente. 

Velocidade, profundidade e largura 

Estes dados foram obtidos por meio de estudos estatísticos provenientes da estação 
fluviométrica da ANA nº 57250000 existente na bacia. 

Para o córrego Sarimoré, por não haver estações fluviométricas no trecho, ou outros 
monitoramentos fluviométricos sistemáticos, os dados foram obtidos por meio de avaliação in 
loco, durante os trabalhos de campo. 

Considerou-se: 

� Velocidade: 0,41 m/s 

� Profundidade: 0,68 m 

� Largura: 8,5 m 

Dados de qualidade dos rios 

Os dados de qualidade das águas dos rios foram obtidos das 02 estações de qualidade (IEMA – 
Instituto Estadual do Meio Ambiente, números BEN1D005 e BEN1C010), dos 20 pontos de 
automonitoramento de empreendimentos e 47 medições de campo por meio de sonda e Alfakit, 
conforme localização já apresentada no Mapa 5. 

Os dados de qualidade das águas do córrego Sarimoré foram obtidos das campanhas de auto-
monitoramento da ETE – Meaípe, dos anos de 2012 e 2013. 

5.3.4. PARÂMETROS MODELADOS 

Foram modelados os seguintes parâmetros ao longo de toda a extensão do rio principal e 
tributários considerados: 

� Oxigênio dissolvido – OD 

� Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

� Coliformes Termotolerantes 
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� Nitrogênio Orgânico 

� Nitrogênio Amoniacal 

� Nitrito 

� Nitrato 

� Amônia livre 

� Fósforo inorgânico 

� Fósforo orgânico 

5.3.5. CALIBRAÇÃO DO MODELO 

Para a calibração do modelo considerou-se a vazão de referência Q MLT, com os resultados 
médios de monitoramento das 02 estações de qualidade, dos 20 pontos de automonitoramento 
de empreendimentos e 47 medições de campo por meio de sonda e Alfakit. Para o córrego 
Sarimoré tamém foram utilizados os resultados de qualidade das águas das campanhas de auto-
monitoramento da ETE – Meaípe, dos anos de 2012 e 2013. 

Nesta etapa foi possível estimar valores para as cargas difusas. 

5.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas, estatísticas básicas, gráficos de 
distribuição de frequência e de comportamento dos parâmetros estudados ao longo dos trechos 
modelados. Apresenta-se também a representação gráfica para as classificações alcançadas 
em cada cenário modelado, segundo a Resolução CONAMA 357/2008. 

O modelo foi aplicado para os cenários 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. A vazão considerada foi a 
vazão de referência Q90. 

Vale ressaltar que, todos os resultados apresentados dizem respeito ao trecho de 3,3 km do 
córrego Sarimoré, começando a 1,7 km  a montante da área urbana, até sua foz no oceano. 

Para facilitar a comparação entre os cenários, os resultados são apresentados também 
agrupados por parâmetro de qualidade (DBO, OD, Nitrogênio, Fósforo e Coliformes 
Termotolerantes), conforme se segue. 

Com relação à vazão do córrego Sarimoré, não foram encontradas variações significativas entre 
os cenários. O Gráfico 2 ilustra a evolução da vazão ao longo do trecho de 3,3 km modelado. 
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Gráfico 2 – Vazão – Q90 – Córrego Sarimoré 

 

5.4.1. CENÁRIO 01: Q 90 ATUAL 

A Figura 75 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro “Coliformes 
Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a classificação 
para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, uma vez que, 
no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 

A Figura 76, Figura 77, Figura 78 e Figura 79 ilustram a classificação, individualmente, para os 
parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Observa-se que, para a vazão de referência Q 90, a classificação real, de campo, é 
predominantemente nas classes 1 e 2, excetuando a calha principal do rio Benevente, a jusante 
de sede de Alfredo Chaves até sua foz, que apresenta classificação na classe 4.  Este fato é 
compreensível, tendo em vista o lançamento do esgoto sanitário da sede de Alfredo Chaves com 
elevada concentração de coliformes. 

Dos trechos modelados, as bacias dos rios São Joaquim e Caco do Pote, apresentam a melhor 
qualidade, com a predominância de classificação geral na classe 1. 

As sub-bacias do Alto Benevente, rio Pongal e Batatal apresentam predominância de 
classificação na classe 2, com destaque apenas para uma pequeno trecho a jusante do distrito 
de Aparecida, no rio Batatal, que apresenta classificação na classe 3. 
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Figura 75 - CF - Q90 Atual. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 76 - DBO - Q90 Atual. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 77 - OD - Q90 Atual. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 78 - P - Q90 Atual. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 79 - NH3 - Q90 Atual. 

Fonte: Lume, 2013. 



 

 

Página | 115 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 76), verifica-se que, de maneira geral, 
há baixa concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância da classificação 
na classe 1. Apenas curtos trechos, a jusante do distrito de Ibitiruí, no rio Santa Maria e a jusante 
do distrito de Aparecida, no rio Batatal, apresentaram classificação na classe 2. 

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 77), verifica-se que, de maneira geral, há 
ótima oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a classificação exclusivamente na classe 
1.  

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 78), verifica-se que, de maneira 
geral, ele não é um problema na bacia, sendo a classificação também exclusivamente na classe 
1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 79), verifica-se que, 
de maneira geral, ele não é um problema na bacia, sendo a classificação também exclusivamente 
na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 14 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 14 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,22 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,44 E+02 

MÁXIMO 7,90 3,0 0,12 0,01 0,40 0,033 1,03 E+04 

 

A Tabela 15 apresenta o percentual de extensão do curso d’água dentro dos limites previstos na 

legislação para a classe 2. 

Tabela 15 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro 
dos padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 
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Analisando-se a Tabela 15 acima, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes 
Termotolerantes” como o limitante para o enquadramento. Observa-se 61,3 % da extensão total 
da calha do rio Benevente, com classificação superior a classe 2. 

A Figura 80 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 80 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013.
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Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 16 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 16 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,1 0,05 0,00 0,30 0,018 5,99E+02 

A Tabela 17 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 17 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 17, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. 

A Figura 81 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 81 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 18 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do ribeirão São Joaquim. 

Tabela 18 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,75E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,015 1,99E+02 

A Tabela 19 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 19 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 19, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. 
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A Figura 82 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 82 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A modelagem foi feita para o leito principal do rio Batatal, desde sua nascente, a montante do 
distrito de Aparecida, até sua foz no rio Benevente. 

A Tabela 20 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 
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Tabela 20 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,33 2,4 0,03 0,00 0,30 0,010 2,92E+02 

MÁXIMO 7,48 3,4 0,07 0,00 0,30 0,026 1,46E+03 

A Tabela 21 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 21 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,5 

Analisando-se a Tabela 21, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. Apenas um pequeno trecho a jusante do distrito de 
Aparecida apresenta classificação superior à classe 2. 

A Figura 83 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 83 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 22 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 22 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,41 2,3 0,03 0,00 0,30 0,010 7,23E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,04 0,00 0,30 0,010 9,92E+00 

A Tabela 23 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 23 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 23, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. 

A Figura 84 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 84 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A modelagem foi feita para o leito principal do rio Pongal, desde sua nascente, a montante do 
distrito de Alto Pongal, até sua confluência com o rio Benevente. 

A Tabela 24 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

 

 



 

 

Página | 123 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

Tabela 24 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,3 0,03 0,00 0,30 0,010 4,27E+02 

MÁXIMO 7,95 3,0 0,04 0,00 0,30 0,010 4,98E+02 

A Tabela 25 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 25 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 25, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. 

A Figura 85 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 85 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré 

O Gráfico 3 e a Tabela 26 apresentam o percentual da extensão do trecho modelado dentro dos 
limites legais previstos para a classe 2, para cada parâmetro contemplado. 

 

Gráfico 3 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 
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Tabela 26 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

%  100,0 63,6 63,6 100,0 100,0 63,6 57,6 

É possível verificar que a maior parte do trecho estudado encontra-se acima dos limites previstos 
para classe 2 para os parâmetros DBO, N amoniacal, Fósforo total e Coliformes Termotolerantes. 

A Tabela 27 apresenta os valores máximo, médio e mínimo encontrados para os parâmetros de 
qualidade dentro do trecho modelado. 

Tabela 27 - Estatísticas básicas para os parâmetros modelados no trecho 
PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 5,79 2,9 0,03 0,00 0,00 0,017 3,26E+02 

MÁXIMO 8,06 26,9 4,67 0,05 0,01 0,759 3,20E+06 

Verifica-se que a qualidade das águas do córrego Sarimoré encontra-se comprometida pelo 
lançamento de esgoto sanitário, sem o devido tratamento, das localidades de Meaípe e Todos 
os Santos.  

Esta situação é especialmente preocupante quando analisa-se o parâmetro Coliformes e suas 
implicações à saúde pública. 

5.4.2. CENÁRIO 02: Q 90 - 100% DE ESGOTO - 2012 

No Cenário 02, considerou-se que todo o esgoto gerado alcança, de alguma forma, os cursos 
d’água. No Cenário 01, vários dos distritos dispunham seu esgoto em fossas, sem lançamentos 
em cursos d’água. Mesmo os núcleos populacionais, que no Cenário 01, lançavam seus esgotos 
parcialmente em cursos d’água, agora, no Cenário 02, lançam seus esgotos integralmente. 

A Figura 86 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro “Coliformes 
Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a classificação 
para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, uma vez que, 
no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 

A Figura 87, Figura 88, Figura 89 e Figura 90 ilustram a classificação, individualmente, para os 
parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Nota-se que a classificação geral da calha principal do rio Benevente não sofreu grandes 
modificações quando se compara os dois primeiros cenários. Já seus tributários, principalmente 
aqueles que atualmente fazem uso de fossas, apresentaram mudanças significativas na sua 
classificação. 
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Na bacia do rio São Joaquim, a classificação do rio ribeirão São Joaquim passou a ser na classe 
2, deste o distrito de Crubixá, até a confluência com o rio Benevente (no Cenário 01 era classe 
1). Na calha do rio Santa Maria não houve mudanças significativas. 

Na bacia do rio Batatal, a mudança se apresenta apenas no aumento do comprimento do trecho 
classificado como classe 3, à jusante do distrito de Aparecida. 

Na bacia do rio Caco do Pote, a classificação do rio Caco do Pote passou a ser na classe 2, 
deste o distrito de Sagrada Família, até a confluência com o rio Benevente (no Cenário 01 era 
classe 1). 

Na bacia do rio Pongal, a classificação do rio Pongal passou a apresentar trechos nas classes 
4, 3 e 2, deste o distrito de Alto Pongal, até a confluência com o rio Benevente (no Cenário 01 
toda a sua extensão tinha classificação na classe 2). 
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Figura 86 - CF - Q90 - 100% de esgoto – 2012. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 87 - DBO - Q90- 100% de esgoto – 2012. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 88 - OD - Q90 - 100% de esgoto – 2012. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 89 - P - Q90 - 100% de esgoto – 2012. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 90 - NH3 - 100% de esgoto – 2012. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 87), verifica-se que, de maneira geral, 
continua havendo baixa concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância 
da classificação na classe 1, com poucos e curtos trechos na classe 2. Neste cenário, os trechos 
classificados na classe 2 aparecem a jusante de todos os núcleos populacionais considerados. 

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 88), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário não afetaram este parâmetro. De maneira 
geral, continua havendo uma ótima oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a 
classificação exclusivamente na classe 1.  

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 89), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este parâmetro. De 
maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a classificação 
também exclusivamente na classe 1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 90), verifica-se que 
os novos lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este 
parâmetro. De maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a 
classificação também exclusivamente na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 28 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 28 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,21 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,76E+02 

MÁXIMO 7,90 3,1 0,12 0,02 0,40 0,037 1,28E+04 

A Tabela 29 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 
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Tabela 29 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro 
dos padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 

 

Analisando-se a Tabela 29, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como o limitante para o enquadramento. Não ocorreram mudanças significativas neste cenário 
quanto comparado com o Cenário 01. 

A Figura 91 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 91 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 30 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 30 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,2 0,06 0,00 0,30 0,020 7,47E+02 

A Tabela 31 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 31 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 31, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. Para esta sub-bacia, é possível perceber um ligeiro aumento dos 
Coliformes Termotolerantes quando comparados com o Cenário 01. 

A Figura 92 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 92 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 32 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado. 
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Tabela 32 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,86E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,016 2,62E+02 

A Tabela 33 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 33 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 33, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. Para esta sub-bacia, percebe-se um ligeiro aumento dos Coliformes 
Termotolerantes quando comparados com o Cenário 01. 

A Figura 93 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 93 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A Tabela 34 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 

Tabela 34 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,32 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,92E+02 

MÁXIMO 7,48 4,0 0,10 0,00 0,30 0,043 2,62E+03 

A Tabela 35 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 35 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 

Analisando-se a Tabela 35, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. Quando se compara com o Cenário 01, observa-se um 
aumento do comprimento do trecho que não é classificado como classe 2. 

A Figura 94 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 94 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 36 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 36 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,39 2,4 0,03 0,00 0,30 0,010 8,45E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,06 0,00 0,30 0,020 7,43E+02 
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A Tabela 37 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 37 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 37, verifica-se a classificação mínima na classe 2 para todos os 
parâmetros modelados. Para esta sub-bacia, observa-se um ligeiro aumento dos Coliformes 
Termotolerantes quando comparados com o Cenário 01. 

A Figura 95 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 95 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A modelagem foi feita para o leito principal do rio Pongal, de sua nascente, a montante do distrito 
de Alto Pongal, até a confluência com o Benevente. 

A Tabela 38 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

Tabela 38 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 4,87E+02 

MÁXIMO 7,93 5,7 0,20 0,00 0,30 0,090 6,18E+03 

A Tabela 39 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 39 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0 

Analisando-se a Tabela 39, observa-se o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante 
para o enquadramento. Após se considerar o lançamento de esgoto do distrito de Alto Pongal, 
verificou-se um aumento significativo dos trechos não classificados na classe 2. 

A Figura 96 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 96 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré  

Mesma situação do Cenário 01. 

 

5.4.3. CENÁRIO 03: Q 90 - 100% DE ESGOTO - 2017 

No Cenário 03, considerou-se que todo o esgoto gerado alcança, de alguma forma, os cursos 
d’água. A diferença do Cenário 03 para o Cenário 02 está principalmente na evolução 
populacional. Não foram consideradas ampliações nos sistemas de tratamento de esgoto 
sanitário. 
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A Figura 97 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro “Coliformes 
Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a classificação 
para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, uma vez que, 
no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 

A Figura 98, Figura 99, Figura 100 e Figura 101 ilustram a classificação, individualmente, para 
os parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Nota-se que a classificação geral da calha principal do rio Benevente não sofreu grandes 
modificações quando comparada com os dois primeiros cenários. As modificações nos tributários 
também foram pouco significativas 

Na bacia do rio São Joaquim, a classificação do rio ribeirão São Joaquim continua sendo na 
classe 1 até a sede do distrito de Crubixá, de onde segue como classe 2 até a confluência com 
o rio Benevente. Na calha do rio Santa Maria não houve mudanças significativas. 

Na bacia do rio Batatal, o comprimento do trecho classificado como classe 3, a jusante do distrito 
de Aparecida, não sofreu mudanças. 

Na bacia do rio Caco do Pote, a classificação do rio Caco do Pote também não sofreu 
modificações. 

Na bacia do rio Pongal, a classificação do rio Pongal continua apresentando trechos nas classes 
4, 3 e 2 , deste o distrito de Alto Pongal, até a confluência com o rio Benevente. 
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Figura 97 - CF - Q90 - 100% de esgoto – 2017. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 98 - DBO - Q90 - 100% de esgoto – 2017. 

Fonte: Lume, 2013. 



 

 

Página | 145 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

 
Figura 99 - OD - Q90 - 100% de esgoto – 2017. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 100 - P - Q90 - 100% de esgoto – 2017. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 101 - NH3 - 100% de esgoto – 2017. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 98), verifica-se que, de maneira geral, 
continua havendo baixa concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância 
da classificação na classe 1, com poucos e curtos trechos na classe 2. Neste cenário, não houve 
modificações significativas, para este parâmetro, quando se compara com o cenário anterior. 

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 99), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário não afetaram este parâmetro. De maneira 
geral, continua havendo uma ótima oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a 
classificação exclusivamente na classe 1.  

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 100), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este parâmetro. De 
maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a classificação 
também exclusivamente na classe 1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 101), verifica-se que 
os novos lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este 
parâmetro. De maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a 
classificação também exclusivamente na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 40 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 40 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,21 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,78E+02 

MÁXIMO 7,90 3,1 0,13 0,02 0,40 0,038 1,32E+04 

A Tabela 41 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 
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Tabela 41 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 

Analisando-se a Tabela 41, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como o limitante para o enquadramento. 

A Figura 102 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

 

  

  



 

 

Página | 150 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

  

Figura 102 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 42 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 42 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,2 0,06 0,00 0,30 0,020 7,06E+02 

A Tabela 43 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 43 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 103 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 103 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 44 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do ribeirão Fundo. 
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Tabela 44 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,86E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,016 2,62E+02 

A Tabela 45 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 45 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 104 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 104 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A Tabela 46 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 

Tabela 46 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,32 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,92E+02 

MÁXIMO 7,48 4,0 0,10 0,00 0,30 0,043 2,62E+03 

A Tabela 47 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 47 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 

Analisando-se a Tabela 47, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. 

A Figura 105 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 105 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 48 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 48 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,39 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 8,45E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,06 0,00 0,30 0,021 7,94E+02 
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A Tabela 49 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 49 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 106 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 106 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 
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Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A Tabela 50 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

Tabela 50 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 4,87E+02 

MÁXIMO 7,94 5,6 0,20 0,00 0,30 0,088 6,01E+03 

A Tabela 51 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 51 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0 

Analisando-se a Tabela 51, observa-se os parâmetros “Coliformes Termotolerantes”, DBO e 
Fósforo como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 107 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 107 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré 

O Gráfico 4 e a Tabela 52 apresentam o percentual da extensão do trecho modelado dentro dos 
limites legais previstos para a classe 2, para cada parâmetro contemplado. 

 

Gráfico 4 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 
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Tabela 52 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

%  100,0 63,6 63,6 100,0 100,0 63,6 57,6 

É possível verificar que o percentual de atendimento à classe 2 não muda neste cenário, apesar 
do aumento da população. O que ocorre é o aumento dos valores máximos para todos os 
parâmetros estudados (exceto OD), conforme pode ser evidenciado na tabela que se segue. Ou 
seja, a situação que já estava ruim, com o aumento da população, fica ainda pior. 

A Tabela 53 apresenta os valores máximo, médio e mínimo encontrados para os parâmetros de 
qualidade dentro do trecho modelado. 

Tabela 53 - Estatísticas básicas para os parâmetros modelados no trecho 
PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 5,73 2,9 0,03 0,00 0,00 0,017 3,26E+02 

MÁXIMO 8,06 28,1 4,82 0,05 0,01 0,797 3,37E+06 

 

5.4.4. CENÁRIO 04: Q 90 - 100% DE ESGOTO - 2022 

No Cenário 04, considerou-se que todo o esgoto gerado alcança, de alguma forma, os cursos 
d’água. A diferença do Cenário 04 para o Cenário 03 está principalmente na evolução 
populacional. Não foram consideradas ampliações nos sistemas de tratamento de esgoto 
sanitário. 

A Figura 108 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro 
“Coliformes Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a 
classificação para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, 
uma vez que, no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 

A Figura 109, Figura 110, Figura 111 e Figura 112 ilustram a classificação, individualmente, para 
os parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Nota-se que a classificação geral da calha principal do rio Benevente não sofreu grandes 
modificações quando comparada com os três primeiros cenários. As modificações nos tributários 
também foram pouco significativas 
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Figura 108 - CF - Q90 - 100% de esgoto – 2022. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 109 - DBO - Q90 - 100% de esgoto – 2022. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 110 - OD - Q90 - 100% de esgoto – 2022. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 111 - P - Q90 - 100% de esgoto – 2022. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 112 - NH3 - 100% de esgoto – 2022. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 109), verifica-se que, de maneira geral, 
continua havendo baixa concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância 
da classificação na classe 1, com poucos e curtos trechos na classe 2. Neste cenário, não houve 
modificações significativas, para este parâmetro, quando se compara com o cenário anterior. 

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 110), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário não afetaram este parâmetro. De maneira 
geral, continua havendo uma ótima oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a 
classificação exclusivamente na classe 1.  

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 111), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este parâmetro. De 
maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a classificação 
também exclusivamente na classe 1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 112), verifica-se que 
os novos lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este 
parâmetro. De maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a 
classificação também exclusivamente na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 54 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 54 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,21 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,80E+02 

MÁXIMO 7,90 3,1 0,13 0,02 0,40 0,038 1,34E+04 

A Tabela 55 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 
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Tabela 55 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 

 

Analisando-se a Tabela 55, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como o limitante para o enquadramento. 

A Figura 113 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 113 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 56 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 56 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,2 0,05 0,00 0,30 0,019 6,83E+02 

A Tabela 57 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 Tabela 57 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 114 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 114 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 58 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do ribeirão Fundo. 
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Tabela 58 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,86E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,016 2,62E+02 

A Tabela 59 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 59 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 115 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 115 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A Tabela 60 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 

Tabela 60 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,32 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,92E+02 

MÁXIMO 7,48 4,0 0,10 0,00 0,30 0,043 2,62E+03 

A Tabela 61 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 61 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 

Analisando-se a Tabela 61, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. 

A Figura 116 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 116 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 62 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 62 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,39 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 8,45E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,06 0,00 0,30 0,021 8,21E+02 
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A Tabela 63 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 63 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 117 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 117 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 
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Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A Tabela 64 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

Tabela 64 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 4,87E+02 

MÁXIMO 7,94 5,6 0,19 0,00 0,30 0,086 5,91E+03 

A Tabela 65 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 65 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26,9 

Analisando-se a Tabela 65, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” se mantem como limitante 
para o enquadramento. 

A Figura 118 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 118 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré 

Neste cenário foi considerada uma cobertura da coleta e do tratamento de esgoto de 80%. O 
Gráfico 5 e a Tabela 66 apresentam o percentual da extensão do trecho modelado dentro dos 
limites legais previstos para a classe 2, para cada parâmetro contemplado. 

 

Gráfico 5 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

 

100,0

63,6 63,6 63,6
57,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli

P
o

rc
en

ta
g

em
 (

%
)

PORCENTAGEM DA EXTENSÃO DO TRECHO DENTRO DOS PADRÕES - Classe 2



 

 

Página | 174 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

Tabela 66 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

%  100,0 63,6 63,6 100,0 100,0 63,6 57,6 

É possível verificar que o percentual de atendimento à classe 2 não muda neste cenário, apesar 
do aumento da cobertura de coleta e tratamento de esgoto. No entanto, pode-se observar uma 
queda bastante significativa na concentração de todos os parâmetros estudados (com exceção 
do OD), conforme pode ser evidenciado na tabela que se segue. 

A intervenção proposta neste cenário ainda não é o suficiente para resolver o problema, mas já 
provoca uma melhoria significativa nas águas do córrego Sarimoré. 

A Tabela 67 apresenta os valores máximo, médio e mínimo encontrados para os parâmetros de 
qualidade dentro do trecho modelado. 

Tabela 67 - Estatísticas básicas para os parâmetros modelados no trecho 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 5,98 2,9 0,03 0,00 0,00 0,017 3,26E+02 

MÁXIMO 8,06 16,7 4,67 0,05 0,01 0,783 1,50E+06 

 

5.4.5. CENÁRIO 05: Q 90 - 100% DE ESGOTO - 2027 

No Cenário 05, considerou-se que todo o esgoto gerado alcança, de alguma forma, os cursos 
d’água. A diferença do Cenário 05 para o Cenário 04 está principalmente na evolução 
populacional. Não foram consideradas ampliações nos sistemas de tratamento de esgoto 
sanitário. 

A Figura 119 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro 
“Coliformes Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a 
classificação para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, 
uma vez que, no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 

A Figura 120, Figura 121, Figura 122 e Figura 123 ilustram a classificação, individualmente, para 
os parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Nota-se que a classificação geral da calha principal do rio Benevente não sofreu grandes 
modificações quando comparada com os cenários anteriores. As modificações nos tributários 
também foram pouco significativas. 
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Figura 119 - CF - Q90 - 100% de esgoto – 2027. 

Fonte: Lume, 2013.
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Figura 120 - DBO - Q90 - 100% de esgoto – 2027. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 121 - OD - Q90 - 100% de esgoto – 2027. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 122 - P - Q90 - 100% de esgoto – 2027. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 123 - NH3 - 100% de esgoto – 2027. 

Fonte: Lume, 2013.
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Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 120), verifica-se que, de maneira geral, 
continua havendo baixa concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância 
da classificação na classe 1, com poucos e curtos trechos na classe 2. Neste cenário, não houve 
modificações significativas, para este parâmetro, quando se compara com o cenário anterior. 

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 121), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário não afetaram este parâmetro. De maneira 
geral, continua havendo uma ótima oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a 
classificação exclusivamente na classe 1.  

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 122), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este parâmetro. De 
maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a classificação 
também exclusivamente na classe 1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 123), verifica-se que 
os novos lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este 
parâmetro. De maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a 
classificação também exclusivamente na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 68 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 68 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,21 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,79E+02 

MÁXIMO 7,90 3,1 0,13 0,02 0,40 0,038 1,35E+04 

A Tabela 69 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 
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Tabela 69 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 

 

Analisando-se a Tabela 69, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como o limitante para o enquadramento. 

A Figura 124 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 124 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 70 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 70 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,1 0,05 0,00 0,30 0,019 6,63E+02 

A Tabela 71 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 71 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 125 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 125 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 72 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do ribeirão Fundo. 
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Tabela 72 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,86E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,016 2,62E+02 

A Tabela 73 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

 
Tabela 73 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 126 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 126 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A Tabela 74 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 

Tabela 74 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,32 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,92E+02 

MÁXIMO 7,48 4,0 0,10 0,00 0,30 0,043 2,62E+03 

A Tabela 75 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 75 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 

Analisando-se a Tabela 75, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. 

A Figura 127 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 127 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 76 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 76 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,39 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 8,45E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,06 0,00 0,30 0,022 8,42E+02 
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A Tabela 77 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 77 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 128 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 128 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 
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Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A Tabela 78 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

Tabela 78 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 4,87E+02 

MÁXIMO 7,94 5,5 0,19 0,00 0,30 0,085 5,83E+03 

A Tabela 79 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 79 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,8 

Analisando-se a Tabela 79, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” se mantem como limitante 
para o enquadramento. 

A Figura 129 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 129 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré 

O Gráfico 6 e a Tabela 80 apresentam o percentual da extensão do trecho modelado dentro dos 
limites legais previstos para a classe 2, para cada parâmetro contemplado. 

 

Gráfico 6 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 
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Tabela 80 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

%  100,0 63,6 63,6 100,0 100,0 63,6 57,6 

É possível verificar que o percentual de atendimento à classe 2 não muda neste cenário, apesar 
do aumento da população. O que ocorre é o aumento dos valores máximos para todos os 
parâmetros estudados (exceto OD), conforme pode ser evidenciado na tabela que se segue. 

A Tabela 81 apresenta os valores máximo, médio e mínimo encontrados para os parâmetros de 
qualidade dentro do trecho modelado. 

Tabela 81 - Estatísticas básicas para os parâmetros modelados no trecho 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 5,93 2,9 0,03 0,00 0,00 0,017 3,26E+02 

MÁXIMO 8,06 17,4 4,83 0,05 0,01 0,822 1,58E+06 

 

5.4.6. CENÁRIO 06: Q 90 - 100% DE ESGOTO - 2032 

No Cenário 06, considerou-se que todo o esgoto gerado alcança, de alguma forma, os cursos 
d’água. A diferença do Cenário 06 para o Cenário 05 está principalmente na evolução 
populacional. Não foram consideradas ampliações nos sistemas de tratamento de esgoto 
sanitário. 

A Figura 130 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro 
“Coliformes Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a 
classificação para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, 
uma vez que, no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 

A Figura 131, Figura 132, Figura 133 e Figura 134 ilustram a classificação, individualmente, para 
os parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Nota-se que a classificação geral da calha principal do rio Benevente não sofreu grandes 
modificações quando comparada com os dois primeiros cenários. As modificações nos tributários 
também foram pouco significativas. 
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Figura 130 - CF - Q90 - 100% de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 131 - DBO - Q90 - 100% de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 132 - OD - Q90 - 100% de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 133 - P - Q90 - 100% de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 134 - NH3 - 100% de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013.
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Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 131), verifica-se que, de maneira geral, 
continua havendo baixa concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância 
da classificação na classe 1, com poucos e curtos trechos na classe 2. Neste cenário, não houve 
modificações significativas, para este parâmetro, quando se compara com o cenário anterior. 

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 132), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário não afetaram este parâmetro. De maneira 
geral, continua havendo uma ótima oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a 
classificação exclusivamente na classe 1.  

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 133), verifica-se que os novos 
lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este parâmetro. De 
maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a classificação 
também exclusivamente na classe 1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 134), verifica-se que 
os novos lançamentos de esgoto considerados neste cenário, também não afetaram este 
parâmetro. De maneira geral, ele continua não sendo um problema na bacia, continuando a 
classificação também exclusivamente na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 82 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 82 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,21 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,78E+02 

MÁXIMO 7,90 3,1 0,13 0,02 0,40 0,038 1,37E+04 

A Tabela 83 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 
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Tabela 83 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 

Analisando-se a Tabela 83, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como o limitante para o enquadramento. 

A Figura 135 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 135 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 84 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 84 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,1 0,05 0,00 0,30 0,019 6,49E+02 

A Tabela 85 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 85 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 136 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 136 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 86 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do ribeirão São Joaquim. 

Tabela 86 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,86E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,016 2,62E+02 

A Tabela 87 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 87 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 137 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 137 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A Tabela 88 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 
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Tabela 88 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,32 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 2,92E+02 

MÁXIMO 7,48 4,0 0,10 0,00 0,30 0,043 2,62E+03 

A Tabela 89 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 89 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 

Analisando-se a Tabela 89, confirma-se, novamente, o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. 

A Figura 138 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 138 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 90 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 90 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,39 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 8,45E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,06 0,00 0,30 0,022 8,60E+02 

A Tabela 91 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 91 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Figura 139 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 139 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A Tabela 92 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

Tabela 92 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 4,87E+02 

MÁXIMO 7,94 5,5 0,19 0,00 0,30 0,084 5,78E+03 

A Tabela 93 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 93 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,8 

Analisando-se a Tabela 93, observa-se novamente o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” 
como limitante para o enquadramento. 
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A Figura 140 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 140 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré 

O Gráfico 7 e a Tabela 94 apresentam o percentual da extensão do trecho modelado dentro dos 
limites legais previstos para a classe 2, para cada parâmetro contemplado. 
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Gráfico 7 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

 

Tabela 94 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

%  100,0 63,6 63,6 100,0 100,0 63,6 57,6 

É possível verificar que o percentual de atendimento à classe 2 não muda neste cenário, apesar 
do aumento da população. O que ocorre é o aumento dos valores máximos para todos os 
parâmetros estudados (exceto OD), conforme pode ser evidenciado na tabela que se segue. 

A Tabela 95 apresenta os valores máximo, médio e mínimo encontrados para os parâmetros de 
qualidade dentro do trecho modelado. 

Tabela 95 - Estatísticas básicas para os parâmetros modelados no trecho 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 5,88 2,9 0,03 0,00 0,00 0,017 3,26E+02 

MÁXIMO 8,06 18,1 4,99 0,05 0,01 0,863 1,66E+06 

 

5.4.7. CENÁRIO 07: COLETA E TRATAMENTO SECUNDÁRIO TOTAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO PARA TODOS OS NÚCLEOS URBANOS EM 2032. 

Este cenário contempla o ano de 2032, com a universalização da coleta e do tratamento do 
esgoto sanitário. 

A Figura 141 ilustra a classificação, para os trechos modelados, segundo o parâmetro 
“Coliformes Termotolerantes”, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Salienta-se que a 
classificação para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” coincide com a classificação geral, 
uma vez que, no presente caso, este é o parâmetro limitante para classificação. 
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A Figura 142, Figura 143, Figura 144 e Figura 145 ilustram a classificação, individualmente, para 
os parâmetros DBO, OD, P e Nitrogênio Amoniacal, respectivamente. 

Observa-se que, para a vazão de referência Q 90, a classificação real, de campo, para este 
cenário, é predominantemente nas classes 1 e 2. A calha principal do rio Benevente aparece 
quase inteiramente classificada na classe 2, apenas com um pequeno trecho, a jusante do 
ribeirão São Joaquim, na classe 1. 

Os rios São Joaquim, Santa Maria e Caco do Pote apresentam classificação inteiramente na 
classe 1. 

Já os rios Batatal e Pongal apresentam classificação inteiramente na classe 2. 

A grande melhoria na qualidade da água, sobretudo para o parâmetro “Coliformes 
Termotolerantes" é resultado direto da universalização da coleta e do tratamento de esgotos para 
este cenário. 
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Figura 141 - CF - Q90 Universalização de coleta e tratamento de esgoto – 2032 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 142 - DBO - Q90 Universalização de coleta e tratamento de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 143 - OD - Q90 Universalização de coleta e tratamento de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 144 - P - Q90 Universalização de coleta e tratamento de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Figura 145 - NH3 - Q90 Universalização de coleta e tratamento de esgoto – 2032. 

Fonte: Lume, 2013. 
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Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 142), verifica-se uma baixíssima 
concentração de matéria orgânica, sendo a classificação das águas dos trechos modelados 
inteiramente na classe 1.  

Oxigênio Dissolvido 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 143), verifica-se uma ótima oferta de 
oxigênio dissolvido no ambiente aquático, sendo a classificação das águas dos trechos 
modelados inteiramente na classe 1. 

Fósforo – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Fósforo” (Figura 144), verifica-se a sua baixíssima 
concentração na bacia, sendo a classificação também exclusivamente na classe 1. 

Nitrogênio amoniacal 

Analisando-se individualmente o parâmetro “Nitrogênio amoniacal” (Figura 145), verifica-se a sua 
baixíssima concentração na bacia, sendo a classificação também exclusivamente na classe 1. 

Calha principal do rio Benevente 

A Tabela 96 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 96 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,23 2,5 0,03 0,00 0,30 0,010 1,96E+02 

MÁXIMO 7,90 3,0 0,11 0,01 0,40 0,030 5,34E+02 

A Tabela 97 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 97 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 97, confirma-se, novamente, a ótima qualidade das águas para este 
cenário, com a totalidade dos trechos abaixo dos limites fixados para a classe 2. 
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Notar o valor máximo encontrado para DBO de 3 mg/l e o valor mínimo para OD de 7,23 mg/l. 
Mesmo os “Coliformes Termotolerantes”, apresentam valor máximo de 534 NMP/100 ml. 

A Figura 146 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 146 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 
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Rio Santa Maria - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 98 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 98 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,73 2,9 0,03 0,00 0,30 0,010 8,67E+00 

MÁXIMO 7,79 3,0 0,05 0,00 0,30 0,015 7,35E+01 

A Tabela 99 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 1. 

Tabela 99 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 98 e a Tabela 99, confirma-se, novamente, a ótima qualidade das águas 
para este cenário, com a totalidade dos trechos abaixo dos limites fixados para a classe 1. 

Notar o valor máximo encontrado para DBO de 3 mg/l e o valor mínimo para OD de 7,73 mg/l. 
Mesmo os “Coliformes Termotolerantes”, apresentam valor máximo de 73 NMP/100 ml. 

A Figura 147 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 147 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso  
Fonte: Lume, 2013. 

Rio São Joaquim - Bacia do ribeirão São Joaquim 

A Tabela 100 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do ribeirão São Joaquim. 

Tabela 100 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,68 1,2 0,12 0,00 0,60 0,015 1,78E+02 

MÁXIMO 7,80 1,5 0,13 0,00 0,60 0,016 1,99E+02 

A Tabela 101 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 1. 

Tabela 101 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 101, confirma-se, novamente, a ótima qualidade das águas para este 
cenário, com a totalidade dos trechos abaixo dos limites fixados para a classe 1. 
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Notar o valor máximo encontrado para DBO de 1,5 mg/l e o valor mínimo para OD de 7,68 mg/l. 
Mesmo os “Coliformes Termotolerantes”, apresentam valor máximo de 200 NMP/100 ml. 

A Figura 148 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  

  

  

  

Figura 148 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Batatal - Bacia do rio Batatal 

A Tabela 102 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Batatal. 
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Tabela 102 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,33 2,4 0,03 0,00 0,30 0,010 2,87E+02 

MÁXIMO 7,48 3,2 0,07 0,00 0,30 0,030 5,24E+02 

A Tabela 103 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 103 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 102 e Tabela 103, confirma-se, novamente, a ótima qualidade das águas 
para este cenário, com a totalidade dos trechos abaixo dos limites fixados para a classe 2. 

Notar o valor máximo encontrado para DBO de 3,2 mg/l e o valor mínimo para OD de 7,33 mg/l. 
Mesmo os “Coliformes Termotolerantes”, apresentam valor máximo de 524 NMP/100 ml. 

A Figura 149 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 149 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Caco do Pote – Bacia do rio Caco do Pote 

A Tabela 104 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Caco do Pote. 

Tabela 104 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,40 2,4 0,03 0,00 0,30 0,010 8,45E+00 

MÁXIMO 7,49 3,0 0,05 0,00 0,30 0,017 9,27E+01 

A Tabela 105 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 1. 

Tabela 105 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se a Tabela 104 e a Tabela 105, confirma-se, novamente, a ótima qualidade das 
águas para este cenário, com a totalidade dos trechos abaixo dos limites fixados para a classe 
1. 

Notar o valor máximo encontrado para DBO de 3 mg/l e o valor mínimo para OD de 7,40 mg/l. 
Mesmo os “Coliformes Termotolerantes”, apresentam valor máximo de 93 NMP/100 ml. 

A Figura 150 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 150 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Rio Pongal – Bacia do rio Pongal 

A Tabela 106 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 
trecho modelado do rio Pongal. 

Tabela 106 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados. 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,53 2,4 0,03 0,00 0,30 0,010 4,70E+02 

MÁXIMO 7,95 3,6 0,13 0,00 0,30 0,055 1,02E+03 
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A Tabela 107 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites previstos 
na legislação para a classe 2. 

Tabela 107 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação. 

PARÂMETRO 
OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos 
padrões 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 

Analisando-se a Tabela 106 e a Tabela 107, confirma-se, novamente, a ótima qualidade das 
águas para este cenário, com a quase totalidade dos trechos abaixo dos limites fixados para a 
classe 2. Apenas nas proximidade do lançamento de esgotos do distrito de Alto Pongal a 
classificação é superior à classe 2. 

Notar o valor máximo encontrado para DBO de 3,6 mg/l e o valor mínimo para OD de 7,53 mg/l. 
Mesmo os “Coliformes Termotolerantes”, apresentam valor máximo de 1020 NMP/100 ml. 

A Figura 151 apresenta os perfis de concentração, para alguns dos parâmetros estudados, ao 
longo do percurso.  
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Figura 151 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso. 
Fonte: Lume, 2013. 

Córrego Sarimoré 

Neste cenário considerou-se a universalização da coleta e do tratamento de esgoto sanitário na 
bacia, com as eficiências de tratamento compatíveis com o tratamento de nível secundário. 

O Gráfico 8 e a Tabela 108 apresentam o percentual da extensão do trecho modelado dentro 
dos limites legais previstos para a classe 2, para cada parâmetro contemplado. 

 

Gráfico 8 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 
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Tabela 108 – Percentual da extensão do trecho dentro da classe 2 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

%  100,0 63,6 63,6 100,0 100,0 63,6 57,6 

É possível verificar que esta intervenção ainda não é o suficiente para mudar o enquadramento 
do curso d’água, mas provoca uma melhora significativa na qualidade de suas águas, conforme 
pode ser observado na tabela abaixo. 

A Tabela 109 apresenta os valores máximo, médio e mínimo encontrados para os parâmetros 
de qualidade dentro do trecho modelado. 

Tabela 109 - Estatísticas básicas para os parâmetros modelados no trecho 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 6,05 2,9 0,03 0,00 0,00 0,017 3,26E+02 

MÁXIMO 8,06 11,4 4,83 0,05 0,01 0,835 5,93E+05 

 

5.4.8. COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS 

Rio Benevente 

O Gráfico 9 apresenta os percentuais de extensão do rio Benevente que atendem à classificação 
para classe 2, segundo os cenários modelados. 

 
Gráfico 9 - Percentuais de atendimento para classe 2 (7 cenários – Benevente). 

Fonte: Lume, 2013. 

Verifica-se que os cenários de 1 a 6 não apresentam diferenças, uma vez que o parâmetro 
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de forma significativa nestes cenários. Apenas o cenário 7 traz uma modificação considerável, o 
que afirma mais uma vez a importância da universalização da coleta e do tratamento de esgotos 
na bacia. 

O Gráfico 10 apresenta a progressão do parâmetro DBO no leito principal do rio Benevente. 

 
Gráfico 10 - Progressão da DBO por cenário no rio Benevente. 

Fonte: Lume, 2013. 

O Gráfico 11 apresenta a progressão do parâmetro OD no leito principal do rio Benevente. 

 
Gráfico 11 - Progressão do OD por cenário no rio Benevente. 

Fonte: Lume, 2013. 
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O Gráfico 12 apresenta a progressão do parâmetro Coliformes Termotolerantes no leito principal 
do rio Benevente. 

 
Gráfico 12 - Progressão de Coliformes Termotolerantes por cenário no rio Benevente. 

Fonte: Lume, 2013. 

Analisando os gráficos acima observa-se que os resultados da modelagem para os cenários de 
2 a 5 não apresentam diferenças significativas entre si, tendo em vista o pequeno crescimento 
demográfico previsto para a bacia. 

Já o cenário 01, que representa a situação atual, apresenta resultados melhores que os cenários 
citados anteriormente, pois boa parte do esgoto gerado não alcança diretamente os cursos de 
água. 

Já o cenário 07, que considera a coleta e o tratamento de todo o esgoto gerado, apresenta, como 
era de se esperar, os melhores resultados. 

Córrego Sarimoré 

A Figura 152 apresenta os perfis para as concentrações de DBO no trecho do córrego Sarimoré 
(3,3 km). 
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Figura 152 -  Gráficos dos perfis de DBO ao longo do trecho modelado 

É possível verificar que, em todos os cenários analisados, o lançamento dos efluentes sanitários 
faz com que a água seja classificada como classe 4 para o parâmetro DBO, mesmo quando se 
considera a universalização da coleta e do tratamento dos esgotos, com a eficiência estimada 
de 80 %. Isto se deve ao fato de que o comprimento do trecho a jusante do lançamento é muito 
curto, apenas 1,1 km, não sendo suficiente para a autodepuração do curso d ‘água. 

Entretanto, observa-se a melhoria significativa da qualidade das águas, para este parâmetro, 
quando se tem o tratamento efetivo, como se vê nos cenários 04 e 07. 

A Figura 153 apresenta os perfis para Oxigênio Dissolvido - OD no trecho estudado (3,3 km). 
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Figura 153 -  Gráficos dos perfis de OD ao longo do trecho modelado 

É possível verificar que, em todos os cenários analisados, o curso d’água apresenta bons valores 
para este parâmetro. Como já foi dito, em virtude do trecho a jusante do lançamento ser muito 
curto, não há tempo suficiente também para que o OD seja consumido. 

A Figura 154 apresenta os perfis para série de nitrogênio no trecho estudado (3,3 km). 
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Figura 154 -  Gráficos dos perfis da série de Nitrogênio para o trecho modelado 

Verifica-se que o lançamento dos esgotos faz com que o parâmetro Nitrogênio Amoniacal 
ultrapasse o limite previsto para a classe 3 (3,7 mg/L), continuando assim até a foz do córrego. 
Os tratamentos propostos, por serem apenas em nível secundário, não são suficientes para 
reverter esta situação. 

A Figura 155 apresenta os perfis para série de nitrogênio no trecho estudado (3,3 km). 
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Figura 155 -  Gráficos dos perfis para Fósforo – P para o trecho modelado 

Verifica-se que o lançamento dos esgotos faz com que o parâmetro Fósforo Total ultrapasse o 
limite previsto para a classe 3 (0,15 mg/L), continuando assim até a foz do córrego. Os 
tratamentos propostos, por serem apenas em nível secundário, não são suficientes para reverter 
esta situação. 

A Figura 156 apresenta os perfis para este parâmetro no trecho estudado (3,3 km). 
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Figura 156 -  Gráficos dos perfis de Coliformes Termotolerantes para o trecho modelado 

Considera-se este o parâmetro mais problemático, pois deste o lançamento do efluente, até a 
foz do córrego, suas águas ficam classificadas como de classe 4. Nem mesmo o tratamento 
proposto, que é de nível secundário, é capaz de reverter esta situação. 

Uma das soluções possíveis seria a implantação do um tratamento terciário, que contemplasse, 
além da desinfecção, a remoção de fósforo. 

5.5. CONCLUSÕES 

De maneira geral os resultados da modelagem apresentaram uma qualidade da água muito boa 
para a bacia em questão. 
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A ressalva acontece no trecho do rio Benevente a jusante da sede do município de Alfredo 
Chaves, para o parâmetro “Coliformes Termotolerantes”. 

Ao se considerar o lançamento de todo o esgoto gerado, sem tratamento, nos cursos d’água, 
aparecem novos trechos preocupantes, a jusante do distrito de Alto Pongal e Aparecida. 

Quando se considera a universalização da coleta e do tratamento dos esgotos, todos os trechos 
modelados apresentam ótimos resultados, o que vem a reafirmar a necessidade e a importância 
da implantação desta medida. 

Conclui-se que o córrego Sarimoré não possui capacidade de autodepuração para receber o 
lançamento de esgoto, mesmo que tratado em nível secundário, das localidades de Meaípe e 
Todos os Santos. 

Até mesmo no cenário 07, que considera todo o esgoto gerado como coletado e tratado, os 
parâmetros DBO, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal e Coliformes Termotolerantes aparecem 
com classificação na classe 4, desde o ponto de lançamento até o oceano. 

Assim sendo, considera-se que devem ser feitos estudos no sentido de se encontrar outro corpo 
receptor para os efluentes sanitários, mesmo que tratados, destas localidades. 

5.6. COMPATIBILIZAÇÃO DA MODELAGEM DA QUALIDADE DAS ÁGUAS COM 
A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO 

Para verificar o alcance da proposta de meta final de enquadramento foram avaliados os 
resultados do cenário 7, relativo ao ano de 2032, que considerou a universalização da coleta e 
do tratamento em nível secundário para os esgotos sanitários da bacia. As eficiências de 
tratamento incluíram a remoção de 70% de matéria orgânica, 90% de Coliformes termotolerantes 
e 40% de fósforo e nitrogênio. 

Observou-se para quatro trechos onde foi realizado o modelamento da qualidade da água que 
os resultados da simulação do cenário 7 mostraram classe de qualidade inferior à proposta como 
meta final de enquadramento. Estes trechos são os seguintes: 

• Trecho 1 - Rio Benevente de suas nascentes até o início do perímetro urbano do distrito 
de Matilde. 

• Trecho 3 - Rio Benevente da confluência com o rio Salinas até sua foz no oceano. 

• Trecho 12 - Rio Batatal de suas nascentes até a confluência com o rio Benevente. Incluem-
se o rio Piripitinga, córregos Aparecida e Santo Antônio e o ribeirão do Cristo. 

• Trecho 22 – Rio Pongal – De suas nascentes até o ponto de captação para a sede 
municipal de Anchieta. 
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• Trecho 44 - Córrego Sarimoré do local classificado como água salobra até a confluência 
com o rio Meaípe. 

Conforme resultados da modelagem, o parâmetro coliformes termotolerantes foi determinante 
na classificação das águas dos citados trechos, de forma que para tornar viável o alcance da 
meta final de qualidade será necessária a complementação do tratamento, implantando-se 
sistema de desinfecção dos esgotos sanitários lançados nesses segmentos de cursos de água, 
com ênfase no núcleo urbano de Anchieta, que contribui para o trecho 3. 

Cabe salientar, ressalvando-se a insuficiência da base de dados de qualidade de água da bacia 
do rio Benevente, que dentre os parâmetros avaliados os coliformes termotolerantes 
destacaram-se em relação à degradação das águas e, como consequência, interferindo em seus 
usos prioritários. 

O Quadro 11 apresenta uma síntese dos resultados da modelagem matemática por trecho com 
propostas de soluções para os resultados em desconformidades levando em consideração o 
cenário 07. 

Nos trechos em que a proposta de enquadramento é mais restritiva que a classe considerada no 
cenário 07 foram propostas ações visando o atendimento à classe de enquadramento proposta. 
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Quadro 11 - Resultados da modelagem 
 

Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Classificação 
conforme 

modelagem - 
cenário 7 

Ações visando o atendimento á classe de 
enquadramento proposta. 

Rio Benevente 1 
Rio Benevente - De suas nascentes até o 
início do perímetro urbano do distrito de 

Matilde. 
Doce Classe 1 Classe 2 

Intervir no tratamento de esgoto proposto para o 
distrito de Urânia. 

1ª Opção: Tratamento Secundário que garanta 
uma eficiência mínima na remoção de Coliformes 
de 99 %, podendo ser: 

- Lagoa Facultativa; 

- Sistema Australiano; 

- Disposição controlada no solo; 

2ª Opção: Implantar tratamento em nível terciário 
para a remoção de Coliformes, podendo ser: 

- Lagoas de maturação; 

- Cloração; 

- Desinfecção por ultravioleta. 

3ª Opção: Adoção de sumidouro ou valas de 
infiltração para a disposição final do esgoto tratado 
em nível secundário, ao invés de seu lançamento 
no curso d’água. 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Classificação 
conforme 

modelagem - 
cenário 7 

Ações visando o atendimento á classe de 
enquadramento proposta. 

Rio Benevente 

2 
Rio Benevente - Do perímetro urbano do 
distrito de Matilde (Alfredo Chaves) até o 

confluência com o rio Salinas. 
Doce Classe 2 Classe 2   

3 
Rio Benevente - Da confluência com o rio 

Salinas até sua foz no oceano. 
Salobra Classe 1 Classe 2 

Possibilidade de implantação de um emissário da 
ETE Anchieta ou adequação do tratamento da 
mesma que garanta uma eficiência mínima na 

remoção de Coliformes de 99%. 

Ribeirão São 
Joaquim 

9 
Rio Santa Maria - De suas nascentes até a 
confluência do rio Benevente. Inclui-se o 

córrego Santa Luzia. 
Doce Classe 1 Classe 1   

11 

Ribeirão São Joaquim - De suas 
nascentes até a confluência com o rio 

Benevente. Inclui-se o córrego da 
Assunta. 

Doce Classe 1 Classe 1   
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Classificação 
conforme 

modelagem - 
cenário 7 

Ações visando o atendimento á classe de 
enquadramento proposta. 

Rio Batatal 12 

Rio Batatal - De suas nascentes até a 
confluência com o rio Benevente. Incluem-
se o rio Piripitinga, córregos Aparecida e 

Santo Antônio e ribeirão do Cristo. 

Doce Classe 1 Classe 2 

Intervir no tratamento de esgoto proposto para o 
distrito de Aparecida. 

1ª Opção: Tratamento Secundário que garanta 
uma eficiência mínima na remoção de Coliformes 
de 99 %, podendo ser: 

- Lagoa Facultativa; 

- Sistema Australiano; 

- Disposição controlada no solo; 

2ª Opção: Implantar tratamento em nível terciário 
para a remoção de Coliformes, podendo ser: 

- Lagoas de maturação; 

- Cloração; 

- Desinfecção por ultravioleta. 

3ª Opção: Adoção de sumidouro ou valas de 
infiltração para a disposição final do esgoto tratado 
em nível secundário, ao invés de seu lançamento 
no curso d’água. 

Rio Caco de 
Pote 

15 
Rio Caco de Pote - De suas nascentes até 

a confluência com o rio Benevente. 
Doce Classe 1 Classe 1   
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Classificação 
conforme 

modelagem - 
cenário 7 

Ações visando o atendimento á classe de 
enquadramento proposta. 

Rio Pongal 

22 
Rio Pongal – De suas nascentes até o 

ponto de captação da sede municipal de 
Anchieta. 

Doce Classe 1 Classe 2 

Intervir no tratamento de esgoto proposto para o 
distrito de Alto Pongal. 

1ª Opção: Tratamento Secundário que garanta 
uma eficiência mínima na remoção de Coliformes 
de 99 %, podendo ser: 

- Lagoa Facultativa; 

- Sistema Australiano; 

- Disposição controlada no solo; 

2ª Opção: Implantar tratamento em nível terciário 
para a remoção de Coliformes, podendo ser: 

- Lagoas de maturação; 

- Cloração; 

- Desinfecção por ultravioleta. 

3ª Opção: Adoção de sumidouro ou valas de 
infiltração para a disposição final do esgoto tratado 
em nível secundário, ao invés de seu lançamento 
no curso d’água. 

23 
Rio Pongal – Do ponto de captação da 

sede municipal de Anchieta até a 
confluência com o rio Benevente. 

Doce Classe 2 Classe 2  
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 
Tipo de 
Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Classificação 
conforme 

modelagem - 
cenário 7 

Ações visando o atendimento á classe de 
enquadramento proposta. 

Baixo Rio 
Benevente e 

bacias costeiras 
44 

Córrego Sarimoré - Do local classificado 
como água salobra até a confluência com 

o rio Meaípe.  
Salobra Classe 2  Fora de Classe 

Eficiências de Tratamento necessárias para o 
córrego Sarimoré para Classe 2: 

DBO: 98% de remoção 

N: 20% de remoção 

P: 95% de remoção 

Coliformes termotolerantes: 99,99% de remoção 
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6. PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ENQUADRAMENTO 

O Processo de definição do Enquadramento, contou com dois movimentos distintos de 
participação social: o primeiro, por meio das instâncias representativas, no caso, o Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Benevente e a AGERH (reuniões técnicas e/ou encontros de 
validação); e o segundo, por meio de reuniões públicas, envolvendo os diversos atores sociais 
da Bacia; e encontro setorial com representantes de segmentos estratégicos inseridos na região, 
conforme Figura 157.  

 

Figura 157 – Reuniões para a definição do enquadramento 

Pela natureza do Enquadramento, a sistemática da participação pública teve viés mais técnico, 
no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Benevente, inicialmente. O objetivo foi 
possibilitar uma efetiva assimilação dos temas abordados, primeiro, no âmbito institucional. 
Também, caminhar para o momento da definição do Enquadramento (e principalmente dos 
eventos públicos de participação social) com os membros do Comitê e da AGERH cientes e 
conscientes do processo proposto. 

A formulação dos mecanismos de envolvimento social esteve apoiada em interlocutores 
estratégicos inseridos em cada município da Bacia Hidrográfica do rio Benevente, identificados 
na fase da Coleta de Dados, inclusive na campanha de campo realizada em março de 2013, e 
complementados na fase de elaboração do Diagnóstico. Foram adotadas dinâmicas sociais para 
estimular a participação organizada da sociedade, com interfaces de comunicação. 

Na Reunião Técnica realizada no dia 03 de outubro de 2013, no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, em Alfredo Chaves, dando início ao processo participativo de 
definição do enquadramento, foi apresentado o diagnóstico dos usos das águas, estabelecendo 
os usos preponderantes e a sua respectiva classificação, obtido a partir de informações extraídas 
do Diagnóstico da Bacia e do trabalho de campo. 

Em seguida, realizou-se, na Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Anchieta, no 
dia 29 de outubro de 2013, a 2ª Reunião Pública para colher os subsídios da sociedade quanto 
aos usos das águas, que contou com a presença da comunicóloga e especialista em recursos 
hídricos, Karina Agra.  

No dia 21 de novembro de 2013, no CRAS de Alfredo Chaves, aconteceu a Reunião Técnica 
Setorial, que reuniu representantes do CBH Benevente e AGERH e de setores considerados 
estratégicos.  

 

Reunião com 
o Comitê 

(03/10/2013)

Reunião 
Pública 

(31/10/2013)

Encontro 
Setorial 

(14/11/2013)

Reunião com 
o Comitê 

(27/03/2014

Reunião 
Pública 

(14/08/2014)
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Na Reunião Técnica realizada no dia 27 de março de 2014, no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, em Alfredo Chaves, foi apresentado preliminarmente aos membros 
reeleitos e aos novos membros do CBH Benevente as metas e ações intermediárias do 
Enquadramento e foi feita uma discussão das prioridades do Enquadramento. 

Por fim, realizou-se, na Câmara Municipal de Alfredo Chaves, no dia 14 de agosto de 2014, a 3ª 
Reunião Pública para apresentação do Cenário de Enquadramento. 

6.1. METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA FASE B 

O contexto metodológico expressa três dimensões básicas: identificação e mapeamento dos 
atores sociais dos municípios abrangidos pela bacia, explicitação de propósitos (eventos de 
participação e peças de comunicação) e clareza no campo de atuação (documentos técnicos 
apresentados à sociedade de forma sucinta e objetiva). Institucionalmente, essas dimensões 
tiveram a coordenação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente – CBH Benevente.  

Trata-se, assim, de um processo misto: um lado técnico, para a formulação das bases reais do 
enquadramento, com base na legislação afim; e um lado social, para incorporar as expectativas 
futuras pretendidas pela sociedade quanto aos usos das águas da Bacia. 

Como resultado do processo de planejamento das atividades desta etapa, definiu-se por uma 
sistemática de trabalho com maior atuação da plenária do Comitê, decidindo, com base nas 
informações disponibilizadas pela empresa consultora, em encontros de trabalho, sobre os usos 
futuros pretendidos para as águas da Bacia. Isso não significou descartar eventos públicos 
participativos. Eles tiveram a finalidade de divulgar à sociedade a situação atual da qualidade 
das águas superficiais, apresentar as repercussões sociais, econômicas e ambientais da 
manutenção dessa situação, definir os usos pretendidos, de acordo com a vivência de cada uma 
na bacia, e verificar as expectativas quanto à qualidade das águas nos trechos propostos. 

6.2. O PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ENQUADRAMENTO NA BACIA DO 
BENEVENTE 

A partir das orientações técnicas e da definição das etapas de participação da sociedade, o 
processo de definição do Enquadramento ficou assim definido (Quadro 12): 

Quadro 12 - Etapas da participação social na Fase B 
Evento Objetivo 

Produção do relatório B1 
Apresentar o cenário de tendências com as 

intervenções previstas. 

Reunião técnica com o CBH e IEMA 

Apresentar a classificação das águas segundo 
os usos preponderantes, a avaliação da 

condição de qualidade e o cenário tendencial 
com as intervenções previstas. 
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Evento Objetivo 

2ª Reunião Pública 
Definição de Usos Futuros Desejados, com 

intervenção da sociedade (metodologia do RS, 
conforme edital). 

Reunião Técnica Setorial 

Reunião com segmentos específicos 
representados no CBH e convidados 

estratégicos para consolidação do processo de 
definição do enquadramento e das ações 

quinquenais setoriais. 

Produção do relatório B2 
Apresentar o Processo de Definição do 

Enquadramento até o momento. 

Entrega do Produto 5 – RT3 

Relatório técnico da atividade B1 e B2, contendo 
o processo de definição do Enquadramento com 

as contribuições da reunião pública e reunião 
técnica setorial. 

Reunião CBH e IEMA 

Definir os cenários de enquadramento e ações 
necessárias para garantir as condições de 
qualidade e quantidade das águas e metas 

intermediárias. 
3ª Reunião Pública Consolidação da proposta de Enquadramento.  

Produção do REB 
Apresentar o Relatório da Fase B - 

Enquadramento 
Fonte: Lume, 2013. 

Quanto aos eventos de participação social, a primeira reunião plenária foi realizada com apoio 
de apresentações técnicas, permitindo, assim, a efetiva assimilação, por parte dos membros do 
CBH, dos dados apresentados para iniciar as discussões da proposta de Enquadramento. 

A 2ª reunião pública permitiu que a sociedade manifestasse suas pretensões quanto aos usos 
das águas da bacia, considerando as condições de qualidade apresentadas naquele momento.  

A reunião técnica setorial, por sua vez, que reuniu representantes de cinco segmentos distintos 
(agrícola, indústria/energia, poder público, sociedade civil e saneamento), atendeu as 
expectativas propostas e, a partir das ações sugeridas pela empresa de consultoria, conseguiu-
se extrair o que cada setor propõe para os trechos apresentados, além das intervenções 
planejadas ou em curso. 

A segunda reunião com o CBH e IEMA foi realizada com apoio de apresentações técnicas aos 
membros reeleitos e aos novos membros do CBH Benevente das metas e ações intermediárias 
do Enquadramento. 

A 3ª reunião pública permitiu que a sociedade conhecesse a proposta de enquadramento e 
manifestasse sua opinião. 
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6.2.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS EM CADA EVENTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

6.2.1.1. REUNIÃO TÉCNICA 

A primeira reunião técnica com o CBH e o IEMA, realizada no dia 03 de outubro de 2013, de 8h 
às 12h, no CRAS de Alfredo Chaves, serviu para iniciar as discussões do Enquadramento 
(Atividade B1 do Plano de Trabalho). No encontro foram apresentados e debatidos os seguintes 
temas: (i) classificação das águas segundo os usos preponderantes; (ii) avaliação da condição 
da qualidade dessas águas; e (iii) cenário tendencial com as intervenções previstas. Na reunião 
também foram apresentados e aprovados os eventos previstos de envolvimento social na Fase 
B - Enquadramento. 

Recursos humanos alocados 

A empresa consultora disponibilizou, no dia da Reunião Técnica, uma equipe representada por 
um engenheiro especialista em recursos hídricos, um engenheiro agrônomo, um geógrafo e uma 
jornalista especializada em mobilização social e preparação de reuniões públicas. 

Recursos materiais disponibilizados  

Para subsidiar as discussões e a apresentação de sugestões pelos participantes – membros do 
Comitê, IEMA e alguns convidados, a equipe técnica fez uma apresentação sintética dos estudos 
realizados até este momento. Foi produzida e utilizada na reunião uma planilha em Excel, 
intitulada “Classificação das águas segundos os usos preponderantes e segundo a qualidade 
das águas”.  

O documento contém a divisão da bacia em 49 trechos e suas descrições. Foram apresentados 
os usos identificados segundo a Resolução CONAMA 357/2005, tipo de água (doce, salobra ou 
salina), uso preponderante mais restritivo, outros usos menos exigentes, a classe do uso 
preponderante, a classe limitante, o Índice de Pressão sobre os Recursos Hídricos - IPRH, os 
parâmetros não conformes em relação á classe limitante e a classe de qualidade da água em 
cada um dos trechos.  

Divulgação e mobilização 

Foram mobilizados para a reunião técnica os membros do CBH Benevente, representantes do 
IEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, das Secretarias Municipais 
de Meio Ambiente dos seis municípios de abrangência da Bacia e organizações da sociedade 
civil, por meio de convites virtuais (Figura 158) encaminhado por e-mail e presencias (por 
telefone). No dia posterior à reunião foi encaminhado cartão de agradecimento (meio eletrônico) 
aos participantes, incentivando-os a estarem presentes nos demais eventos do PRH Benevente 
(Figura 159). 

Vinte e seis pessoas participaram da reunião, conforme lista de presença apresentada na Figura 
160 e Figura 161. 
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Figura 158 – Convite digital 
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Figura 159 – Cartão de agradecimento 
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Figura 160 – Lista de presença – Reunião Técnica
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Figura 161 - Lista de presença – Reunião Técnica 
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6.2.1.2. REUNIÃO PÚBLICA 

O evento seguinte à Reunião Técnica foi a 2ª Reunião Pública, realizada no dia 29 de outubro 
de 2013, em Anchieta. Na reunião, além de ser informada sobre o andamento dos estudos, a 
comunidade pode se manifestar e opinar sobre os usos pretendidos das águas em cada trecho 
da bacia, por meio de dinâmica coordenada pela comunicóloga Karina Agra, consultora 
especializada em meio ambiente e recursos hídricos.  

A reunião pública teve como objetivo, então, informar à sociedade sobre as implicações do 
Enquadramento e promover o entendimento do seu significado, a repercussão da manutenção 
da situação atual, suas características socioambientais, e, também, colher subsídios dos atores 
sociais para as prioridades de usos futuros, levando-se em conta a vivência de cada um na bacia. 

A dinâmica aplicada na 2ª Reunião Pública foi a seguinte: 

� Credenciamento; 

� Boas vindas e abertura de Reunião Pública; 

� Apresentação sintética (Power point) da segmentação da Bacia em unidades de 
planejamento menores (sub-bacias e trechos), com as informações produzidas até o 
momento e apontando a situação atual da qualidade de suas águas; 

� Apresentação do objetivo da consulta, informando os presentes sobre as implicações do 
Enquadramento, seu significado, a repercussão da manutenção da situação atual e suas 
características socioambientais; 

� Apresentação do cronograma de trabalho estabelecido, o caminho percorrido, com 
indicação do estágio atual (no momento da 2ª Consulta Pública) e sua implicação nas 
etapas posteriores; 

� Apresentação dos instrumentos e da dinâmica de manifestação – Banner (Figura 162), 
etiquetas (Figura 163) e planilha Excel impressa; 
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Figura 162 - Banner 2mx2m com o mapa da bacia antes das intervenções 

 

 

 
Figura 163 - Etiquetas para manifestação, conforme os usos 

� Intervalo, com coffee break; 

� Manifestação pública das metas de qualidade da água para a Bacia (apreciação social 
do Enquadramento proposto), com a disponibilização de etiquetas para 
manifestação/representação, no mapa, do uso pretendido para os trechos a serem 
enquadrados (Figura 164). 
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Figura 164 - Dinâmica de manifestação pública 

� Planilha impressa com os 49 trechos da segmentação e indicação da localização de cada 
um deles na sub-bacia correspondente, breve descritivo do trecho e tipo de água. A 
planilha também continha duas colunas para livre preenchimento, solicitando a 
manifestação (por sub-bacia) dos usos pretendidos e contribuições em geral. 

� Encaminhamentos e finalização da Oficina – agradecimento da participação e 
manifestações, recolhimento das planilhas preenchidas (total de 10 planilhas devolvidas) 
e informações sobre os próximos passos na elaboração e conclusão do Plano. 

Recursos humanos alocados 

A empresa consultora disponibilizou, no dia da 2ª Reunião Pública, uma equipe representada por 
um engenheiro agrônomo (coordenador dos estudos), duas jornalistas especializadas em 
mobilização social e preparação de reuniões públicas e por uma comunicadora especializada em 
recursos hídricos.  

Recursos materiais disponibilizados  

Banner (2mx2m) já apresentado na Figura 162, planilhas com as informações necessárias para 
a intervenção dos participantes e colunas para contribuições, etiquetas adesivas para 
manifestação pública (Figura 163) contendo os principais usos e classes das águas e 
apresentação em Power Point. 

Também foi fornecido aos participantes um quadro resumo dos usos a serem manifestados por 
eles (Quadro 13). 
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Quadro 13 – Usos das águas a serem manifestados na 2ª Reunião Pública 
Classe Cor Usos Ícones 

Especial Azul 

abastecimento doméstico com simples desinfecção (usar cloro) 
 

Preservação do Meio Ambiente 
 

1 Verde 

abastecimento doméstico com tratamento simplificado (filtrar e 
usar cloro)  

Recreação de contato primário (natação, mergulho, esqui 
aquático)  

irrigação de alimentos que possam ser consumidos crus 
 

proteção de comunidades aquáticas e criação de peixes para 
consumo humano (aquicultura)  

2 Amarela 

abastecimento doméstico após tratamento convencional (decantar, 
filtrar e usar cloro)  

Proteção de comunidades aquáticas 
 

Recreação de contato primário (natação, mergulho, esqui 
aquático)  

Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas 
 

criação de peixes para consumo humano (aquicultura) 
 

3 Laranja 

abastecimento doméstico após tratamento convencional (decantar, 
filtrar e usar cloro)  

Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 
 

Dessedentação animal 
 

Pesca amadora 
 

4 Vermelho 

Navegação 
 

Harmonia paisagística 
 

Abastecimento industrial 
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Classe Cor Usos Ícones 

4 Vermelho 

Geração de energia 
 

Lançamento de efluentes 
 

Mineração 
 

 

Divulgação e mobilização 

Para a reunião pública foram convidados atores sociais de diversos segmentos representativos 
da população presente na bacia e lideranças estaduais (poder público, associações 
comunitárias, entidades empresariais e de classe, ONGs, usuários das águas, dentre outros), 
por meio de convites digitais (Figura 165) e por telefone.  

 
Figura 165 – Convite digital para a 2ª Reunião Pública 
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Cartazes foram distribuídos em pontos estratégicos dos municípios que integram a Bacia 
Hidrográfica do Rio Benevente: Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Marechal Floriano, Iconha 
e Piúma. A Figura 166 apresenta o cartaz de divulgação da reunião. 

 
Figura 166 – Cartaz de divulgação da 2ª Reunião Pública. 

 

Foram produzidos dois releases, encaminhados a veículos de comunicação e sites institucionais.  

Compareceram 45 pessoas, conforme pode ser visto da Figura 167 até a Figura 171 que 
apresentam as listas de presença da reunião. 

No dia posterior à reunião foi encaminhado um cartão de agradecimento aos participantes, 
incentivando-os a estarem presentes nos demais eventos do PRH Benevente (Figura 172). 

Da Figura 173 até a Figura 177 é apresentado o registro fotográfico do evento, de acordo com 
as etapas de desenvolvimento do mesmo. 
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Figura 167 – Lista de Presença – Reunião Pública
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Figura 168 - Lista de Presença – Reunião Pública
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Figura 169 - Lista de Presença – Reunião Pública
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Figura 170 - Lista de Presença – Reunião Pública
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Figura 171 - Lista de Presença – Reunião Pública
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Figura 172 – Cartão de agradecimento pela participação na 2ª reunião pública 
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Figura 173 – Preparativos da Reunião 



 

 

Página | 258 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

  

  

  

Figura 174 - Acolhida e assinatura nas listas de presença 
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Figura 175 - Apresentação
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Figura 176 - Dinâmica
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Figura 177 – Coffee break
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6.2.1.3. REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL 

Os resultados apurados na reunião técnica com o CBH e o IEMA e na 2ª Reunião Pública foram 
compilados e apresentados aos convidados na Reunião Técnica Setorial, realizada em Alfredo 
Chaves, no dia 21 de novembro de 2013, quando foram avaliados e, também, colhidas sugestões 
para a continuidade do processo de Enquadramento e apontadas ações quinquenais setoriais.  

Foram convidados membros do CBH Benevente e IEMA e representantes de segmentos 
considerados estratégicos. Durante a reunião, os atores sociais avaliaram os usos pretendidos 
das águas, identificaram possíveis conflitos e apresentaram sugestões de ações para a solução 
dos problemas da bacia.  

Os participantes, num total de 30, foram divididos em cinco grupos: poder público, sociedade 
civil, indústria/energia, agrícola e saneamento. Após as discussões, cada grupo elegeu seu 
orador, que se manifestou sobre as sugestões setoriais apresentadas. 

Os grupos foram compostos pelos seguintes integrantes: 

� Poder público: Alessandro Arantes (IEMA), Elzeni Santos (IEMA), Afonso Rodrigues 
(Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari), Antônio Carlos Petri (Secretaria de Meio 
Ambiente de Alfredo Chaves), Igor de G. Medina (Secretaria de Meio Ambiente de 
Anchieta), Fábio de Almeida (Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta) e Luciano Rech 
da Silveira (Ministério Público/Guarapari). Orador: Alessandro Arantes. 

� Sociedade civil: Joel Duarte Benísio (MEPES), José Rodrigo Destefani (Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Alfredo Chaves), Elcia Lara da Silva (ACJ - 
Jabaquara/Anchieta), Feliquex B. Meriguete (APRUVAB/MEPES), Renan Pereira 
(Associação dos Moradores da Chapada do A/Anchieta). Orador: Feliquex Meriguete. 

� Indústria/Energia: Paulo Cezar de S. Silva (Samarco), Paulo Acorroni Jr. (Samarco), 
Paula Andrade (São Joaquim Energia). Orador: Paulo Cezar de S. Silva. 

� Agrícola: Sinval Rosa da Silva (presidente do CBH Benevente), Delnir Faria (produtor 
rural e membro do CBH Rio Novo), Ricardo Sardi (Sindicato Rural), Toninho Bissoli 
(produtor rural), Júlio César N. Brandão (STRAP Anchieta) e Adriano de Jesus Machado 
(INCAPER). Orador: Sinval Rosa da Silva. 

� Saneamento: Karoline Alves da Silva (CESAN/Guarapari), Marcos Oliveira 
(CESAN/Guarapari), Ludimila M. Guandoli (CESAN/Vitória), Osvaldo Sgúlmaro (SAAE 
Alfredo Chaves), José Maurício (SAAE Iconha). Oradora: Karoline Alves da Silva. 

A dinâmica da reunião técnica setorial foi a descrita abaixo:  

� Credenciamento; 

� Boas vindas e abertura da Reunião Técnica Setorial pelo presidente do CBH; 
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� Breve apresentação das atividades preliminares e das etapas de participação até então 
realizadas; 

� Explicação sobre a dinâmica da reunião; 

� Apresentação da metodologia utilizada nos estudos de enquadramento; 

� Divisão dos presentes em grupos respeitando os setores representados (saneamento, 
industrial/elétrica, agrícola, sociedade civil, poder público); 

� Reunião dos grupos setoriais para identificação dos possíveis conflitos e proposição de 
ações quinquenais previstas ou sugeridas (utilizada planilha para anotação das 
sugestões dos grupos); 

� Coffee break 

� Apresentação das sugestões pelos oradores escolhidos pelos grupos. 

� Despedida e agradecimento pelos representantes do CBH, do IEMA e da empresa 
consultora. 

Recursos humanos alocados 

A empresa consultora disponibilizou, no dia reunião técnica setorial, uma equipe representada 
por um engenheiro especialista em recursos hídricos, uma engenheira ambiental e duas 
jornalistas especializadas em mobilização social e preparação de reuniões públicas.  

Recursos materiais disponibilizados  

Apresentação em Power Point, banner (2mx2m) já apresentado na Figura 162 porém com as 
intervenções dos participantes da 2ª Reunião Pública e planilhas com as informações 
necessárias para a intervenção dos participantes e colunas para anotação das sugestões dos 
grupos. 

A planilha apresentava, entre outras, informações sobre as sub-bacias, descrição dos trechos, 
usos identificados segundo a CONAMA 357/2005, tipos de água, uso preponderante mais 
restritivo, usos pretendidos apontados pela manifestação popular, outros usos menos exigentes 
e colunas a serem preenchidas com “problemas e conflitos”, “ações setoriais (2013-2017)”, 
“ações setoriais (2018-2022)”, “ações setoriais 2023-2027” e “ações setoriais 2028-2032”. Além 
disso, sugeria nove tipos de ações possíveis de serem implementadas nos trechos, sendo elas:  

� Obras de Saneamento (efluentes); 

� Controle de efluentes industriais; 

� Manejo adequado do solo e pecuária; 
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� Educação ambiental; 

� Controle Sanitário; 

� Reflorestamento; 

� Preservação da biodiversidade aquática; 

� Disposição adequada dos resíduos sólidos; e 

� Outros, onde os participantes poderiam propor novas ações não mencionadas. 

Divulgação e Mobilização 

Os atores sociais foram mobilizados por meio de convites virtuais (Figura 178) e presenciais (por 
telefone). No dia posterior à reunião foi encaminhado cartão de agradecimento (Figura 179) aos 
participantes, incentivando-os a estarem presentes nos demais eventos do PRH Benevente. 

Compareceram 30 pessoas, conforme pode ser visto da Figura 180 até a Figura 182 que 
apresentam as listas de presença da reunião. 

Da Figura 183 até a Figura 190 é apresentado o registro fotográfico do evento, de acordo com 
as etapas de desenvolvimento do mesmo. 
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Figura 178 – Convite da Reunião Técnica Setorial 
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Figura 179 – Cartão de Agradecimento pela participação na Reunião Técnica Setorial 
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Figura 180 - Lista de presença – Reunião Técnica Setorial
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Figura 181 - Lista de presença – Reunião Técnica Setorial 
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Figura 182 - Lista de presença – Reunião Técnica Setorial 



 

 

Página | 270 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

  

  

  

Figura 183 - Credenciamento e acolhida 
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Figura 184 - Apresentação dos temas da reunião pela empresa consultora 
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Figura 185 - Trabalhos em grupo - Poder Público  

  

 
Figura 186 - Trabalhos em grupo – Sociedade Civil 
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Figura 187 - Trabalhos em grupo – Setor Agrícola  

  

 
Figura 188 - Trabalhos em grupo – Saneamento  
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Figura 189 - Trabalhos em grupo – Setor Indústria e Elétrico 

  

  
Figura 190 – Coffee Break 

 

6.2.1.4. REUNIÃO TÉCNICA 

A segunda reunião técnica com o CBH e o IEMA, realizada no dia 27 de março de 2014, no 
CRAS de Alfredo Chaves, serviu para apresentar aos membros reeleitos e aos novos membros 
do CBH Benevente das metas e ações intermediárias do Enquadramentoe para discutir as 
prioridades do Enquadramento. 

Recursos humanos alocados 

A empresa consultora disponibilizou, no dia da Reunião Técnica, dois engenheiros especialistas 
em recursos hídricos. 
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Recursos materiais disponibilizados  

Para subsidiar as discussões e a apresentação de sugestões pelos participantes – membros do 
Comitê e IEMA, a equipe técnica fez uma apresentação sintética dos estudos realizados até o 
momento e apresentou trecho a trecho as metas e ações preliminares do Enquadramento. 

6.2.1.5. REUNIÃO PÚBLICA 

A 3ª Reunião Pública, realizada no dia 14 de agosto de 2014, em Alfredo Chaves trouxe para a 
população a proposta de enquadramento para a bacia do rio Benevente.  

A dinâmica aplicada na 3ª Reunião Pública foi a seguinte: 

� Credenciamento; 

� Boas vindas e abertura de Reunião Pública; 

� Apresentação sintética (Power point) da segmentação da Bacia em unidades de 
planejamento menores (sub-bacias e trechos), com a proposta de enquadramento dos 
trechos; 

� Discussão dos trechos por sub-bacias. 

Embora a reunião não tenha registrado um grande número de pessoas, avalia-se o resultado 
como bastante positivo tendo em vista a qualidade dos debates que ocorreram durante o evento. 
Um fato a destacar é a presença de atores sociais que haviam participado de reuniões anteriores, 
tanto nas públicas como na setorial. Por estarem acompanhando os debates desde o início da 
elaboração do PRH Benevente, demonstraram domínio nas abordagens feitas.  

 

Mas a 3ª Reunião Pública para a apresentação do Cenário de Enquadramento contou também 
com pessoas que participaram pela primeira vez, incluindo funcionários do próprio IEMA e da 
recém-criada AGERH, e outras pessoas da comunidade. Ainda assim, embora sem “intimidade” 
com o tema, demonstraram interesse e ter tido entendimento do que foi discutido e abordado no 
encontro. 

 

Mais uma vez, verificou-se a ausência de representantes dos municípios de Piúma, Marechal 
Floriano e Iconha. E até mesmo Guarapari, que se fez representar em eventos anteriores, não 
compareceu nesta 3ª Reunião. Todos foram igualmente convidados. Isso vem corroborar a 
constatação, já salientada antes, de que eles não se sentem pertencentes à Bacia do Rio 
Benevente. Destaca-se, ainda, a ausência de muitos membros do CBH.  

 

Nos contatos telefônicos feitos com os atores sociais, por ocasião do envio dos convites, vários 
reclamaram do fato da reunião ser realizada à noite, o que inviabilizaria o ir e vir de pessoas que 
moram em comunidades distantes e em outros municípios. Em Anchieta, no mesmo dia, seria 
realizada uma audiência pública sobre o Orçamento Participativo, conforme informação 
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repassada pelo coordenador do OP e do Plano Diretor Municipal, Rodrigo Pimenta. Isso, talvez, 
explique a pouca representatividade deste município.  

Divulgação e Mobilização 

Os atores sociais foram mobilizados por meio de convites virtuais (Figura 191) e presenciais (por 
telefone).  

Compareceram 42 pessoas, conforme pode ser visto na Figura 192 que apresentam as listas de 
presença da reunião. 

Na Figura 193 é apresentado o registro fotográfico do evento. 

 
Figura 191 – Convite da 3ª Reunião Pública 
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Figura 192 – Lista de presença – 3ª Reunião Pública
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Figura 193 – Registros fotográficos da 3ª Reunião Pública 

 

6.3. CONSIDERAÇÕES  

As ações desenvolvidas tiveram por objetivo garantir a participação popular na Fase B – Cenários 
Futuros e de Enquadramento: definição dos usos futuros desejados para as águas superficiais.  

Enquadramento é a definição pelo CBH, a partir de estudos técnicos e ouvida a sociedade, dos 
usos futuros pretendidos das águas da bacia hidrográfica e a definição de metas para o 
cumprimento dos objetivos dispostos no tempo (CONAMA 357/2005). 

No que se refere à participação nos eventos, a equipe técnica da empresa consultora avalia 
como bastante produtiva, tendo em vista ser o primeiro trabalho de elaboração de 
Enquadramento e Plano de Bacia no estado do Espírito Santo.  

Foram empreendidas ações de mobilização social, adotadas ferramentas de comunicação com 
os públicos-alvo e metodologia de incentivo à participação popular. A situação hídrica da Bacia 
teve ampla divulgação, de forma a permitir que a sociedade se inteirasse do processo e 
conhecesse as condições das águas disponíveis na região e os usos que delas são feitos.  

Como é possível observar nas listas de presença erelatórios fotográficos, as reuniões contaram 
com a presença de representantes de diferentes setores da sociedade. Foi uma participação 
qualitativa, por meio da qual os atores sociais fizeram suas contribuições.  

Os municípios de Alfredo Chaves e Anchieta, com maiores percentuais de suas áreas dentro dos 
limites da Bacia Hidrográfica, mostraram-se mais participativos em todos os eventos. Os demais, 
Piúma, Guarapari, Marechal Floriano e Iconha, tiveram menor representatividade. Pelos relatos 
obtidos nos contatos de mobilização e divulgação, os dois últimos municípios não se sentem 
pertencentes à bacia do rio Benevente, dificultando a sensibilização dos seus moradores para 
as reuniões. 
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Outro dificultador identificado foi a falta de transporte para esses eventos e, em menor proporção, 
os horários dos encontros. Alguns convidados alegaram falta de condições de se deslocarem e 
horário das reuniões condizentes com os de trabalho, impedindo a participação.  

Fato recorrente foi a ausência de representantes do poder público nos eventos, até mesmo do 
município em que eram realizados (a maioria em Alfredo Chaves, por decisão do CBH). Percebe-
se, com isso, que esses atores não estão imbuídos do sentimento de participação na gestão dos 
recursos hídricos de suas regiões e, em maior grau, em eventos dessa natureza.  

Mesmo entendendo os esforços da diretoria do CBH Benevente para convocar seus membros 
para as reuniões, nota-se que muitos deles não comparecem aos eventos. É importante 
destacar, porém, o papel institucional do Comitê e a representatividade que ele exerce. Se esse 
garante a participação da maioria de seus membros – ou o todo – reforça-se a participação pela 
representação, com a conseqüente divulgação e disseminação das informações e mais adeptos 
à causa.  

A disseminação de informações sobre o tema (no caso, a elaboração do PRH Benevente) é 
fundamental para alimentar o processo participativo e a vontade de participar. Notou-se, ao longo 
da condução das reuniões que, na medida em que eram oferecidas novas informações e 
subsídios aos convidados, estes se sentiam mais confortáveis em colocar suas posições e 
manifestar-se sobre o tema proposto, nos eventos realizados. Cumpre-se, portanto, os objetivos 
do termo de referência, de garantir a participação ampla dos diferentes atores que, de uma forma 
ou de outra, possuem relações com o Benevente, a partir da acolhida e da divulgação.   

Concluí-se, então, que o saldo desses eventos participativos para o processo de definição do 
Enquadramento é positivo, partindo da constatação de que a presença qualitativa foi primordial 
para os resultados alcançados. Antes de querermos garantir grande número de participação 
nesses encontros, preocupamo-nos em sensibilizar atores sociais mais engajados com os 
recursos hídricos, em especial as águas do Benevente, e garantir a continuidade de algumas 
presenças nesses eventos. O acompanhamento do processo desde o início proporciona a 
assimilação de informações importantes para os momentos de decisão e de apresentação de 
contribuições, sem o qual essas contribuições corriam o risco de se tornarem vazias de conteúdo 
e sem aplicabilidade nos estudos. 

O processo participativo na elaboração de estudos dessa natureza é fundamental, única forma 
de garantir que os anseios da população sejam acolhidos nos produtos finais e, de alguma 
maneira, que a sociedade possa usufruir de benefícios futuros advindos deles. 

Destaca-se, também, a necessidade do CBH disseminar, nas reuniões plenárias, a importância 
do papel dos seus representantes no processo de planejamento participativo, buscando informar-
se e esclarecendo os grupos representados. 
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7. CENÁRIOS INTERMEDIÁRIOS DE ENQUADRAMENTO 

Em geral, os recursos necessários à efetivação do enquadramento, sejam financeiros, humanos, 
de infraestrutura, etc., não estão prontamente disponíveis. Assim, para racionalizar a utilização 
desses recursos devem ser definidas ações prioritárias a serem implementadas na solução dos 
problemas mais urgentes e importantes, tendo como guia a viabilidade técnica e econômica para 
sua execução. 

Neste contexto, a partir dos resultados alcançados no desenvolvimento das atividades B.1, B.2 
e B.3, são definidos os parâmetros prioritários e as metas intermediárias progressivas, que 
orientarão o desenvolvimento do programa para efetivação do enquadramento, de maneira a se 
atingir no ano de 2032, horizonte do Plano, as metas finais propostas. 

7.1. SELEÇÃO DOS PARÂMETROS PRIORITÁRIOS 

Os esforços envolvidos em atividades de monitoramento qualitativo dos recursos hídricos são 
elevados, de modo que devem prover o conhecimento da condição atual e da tendência de 
variação da qualidade das águas. Ademais, é essencial que os resultados do monitoramento 
apontem as alterações e forneçam instrumentos de vinculação entre os fatores interferentes, 
naturais e humanos, possibilitando a tomada de decisão. Dessa forma, a otimização do rol de 
variáveis a serem analisadas maximiza-se resultados a custos menores. 

Conforme estabelece a Resolução CNRH Nº 91/2008, a efetivação do enquadramento deve 
basear-se em um conjunto de parâmetros, a serem definidos em função dos usos pretendidos 
para as águas, com base na condição de qualidade caracterizada no diagnóstico e prognósticos 
elaborados, o qual deve nortear as ações prioritárias de prevenção, controle e recuperação das 
águas da bacia hidrográfica. 

Dentre os usos preponderantes das águas superficiais identificados na bacia do rio Benevente 
destacaram-se o abastecimento para consumo humano, proteção das comunidades aquáticas, 
irrigação e recreação de contato primário. 

O conhecimento da qualidade das águas concentrou-se na calha do rio Benevente e de alguns 
tributários, sendo fundamentada em informações obtidas no aprimoramento da rede de 
monitoramento da qualidade das águas superficiais operada pelo IEMA, CESAN e 
empreendedores, conforme detalhado no Capítulo 4. Vários trechos incluídos na proposta de 
enquadramento possuem apenas uma medição de qualidade de água, realizada pela LUME em 
março de 2013.  

Com base no exposto, são propostos para compor a rede de monitoramento para 
acompanhamento da melhoria da qualidade da água da bacia do rio Benevente, os seguintes 
parâmetros prioritários: Coliformes termotolerantes/E Coli, Fósforo total, Nitrogênio amoniacal 
total, Oxigênio dissolvido (OD) e Turbidez. 

As contagens de Coliformes termotolerantes ocorreram sistematicamente acima dos padrões de 
qualidade dos usos preponderantes mais restritivos na maioria dos trechos objeto de 
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enquadramento, estando associadas ao lançamento nos corpos de água de esgotos sanitários 
sem tratamento e ao aporte de cargas difusas urbanas e rurais. Adicionalmente, este parâmetro 
é o indicador básico na definição da balneabilidade das águas, de forma a assegurar as 
condições necessárias à recreação de contato primário. 

Relativamente aos nutrientes, ocorreram eventualmente concentrações elevadas de Fósforo 
total e Nitrogênio amoniacal total, possivelmente vinculadas aos lançamentos de esgotos 
sanitários brutos e à contribuição das atividades agropecuárias direcionados para as coleções 
hídricas. 

Quanto ao OD, embora tenha predominado concentrações compatíveis com a proteção das 
comunidades aquáticas, ocorreram baixos níveis de oxigenação das águas no rio Salinas, em 
afluentes da lagoa Maimbá e no córrego Parati. Este parâmetro é de suma importância na 
manutenção da vida aquática, podendo refletir ainda a capacidade assimiladora dos corpos de 
água na degradação da matéria orgânica biodegradável presente no meio hídrico, oriunda, 
sobretudo, do lançamento de esgotos sanitários, dejetos de animais e efluentes industriais do 
ramo alimentício, 

A maioria dos registros de Turbidez indicou baixo conteúdo de sólidos em suspensão nas águas 
superficiais, embora tenham sido detectados valores expressivos em período de chuvas na calha 
do rio Benevente, refletindo a contribuição de fontes difusas na piora da qualidade das águas, 
em decorrência do transporte de partículas de solo para os corpos hídricos, podendo ser 
associada principalmente às atividades agrossilvipastoris,de relevância na bacia. 

Além disso, cabe reforçar que os parâmetros prioritários propostos, Coliformes termotolerantes / 
E Coli, Fósforo total e Nitrogênio amoniacal total, Oxigênio dissolvido (OD), Nitrogênio, Fósforo 
e Turbidez, são de extrema importância na avaliação da qualidade de água frente aos usos 
preponderantes identificados na bacia do rio Benevente. 

7.2. PROPOSTA DE METAS INTERMEDIÁRIAS PARA TRATAMENTO DO 
ESGOTO DOMÉSTICO 

O enquadramento é um processo decisório, que envolve a combinação de três fatores: a 
condição de qualidade das águas, a qual condiciona seu uso, as cargas poluidoras lançadas no 
meio hídrico e os custos para reduzir a poluição em nível compatível com os usos pretendidos. 
O seu propósito é garantir padrões de qualidade das águas compatíveis com os usos 
preponderantes atuais e futuros, harmonizado com a capacidade de investimentos dos governos 
e usuários envolvidos. 

Os recursos necessários para a efetivação do enquadramento, em geral, excedem os recursos 
disponíveis. Por conseguinte, devem ser estabelecidas prioridades para concentrar os esforços 
(financeiros, humanos, etc.) na solução dos problemas mais urgentes e importantes. 

O aprimoramento do diagnóstico e do prognóstico do PRH Benevente indicou como pontos mais 
sensíveis de degradação da qualidade das águas as alterações relacionadas às variáveis 
Turbidez, Fósforo total, Nitrogênio amoniacal total, OD e Coliformes termotolerantes.  



 

 

Página | 286 

Contrato Nº 042/2012 – AGERH 

Enquadramento dos Corpos de Água e Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente 

Utilizando-se dos resultados da modelagem matemática, que representam uma aproximação da 
evolução da qualidade da água e estão associadas ao escalonamento das medidas previstas 
para um cenário de investimentos e universalização da coleta e tratamento a nível secundário 
nos distritos de Urânia, Matilde, Ibitiruí, Crubixá, Sagrada Família, Aparecida, Alto Pongal, para 
as localidades de Meaípe e Todos os Santos e para a Sede de Alfredo Chaves buscou-se avaliar 
se o enquadramento proposto é atendido.  

Nos trechos modelados o enquadramento é atendido, exceto nos trechos do rio Benevente a 
jusante do distrito de Urânia (Trecho 1) e a jusante da sede do município de Alfredo Chaves 
(Trecho 3), assim como o trecho a jusante do distrito de Aparecida no rio Batatal (Trecho 12), no 
rio Pongal próximo ao distrito de Alto Pongal (trecho 22) e o trecho a jusante das localidades de 
Meaípe e Todos os Santos no córrego Sarimoré (Trecho 44), sendo necessária a 
complementação do tratamento secundário. 

Assim, para avaliar o alcance das metas propostas foi preparado o Quadro 14, que apresenta 
para os trechos de corpos receptores dos distritos, localidades e da sede de Alfredo Chaves a 
simulação da classe de qualidade atingida para a vazão Q90nos cenários de investimentos, sendo 
que o Cenário 1 de investimentos corresponde ao Cenário 07 da modelagem apresentado no 
Capítulo 5 considerando 100% do esgoto coletado e tratado a nível secundário e o Cenário 2 de 
investimentos corresponde ao cenário criado para atendimento do enquadramento proposto 
considerando a complementação do tratamento secundário. 

Para o atendimento integral das metas finais do enquadramento medidas complementares ao 
tratamento de esgotos sanitários são indispensáveis. Nesse contexto se inserem os 
investimentos em sistemas de tratamento mais eficientes, como o Sistema RAFA + Filtro 
percolador + Lagoa de Maturação, utilizado como referência para estimativa de custos. 

Os custos para as redes e os sistemas de tratamento estão apresentados na Tabela 110. 

Tabela 110 - Custos de implantação de redes e de estações de tratamento de esgotos na bacia do 
Rio Benevente 

Preço da rede coletora Preço do tratamento RAFA-FT Preço do tratamento complementar 

R$ 1.320,00 / hab R$ 508,80 / hab R$ 102,00 / hab 

Fonte: Adaptado de COPASA – janeiro de 2012 – Preços médios acrescidos de 20%.  

Notas: 

1) RAFA-FT – Reator Anaeróbio de Filtro Ascendente – Filtro Percolador 
2) O preço médio de rede (R$ por habitante) inclui a rede coletora e ligações domiciliares e eventual 

necessidade de elevatórias intermediárias; 
3) O preço médio do tratamento (R$ por habitante) inclui a ETE e a elevatória final. Esse valor contempla o 

processo de fossa séptica e filtro biológico, ou de lodos ativados e poderá variar em função da diversidade 
de tecnologias que podem ser empregadas. É de se ressaltar que a unidade de lodos ativados embora tenha 
um investimento na mesma faixa, apresenta custo operacional mais alto, por causa do consumo de energia 
elétrica. 

4) O custo dos projetos, estimado em 3% da obra, já está embutido nos valores acima. 
5) Foi adotado o índice de 3,35m de rede de esgoto por habitante baseado no SNIS 2009 considerando 12,8m 

por ligação. 
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É importante ressaltar que a adoção de valores médios baseados em orçamentos de projetos 
semelhantes pode levar a diferenças significativas em virtude da ocorrência de obras de 
terraplenagem, maior número de elevatórias, etc. 
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Quadro 14 - Simulação da evolução temporal da condição de qualidade de corpos receptores de esgotos sanitários na bacia do rio Benevente 

Trecho Distrito/Localidade/Município 

Condições 
necessárias ao 

atendimento dos 
usos pretensos 

identificados 

Condição 
Atual da 

qualidade 
das águas 

Cenário 
tendencial 

sem 
tratamento de 

esgotos 

  
Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de 

investimentos 

          
Tecnologia a ser 

utilizada 
RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA + Filtro 
percolador + 

Lagoa de 
Maturação 

1 Urânia Classe 1 Classe 2 Classe 2   Classe 2 Classe 1 

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 276.148,80 R$ 291.550,80 

2 Matilde Classe 2 Classe 4 Classe 4   Classe 2   

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 248.716,80   

3 Alfredo Chaves Classe 1 Classe 3 Classe 3   Classe 2 Classe 1 

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 
11.130.076,80 

R$ 11.750.848,80 

9 Ibituruí Classe 1 Classe 2 Classe 2   Classe 2   

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 407.822,40   

11 Crubixá Classe 1 Classe 1 Classe 2   Classe 2   

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 58.521,60   
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Trecho Distrito/Localidade/Município 

Condições 
necessárias ao 

atendimento dos 
usos pretensos 

identificados 

Condição 
Atual da 

qualidade 
das águas 

Cenário 
tendencial 

sem 
tratamento de 

esgotos 

  
Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de 

investimentos 

12 Aparecida Classe 1 Classe 2 Classe 2   Classe 2 Classe 1 

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 585.216,00 R$ 617.856,00 

15 Sagrada Família Classe 1 Classe 1 Classe 2   Classe 1   

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 515.721,60   

22 Alto Pongal Classe 2 Classe 2 Classe 3   Classe 2 Classe 1 

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 894.283,20 R$ 944.161,20 

44 Meaípe e Todos os Santos  Classe 2 Classe 4 Classe 4   Classe 4 Classe 2 

          

Estimativa de custo 
para a 

implementação das 
ações de gestão 

R$ 
11.225.174,40 

R$ 11.851.250,40 
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8. PROPOSTA PARA EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO 

O Quadro 15 apresenta as ações necessárias para a efetivação do enquadramento na bacia do 
rio Benevente por trecho, essas ações serão contidas e detalhadas no PRH-Benevente – Fase 
C.  

Ressalta-se a importância da implementação de programas, tais como tratamento de esgotos 
domésticos, resíduos sólidos domésticos, combate à erosão em estradas vicinais e 
reflorestamento de nascentes, os quais contribuirão para a melhoria da qualidade das águas, de 
forma que irão favorecer a efetivação do enquadramento. Ademais, o programa de capacitação 
e educação hidro-ambiental, que objetiva sensibilizar a sociedade quanto à preservação do meio 
ambiente e uso racional dos recursos naturais, e ações complementares do comitê de bacia na 
divulgação e debate do processo de enquadramento são essenciais para ampliar o conhecimento 
desse instrumento. 

Os custos envolvidos na efetivação do enquadramento serão incluídos nos investimentos do 
PRH Benevente – Fase C. 
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Quadro 15 - Ações necessárias para a efetivação do enquadramento 

Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Rio 
Benevente 

1 

Rio Benevente - 
De suas 
nascentes até o 
início do 
perímetro 
urbano do 
distrito de 
Matilde. 

Irrigação (Inhame, Feijão, Milho, Repolho, 
Tomate, Pimentão, Morango, etc.) 

Doce Classe 1 

Tratamento dos esgotos do distrito de São Bento de 
Urânia 
Desinfecção das águas para abastecimento humano do 
distrito de São Bento de Urânia 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Indicação de práticas de racionalização do uso da água 
para irrigação 

Monitoramento da qualidade da água 

Proteção das comunidades aquáticas 

Criação de uma unidade de conservação de proteção 
integral (Parque Natural Municipal Cachoeira de Iracema) 

2 

Rio Benevente - 
Do perímetro 
urbano do 
distrito de 
Matilde (Alfredo 
Chaves) até a 
confluência com 
o rio Salinas. 

Abastecimento para consumo humano da sede 
municipal de Alfredo Chaves (tratamento 
convencional), da sede municipal de Guarapari 
(tratamento convencional) e do distrito de 
Anchieta denominado Jabaquara (tratamento 
simplificado) 
Recreação de contato primário (Prainha de 
Matilde e Cachoeira de Matilde) 
Proteção das comunidades aquáticas 
Irrigação (milho, feijão e tomate) 
Dessedentação animal 
Pesca amadora 

Doce Classe 2 

Tratamento convencional de água para o distrito de 
Jabaquara (Anchieta) 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Tratamento dos esgotos do município de Alfredo Chaves 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Avaliação da balneabilidade na “Prainha de Matilde” e 
“Cachoeira de Matilde” ou “Cachoeira Engenheiro Reeve” 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Monitoramento da qualidade da água 

Proteção das comunidades aquáticas 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Rio 
Benevente 

3 

Rio Benevente - 
Da confluência 
com o rio 
Salinas até sua 
foz no oceano. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Pesca amadora 
Aquicultura e atividade de pesca 
Harmonia paisagística 
Navegação 

Salobra Classe 1 

Monitoramento da qualidade da água e ictiofauna 

Proteção das comunidades aquáticas 

Implantação de emissário da ETE Anchieta 

4 

Foz do rio 
Benevente - 
Praia do Centro 
ou 
Castanheiras. 
Incluem-se as 
praias de 
Quitiba, do 
Canto, do Porto 
Velho e Boca da 
Baleia. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 

Implantação de emissário da ETE Anchieta 

Caça-esgotos clandestinos 

Gestão dos resíduos sólidos 

Drenagem urbana 

Monitoramento da balneabilidade da água em todas as 
praias 

Rio 
Maravilha 5 

Rio Maravilha - 
De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Recreação de contato primário (Cachoeira 
"Pousada Águas de Pinon") 
Dessedentação de animais 

Doce Classe 1 

Tratamento dos esgotos dos estabelecimentos turísticos e 
residências 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Rio 
Iriritimirim 6 

Ribeirão São 
Pedro - De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo do distrito de 
Matilde (Alfredo Chaves). As águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento. 

Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento simplificado das águas para consumo humano 
do distrito de Matilde 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Rio 
Iriritimirim 

7 

Ribeirão Matilde 
- De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo do distrito de 
Matilde (Alfredo Chaves). As águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento. 

Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento simplificado das águas para consumo humano 
do distrito de Matilde 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

8 

Rio Iriritimirim - 
De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Proteção das comunidades aquáticas Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Ribeirão 
São 

Joaquim 

9 

Rio Santa Maria 
- De suas 
nascentes até a 
confluência do 
rio Benevente. 
Inclui-se o 
córrego Santa 
Luzia. 

Abastecimento para consumo humano do distrito 
de Ibitiruí (Alfredo Chaves). As águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento. 
Recreação de contato primário (Cachoeira "Vovó 
Lúcia") 
Dessedentação de animais 

Doce Classe 1 

Retirada do lançamento de esgotos a montante da 
Cachoeira Vovó Lúcia 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento simplificado das águas para consumo humano 
do distrito de Ibituruí 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

10 

Córrego São 
Sebastião - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Irrigação (Inhame e Milho) Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Indicação de práticas de racionalização do uso da água 
para irrigação 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Ribeirão 
São 

Joaquim 
11 

Ribeirão São 
Joaquim - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Benevente. 
Inclui-se o 
córrego da 
Assunta. 

Abastecimento para consumo humano do distrito 
de São João de Crubixá (as águas são oferecidas 
a comunidade sem tratamento). 
Proteção das comunidades aquáticas 
Dessedentação animal 

Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento simplificado das águas para abastecimento do 
distrito de São João de Crubixá 

Monitoramento da qualidade da água 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Rio 
Batatal 

12 

Rio Batatal - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Benevente. 
Incluem-se o rio 
Piripitinga, 
córregos 
Aparecida e 
Santo Antônio e 
ribeirão do 
Cristo. 

Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 
Pesca amadora 
Harmonia paisagística 

Doce Classe 1 

Tratamento dos esgotos do distrito de Aparecida e de 
Ribeirão do Cristo 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da qualidade da água 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Indicação de práticas de racionalização do uso da água 
para irrigação 

13 

Córrego da 
Serra - Das 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Batatal. 

Abastecimento para consumo humano da 
localidade rural de Aparecida (as águas são 
oferecidas a comunidade sem tratamento). 

Doce Classe 1 

Tratamento simplificado das águas de abastecimento do 
distrito de Aparecida 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Rio 
Crubixá 14 

Rio Crubixá - 
De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Recreação de contato primário Doce Classe 1 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Rio Caco 
de Pote 

15 

Rio Caco de 
Pote - De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da qualidade da água 

Combate à erosão em estradas vicinais 

16 

Córrego Caeté - 
De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Abastecimento para consumo humano da sede 
municipal de Alfredo Chaves (tratamento 
convencional). 

Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

17 

Córrego da 
Família - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Caco de 
Pote. 

Abastecimento para consumo humano do distrito 
de Sagrada Família (as águas são distribuídas a 
comunidade sem tratamento) 
Recreação de contato primário 

Doce 
Classe 

Especial 

Preservação das matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Verificar a possibilidade de criação de unidade de 
conservação 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Desinfecção das águas para abastecimento para consumo 
humano do distrito de Sagrada Família 

Promover ações de melhoria no ponto de captação e 
adução de água 

Rio Joéba 18 

Rio Joéba - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Dessedentação animal 

Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da qualidade da água 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento de esgotos dos distritos de Cachoeira Alta, 
Joéba e Boa Vista 

Gestão dos Resíduos Sólidos 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Rio 
Corindiba 

19 

Rio Corindiba - 
De suas 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Benevente.  
Inclui-se o 
córrego 
Independência. 

Abastecimento para consumo humano do distrito 
de Todos os Santos (Guarapari) as águas são 
distribuídas após tratamento simplificado. 
Aquicultura 

Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento dos esgotos do distrito de Todos os Santos 

Gestão dos resíduos sólidos do distrito de Todos os 
Santos 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

20 

Ribeirão de 
Olivânia - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Corindiba. 

Abastecimento para consumo humano da 
localidade rural de Olivânia (Anchieta), as águas 
são oferecidas a comunidade após tratamento 
simplificado. 

Doce 
Classe 

Especial 

Preservação das matas ciliares e implantação de 
bebedouros se necessário 
Verificar a possibilidade de criação de unidade de 
conservação 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Promover ações de melhoria no ponto de captação e 
adução de água  

21 

Córrego Dois 
Irmãos - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Corindiba. 

Abastecimento para consumo humano da 
localidade rural de Dois Irmãos de Olivânia 
(Anchieta), as águas são oferecidas a 
comunidade após simples desinfecção. 

Doce Classe 1 

Tratamento simplificado para as águas de abastecimento 
da localidade de Dois Irmãos de Olivânia 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Rio 
Pongal 22 

Rio Pongal - De 
suas nascentes 
até o ponto de 
captação para a 
sede municipal 
de Anchieta. 

Abastecimento para consumo humano do distrito 
de Alto Pongal, as águas são distribuídas após 
tratamento simplificado. Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Monitoramento da qualidade da água 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Tratamento dos esgotos do distrito de Alto Pongal 

Gestão dos resíduos sólidos do distrito de Alto Pongal 

Adoção de medidas para proteção do manancial 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Rio 
Pongal 23 

Rio Pongal - Do 
ponto de 
captação para a 
sede municipal 
de Anchieta até 
a confluência 
com o rio 
Benevente. 

Abastecimento para consumo humano da sede 
municipal de Anchieta (tratamento convencional) 
Recreação de contato primário. 

Doce Classe 2 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 
Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Monitoramento da qualidade da água 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Adoção de medidas para proteção do manancial 

Rio 
Salinas 

24 

Rio Salinas - De 
suas nascentes 
até a 
confluência com 
o rio Grande. 
Inclui-se o rio 
Grande. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Monitoramento da qualidade da água 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

25 

Rio Salinas – 
Da confluência 
com o rio 
Grande até a 
confluência com 
o rio Benevente. 

Pesca amadora Salobra Classe 1 

Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Monitoramento da qualidade da água e ictiofauna 

Baixo Rio 
Benevente 

e bacias 
costeiras 

26 

Córrego Iriri – 
De suas 
nascentes até o 
local 
classificado 
como água 
salobra. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 

Desenvolver pesquisas para definição do trecho de água 
salobra 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

27 

Córrego Iriri – 
Do local 
classificado 
como água 
salobra até a 
sua foz no 
oceano – Inclui-
se a lagoa da 
Conceição 
(lagoa de Iriri). 

Recreação de contato primário. Salobra Classe 1 

Monitoramento de balneabilidade da água na lagoa 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Controle da poluição da drenagem pluvial da rodovia BR-
101 

Sinalização rodoviária preventiva 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Baixo Rio 
Benevente 

e bacias 
costeiras 

28 
Foz do Córrego 
Iriri - Praia da 
Areia Preta. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 

Coleta e Tratamento dos esgotos do Balneário de Iriri 

Gestão dos resíduos sólidos do Balneário de Iriri 

Avaliação da qualidade da areia e da balneabilidade da 
água da praia 

29 

Afluente da 
margem direita 
do Córrego Iriri - 
Das suas 
nascentes até 
confluência com 
o Córrego Iriri 
(Parque Natural 
Municipal dos 
Puris). 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 1 

Revitalização de matas ciliares 

Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

30 
Lagoa de 
Tanharú. 

Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas 
Pesca amadora 

Doce Classe 1 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da ictiofauna 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

31 Lagoa de Icaraí. 
Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas 
Pesca amadora 

Doce Classe 1 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da ictiofauna 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

32 

Praia de 
Guanabara e 
Praia de 
Castelhanos 

Recreação de contato primário 
Proteção das comunidades aquáticas 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 

Avaliação da qualidade da areia e da balneabilidade da 
água da praia 

Monitoramento da ictiofauna 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Baixo Rio 
Benevente 

e bacias 
costeiras 

33 

Córrego Parati - 
De suas 
nascentes até a 
sua foz no 
oceano 

Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário 

Doce Classe 2 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

34 
Praia de Parati 
e Praia de Ubu. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 

Avaliação da qualidade da areia e da balneabilidade da 
água da praia 

Monitoramento da ictiofauna 

35 

Córregos 
formadores da 
lagoa de Ubu - 
De suas 
nascentes até a 
lagoa. Inclui-se 
a lagoa de Ubu. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário 
Pesca amadora 

Doce 
Classe 

Especial 

Criação de Unidade de conservação de proteção integral 

Avaliar a necessidade de dividir o trecho ou ponte 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da ictiofauna 

Monitoramento da balneabilidade da água 

Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

36 
Praia de 
Tiquiçaba e 
Praia do Além. 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 

Avaliação da qualidade da areia e da balneabilidade da 
água da praia 

Monitoramento da ictiofauna 

Implantação de emissário caso a CSU seja viabilizada 

37 

Córregos 
formadores da 
lagoa de 
Maimbá - De 
suas nascentes 
até a lagoa. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 

Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Baixo Rio 
Benevente 

e bacias 
costeiras 

38 

Lagoa de 
Maimbá - Da 
lagoa até o 
oceano. 

Proteção das comunidades aquáticas  
Recreação de contato primário 
Pesca amadora 

Salobra Classe 1 

Monitoramento da balneabilidade da águana lagoa 

Monitoramento da ictiofauna (Piscicultura) 

Revitalização de matas ciliares e implantação de 
bebedouros 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Caça esgotos clandestinos 

Controle da poluição da drenagem pluvial da rodovia José 
Ribeiro 

Sinalização rodoviária preventiva 

39 
Lagoa de 
Maimbá, braço 
norte. 

  Doce Classe 3 
Garantir condições de lançamento que não prejudiquem a 
qualidade de água na lagoa Maimbá. 

40 
Lagoa de 
Aubaia. 

Proteção das comunidades aquáticas 
Recreação de contato primário 
Pesca amadora. 

Salobra Classe 1 

Revitalização de matas ciliares 

Monitoramento da ictiofauna 

Monitoramento da balneabilidade da água (Proibição da 
recreação de contato primário) 
Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

41 

Rio Meaípe - De 
suas nascentes 
até o local 
classificado 
como água 
salobra. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 

Desenvolver pesquisas para definição do trecho de água 
salobra 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Controle de plantas invasoras 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Compatibilização entre os usos identificados 
em campo e usos manifestados pela 

sociedade 

Tipo 
de 

Água 

Classe de 
qualidade 
proposta 

Ações necessárias 

Baixo Rio 
Benevente 
e bacias 
costeiras 

42 

Rio Meaípe - Do 
local 
classificado 
como água 
salobra até a 
sua foz no 
oceano. 

Recreação de contato primário próximo à praia de 
Meaípe. 

Salobra Classe 1 

Caça esgotos clandestinos 

Monitoramento da balneabilidade da água da praia 

Revitalização de matas ciliares 

Controle de qualidade da drenagem da área urbana 

Manutenção adequada da rede de drenagem 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

43 

Córrego 
Sarimoré - De 
suas nascentes 
até o local 
classificado 
como água 
salobra. 

Proteção das comunidades aquáticas. Doce Classe 2 

Desenvolver pesquisas para definição do trecho de água 
salobra 
Adoção de práticas adequadas de manejo do solo e uso 
de agrotóxicos e fertilizantes 

Revitalização de matas ciliares 

Combate à erosão em estradas vicinais 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 
Controle da poluição da drenagem pluvial das estradas 
que cortam o trecho 

Sinalização rodoviária preventiva 

44 

Córrego 
Sarimoré - Do 
local 
classificado 
como água 
salobra até a 
confluência com 
o rio Meaípe. 

  Salobra Classe 2 

Implantação de emissário da ETE Meaípe. 

Compatibilizar o plano diretor do município com o 
enquadramento (expansão urbana) 

Controle de qualidade da drenagem da área urbana 

Manutenção adequada da rede de drenagem 

45 

Foz do rio 
Meaípe - Praia 
de Meaípe. 
Inclui-se a Praia 
de Maimbá 

Recreação de contato primário 
Aquicultura e atividade de pesca 
Navegação 

Salina Classe 1 

Avaliação da qualidade da areia e da balneabilidade da 
água da praia 

Monitoramento da ictiofauna 
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