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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Volume I do Relatório Técnico 2, o 
qual tem por finalidade consolidar os relatórios referentes às atividades da Fase A relativo 
ao Processo de Planejamento das Regiões Hidrográficas Santa Maria da Vitória e Jucu– 
Fases A, B e C, referente à “Elaboração de Projeto Executivo para Enquadramento 
dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu” e é baseado na Proposta Técnica apresentada na Licitação do Consórcio 
NIP S.A. – PROFILL, bem como no Termo de Referência que norteou o certame. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório (RT2) apresenta parte dos resultados da Fase A 
(Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos Hídricos das Regiões Hidrográficas dos rios 
Jucu e Santa Maria da Vitória), integrante do Processo de Enquadramento dos Corpos de 
Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu – Fases 
A, B e C.  

Este relatório está dividido em 3 (três) volumes: 

 Volume I: apresenta este capítulo introdutório, a etapa de 
identificação, avaliação e consolidação das informações existentes, 
o levantamento de informações complementares e o diagnóstico de 
uso e ocupação do solo e de disponibilidades hídricas (qualidade e 
quantidade). 

 Volume II: apresenta o diagnóstico das demandas hídricas e o 
processo de validação do diagnóstico junto à comunidade das 
Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória e 
seus respectivos Comitês. 

 Volume III: apresenta os anexos do Relatório RT2. 

Ressalta-se que a totalidade das atividades da Etapa A pode ser 
observada junto ao Relatório da Etapa A - REA, onde também se apresenta o balanço 
hídrico atual e futuro, bem como a caracterização da situação atual de qualidade da água 
a partir de modelagem hidrológica.  

No âmbito geral, o trabalho contratado abrange as seguintes cinco fases: 

 Fase Inicial – Atividades Preliminares (AP) 

  Fase A – Diagnóstico e Prognóstico Recursos Hídricos 

 Fase B – Cenários Futuros e Enquadramento 

 Fase C – Programa de Ações 

  Fase Final – Elaboração do Relatório Síntese (F) 
 

As atividades da Fase A conforme estabelecido no Plano de Trabalho que 
compõe este relatório referem-se a: 

Atividade A1 – Identificação, avaliação e consolidação das 
informações existentes: 

Tarefa A.1.0 – Identificação e definição das variáveis a serem utilizadas no 
estudo 

Tarefa A.1.1– Coleta e Sistematização das Informações Existentes 
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Tarefa A1.2 – Estruturação e disponibilização de uma base de dados 
compatível com o Sistema de Informações de Recursos Hídricos do IEMA. 

Tarefa A1.3 – Definição das Unidades de Planejamento 

Tarefa A1.4 – Levantamento de Programas, Ações e Projetos e 
Intervenções Previstas na Bacia  

Atividade A.2 – Obtenção de informações complementares 

Tarefa A.2.1 – Qualidade das Águas Superficiais 

Tarefa A.2.2 – Quantidade das Águas Superficiais 

Tarefa A.2.3 Levantamento de pontos ou trechos sujeitos a eventos críticos 

Atividade A.3 – Consolidação do Diagnóstico 

Tarefa A.3.1 Uso do Solo 

Tarefa A.3.2 Diagnóstico das Disponibilidades 

Tarefa A.3.3 Diagnóstico das Demandas 
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2. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES EXISTENTES 

2.1. VARIÁVEIS UTILIZADAS  

Sendo o diagnóstico focado nos recursos hídricos das regiões e destinado 
a subsidiar as Fases B e C, foram estudados apenas os condicionantes quali-
quantitativos de interesse. A identificação desses condicionantes e a definição das 
variáveis integrantes do diagnóstico, de forma a estabelecer as relações de causa e 
efeito que determinam as condições de qualidade e quantidade da água na bacia 
hidrográfica, foram realizadas de forma participativa, através dos Comitês. 

De forma a seguir a sistemática de condução do processo técnico-político 
em que consiste o Enquadramento e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória 
e Jucu, apresentou-se, inicialmente, uma lista propositiva de variáveis a serem 
consideradas na etapa de Diagnóstico, a qual recebeu contribuições e foi validada pela 
Comissão de Acompanhamento CA-IEMA e pela Plenária de ambos os Comitês de Bacia 
(CBH’s), na Reunião Plenária conjunta do dia 30/07/2013. 

As variáveis  foram separadas em três grandes grupos, de acordo com seu 
grau de influência nas análises descritivas desse estudo, e também de acordo com o 
grau de detalhe que será aplicado à análise do tema. 

 Variáveis de Contexto – são aquelas que servem de subsídio para a 
localização geográfica, ou para o entendimento de outra variável, 
principalmente as temáticas, e que, por isso, não serão analisadas ou 
descritas em itens de relatórios técnicos. 

 Variáveis Básicas – são aquelas que traduzem informações basilares ao 
diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia, possibilitando, 
inclusive, a inferência sobre variáveis temáticas que são consequências 
destas variáveis que estarão descritas, ou eventualmente analisadas, 
em itens dos relatórios de maneira integrada, não compondo item 
específico dos mesmos. 

 Variáveis Temáticas – são os principais temas de análise no diagnóstico 
a ser elaborado, devendo ser analisadas, em maior ou menor detalhe, 
em função das informações existentes ou geradas, resultando em itens 
específicos dos relatórios técnicos. 

Variáveis de Contexto 

 Altimetria (cartografia oficial); 

 Rede Hidrográfica; 

 Limites Municipais;  

 Rede Viária; e 

 Unidades Administrativas Regionais. 
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Variáveis Básicas 

 Dados demográficos (populações municipais urbanas e rurais, 
densidades populacionais), e sua variação em tempo; 

 Dados da produção agrícola (principais culturas, áreas cultivadas e 
produção agrícola). Uso de fertilizantes, pesticidas e herbicidas; 

 PIBs e VABs setoriais municipais; 

 Rebanhos municipais, por tipologia; 

 Dados relativos ao saneamento básico (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana); 

 Cadastro de usuários de água; 

 Relação de outorgas (captação e lançamento); 

 Relação do cadastro de usos insignificantes; 

 Fontes de contaminação pontual e difusa; 

 Informações hidrológicas (pluviometria, níveis do mar, termometria, 
fluviometria e evaporação); 

 Aspectos costeiros; 

 Informações relativas à qualidade das águas (incluindo 
biomonitoramento); 

 Informações sobre doenças de veiculação hídrica; e 

 Cadastro de usos insignificantes. 
 

Variáveis Temáticas 

 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH); 

 Segmentação da rede hídrica (Unidades de Planejamento); 

 Relação dos meios de comunicação; 

 Geologia; 

 Hidrogeologia. Dados dos aquíferos: natureza, limites e geometria, 
parâmetros hidráulicos e piezometria, balanço hidráulico, relações 
rio/Baía de Vitória – aquífero; 

 Unidades de Conservação; 

 Uso e cobertura do solo; 

 Remanescentes de mata ciliar; 

 Adequação do uso do solo; 

 Identificação de áreas agricultadas (com ênfase para áreas irrigadas);  

 Áreas vulneráveis a cheias e inundações; 

 Áreas vulneráveis e de risco de contaminação dos aquíferos; 

 Disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas; 

 Reservatório de água; 

 Potencial de erosão e sedimentação; 

 Lançamentos de efluentes e resíduos sólidos; 

 Demandas e consumos de água; e 

 Água e aspectos culturais. 

A seguir relaciona-se para as variáveis, a sua localização no relatório e a 
sua importância. As mesmas tiveram mais ou menos destaque durante a elaboração do 
relatório de acordo com as características especifícas das Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu (RHSMV e RHJ). 
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 Quanto às variáveis de Contexto, destaca-se: 

A altimetria dispõe de especial importância tanto para a estimativa da 
disponibilidade hídrica como no que se refere aos condicionantes ao uso e ocupação do 
solo. Já as áreas obtidas a partir dos limites municipais permitem obter uma medida de 
escala para variáveis que estão quantificadas em nível municipal (ex: produção agrícola), 
com vistas a determiná-las em escala de bacia hidrográfica. Utilizou-se a rede viária  
como referência de localização cartográfica, rotas de logística e transporte. A rede 
hidrográfica consiste em uma base relacionada a todos os temas, bem como é base para 
determinação de parâmetros físicos das Regiões Hidrográficas (RH’s). 

 Em relação às variáveis básicas: 

Suas estimativas auxiliam a determinação das informações que são a 
principal finalidade deste Diagnóstico, ou seja, as demandas e disponibilidades hídricas 
(quali e quantitativa). Deste modo, é importante que estas variáveis sejam determinadas 
na base de dados mais recente e consistente possível.  

Os dados demográficos utilizados no presente processo, por exemplo, 
podem ser encontrados no Relatório RT1 (item 3.1.2 Aspectos Demográficos Municipais, 
no qual também se incluem as variáveis PIB e VAB municipais), e constituem-se como 
uma das principais variáveis básicas, uma vez que podem ser aplicados coeficientes de 
demanda por habitante (vide itens do presente Relatório de Diagnótico (RT2) - 4.3.1 
Abastecimento Público e 4.3.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário).  

Os dados relativos ao saneamento básico são indicadores, tanto da 
situação atual de uso da água, como seu estágio de desenvolvimento é diretamente 
relacionado com a qualidade da mesma. É sobre este setor que normalmente são 
indicados (Fase C) os principais investimentos para o abatimento de cargas poluidoras. 
Da mesma forma, são tratadas as variáveis de produção agrícola e rebanhos, as quais 
também estão associadas ao item 4.3 do presente RT2.   

O uso de defensivos agrícolas, componente da variável produção rural, e 
que  pode se constituir como limitante a outros usos, bem como ao ecossistema aquático, 
foi objeto de avaliação a partir de resultados de parâmetros de qualidade das águas 
superficiais (ver item 4.2.1. deste Relatório RT2). 

As bases de dados cadastrais de usos da água (captação e lançamento) 
referem-se à informação mais consistente de demada hídrica. Seus quantitativos de 
vazão e informações características dos pontos cadastrados nas RH’s são observados 
nos itens de cada uso (englobados no capítulo 4.3). Situação também observada para as 
fontes de poluição pontuais e difusas (ex: carga difusa da pecuária, e carga pontual das 
indústrias e esgotamento sanitário). Os resultados das cargas poluidoras também 
consistem em referência para a modelagem de qualidade das águas atuais e futuras (as 
quais constam no Relatório da Etapa A – Relatório REA) e deverão subisisiar o 
enquadramento das águas. 

As informações hidrológicas podem ser observadas, principalmente, no 
item 4.2.2 Quantidade das Águas Superficiais - rede de monitoramento pluviométrica e 
evaporimétrica disponível nas RH’s e influência no regime de vazões. A qualidade das 
águas é abordada em dois itens: no item 3.1 Informações Complementares, apresenta-se 
uma análise da rede existente e a proposição de rede complementar do Plano. No item 
4.2.1 efetua-se a análise dos resultados em termos de classe da Resolução CONAMA 
357/2005. A baixa densidade de pontos de monitoramento é um fator de destaque nas 
partes Altas das RH’s e nos maiores afluentes dos rios principais. A rede complementar 
de monitoramento implantada para o Plano de Bacia e os dados disponibilizados pela 
Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) auxiliaram a suprir esta lacuna. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu .  
IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 2.1_A.1.0 - Variáveis        6 

No total foram analisados 54 pontos nas duas RH’s, com monitoramento de parâmetros 
gerais,  metais e agrotóxicos. 

Os aspectos costeiros, que dispõem de legislação específica (Lei Federal 
nº 7.661/1988 – Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e Decreto Federal 
5.300/2004; Lei 5.816/1998 – Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro) podem ser 
observados no item 4.1 Caracterização do Uso do Solo, bem como, no item 4.3.14 
Potencialidades e termos de bens e serviços fornecidos pelos manguezais e região 
estuariana.   

 Quanto às variáveis temáticas, destaca-se: 
 

 Unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos (UP’s): Base das 
informações de balanço hídrico. Referem-se a unidades menores de 
planejamento no âmbito de uma RH em que  é possível definir um sistema único 
de entrada e saída hídrica. A segmentação das UP’s considera, principalmente, 
semelhanças físicas e antrópicas. Dispõe de item especifco no presente relatório 
RT2 (item 2.4); 
 

 Relação dos meios de comunicação: Variável que possui especial importância 
para a mobilização social dos Eventos Públicos. Está apresentada no Relatório 
RT1 no item 3.2 Organização Social. Cabe ressaltar que esta lista é 
constantemente atualizada com novas entidades presentes nos Eventos e poderá 
servir de base para movimentos dos Comitês na fase de implementação do Plano; 

 

 Geologia e Hidrogeologia: Definem vazões características de aquíferos, sendo de 
especial importância para o estudo de vazões superficiais mínimas. No item 4.2.3 
Águas  Subterrâneas analisa-se  esta variável. Quanto às área vulneráveis de 
contaminação dos aquíferos e o estudo da recarga aquífera as mesmas foram 
caracterizadas com base em ZEE-ES (2013); 
 

 Unidades de Conservação: São de especial importância por auxiliarem na 
manutenção de vazões mínimas e qualidade das águas. Por outro lado também 
podem comprometer determinados usos pretendidos. O levantamento e 
caracterização das mesmas situa-se no item 4.3.15; 
 

 Usos e Cobertura do Solo: Caracterizam as UP’s e permitem inferências sobre a 
qualidade e quantidade da água. São apresentados em item específico: 4.1 
Caracterização do uso e ocupação atual do solo. O percentual da área urbana e 
rural municipal por UP é utilizado como ponderador das informações de usos da 
água em escala municipal. Por exemplo, a demanda populacional, de rebanhos e 
produção agrícola municipais; 
 

 Remanescentes de mata ciliar e Adequação do Uso do Solo: Levantamento e 
análise efetuado no item 4.3.13 Preservação Ambiental. É importante observar o 
quanto esta variável representa em termos de área potencial e sua respectiva 
ocupação, devido ao seu potencial de melhorar a qualidade das águas.  Também 
neste item verifica-se, a partir de geoprocessamento, os usos do solo dispostos 
em áreas de APP. A adequação do uso do solo, onde se relaciona o mapeamento 
do tipo de solo, declividades e aptidão agrícola com o mapeamento do uso do 
solo é apresentado no item 4.6.1. Adequação do uso do solo; 
  

 Identificação de áreas agriculturadas (com ênfase para áreas irrigadas): 
Apresenta-se no item 4.3.5. Produção Agrícola e 4.3.6 Sistemas de Irrigação;  
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 Áreas Vulneráveis a Cheias e Inundações: Esta variável teve relativa importância 
devido aos eventos extremos de inundação e deslizamentos ocorridos em 
dezembro de 2013. Foram obtidos dados secundários que incluem áreas críticas 
definidas tecnicamente e participativamente. Identificou-se ainda a existência de 
Planos Diretores Municipais de Águas Pluviais e Fluviais, os quais devem dispor 
de diretrizes e Planos de Ações integrados com este Plano de Bacia, e que serão 
abordados na Fase C deste estudo; 

 

 Disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas: Possuem itens específicos 
no relatório RT2. A disponibilidade superficial é referência para o balanço hídrico 
efetuado no âmbito da UP na fase de diagnóstico. Posteriormente (Fase B), as 
vazões devem ser discretizadas para segmentos da rede de drenagem 
vetorizada. Já as disponibilidades subterrâneas foram caracterizadas em função 
do tipo de sistema aquífero (em função da produtividade aquífera), uma vez que 
identificou-se escassez de informações sobre poços tubulares cadastrados que 
permitiriam uma definição de disponibilidade subterrânea com uma menor 
incerteza; 

 

 Reservatórios: Referem-se, principalmente, a açudes e barragens utilizados na 
atividade de aquicultura, irrigação, empreendimentos de geração hidrelétrica e 
abastecimento público. Podem influenciar na retenção de sedimentos, bem como 
na regularização hidrológica;  

 

 Potencial de Erosão e Sedimentação: Esta variável influencia quanto ao 
assoreamento de cursos d’agua e reservatórios, sendo considerada no item 3.3 
Levantamento de Pontos ou Trechos sujeitos a eventos críticos; 

 

 Lançamento de efluentes, e Doenças de veículação hídrica: devido ao nível de 
lançamento de esgotos não tratados, principalmente junto a sub-bacia dos rios 
Formate-Marinho, Baixo Jucu e Baixo Santa Maria da Vitória, a variável 
lançamento de efluentes possui um maior detalhamento e análise. O que também 
foi possibilitado pela riqueza dos dados fornecidos pela Companhia Estadual de 
Saneamento. No mesmo capítulo em que é abordado o esgotamento sanitário 
também foi feito o levantamento das doenças de veiculação hídrica;  

 

 Resíduos sólidos: Quanto aos resíduos sólidos, pode-se observar o item 4.3.3 
Sistemas de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos, que caracteriza a relação 
de resíduos gerados por Unidade de Planejamento e a sua destinação final por 
município;  
 

 Demanda Hídrica: O item 4.3 Diagnóstico das Demandas Hídricas apresenta a 
quantitifação/caracterização da mesma para os usos consuntivos e não-
consutivos; e  
 

 Água e aspectos culturais: A análise permite inferir sobre os efeitos das práticas 
culturais identificadas em relação aos recursos hídricos. Dispõe de item específico 
neste relatório RT2 (item 3.4 Água e Cultura).  
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2.2 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES  

Neste item são apresentadas as principais fontes de consulta utilizadas 
para obtenção das informações do Diagnóstico de Recursos Hídricos. Para cada variável 
são descritos os aspectos referentes ao tratamento e sistematização das informações 
relacionadas. As fontes de consulta utilizadas também objetivaram a construção do 
Prognóstico, da Fase A – constantes no Relatório da Fase A , e dos temas abordados no 
Relatório Técnico 1 (Atividades Preliminares). 

O presente Diagnóstico tem como principal característica a utilização de 
dados secundários. Deste modo, foram realizadas análises, avaliações e posterior 
consolidação dos estudos técnicos existentes e identificação das informações não 
disponíveis ou com informações tecnicamente insuficientes. As mesmas necessitaram 
uma especial atenção no sentido de buscar inferências e estimativas (com a aplicação de 
coeficientes, por exemplo). 

É importante destacar o desenvolvimento da Oficina de Validação do 
Diagnóstico, a partir da qual os representantes dos CBH’s e a comunidade das Regiões 
Hidrográficas (RH’s) contribuiram com indicações de informações complementares, 
ajuste, correção ou citação de outras fontes. No capítulo 5 do presente Relatório RT2 
pode-se verificar o retorno da oficina junto à comunidade das RH’s.  

Além da Oficina, outra fonte de informações consistiu na aplicação do 
Roteiro de Informações Municipais junto aos representantes dos Comitês de Bacia e 
gestores dos municípios componentes das RH’s.. Os mesmos foram respondidos durante 
o segundo semestre de 2013 e inicio de 2014. Geralmente, quando os resultados do 
questionário foram robservados de forma específica, efetuou-se o destaque nos 
respectivos capítulos. Os resultados dos questionários foram tabulados em planilhas e 
disponibilizados junto aos Anexos deste Relatório RT2. 

 Foram também realizadas entrevistas com outras instituições para abordar 
aspectos específicos do Diagnóstico, como por exemplo a Agência Estadual de Recursos 
Hídricos (AGERH/ES) – quanto às ações da nova instituição (criada em 2013 pela Lei nº 
10.143) frente a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH-ES) (Lei nº 10.179/2014), 
e à Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo (SEDES/ES) – referente ao 
diagnóstico e aos planos, programas e projetos previstos para o setor industrial. 

Ressalta-se ainda a aquisição de dados primários de qualidade das águas 
junto à rede complementar, especialmente implantada para o Plano de Bacia, e da rede 
de monitoramento da CESAN. Ainda foram gerados dados de oferta hídrica a partir de 
modelagem hidrológica.  

Apresenta-se no quadro 2.2.1, a seguir, a lista de variáveis e suas 
respectivas fontes. A descrição completa das fontes pode ser verificada no item 6. 
Referências Bibliográficas deste Relatório RT2. Tanto o retorno dos questionários, como 
o retorno da Oficina de Validação, permeiam o Diagnóstico, portanto, podem ser 
relacionadas a todos os itens do quadro 2.2.1 
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Quadro 2.2.1 Relação das Variáveis e Fonte de dados 

Variáveis Fonte* Observações 

Variáveis de  Contexto 

Altimetria (cartografia oficial) IEMA e IBGE 
Projeto de Aerolevantamento e 
ortofotomosaico de 2007/2008 (IEMA). 
Cotas vetorizadas - IBGE. 

Rede Hidrográfica IEMA e IBGE  
IEMA – Rios Principais. IBGE - escala 
1:50.000. 

Limites Municipais  IDAF 
Base elaborada pelo IDAF com o 
advento do ortofotomosaico 
2007/2008 (IEMA). 

Rede Viária IDAF  

Unidades Administrativas Regionais IEMA  

Variáveis Básicas 

Dados demográficos 
Censo Demográfico IBGE (2010) / 
Projetada para 2013 pelo Consórcio. 

- Projeção para 2013 com base na 
taxa de crescimento anual (2000-
2010).  

- Proporcionalização da população 
urbana total municipal pelo percentual 
de área urbana do município em cada 
UP. 

- Manchas urbanas obtidas de ISJN 
(2010) e atualizadas para 2013 com 
base em imagens de satélite do 
software Google Earth. 

Produção agrícola e Uso de 
agrotóxicos 

Censo Agropecuário IBGE (2006), 
Produção Rural Municipal IBGE 
(2012),  IDAF, INCAPER, INCRA e 
IJSN (2014). 

- No item 4.2.1 do pesente relatório 
analisa-se o resultado do 
monitoramento de parâmetros 
associados ao uso de agrotóxicos. As 
fontes IDAF; INCAPER; INCRA e IJSN 
(2014) referem-se a informações 
gerais obtidas junto aos órgãos tanto 
via web como em contato telefônico. 
As publicações estão relacionadas no 
capítulo de Referências. 

PIBs e VABs setoriais municipais ISJN (2013).  

Rebanhos municipais 
Produção Rural Municipal IBGE 
(2012). 

O último Censo Agropecuário (IBGE) 
apresenta informações mais 
completas do setor, contudo o mesmo 
encontra-se defasado pois foi 
elaborado em 2006. 

Saneamento básico 

Informações da CESAN (2014) e 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS, 2012); 
Banco de Dados de Saneamento do 
IEMA (2013); 

Atlas de Saneamento Urbano (ANA, 
2010). 

 

Cadastro de usuários de água 
Outorgas do IEMA (2014) e Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos 
Hídricos – CNARH (2013). 

As principais questões relacionadas 
às incertezas associadas aos dados 
cadastrais foram discutidas no item 
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Quadro 2.2.1 Relação das Variáveis e Fonte de dados 

Variáveis Fonte* Observações 

Relação de outorgas e cadastro de 
usos insignificantes 

Outorgas do IEMA (2014). 

4.3.14 do presente Relatório RT2. 

Fontes de contaminação 

Outorgas do IEMA (2014); 
Informações da CESAN (2014) 
Banco de dados do Licenciamento 
Ambiental do IEMA – GQA/IEMA 
(2014). 

O Mapa de Uso e Cobertura do Solo 
(ISJN, 2010) também é utilizado para 
associação de fontes de 
contaminação. 

Informações hidrológicas 

Notas técnicas do setor de Outorga 
do IEMA e Sistema Nacional de 
Informações Hidrológicas 
SNIRH/ANA (2014). 

Existe um número reduzido de 
estações fluviométricas com dados 
representativos (séries temporais com 
mais de 20 anos por exemplo) nas 
Regiões Hidrográficas. 

Aspectos costeiros 

Uso e Cobertura do Solo (ISJN, 
2010); Estudos acadêmicos e 
projetos da UFES que tratam da 
Baía de Vitória (ex: Rigo, 2004; 
Barbosa, 2010;  Justino, 2009). 

 

Informações relativas à qualidade das 
águas 

Pontos de Monitoramento do IEMA, 
CESAN e Rede Complementar do 
Plano; GCA/IEMA (2014). 

Na rede complentar do Plano de Bacia 
monitorou-se 22 pontos como fonte de 
dados primários de qualidade da 
água. 

Variáveis Temáticas 

Unidades de Planejamento e Gestão 
dos Recursos Hídricos (UPGRH), 
definidas pelo CERH/ES 

Consórcio, Comissão de 
Acompanhamento (CA-IEMA) e 
Plenárias dos Comitês. 

Os limites das Regiões Hidrográficas 
do IEMA foram modificados pelo 
presente Plano de Bacia na região 
costeira. São necessárias verificações 
entre os limites das Regiões 
Hidrográficas e as bordas dos limites 
municipais em geral e especialmente 
na zona estuarina.  

Segmentação da rede hídrica (UP) 

Relação dos meios de comunicação Comitês e Consórcio.  

Geologia 

DNPM/CPRM (1983); 

IEMA (2014) obtido de 
Geobases/ES (2014). 

Mapa Geológico do Brasil (versão 
Preliminar), escala 1:2.500.000 
(DNPM/CPRM, 1983);  

IEMA - Mapa Geológico do Estado de 
Espírito Santo, escala de 1: 1.750.00. 

Hidrogeologia e Disponibilidade 
Hídrica Subterrânea 

RADAMBRASIL – CPRM (2008); 

SIAGAS/CPRM (2013); 

SIGHIDRO-DNPM (2013). 

CPRM (2008) – Mapa de Domínios e 
Subdomínios hidrogeológicos do 
Brasil;   

Dados secundários de poços 
tubulares cadastrados no Sistema de 
Informações de Águas 
Subterrâneas/SIAGAS/CPRM (2013);  
Notou-se escassez de dados de poços 
cadastrados nas Regiões 
Hidrográficas. 

Dados das Fontes Hidrominerais do 
Brasil do DNPM (SIGHIDRO Sistema 
de Recursos  Hidrogeológicos do 
Brasil). 

Devido a insuficiência de informações 
não foi possível determinar a relação 
rio/Baia de Vitória-aquifero. 

Áreas Vulneráveis e de risco de ZEE-ES (2013). Em ZEE-ES (2013) utilizou-se como 
base o Mapa Geológico da CPRM em 
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Quadro 2.2.1 Relação das Variáveis e Fonte de dados 

Variáveis Fonte* Observações 

contaminação de aquífero escala 1:1.000.000. 

Unidades de Conservação 
SIG do IEMA. Sites Oficiais do 
governo do Estado e das Prefeituras 
Municipais. 

 

Uso e Cobertura do Solo 

ISJN (2010), áreas urbanas 
atualizadas a partir da imagem 
Google Earth (2013) e 
levantamentos in loco. 

 

Remanescentes de mata ciliar 
ISJN (2010), Consórcio e 
levantamentos in loco. 

Levantamento e registro fotográfico 
em campanha de verificação do 
mapeamento de ISJN (2010). 

Adequação do uso do solo Consórcio. 

Foi realizado um cruzamento entre a 
aptidão e o uso do solo.  

Também foi analisada a adequação 
do uso do solo em relação à ocupação 
de Áreas de Preservação Permanente 
(APP). As áreas de APP no âmbito 
deste Plano consistem em uma 
aproximação e consideram apenas 
uma faixa marginal delimitada sobre 
os cursos de águas sem considerar 
outras especificidades do Código 
Florestal. 

Áreas agricultadas e irrigadas 

Censo Agropecuário IBGE (2006), 
Produção Rural Municipal IBGE 
(2012),  IDAF, INCAPER, INCRA e 
IJSN (2014).  

As fontes IDAF; INCAPER; INCRA e 
IJSN (2014) referem-se a informações 
gerais obtidas junto aos órgãos tanto 
via web como em contato telefônico. 
As publicações estão relacionadas no 
capítulo de Referências. 

O último Censo Agropecuário (IBGE) 
apresenta informações mais 
completas do setor, contudo o mesmo 
encontra-se defasado pois foi 
elaborado em 2006. 

Áreas vulneráveis a cheias e 
inundações 

Atlas de Inundações - IEMA (2013), 
CPRM (2014) obtido de 
Geobases/ES (2014). INMET (2014); 
Defesa Civil/ES (2014) e SNPDC 
(2014). 

Destaca-se os eventos extremos 
ocorridos em dezembro de 2013. Bem 
como uma análise dos Decretos de 
Situação de Emergência. 

Disponibilidade hídrica superficial 

Nota Técnica SUORE/GRH/IEMA 
007/2013. Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH/ANA). 

Modelagem hidrológica realizada com 
modelo MGB/IPH, com verificação 
realizada com a regionalização 
fornecida pelo IEMA e vazões 
observados na Região Hidrográfica. 

Reservatório de água 

Outorgas do IEMA (2014); Sistema 
de Informações Georreferenciadas 
do Setor Elétrico (SIG-ANEEL). 
Cadastro Reservatórios IDAF (2014) 

Não foram obtidas as regras 
operativas das barragens em cursos 
de água. 

Potencial de erosão e sedimentação 
CJSMV (1997), UFES – Relatório 
Deságua  (2008). 

 

Lançamentos de efluentes e resíduos 
sólidos 

Informações CESAN (2014), SNIS 
(2012), Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (MMA,2012), Outorgas do 
IEMA (2014), GCA/IEMA (2014), 
SEDURB (2014), GQA/IEMA (2015), 
COMDEVIT (2009).  

As principais questões relacionadas 
às incertezas associadas as 
demandas de cargas diagnosticadas 
foram discutidas no item 4.3.14 do 
presente Relatório RT2. 
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Quadro 2.2.1 Relação das Variáveis e Fonte de dados 

Variáveis Fonte* Observações 

Demandas e consumos de água  

Geral:  Outorgas IEMA (2014), 
Informações da CESAN (2014); 
CNARH/ANA, (2014); GCA/IEMA 
(2014), Sites oficiais do Governo 
Estadual e Prefeituras Municipais. 

Específicos: Sistema de 
Informações Geográficas da 
Mineração – SIGMINE/DNPM 
(2014);  Sistema de Informações 
Georreferenciadas do Setor Elétrico 
(SIG-ANEEL) (2014); Gerência de 
Aquicultura e Pesca da SEAG-ES 
(2014). 

Fonte dos Coeficientes de Demanda 
Utilizados: 

Sema/Profill(2007), Sema/Ecoplan 
(2005),  Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (1998) e  IMHOFF (1998). 

As principais questões relacionadas 
às incertezas associadas as 
demandas diagnosticadas foram 
discutidas no item 4.3.14 do presente 
Relatório RT2. 

Água e aspectos culturais 
Sites oficiais do governo estado , 
sites das prefeituras municipais e 
estudos acadêmicos. 

 

* Quando a fonte for “CONSÓRCIO” significa que a informação foi gerada pelo Consórcio. 
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2.3 ESTRUTURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA BASE DE 
DADOS COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO IEMA  

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) consiste na interação entre 
dados de natureza espacial com processamentos computacionais. Cria-se, assim, um 
sistema integrador e interativo de informações geográficas georreferenciadas. A partir de 
um SIG pode-se fazer análises espaciais, bem como tendências de ocorrência de 
determinados fenômenos e a geração de modelos para os mesmos. Os usos vão desde 
puramente fins cartográficos, até análises socioambientais, o principal objetivo da 
utilização do SIG no presente Plano de Recursos Hídricos.  

Esta atividade tem por objetivo estruturar um banco de dados de 
informações geográficas, no âmbito do Sistema do IEMA, a ser utilizado como ferramenta 
de trabalho. Após a estruturação do sistema, ele será carregado com os dados coletados 
e utilizado na manipulação e sistematização de informações para facilitar e agilizar a 
realização dos estudos, principalmente o cruzamento de informações temáticas e suas 
especializações nas Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. O 
sistema proposto terá compatibilidade direta com o SIG definido pelo IEMA, sendo que a 
sua concepção e estruturação ocorrerá através de contatos diretos com os técnicos do 
próprio IEMA. 

O material não disponível na base digital compatível foi gerado através das 
técnicas consagradas para aquisição de dados espaciais: digitalização, interpretação de 
imagens orbitais ou sub-orbitais e carga de tabelas. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, todos os dados espaciais 
gerados são acrescentados ao banco de dados de informações geográficas, constituindo-
se ao final uma base cartográfica digital completa da Região Hidrográfica do rio Jucu e da 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

Deste modo, banco de dados de informações geográficas deverá ser 
entregue ao final do projeto, tendo em vista que o mesmo deverá ser complementado 
com os resultados das próximas Fases do Plano (Fases B e C). 

A base cartográfica digitalizada contém inicialmente os seguintes elementos: 

 Rede hidrográfica; 

 Rede viária; 

 Altimetria (curvas de nível e pontos cotados); 

 Mancha urbana da sede dos municípios, distrito e outras localidades importantes; 

 Limites da bacia hidrográfica e das sub-bacias; e 

 Modelo Numérico do Terreno (MNT) interpolado da altimetria. 

Também devem ser adicionadas à base de dados todas as informações 
espaciais digitais existentes nos órgãos públicos relacionados à Bacia, com a finalidade 
de subsidiar o desenvolvimento das atividades subsequentes.  
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A base cartográfica tem sido estruturada visando obter uma cobertura 
contínua para cada tema, uniformizando o sistema de referência e eliminando problemas 
de consistência e de junção de bordas. Foi adotado o sistema de projeção e Datum 
determinado pelo IEMA para todas as cartas, Datum WGS 84 e Sistema de Projeção 
UTM. O objetivo é obter um conjunto de layers adequadamente estruturado, sobre o qual 
possam ser facilmente lançadas as informações a serem geradas nas fases 
subsequentes de levantamento.  

O software de SIG utilizado no âmbito desse processo de elaboração do 
Plano de Bacia foi selecionado entre as opções disponíveis no mercado, adotando-se 
como critério total compatibilidade com o software ArcGis. Foram utilizados os softwares 
desenvolvidos pela empresa ESRI (Environment Systems Research Incorporation), que 
possuem amplas funcionalidades para conexão da base cartográfica com bancos de 
dados e grande flexibilidade para conversão para outros formatos de softwares de SIG. 
As soluções de software acima citadas apresentam grande flexibilidade de configuração e 
garantem boa relação custo/benefício para a futura manutenção dos dados e programas 
necessários.  

Uma vez implantado, o SIG possibilita a visualização e integração de 
várias informações, permitindo estudar as variáveis em diversas escalas e 
compartimentações do espaço. Em uma mesma base cartográfica podem ser 
visualizados toda a bacia hidrográfica, cada sub-bacia e setores no interior das mesmas. 
O SIG permite o cruzamento das informações armazenadas, sua tabulação e 
quantificação, bem como a possibilidade de atualização das informações. 

Além da base digital em SIG, são fornecidos de forma estruturada os 
metadados (origem do dado, escala, sistema de coordenadas geográficas, projeção, 
datum) dos temas contidos no Banco de Dados de Informações Geográficas do Plano de 
Bacia. Os mapas temáticos produzidos são gerados e armazenados no Banco de Dados. 
Cada mapa é formado por dois componentes básicos: 

a) informação espacial: contém a representação gráfica propriamente dita, com a 
localização e delimitação dos diferentes temas a serem mapeados. A informação 
espacial está posicionada em um sistema de coordenadas conhecido, 
preferencialmente o sistema UTM, com sistema de referência (Datum) compatível 
com os demais mapeamentos oficiais do território brasileiro. Os objetos 
componentes dos diversos temas são armazenados com nível de detalhamento 
(quantidade de vértices) compatível com a escala final de apresentação dos 
mapas (1:50.000) ou superior. Cada objeto de um determinado tema está 
individualmente codificado (terá um ID exclusivo) de forma a possibilitar sua 
vinculação a tabelas do bancos de dados; e 

b) informação de atributos: os atributos constituem os dados descritivos dos objetos 
mapeados em cada tema, podendo ser de ordem qualitativa ou quantitativa. Os 
atributos estão armazenados em tabelas do banco de dados vinculadas à parte 
espacial através de um código específico (ID), possibilitando que para um mesmo 
elemento do mapa possam estar armazenadas, simultaneamente, várias 
informações. Os atributos permitem a futura seleção ou valoração dos objetos de 
cada tema, conforme a análise espacial que se desejar aplicar a eles. O modelo 
de banco de dados Georreferenciados é compatível ao padrão da ESRI. 

O Banco de Dados de Informações Geográficas do presente Plano de 
Bacia está sendo devidamente carregado e posteriormente será entregue juntamente 
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com manual de operação. Também está sendo estruturado de forma a operacionalizar 
ações de interesse no campo dos recursos hídricos (apresentação de dados e temas, 
cruzamento de informações, estabelecimento de relações). Os dados espaciais SIG 
serão também entregues em CD-ROM de forma estruturada e consistente, em formato 
que permita sua pronta importação para qualquer software de SIG. Os arquivos vetoriais 
serão disponibilizados no formato shapefile e os arquivos raster (MNT, imagens de 
satélite, etc.) no formato Geotiff. 
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2.4 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO 

A seguir é apresentada a proposta de segmentação das Regiões 
Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória em Unidades de Planejamento (UP). 
Essa tarefa consiste, basicamente, na divisão hidrográfica para fins de análise e 
apresentação dos resultados relativos ao Diagnóstico (Fase A). Procurou-se, dentro do 
possível, já estabelecer, nessa divisão física, uma base para a segmentação da rede 
hidrográfica com vistas ao processo de Enquadramento (Fase B). 

Com base nos processos de planejamento de recursos hídricos já 
desenvolvidos pela equipe técnica da Consultora, julga-se que não deve haver um 
número excessivo de unidades de planejamento, visto a complexidade na discretização 
da informação para cada unidade e respectivo segmento da rede hidrográfica. 

Entende-se, então, que a adoção de um número restrito de Unidades de 
Planejamento conduz melhor à espacialização da informação, respeitando a 
homogeneidade sócio-físico-ambiental. 

Nesses termos, o princípio da proposta de segmentação foi o de adotar a 
classificação em Otto-Bacias, nível 5. Em seguida, a definição das Unidades de 
Planejamento consistiu em considerar uma divisão em macroescala, identificando três 
compartimentos para as Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória: 
trechos Alto, Médio e Baixo. Na sequência, foram considerados os afluentes relevantes 
de seus rios principais. 

É importante salientar que a divisão das Regiões Hidrográficas dos rios 
Jucu e Santa Maria da Vitória implica na criação de Unidades de Planejamento que 
devem conter uma noção de identidade, com vistas à mobilização social, considerando a 
dimensão espacial em questão. Sendo assim, deve-se destacar também que a análise 
preliminar da proposta de divisão das Regiões Hidrográficas em Unidades de 
Planejamento considerou condicionantes técnicos, tais como: 

 O estágio do conhecimento sobre as Regiões; 

 A necessidade de haver uma “identidade social”, quanto às Unidades; 

 Procurar, dentro do possível, respeitar a divisão municipal; 

 Homogeneidade socioeconômica, ambiental ou física; 

 Respeitar as diferenças e semelhanças, quanto ao relevo e uso do solo; 

 Configurar Unidades com informações específicas importantes (variáveis 
primárias); 

 Respeitar os limites hidrográficos e igualmente definir trechos de cursos de 
água; e 

 Servir como unidades físicas para fins do Diagnóstico e Prognóstico dos 
recursos hídricos (Fase A) e servir também de base para a segmentação 
da rede hidrográfica para fins do processo de Enquadramento (Fase B). 
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Cabe ressaltar que foi elaborada pelo Consórcio uma proposta de 
segmentação técnica preliminar, a qual foi submetida à aprovação das plenárias dos dois 
CBH’s em reunião ocorrida no dia 30/07/13. Na ocasião, foi sugerido pelo CBH Jucu que 
a unidade Interbacia rio Aribiri (ou Costeira) fosse agregada à unidade Formate/Marinho. 

Sendo assim, o Quadro 2.4.1, a seguir, apresenta as oito (08) Unidades de 
Planejamento propostas e os municípios que as integram. Na sequência, o Quadro 2.4.2 
apresenta algumas características preliminares das unidades propostas. 

Quadro 2.4.1 – Segmentação Proposta para as Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria 
da Vitória – Otto-Bacias, Municípios e Sedes. 

Região 
Hidrográfica 

Unidade (UP) 
Otto-

Bacias 
(nível 5) 

Área (km2) Municípios 

Jucu Alto Jucu 77148 425,02 Domingos Martins 

Médio Jucu 77147 

77148 
713,50 

Cariacica 

Domingos Martins (1) 

Viana 

Rio Jucu Braço Sul 77146 389,14 Domingos Martins 

Marechal Floriano(1) 

Baixo Jucu 

77141 

77143 

77144 

77145 

482,61 

Domingos Martins 

Guarapari 

Marechal Floriano  

Viana(1) 

Vila Velha(1) 

Formate/Marinho e 
Costeira 

77130 

77142 
172,87 

Viana 

Cariacica(1) 

Vila Velha (1) 

Santa Maria da 
Vitória (SMV) 

Alto SMV 77128 

77129 
361,05 Santa Maria do Jetibá 

Médio SMV 

77124 

77125 

77126 

77127 

946,66 

Santa Leopoldina (1) 

Santa Maria do Jetibá (1) 

Cariacica 

Serra 

Baixo SMV 
77121 

77122 

77123 

509,54 

Cariacica (1) 

Santa Leopoldina 

Serra(1) 

Vitória (1) 

(1) Perímetro urbano na UP. 
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Quadro 2.4.2 – Segmentação Proposta para as Regiões dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória – 
Características de Relevo e de Ocupação. 

Região 
Hidrográfica 

Unidade (UP) Características de Relevo 
Características de 

Ocupação 

Jucu Alto Jucu Declividade média de 1,5% Predominantemente 
rural 

Médio Jucu Declividade média de 1,5% Predominantemente 
rural 

Rio Jucu Braço Sul Declividade média de 0,2% Predominantemente 
rural 

Baixo Jucu Declividade média de 0,16% Relevo: Zona de 
transição Serra – 
Litoral. 

Ocupação do solo: 
predominantemente 
rural, com áreas 
densamente 
urbanizadas junto à 
foz. 

Formate/Marinho e 
Costeira 

Declividade média de 0,02% Relevo: Zona de 
transição Serra – 
Litoral. 

Ocupação do solo: 
apresenta um forte 
gradiente espacial – 
rural (montante) → 
urbana (jusante). 

Santa Maria da 
Vitória 

Alto SMV Declividade média de 1,2% Predominantemente 
rural. 

Médio SMV Declividade média de 1,8% Predominantemente 
rural, com sedes 
urbanas de médio 
porte próximas do rio 
principal. 

Baixo SMV Declividade média de 0,03% Relevo: Zona de 
transição Serra – 
Litoral. 

Ocupação do solo: 
predominantemente 
rural com uma forte 
urbanização na 
porção inferior, nas 
áreas que margeiam a 
zona estuarina. 

É importante ressaltar que tais Unidades de Planejamento possuem 
finalidade específica de possibilitar, na fase de diagnóstico, melhor caracterização e 
compreensão da realidade das Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da 
Vitória, quanto aos seus recursos hídricos.  
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Por ocasião da próxima fase de trabalho (Enquadramento) poderão ser 
definidos novos trechos na rede hidrográfica a partir da segmentação inicial resultante da 
definição das Unidades de Planejamento, sem prejuízos técnicos. A prancha 2.4.1 e a 
prancha 2.4.2 apresentam a segmentação proposta, respectivamente para a RHSMV e 
RHJ. 
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INSERIR PRANCHA 2.4.1 UP RHSMV.  
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INSERIR PRANCHA 2.4.2 UP RHJ 
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2.5. LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E 
INTERVENÇÕES PREVISTAS NA BACIA 

Este capítulo tem como principal objetivo levantar os programas, ações, 
projetos e intervenções previstos para a bacia de interesse, que neste caso envolve as 
Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, que estejam relacionados 
diretamente aos recursos hídricos. Também estão elencados aqueles relacionados aos 
recursos hídricos de forma indireta.  A contribuição da sociedade quanto ao tema pode 
ser observada no Capítulo 5 deste Relatório RT2. 

O Plano Estratégico 2011-2014 – Governo do Estado do Espírito Santo – 
Novos Caminhos tem, em alguns dos seus eixos estratégicos, projetos e ações 
relacionados aos recursos hídricos. No eixo “Produção do Conhecimento, Inovação e 
Desenvolvimento” um dos desafios é “Conservar e Recuperar os Recursos Naturais”, 
onde constam duas estratégias relacionadas aos recursos hídricos, como apresentado no 
Quadro 2.5.1. 

Quadro 2.5.1 – Projetos e Ações dispostos no eixo Produção do Conhecimento, Inovação e 
Desenvolvimento conforme Plano Estratégico/ES (2011-2014) 

Estratégia Projetos/ações 
Entregas 

2011 2012-2014 

Ampliar a capacidade 
de armazenamento de 
água para irrigação e 
outros usos no meio 

rural 

Construção de barragens 
para reserva de água 

Nove barragens em 
construção 

30 barragens 
construídas 

Recuperar a 
disponibilidade com 

qualidade dos recursos 
hídricos 

Desenvolvimento e 
Implantação do Sistema 

de Informação de 
Recursos Hídricos e Rede 

de Monitoramento 

Plano Estratégico de 
Gestão dos Recursos 

Hídricos elaborado 

Sistema de Informação 
de Recursos Hídricos e 
Rede de Monitoramento 

implantado 

Fonte: Plano Estratégico 2011-2014, Novos Caminhos, 2011, p. 43. Disponível em 
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/plano_estrateg2011_2014.pdf em maio de 2014. 
  

http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/plano_estrateg2011_2014.pdf
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No eixo “Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana” um dos desafios é 
“Minimizar os Efeitos das Cheias e da Escassez de Água e Ampliar a Oferta para Usos 
Múltiplos”, onde consta uma estratégia relacionada aos recursos hídricos (quadro 2.5.2). 

Quadro 2.5.2 – Projetos e Ações dispostos no eixo Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana 
Plano Estratégico/ES (2011-2014) 

Estratégia Projetos/ações Entregas 

2011 2012-2014 

 Elaboração e implantação 
de projetos de drenagem 
urbana e de revitalização 

de rios e canais 

 Dois projetos de 
desassoreamento, 

regularização e 
urbanização para os rios 

Formate e Marinho 
executados 

Promover ações 
integradas para 

regularização das 
vazões dos cursos 
d’água e melhorar 

oferta de água para 
usos múltiplos 

Execução de obras de 
infraestrutura hídrica de 

usos múltiplos e 
desenvolvimento de 

ações de conservação e 
recuperação de bacias 

hidrográficas 

Um Projeto Estadual de 
Recuperação e 

Conservação dos 
Recursos Hídricos nas 

Microbacias 
consolidado 

28 projetos de 
infraestrutura hídrica 

elaborados e 36 obras 
de infraestrutura hídrica 
concluídas (barragens 

coletivas, canais e 
adutoras) 

 Apoio aos municípios na 
elaboração de projetos de 
infraestrutura hídrica de 

usos múltiplos 

 Sete municípios 
apoiados na elaboração 

de projetos de 
infraestrutura hídrica de 

usos múltiplos 

Fonte: Plano Estratégico 2011-2014, Novos Caminhos, 2011, p. 59. Disponível em 
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/plano_estrateg2011_2014.pdf em maio de 2014. 

  

http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/plano_estrateg2011_2014.pdf
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Outro desafio, no mesmo eixo, é “Universalizar o Acesso aos Serviços de 
Saneamento Básico” onde constam quatro estratégias, conforme Quadro 2.3.5. 

Quadro 2.5.3 – Projetos e Ações dispostos no eixo Universalizar o Acesso aos Serviços de 
Saneamento Básico conforme Plano Estratégico/ES (2011-2014) 

Estratégia Projetos/ações Entregas 

2011 2012-2014 

Ampliar a cobertura 
de coleta e 

tratamento de esgoto 
pela Cesan 

Ampliação/Implantação 
de sistemas de coleta e 
tratamento de esgoto 

508 km de rede coletora 
de esgoto, 50 elevatórias 

e quatro estações de 
tratamento construídas 

549 km de rede coletora 
de esgoto, 120 
elevatórias e 14 

estações de tratamento 
construídas 

Universalizar o 
Abastecimento de 
Água nas áreas de 

concessão da Cesan 

Ampliação de sistemas 
de abastecimento de 

água 

88 km de rede adutora e 
de distribuição e três 

reservatórios construídos 
e duas estações de 

tratamento 
ampliadas/construídas 

393 km de rede adutora 
de distribuição e nove 

reservatórios construídos 
e 11 estações de 

tratamento 
ampliadas/construídas 

Ampliar a cobertura 
de coleta, tratamento 
e a destinação final 

de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Construção e operação 
de Sistemas Regionais 

de Transporte e 
Destinação Final de 
Resíduos Sólidos 

 Sistemas regionais de 
transporte e destinação 

de resíduos sólidos 
construídos em três 

regiões (Doce Oeste, 
Norte e Sul Serrana) e 

60 caminhões 
compactadores de lixo 

adquiridos 

 

Ampliar a oferta de 
água tratada e de 

coleta, com 
tratamento de esgoto 

sanitário, em 
localidades de 
pequeno porte 

Apoio à elaboração de 
projetos e/ou execução 
de obras em localidades 

de pequeno porte 

10 projetos elaborados e 
quatro obras executadas 

30 projetos elaborados e 
30 executados 

Elaboração e 
implantação de um 
Projeto Estadual de 

Saneamento Básico para 
localidades de pequeno 

porte 

Projeto Estadual de 
Saneamento Básico para 
localidades de pequeno 

porte elaborado 

 

Fonte: Plano Estratégico 2011-2014, Novos Caminhos, 2011, p. 61. Disponível em 
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/plano_estrateg2011_2014.pdf em maio de 2014. 

O eixo “Desenvolvimento da Estrutura Urbana” contempla programas 
estruturantes como o “ES sem Lixão” por meio do qual está sendo implementado o 
sistema regional de logística e de resíduos sólidos urbanos (RSU). O programa tem como 
objetivo implantar sistemas regionais de logística e destinação final de RSU e seus 
acessos rodoviários, desativar lixões e apoiar modelos de gestão capazes de garantir 
sustentabilidade aos sistemas. Por sua vez o “Programa Estadual de Saneamento” 
possibilita a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de rede de 
esgotamento sanitário. Este programa tem promovido importantes obras de construção 
de reservatórios de abastecimento de água, estações de tratamento de esgoto, 
implantação e melhoria de redes e ligações de saneamento. Os seus objetivos são: 
manter a cobertura de 100% da população atendida pela CESAN com água tratada; 
elevar o índice de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário para 70% em 2014 

http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/plano_estrateg2011_2014.pdf
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nas áreas urbanas dos municípios com concessão da CESAN. (Fonte: SIGES – Sistema 
de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo) 

No Plano Plurianual 2012-2015 (PPA) do Estado do Espírito Santo estão 
previstos Programas e Ações para as Microrregiões onde estão inseridos os municípios 
que compõem a Região Hidrográfica dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu, como 
apresentado no Quadro 2.5.4. Da Microrregião Metropolitana fazem parte os municípios 
de Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Da Microrregião Central 
Serrana fazem parte Santa Leopoldina e Santa Maria do Jetibá e da Microrregião 
Sudoeste Serra fazem parte Domingos Martins e Marechal Floriano. 

O Programa ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO 
ESPÍRITO SANTO ligado à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (SEDURB) é o que tem verba prevista para 2014.  

Quadro 2.5.4 - Programas e Ações previstos no Plano Plurianual para as Microrregiões inseridas 
na Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 

Governo do Estado do Espírito Santo   

Plano Plurianual 2012 – 2015 

SECRETARIA ESTADUAL DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O 

USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, 
INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E 
ESGOTO) PARA A POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE. 

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS. 

Ação: 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

RIOS E CANAIS 

Finalidade: IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS E 

CANAIS, INCLUSIVE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS E MARGENS, 
REVITALIZAÇÃO DE ATIVO HÍDRICO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES, PROTEÇÃO DE 
MARGENS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 
PONTES, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR, E OUTRAS AFINS. 

Investimento (2014):  

Região Metropolitana R$ 106.880.907,00 

Ação: 3537 APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E 

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS 

MÚLTIPLOS QUE VISEM PREVENIR E CONTROLAR ENCHENTES, ATENUAR SECAS E IMPLANTAR 
OBRAS DE RESERVAÇÃO HÍDRICA PARA AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA (BARRAGENS, 
CANAIS E ADUTORAS). 

Investimento (2014):  

Região Metropolitana R$ 120.000,00 

Região Central Serrana R$ 2.620.000,00 

Região Sudoeste Serrana R$ 696.341,00 
 

Ação: 3538 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO 

EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE 

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA COM TRATAMENTO DE ESGOTO 
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Quadro 2.5.4 - Programas e Ações previstos no Plano Plurianual para as Microrregiões inseridas 
na Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 

Governo do Estado do Espírito Santo   

Plano Plurianual 2012 – 2015 

SANITÁRIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE; PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E 
ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE. 

Investimento (2014) 

Região Metropolitana R$ 2.000,00 

Região Central Serrana R$ 2.000,00 

Região Sudoeste Serrana R$ 2.000,00 
 

Ação: 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Investimento (2014): 

Região Central Serrana RS 1.287.000,00 

Região Sudoeste Serrana RS 1.267.000,00 
 

Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo, Relatório Sobre Execução Programática 2012. Março de 2013. Disponível em 
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/ppa_20122015/relatorios/Relatorio%20de%20Execucao%20Fisica%20e
%20Financeira%202012.pdf em maio de 2014. 

Governo do Estado do Espírito Santo, Despesa Total Regionalizada. PLOA 2014. Disponível em 
http://www.planejamento.es.gov.br/default.asp?arq=orcamento_2014.asp em maio de 2014. 

Demais programas e ações que fazem parte do PPA como os do Instituto 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito Santo (IDURB), da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) não têm verba prevista para 2014, conforme 
previsão orçamentária disponibilizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em: 
Despesa Total Regionalizada. PLOA 2014. 
(http://www.planejamento.es.gov.br/default.asp?arq=orcamento_2014.asp em maio de 
2014) como mostra o Quadro 2.5.5. Neste quadro são apresentados os programas e as 
diferentes ações previstas dentro de cada programa. 

Quadro 2.5.5 - Programas e Ações previstos no Plano Plurianual 2012-2015 para o Estado do 
Espírito Santo referente aos Recursos Hídricos, direta e indiretamente 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO 

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E 

O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, 
INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E 
ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE. 

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS. 

Ação: 5217 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS 

DAS CHEIAS E SECAS 

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E 

INFRAESTRUTURA VOLTADOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS. 

http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/ppa_20122015/relatorios/Relatorio%20de%20Execucao%20Fisica%20e%20Financeira%202012.pdf
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/ppa_20122015/relatorios/Relatorio%20de%20Execucao%20Fisica%20e%20Financeira%202012.pdf
http://www.planejamento.es.gov.br/default.asp?arq=orcamento_2014.asp
http://www.planejamento.es.gov.br/default.asp?arq=orcamento_2014.asp
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Quadro 2.5.5 - Programas e Ações previstos no Plano Plurianual 2012-2015 para o Estado do 
Espírito Santo referente aos Recursos Hídricos, direta e indiretamente 

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, 

SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS 
PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 

MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE 
ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. 

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO. 

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Ação: 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Finalidade: COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, POR MEIO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS. 

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Programa: 0150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL, CONTÍNUA E 

PERMANENTE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA QUE AS PESSOAS ADQUIRAM 
CONHECIMENTOS PARA FORMAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE VALORES, HABILIDADES, 
EXPERIÊNCIAS E ATITUDES PARA AGIR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, VOLTADO PARA A 
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL. 

Ação: 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 

Finalidade: CRIAR E FORTALECER MECANISMOS QUE ESTABELEÇAM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA GESTÃO AMBIENTAL E SUAS MAIS DIVERSAS VERTENTES. 

Ação: 4634 FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO 

MONITORAMENTO AMBIENTAL. 

Finalidade: FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, 

VISANDO DESENVOLVER UMA COMPREENSÃO INTEGRADA E CRÍTICA DO MEIO AMBIENTE, EM 
SUAS MÚLTIPLAS E COMPLEXAS RELAÇÕES, POR MEIO DE MECANISMOS QUE FAVOREÇAM O 
ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL, AO CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL NO 
ESPÍRITO SANTO E AO FOMENTO ÀS INICIATIVAS LOCAIS. 

Programa: 0193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL 

Objetivo: APERFEIÇOAR E EXECUTAR DE FORMA EFICAZ AÇÕES INTEGRADAS DE CONTROLE 

AMBIENTAL, ESTIMULANDO A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALIZADA E O ENVOLVIMENTO DOS 
CIDADÃOS NA BUSCA DAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, INCLUINDO AÇÕES EFETIVAS DE 
FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DA QUALIDADE DO AR, POR MEIO DE 
CONTROLE AMBIENTAL TRANSPARENTE E EFICIENTE, GARANTINDO O ATENDIMENTO AOS 
PRAZOS LEGAIS E ÀS NORMAS VIGENTES. 

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL. 

Ação: 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Finalidade: MANTER A QUALIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E 

CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 2.5_A.1.4 - Programas e Ações                28 

Quadro 2.5.5 - Programas e Ações previstos no Plano Plurianual 2012-2015 para o Estado do 
Espírito Santo referente aos Recursos Hídricos, direta e indiretamente 

VIGENTES. 

Ação: 4641 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, ELABORANDO O PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
EXECUTANDO AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DEFINIDOS NO PLANO, DE FORMA 
INTEGRADA E PARTICIPATIVA, POR MEIO DO PROGRAMA CAPIXABA DE MATERIAIS 
REAPROVEITÁVEIS - PCMR. 

Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA 

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO 
SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA. 

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL. 

Ação: 3631 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Finalidade: DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO 

FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS 
POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES 
RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO 
DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA 
SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO. 

Ação: 3632 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE 

DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA 

Finalidade: INSTALAR A REDE HIDROLÓGICA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DOS CORPOS DE 

ÁGUA, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, ASSIM COMO IMPLANTAR 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VISANDO O MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS. 

Ação: 4635 IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, 

O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, 
ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, AS 
ALTERNATIVAS APRESENTADAS QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE, AS CONDICIONANTES DAS 
PORTARIAS DE OUTORGA EMITIDAS E AS SUAS RENOVAÇÕES E PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, 
ACOMPANHAR, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS 
OUTORGADOS DAS CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS PORTARIAS DE OUTORGA E DESENVOLVER E 
IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS E CADASTROS 
NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE 
AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO. 

Ação: 4636 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Finalidade: CONHECER, ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA 

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO 
SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA. 

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL. 

 Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA 
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ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE COMPARTILHADA. 

  Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL. 

Ação: 0165 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO, POR INTERMÉDIO DO BANCO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA 
FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO, EM ÁREAS DE RELEVANTE 
INTERESSE PARA RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960/2008. 

Ação: 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR 

CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO. 

Ação: 4359 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS 

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA E OUTROS INSUMOS PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS. 

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL. 

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS. 

Ação: 3352 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E ESSÊNCIAS 

FLORESTAIS ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL 

Finalidade: APOIAR PRODUTORES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO NA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

DE SUAS PROPRIEDADES. 

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A 

DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO. 

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO. 

Ação: 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 

Finalidade: QUALIFICAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AQUÍCOLA 

COM INVESTIMENTOS EM ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EM APOIO AS 
INSTITUIÇÕES DO SETOR.  

Ação: 3374 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS – APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA 

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, 

TÍPICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMPLEMENTARES AOS APLS MAIS BEM 
ESTRUTURADOS. 

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E 

PRODUTIVA NO CAMPO. 

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.  
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Ação: 3361 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA 

Finalidade: APOIAR AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA 

CONSOLIDAR PROCESSOS DE TRANSIÇÃO PARA O SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO E 
ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE METODOLOGIAS E PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS. 

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL 

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL. 

Ação: 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Finalidade: FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. 
 

Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo, Relatório Sobre Execução Programática 2012. Março de 2013. Disponível em 
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/ppa_20122015/relatorios/Relatorio%20de%20Execucao%20Fisica%20e
%20Financeira%202012.pdf em maio de 2014. 

No desenvolvimento do Diagnóstico ainda foram verificados outros 
projetos, como exemplo, o Programa Jogue Limpo, que visa à implementação da logística 
reversa. Na data de 14 de agosto de 2014 o IEMA assinou um termo de compromisso 
entre o órgão e os sindicatos que representam o setor de embalagens plásticas de Óleo 
Lubrificante no ES, integrantes do Programa Jogue Limpo. Em consulta ao site do 
Programa (http://www.programajoguelimpo.com.br/index.php/abrangencia#), verifica-se 
que duas recicladoras já estão relacionadas para realizar o recebimento e reutilização do 
resíduo como insumo do seu processo produtivo. 

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) tem Programas 
e Projetos em desenvolvimento que contemplam as Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu. Os mesmos são apresentados a seguir (quadro 2.5.6). 

Quadro 2.5.6 - Programas e Projetos previstos pela CESAN nas Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu. 

Governo do Estado do Espírito Santo   

Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) 

Projeto Nascentes  

Com início em 2010, busca a construção de uma metodologia de recuperação dos mananciais, suas 
nascentes e áreas de recarga. Inicialmente estão sendo realizadas duas experiências-piloto nas bacias dos 
rios Jucu e Santa Maria da Vitória. 

Objetivos:  

- incrementar a produção de água bem como melhorar a sua qualidade; 

- contribuir com a meta do governo estadual no aumento da cobertura florestal; 

- difundir boas práticas de conservação de solos. 

Benefícios:  

O projeto beneficiará diretamente 05 Nascentes e 12 áreas de recarga, 67.800 m² de áreas protegidas e 74 
agricultores. Como está sendo realizado nas Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria, beneficiará 
indiretamente uma população urbana de mais de 1,6 milhões de habitantes. 

Áreas Selecionadas:  

O projeto vai contemplar 17 áreas, sendo 04 em Santa Maria de Jetibá/ES (Alto Lamego e Garrafão) e 13 

http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/ppa_20122015/relatorios/Relatorio%20de%20Execucao%20Fisica%20e%20Financeira%202012.pdf
http://www.planejamento.es.gov.br/Arquivos/PDF/ppa_20122015/relatorios/Relatorio%20de%20Execucao%20Fisica%20e%20Financeira%202012.pdf
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Quadro 2.5.6 - Programas e Projetos previstos pela CESAN nas Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu. 

Governo do Estado do Espírito Santo   

Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) 

áreas em Domingos Martins (Alto Paraju – Goiabeiras, Barcelos). 

Parcerias:  

- Agricultores 

- Associação de Produtores de Boa Esperança (Domingos Martins) 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá 

- Prefeitura de Santa Maria de Jetibá 

- Prefeitura de Domingos Martins 

- Incaper – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. 
 

Programa das Águas e Paisagens 

Objetivo: O programa visa melhorar a gestão sustentável dos recursos hídricos e aumentar o acesso da 

população ao saneamento básico, assim como proporcionar o uso racional dos solos. Os recursos para o 
investimento estão em fase de negociação com o Banco Mundial. O valor do investimento proposto é da 
ordem de U$ 323 milhões. 

Área de abrangência: Bacias do Santa Maria da Vitória e Jucu (Cariacica, Domingos Martins, Marechal 

Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória) e Região de Caparaó 
(Alegre, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 
Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Muniz Freire, São José do Calçado).  

Projeto Mangaraí 

Os trabalhos de recuperação da microbacia do Mangaraí fazem parte das ações do Programa de Gestão das 
Águas e Paisagem, uma parceria que envolve o Incaper, a Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(Cesan), as Associações de Produtores, a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (Sedurb). 

Objetivo: Articular esforços e ações para reduzir os sedimentos presentes no curso d’água desse rio, 

ampliando a quantidade e qualidade do recurso hídrico que se utiliza na Grande Vitória. Para isso serão feitas 
ações de reflorestamento, recomposição de estradas de terra e gestão das águas, junto aos produtores 
agrícolas da região. 

O Rio Mangaraí é um dos principais afluentes do Rio Santa Maria da Vitória que, por sua vez, é responsável 
pelo abastecimento de água em grande parte da Região Metropolitana de Vitória. A Bacia Hidrográfica do Rio 
Mangaraí totaliza 17.400 hectares, sendo que 87% da sua área fica no município de Santa Leopoldina e 13% 
no de Cariacica. 

Entidades participantes 

Incaper – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

Sedurb – Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Seag – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

Seama – Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Iema – Instituto Estadual de Meio Ambiente 

Arsi – Agência Estadual de Recursos Hídricos 

Idaf – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

IJSN – Instituto Jones dos Santos Neves 

Ministério Público Estadual 
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Quadro 2.5.6 - Programas e Projetos previstos pela CESAN nas Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu. 

Governo do Estado do Espírito Santo   

Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e Cariacica 

Organizações de Agricultores 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória 
 

Programa Se Liga na Rede 

O programa prevê ações nos bairros como identificação e reunião com lideranças comunitárias, visita porta a 
porta levando informação sobre como fazer a ligação, palestras nas escolas, organização de visita às 
estações de tratamento de esgoto, cinema na comunidade. 

A meta do Se Liga na Rede é alcançar 75 mil ligações, até 2014. 

O programa tem ações previstas nas cidades de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, 
contemplando a Região do Baixo Santa Maria da Vitória. Até o momento (julho de 2014) já foram atingidos 
70.999 imóveis que foram interligados (segue gráfico de acompanhamento abaixo), sendo que destes, 8.670 
ligações foram realizadas gratuitamente pela CESAN. 

  

Figura 2.5.1 – Ligações na rede de tratamento de esgotos 

Fonte: CESAN (2014)  

Programa de Monitoramento Ambiental de Obras de Saneamento  

Objetivo: Mensurar os impactos positivos nos recursos hídricos das obras do Programa Águas Limpas em 

municípios da RMGV (Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari) e das regiões Serrana (Santa Maria 
de Jetibá, Santa Leopoldina e Marechal Floriano) e do Caparaó (Irupi, Iúna, Divino de São Lourenço e Dores 
do Rio Preto) 

Para avaliar a possível melhoria da qualidade da água dos corpos de água foram selecionados os 
parâmetros: temperatura, pH, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, coliformes 
termotolerantes ou Escherichia coli, fósforo total, nitrogênio total, sólidos totais, turbidez, óleos e graxas. A 
partir desses parâmetros, para os cursos de água doce, será calculado o Índice de Qualidade da Água (IQA) 
para os pontos monitorados. 

Programa de controle e redução de perdas de água na Grande Vitória 

Objetivo: Reduzir o índice de perdas a um nível considerado aceitável tem sido um dos objetivos da CESAN 

tendo em vista que esta atividade pode adiar ou eliminar a necessidade de aumento de produção de água, 
com reflexos diretos na eficiência operacional, na gestão econômico-financeira da Companhia de 
Saneamento e na utilização racional e eficiente dos recursos hídricos 

Para tanto, investimentos vem sendo realizados na implantação de ações e diretrizes previstas no Plano 
Diretor de Controle e Redução de Perdas da CESAN.  Visando alcançar as metas estabelecidas no referido 
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Quadro 2.5.6 - Programas e Projetos previstos pela CESAN nas Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu. 

Governo do Estado do Espírito Santo   

Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) 

Plano, a figura abaixo mostra as ações que estão sendo desenvolvidas pela CESAN. 

 
Figura 2.5.2 – Ações de combate a perda na produção realizadas pela CESAN. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2013) 

No caso de Serra, observa-se que existe uma estação de tratamento de 
esgotos - ETE que ainda se encontra em construção (Serra Sede), e outra (Jardim 
Carapina) prevista mas que, atualmente, apenas coleta o esgoto e o lança no corpo 
hídrico sem nenhum tratamento. 

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(INCAPER) operacionaliza os seguintes programas, alguns em conjunto com a SEAG e 
com o Sistema SEAMA/IEMA, como por exemplo o Projeto Corredores Ecológicos: 

 Programa Campo Sustentável; 

 Programa Extensão Florestal; 

 Projeto Corredores Ecológicos; 

 Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 Ciência, tecnologia e inovação em agroecologia; 

 Programa de expansão da Heveicultura Capixaba – Probores; 
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 Programa de Pesca e Aquicultura; 

 Projeto Frutos da Mata Atlântica; 

 Plantas Bioativas; Café de qualidade; Morango sustentável; 
Palmáceas;  

 Projeto Biomas Mata Atlântica – Ações pontuais; e 

 Estudo sobre a utilização de esgoto para a adubação de solos – 
Incaper e Cesan – ainda não aplicado na bacia, mas já em estudo de 
implantação de unidades. 

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) 
também trabalha com o programa de Monitoramento de resíduos de agrotóxicos. 

No âmbito do IEMA cabe destacar dois programas: Reflorestar e Florestas 
para Vida (este último é financiador do presente estudo). 

O programa REFLORESTAR é fruto do alinhamento as Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e da Secretaria Estadual de 
Agricultura, Aquicultura e Pesca (SEAG) e tem como alguns de seus objetivos identificar 
e proteger áreas prioritárias para proteção e conservação dos recursos hídricos e da 
biodiversidade; recuperar áreas degradadas identificadas e realizar adequação ambiental 
de propriedades rurais; e estabelecer mecanismos de avaliação e monitoramento da 
cobertura florestal do Espírito Santo. O programa foi iniciado em 2011 e tem metas até 
2025. (Fonte: IEMA - Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos). 

O programa FLORESTAS PARA VIDA objetiva trabalhar na recuperação 
do bioma da Mata Atlântica no Espírito Santo, com a fase piloto em implantação nas 
Regiões Hidrográficas do Rio Jucu e do Santa Maria da Vitória. A partir do programa, 
estuda-se utilizar o Pagamento por Serviços Ambientais em busca do objetivo. O Instituto 
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) é o executor do projeto, que tem 
orçamento estimado em 12 milhões de dólares, sendo US$ 4 milhões doados a fundo 
perdido pelo Fundo Global de Meio Ambiente (GEF), por meio do Banco Mundial. O 
programa tem parceiros importantes na execução como o Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Companhia Espírito 
Santense de Saneamento (Cesan). O programa teve início em 2008 e segue em 
vigência. (Fonte: IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) 

Já no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Vitória – COMDEVIT, foram desenvolvidos diversos projetos cujos resultados 
apresentam análises de cenários de desenvolvimento para a RMGV, como por exemplo 

o Estudo integrado de uso e ocupação do solo e circulação urbana da Região 
Metropolitana da Grande Vitória.  

De acordo com contato efetuado junto ao ISJN, como projetos que 
possuem documentos/projetos concluídos tem-se (alguns já estão em outras secretarias 
para execução): 

 Desassoreamento e regularização de leitos e margens dos rios Jucu, 
Marinho e Formate; 

 Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana; 
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 Estudo de uso e ocupação do solo e circulação urbana da RMGV; e 

 Plano Integrado de uso público das áreas naturais protegidas da 
RMGV.  

Destaca-se também a criação do Pólo Oeste da Aquicultura e Pesca 
(operacionalizado pela SEAG) e a perspectiva da utilização de catamarãs para o 
transporte de pessoas (projeto do Estado, em curso), ligando os municípios de Vitória, 
Vila Velha e Cariacica. 

Em agosto de 2013 foram enviados questionários para as Prefeituras 
Municipais dos dez municípios que fazem parte das Regiões Hidrográficas dos Rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu, onde uma das questões se referia à existência de 
programas e/ou projetos relacionados à questão ambiental e/ou recursos hídricos. Dos 
dez municípios somente Cariacica, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa 
Leopoldina e Viana responderam que existiam projetos. Os mesmos estão elencados no 
Quadro 2.5.7. Ressalta-se, entretanto, que não foram explicitados os períodos definidos 
para a implantação dos mesmos. 

Quadro 2.5.7 – Programas e projetos 

Município Programa/projeto 

Cariacica Cariacica Recicla 

Domingos Martins Programa de educação Ambiental PCH São Pedro 

Santa Leopoldina Bacia do Mangarai 

Marechal Floriano 
Programa de gerenciamento integrado de resíduos sólidos Urbanos – Fase 

de negociação 

Viana Projetos de Educação Ambiental 
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Até abril de 2015 foram disponibilizados somente os Planos Plurianuais 
(2014-2017) de dois municípios (Domingos Martins e Serra) cujos programas 
relacionados direta ou indiretamente aos recursos hídricos são apresentados no Quadro 
2.5.8. 

Quadro 2.5.8 – Planos Plurianuais Municipais (2014-2017) 

Município Programa/projeto 

Domingos Martins 

 

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

PROGRAMA 0020 - LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO: Coletar lixo domiciliar, proceder varrição dos logradouros e dar 
destinação final adequada ao lixo, de forma a preservar a qualidade do meio 
ambiente e a saúde da população. 

Dados Financeiros 2014: R$3.462.000,00; 2015: R$3.669.720,00; 2016: 
R$3.877.440,00; 2017: R$4.085.160,00  

TOTAL: R$ 15.094.320,00  

 

PROGRAMA: 0019 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

OBJETIVO: Desenvolver ações que visem melhorar a infraestrutura básica e o 
desenvolvimento ordenado do município. 

Dados Financeiros: 2014: R$ 41.000,00; 2015: R$ 43.460,00; 2016: R$ 45.920,0; 
2017: R$ 48.380,00  

TOTAL: R$ 178.760,00  

 

Órgão: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

PROGRAMA: 0033 - GESTÃO AMBIENTAL  

OBJETIVO: Promover a melhoria na qualidade de vida e do meio ambiente por 
meio da definição de uma política de gestão ambiental.  

Dados Financeiros: 2014: R$ 36.000,00; 2015: R$ 38.160,00; 2016: R$ 40.320,00; 
2017: R$ 42.480,00  

TOTAL: R$ 156.960,00  

Serra 

 

Órgão: COORDENADORIA DO GOVERNO 

PROGRAMA: 0020 Saneamento Ambiental 

OBJETIVO: Universalizar os sistemas de abastecimento de água, esgoto e 
drenagem. 

Dados Financeiros: 2014: R$ 600.000,00; 2015: R$ 600.000,00; 2016: R$ 
625.000,00; 2017: R$ 625.000,00  

 

Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇOS 

PROGRAMA: 0110 Serra muito mais limpa 

OBJETIVO: Garantir a continuidade das atividades de limpeza pública e executar 
as ações da política de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Dados Financeiros: 2014: R$ 64.250.000,00; 2015: R$ 67.965.662,41; 2016: R$ 
71.797.439,75; 2017: R$ 75.551.806,32 

Fonte: Prefeitura Municipal da Serra. Plano Plurianual (2014-2017). Disponível em 
http://www.serra.es.gov.br/seplae/ppa/edicoes  em abril de 2015. 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins. Plano Plurianual (2014-2017). Disponível em 
http://www.domingosmartins.es.gov.br/documentos-e-publicacoes-ldo-loa-e-ppa em abril de 2015. 

 

http://www.serra.es.gov.br/seplae/ppa/edicoes
http://www.domingosmartins.es.gov.br/documentos-e-publicacoes-ldo-loa-e-ppa
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Os Planos Diretores Municipais são apresentados no item 4.1 – 
Caracterização do uso e ocupação atual do solo. 

Os projetos e investimentos privados previstos para os municípios 
localizados na área das Regiões Hidrográficas dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
são apresentados no Quadro 2.5.9, a seguir. Em relação ao referido quadro, é importante 
ressaltar que, como ainda não há localização definida para a maioria dos projetos, não é 
possível filtrar para o município de Serra, por exemplo, quais empreendimentos devem 
ser implantados dentro ou fora da Região Hidrográfica. Porém, no âmbito de Guarapari, o 
qual não possui sua sede urbana na Região Hidrográfica em tela, não foram 
considerados projetos a serem implantados em sua área urbana. 

As fases descritas no referido quadro se referem aos projetos em 
prospecção (fase 1); com alguma possibilidade de acontecer (fase2); projetos 
confirmados (fase 3) e, confirmados de acordo com o IDEIES (fase 4). Não foram 
considerados os licenciamentos ambientais necessários na presente classificação. 

Até o fechamento deste relatório não foram obtidas as cartas de viabilidade 
junto a CESAN, solicitadas para fins de caracterização dos investimentos privados 
previstos.
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Quadro 2.5.9 – Projetos e investimentos previstos para os municípios das Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e do rio Jucu 

Município Investidor Projeto Setor 
U$ 

milhões 
R$ 

milhões 

Mão de 
Obra 

(Implt.) 

Trabalh
adores 
(Op.) 

Prev. 
Início 

Prev. 
Término 

Fase 

Cariacica Sá Cavalcante 

Implantação de um shopping center 
(Moxuara) em uma área de 30 mil m² às 
margens da BR-262. Serão 256 lojas, 
sendo 204 satélites e 10 âncoras e 
megalojas; praça de alimentação, 
academia e cinco salas de cinema. 

Indústria da 
Construção 

370,00 185,00 1.400 3.000 2012 2014 Fase 4 

Cariacica 
Framo 

Engineering 

Empresa especializada em engenharia 
submarina para atuar na área de P&G. A 
unidade da empresa vai funcionar em um 
galpão na Rodovia do Contorno 

Petróleo e Gás 
Off-Shore 

            Fase 1 

Cariacica 
ArcelorMittal 

Cariacica 
Melhorias Siderurgia 100,00 50,00 200 0 2013 2017 Fase 3 

Cariacica 

Bless 
Indústria 

Brasileira de 
Cosméticos 

Indústria de shampoo, hidratante corporal, 
creme e gel para cabelos. 

Indústria 
química 

      200     Fase 2 

Cariacica Land Rover 
Montadora de veículos da marca inglesa 
Land Rover 

Automobilística             Fase 1 

Cariacica 
Vivalin; 

Braspérola 

Fábrica de tecidos para indústria 
automobilística. Reabertura da Braspérola 
ou instalação da empresa em outro 
espaço.  

Têxtil e 
Confecções 

      200     Fase 1 

Cariacica, Vila 
Velha, Viana, 

Santa 
Leopoldina 

Vale;  
Ferrovia 
Centro-
Atlântica 

(FCA) 

Construção da VFLS (Variante Ferroviária 
Litoranea Sul). Ferrovia litorânea da 
Grande Vitória à Cachoeiro de Itapemirim 
com 165 km de linha corrida. 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 1 

Cariacica, 
Vitória 

Governo 
Estadual / 
Federal 

4ª ponte com duas faixas de cada lado 
para automóveis e caminhão e duas para 
ônibus no sistema BRT. A estrutura 
contará com ciclovias e calçadas de cada 
lado da ponte 

Infraestrutura 
Logística 

600,00 300,00     2014 2018 Fase 4 
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Quadro 2.5.9 – Projetos e investimentos previstos para os municípios das Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e do rio Jucu 

Município Investidor Projeto Setor 
U$ 

milhões 
R$ 

milhões 

Mão de 
Obra 

(Implt.) 

Trabalh
adores 
(Op.) 

Prev. 
Início 

Prev. 
Término 

Fase 

Domingos 
Martins, 
Marechal 
Floriano, 

Venda Nova 
do Imigrante, 
Conceição do 

Castelo, 
Afonso 

Claudio e 
Brejetuba 

Constran, Hap 
e Planex 

Concessão da BR 262. Obras de 
duplicação do trecho de 52 km 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 4 

Guarapari, 
Anchieta e 

Iconha 
ANTT Concessão da BR 101 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 4 

Guarapari, 
Anchieta, 
Iconha e 
Piúma 

Vale; Ferrovia 
Centro-
Atlântica 

(FCA) 

Construção da VFLS (Variante Ferroviária 
Litoranea Sul). Ferrovia litorânea da 
Grande Vitória à Cachoeiro de Itapemirim 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 1 

Serra 
ArcelorMittal 

Tubarão 
Melhorias Siderurgia 500,00 250,00 500 0 2013 2017 Fase 3 

Serra 
Global Center 

Serra 

Empreendimento multiuso, composto de 
shopping com 95 lojas, hotel, flat, torres 
residenciais e comerciais com mais de 30 
andares. 

Indústria da 
Construção 

250,00 125,00 3.000 2.400 2014   Fase 2 

Serra 
Rede Bristol; 
Grupo Allia 

Hotels 

Complexo hoteleiro composto de duas 
torres em que funcionarão os hotéis Bristol 
Easy Hotel Serra e Bristol Mestre Álvaro 
Hotel 

Indústria da 
Construção 

27,20 13,60     2013 2015 Fase 2 

Serra 
Crupe 

Internacional 

Fábrica de máquinas perfiladeiras móveis 
automatizadas, com capacidade de 30 
máquinas por mês. 

Máquinas e 
equipamentos 

6,00 3,00   30   2016 Fase 2 

Serra Armazém 
Construção de um armazém logístico com 
aproximadamente 15 mil m² 

Indústria da 
construção 

      400     Fase 1 
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Quadro 2.5.9 – Projetos e investimentos previstos para os municípios das Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e do rio Jucu 

Município Investidor Projeto Setor 
U$ 

milhões 
R$ 

milhões 

Mão de 
Obra 

(Implt.) 

Trabalh
adores 
(Op.) 

Prev. 
Início 

Prev. 
Término 

Fase 

Serra Nebrax 

Unidade industrial para produção de resina 
endurecedores epoxi e poliamidas (Nebrax 
e Geofin) e madeiras sintéticas (Grupo 
madeiras ecológicas com Geofin) 

Indústria 
química 

            Fase 2 

Serra 

Bravvos do 
Brasil 

Indústria e 
Comércio 

Indústria de pneus e câmaras de ar de 
bicicleta.  

Borracharia       200     Fase 2 

Serra, 
Cariacica e 

Viana 
ANTT Concessão da BR 101 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 4 

Serra, Vitória, 
Cariacica e 
Vila Velha 

ANTT 
Ferrovia EF-118 ligando Linhares ao Rio 
de Janeiro. Projeto em estudos pela ANTT 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 2 

Viana 
Log 

Commercial 
Properties 

Polo logístico Log Viana, a ser instalado 
em Vila Bethania, na área da antiga 
Chocolates Vitória. A empresa é do Grupo 
MRV e será construído pela SGO 
Construções. A área é de 156mil m² onde 
54mil são de área construída, incluindo 
galpões. Estima-se que 15 empresas se 
instalarão no polo. 

Infraestrutura 
Logística 

103,00 51,50   2.200 2013 2015 Fase 2 

Viana Siepierski 
Instalação de um condomínio industrial no 
bairro Jucu 

Infraestrutura 
Logística 

    600 600     Fase 2 

Viana 
Extrafruti 

Empreendime
ntos 

Centro de distribuição de frutas que ficará 
no bairro Primavera, BR-262, em área de 
10mil m² 

Infraestrutura 
Logística 

      300     Fase 2 

Viana Alvalard Indústria de vinagres 
Alimentos e 

Bebidas 
            Fase 2 

Vila Velha 
BRMalls, 

Grupo Littig e 
Grupo 

Implantação de um shopping center 
(Shopping Vila Velha) com 148mil metros 
quadrados, 185 lojas, 13 âncoras, 9 

Indústria da 
Construção 

520,00 260,00 5.000 3.000     Fase 4 
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Quadro 2.5.9 – Projetos e investimentos previstos para os municípios das Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e do rio Jucu 

Município Investidor Projeto Setor 
U$ 

milhões 
R$ 

milhões 

Mão de 
Obra 

(Implt.) 

Trabalh
adores 
(Op.) 

Prev. 
Início 

Prev. 
Término 

Fase 

Incospal megalojas, praça de alimentação, game 
center, hipermercado. 

Vila Velha 
Bristol Easy 

Kemp 
Engenharia 

O Bristol Easy Hotel Praia de Itaparica 
(primeiro hotel da rede em Vila Velha) terá 
130 apartamentos com opção de suite 
dupla ou casal 

Indústria da 
Construção 

20,00 10,00         Fase 1 

Vila Velha Leroy Merlin 

Construção de uma unidade da 
multinacional francesa que comercializa 
produtos de materiais de construção e 
decoração na Rodovia Darly Santos. 

Indústria da 
Construção 

      1.000     Fase 2 

Vila Velha 
Nisibra; 

Grupo Otto 
Andrade 

Terminal portuário offshore. Área de 445 
mil m² e cais com 1.230m 

Infraestrutura 
portuária 

100,00 50,00 300 150 2014 2016 Fase 2 

Vila Velha CiaoHub Fábrica de tablets e celulares 
Tecnologia da 

informação 
50,00 25,00 200 1.000 2015 2016 Fase 1 

Vila Velha Keppel 
Unidade para construção de módulos de 
plataforma de petróleo 

Naval             Fase 1 

Vila Velha Super Porto 

Porto de águas profundas, onde o Estado 
poderá receber navios que operam rotas 
internacionais. A capacidade de 
movimentação de milhões de toneladas 
anuais na primeira fase e 60 milhões na 
segunda. O porto vai ter uma profundidade 
de 22 metros, podendo receber navios 
com calado de até 20 metros. O terminal 
poderá ser ampliado e receber navios de 
até 23 metros de calado. Serão 8 berços 
para atracação dos anvios, sendo 4 de 
cada lado, com 1.500 metros de cais 

Infraestrutura 
portuária 

4.000,00 2.000,00 5.000 2.500 2015 2019 Fase 3 

Vila Velha, 
Vitória, Serra 

Petrobras e 
outras 

empresas 

Exploração e produção de petróleo e gás 
natural 

Petróleo e Gás 
Off-Shore 

            Fase 3 

Vitória Vale 8ª Usina de Pelotização da Vale (parcial) Mineração 83,20 41,60 500 350 2013 2013 Fase 3 

Vitória Vale 
Usina Termelétrica movida  a gás natural 
(Tubarão) 

Energia 1.400,00 700,00 2.500 70 2015 2017 Fase 1 
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Quadro 2.5.9 – Projetos e investimentos previstos para os municípios das Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e do rio Jucu 

Município Investidor Projeto Setor 
U$ 

milhões 
R$ 

milhões 

Mão de 
Obra 

(Implt.) 

Trabalh
adores 
(Op.) 

Prev. 
Início 

Prev. 
Término 

Fase 

Vitória 
Construteckm
a Engenharia 

Fábrica de máquinas e equipamentos 
opara o setor de mineração e portuário de 
base tecnológica. 

Máquinas e 
equipamentos 

      10     Fase 1 

Vitória Vale 

Melhorias: Instalação de 5 barreiras de 
vento (wind fance) ao redor dos pátios de 
minério, pelotas e carvão no complexo 
tubarão 

Mineração; Meio 
ambiente 

1.500,00 750,00 1.500 0 2013 2017 Fase 3 

Vitória 
GJP  

Hotels & 
Resorts 

Construção de um hotel na área da 
Infraero, próximo ao aeroporto, com 300 
apartamentos. O hotel será construído 
numa área de 5 mil m2 na Av Dante 
Micheline com a Av Adalberto Simão 
Nader, a 3km do terminal de passageiros 

Construção Civil 19,70 9,85     2013 2015 Fase 2 

Vitória à 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

Vale; Ferrovia 
Centro-
Atlântica 

(FCA) 

Construção da VFLS (Variante Ferroviária 
Litoranea Sul). Ferrovia litorânea da 
Grande Vitória à Cachoeiro de Itapemirim 

Infraestrutura 
Logística 

700,00 350,00 1.000   2006   Fase 1 

Vitória até 
Brejetuba 

Constran, Hap 
e Planex 

Concessão da BR 262. Obras de 
duplicação do trecho de 52 km 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 4 

Vitória, 
Cariacica e 

Viana 

Constran, Hap 
e Planex 

Concessão da BR 262. Obras de 
duplicação do trecho de 52 km 

Infraestrutura 
Logística 

            Fase 4 

    

  
Total de investimentos anunciados 

Fase Total U$ Total R$ 
nº de 

projetos 
 

  Fase 1 2.170,00 1.085,00 12 

Legenda 

Fase 1 Incerto 

  Fase 2 505,90 252,95 14 Fase 2 Provável 

  Fase 3 6.183,20 3.091,60 6 Fase 3 Certo 

  Fase 4 1.490,00 745,00 8 Fase 4 
Certo, 

conforme 
IDEIES  

  
Total 
Geral 

10.349,10 5.174,55 40  

Fonte: IDEIES/FINDES (2014) e SEDES (2014). 
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3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.1 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Neste item se analisa a densidade e a adequação da rede de 
monitoramento existente ao uso do solo e são apresentados os critérios de alocação para 
implementação de rede complementar de monitoramento qualitativo no âmbtito do 
presente Plano de Recursos Hídricos. 

3.1.1 Rede de monitoramento e aspectos do uso do solo 

A rede de monitoramento de qualidade das águas nas Regiões 
Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória possui 51 pontos de amostragem em 
operação, incluindo as redes de monitoramento mantidas pelo IEMA (23 pontos) e pela 
CESAN (28 pontos). Dos 28 pontos da CESAN, 14 encontram-se junto à captação de 
água e foram utilizados para a classificação do enquadramento. Os demais situam-se a 
jusante de pontos lançamento de efluentes. 

Sendo assim, as RH’s possuem uma boa densidade de pontos em suas 
respectivas redes de monitoramento da qualidade da água, porém deficiente em alguns 
pontos de interesse para os objetivos do Plano de Bacia, tais como regiões de cabeceira 
e os principais afluentes dos rios Jucu e SMV. O quadro 3.1.1 apresenta a relação dos 
pontos de monitoramento da rede de qualidade atual do IEMA, CESAN e Rede 
Complementar do Plano (Consórcio), divididos por Região Hidrográfica. 

Considerando os pontos da CESAN, IEMA e do Consórcio utilizados (a 
descrição dos mesmos pode ser verificada no item 4.2.1 Qualidade das Águas 
Superficiais) a densidade observada para a Região Hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória é de 0,014 pontos/km² e para a Região Hidrográfica do rio Jucu é de 0,015 
pontos/km². Ao considerar-se apenas a rede do IEMA, para as duas RH’s verifica-se a 
proporção de 5,75 pontos/1.000 km² ou um ponto para cada 173 km².  De acordo com 
ANA (2012) no Estado do ES a proporção observada foi de 1,71 pontos para cada 584,55 
km². A proporção das Bacias supera a Espanha e a França, por exemplo, que dispõem, 
respectivamente, de  2,55 pontos/1.000 km² e  1,96 ponto/1.000 km² (ALMEIDA, 2013). 
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Quadro 3.1.1 Relação dos pontos de monitoramento de qualidade das águas utilizados no estudo. 

Fonte Região Hidrográfica SMV Região Hidrográfica Jucu 

IEMA 9 14 

CESAN 6 8 

Consórcio 11 11 

Total 26 33 

Densidade (pontos/km²)¹ 0,014 0,015 

¹Área da Região Hidrográfica SMV = 1.800 km² , Área da Região Hidrográfica Jucu = 2.200 km². 

A maior concentração de pontos encontra-se na parte leste das Regiões 
Hidrográficas - região mais urbanizada e com maior potencial de impacto sobre os 
recursos hídricos, no que se refere, principalmente, à geração de efluentes domésticos. 
Além disso  as UP’s Baixo SMV e Baixo Jucu apresentaram o maior percentual de áreas 
de pastagem, conforme se observa no capítulo 4.1 deste Relatório, o que indica a 
potencial influência da produção de carga orgânica. Por outro lado, especialmente na 
cabeceira das bacias, não há rede de monitoramento do IEMA. Nesta região encontram-
se as UP’s Alto Santa Maria da Vitória e Alto Jucu, as quais apresentam os maiores 
percentuais de áreas agrícolas.  

Em uma análise comparativa das duas RH’s, verifica-se que, enquanto a 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória (RHSMV) dispõe de uma área urbana 
superior, a Região Hidrográfica do rio Jucu (RHJ) apresenta uma maior área de uso 
agrosilvipastoril. Nas duas RH’s, entretanto, ocorre uma predominância de floresta entre 
as tipologias de cobertura do solo. A participação do uso florestal, considerando as 
florestas nativas nas duas bacias, representa mais de 50% da área total das RH’s. Este 
percentual decresce de oeste para leste nas duas Bacias, na transição serra-litoral.  

Além de objetivar proporcionar uma cobertura de monitoramento que 
considere tais heterogeneidades de uso do solo, a rede de monitoramento proposta pelo 
presente Plano de Bacia seguiu como diretrizes outros aspectos, conforme se observa a 
seguir. 

3.1.2 Critérios de alocação dos pontos de monitoramento propostos 
pelo Plano 

De maneira geral, os critérios de alocação dos pontos propostos para a 
rede complementar do Plano partiram das seguintes diretrizes:  

 Afluentes dos rios principais (rios Jucu e Santa Maria da Vitória) que 
possuem características de uso do solo distintas e/ou áreas de 
drenagem relevantes, quando comparados com outros tributários de 
sua respectiva UP; 

 Necessidade de amostragem diferenciada na região estuarina; 

 Regiões mais críticas em termos de impacto sobre os recursos hídricos;  

 Unidades de Planejamento (UPs) com ausência de estações de 
monitoramento, principalmente em seu exutório; e 

 Não sobrepor os pontos de monitoramento já operados pela rede do 
IEMA e/ou da CESAN. 
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3.1.3 Parâmetros a serem monitorados 

A seleção dos parâmetros a serem monitorados considerou os seguintes 
elementos: 

 Compatibilidade com os parâmetros previstos na Resolução CONAMA 
nº 357/05; 

 Parâmetros atualmente monitorados pelo IEMA e pela CESAN; e 

 Uso do solo predominante na bacia de contribuição de cada ponto.  

Atualmente, o IEMA monitora os seguintes parâmetros de qualidade da 
água: Condutividade, Salinidade, DBO, OD, Clorofila-a, Surfactantes, NH3, N(kj), NO3, 
NO2, DQO, P total, N total, Sólidos Totais, Temperatura do ar, Temperatura da água, 
Turbidez, Ph e Coliformes (NMP/100ml), totalizando 19 variáveis. Por sua vez, a CESAN 
monitora diversos parâmetros, com destaque para os agrotóxicos Glifosato e 2,4D, os 
metais Pb, Al, Fe, Hg, além de parâmetros como Coliformes Totais, E. coli, DBO, OD, P, 
e NO3.   

Considerando-se que esses parâmetros estão diretamente relacionados 
aos usos existentes nas Regiões Hidrográficas, os mesmos foram mantidos já que são 
analisados pelo IEMA em toda a rede complementar proposta pelo Plano de Bacia. Além 
dos parâmetros já monitorados pelo IEMA, incluiu-se a análise de metais pesados (Cr, 
Hg, Cd, As,  Fe,  Cu, Zn e Pb) na rede complementar do Plano, junto aos pontos da rede 
que se situam a jusante de áreas urbanas significativas.  

No que se refere à análise de metais, foram amostrados três pontos 
localizados na região estuarina da Baia de Vitória: um ponto no rio Duas Bocas e um 
ponto na região estuarina do rio Jucu. A análise de metais também foi estendida a quatro 
pontos da rede existente de monitoramento do IEMA, os quais estão registrados sob os 
códigos BUB1C010, MAR1C010, FOR1C015 e ARI1C001. No total, foram amostrados 
metais em nove pontos. 

Os parâmetros relacionados aos agrotóxicos foram monitorados nos 
pontos em que há uso agrícola significativo em sua respectiva bacia de contribuição. 
Para tanto, foram analisados os padrões de uso e ocupação do solo e foram definidos 
quatro pontos de monitoramento de agrotóxicos. Deste modo, os pontos onde serão 
monitorados agrotóxicos possuem os maiores percentuais de área agrícola em sua área 
de drenagem, sendo eles: o ponto ASMV1 (com 32,54% de área agrícola), AJ1 (32,54%), 
JBS_PDR-FUN (30,49%) e ASMV_PLAN-POSS (25,74%). Os parâmetros relacionados 
aos agrotóxicos foram aqueles recomendados pelo IEMA.  

No Quadro 3.1.2 estão dispostas as informações acerca dos pontos  da 
rede complementar do Plano de Bacia e no Quadro 3.1.3 os parâmetros analisados. Os 
laudos laboratoriais apresentam os procedimentos de coleta e análises laboratoriais 
adotados e encontram-se em anexo neste Relatório.  
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Quadro 3.1.2 Pontos de Monitoramento Propostos pelo Plano 

Ponto 
(código) 

Coordenadas (CGS - 
WGS1984) Localização 

(Descrição) 
UP Curso d'água Município 

Parâmetros 
Considerados 

Coleta 

Latitude Longitude 
IEMA 

(Geral) 
Agrot. Metais 

AJ1 -20,275248 -40,997065 
Às margens de uma 

estrada, próximo a uma 
Igreja 

Alto Jucu Jucu 
Domingos 

Martins 
X X 

 
Superfície 

ASMV_PLAN-
POSS 

-20,070238 -40,791854 
Próximo às margens da 

Rodovia ES-368 
Alto SMV Possmouser 

Santa Maria do 
Jetiba 

X X 
 

Superfície 

ASMV1 -20,126695 -40,892329 
Ponte Rodovia Dalmácio 

Espíndula (ES-264) 
Alto SMV 

Santa Maria da 
Vitória 

Santa Maria do 
Jetiba 

X X 
 

Superfície 

BJ_CLA-JAC -20,441538 -40,479662 
Próximo às margens da 

Rodovia ES-476 
Baixo Jucu Jacarandá Viana X 

  
Superfície 

BS_BVTA -20,268023 -40,341579 
Baia de Vitória, entre  a foz 

do rio Santa Maria da 
Vitória  e a foz do rio Bubu 

Baixo SMV Estuário Vitória X 
 

X 
Superfície / 

Meio / 
Fundo 

BS_PASS -20,217345 -40,378931 
Canal da Passagem, junto à 

Ponte da Av. Fernando 
Ferrari 

Baixo SMV Estuário Vitória X 
 

X Superfície 

BS_PORTO -20,285858 -40,304119 
Canal do Porto de Vitória, 
entre a foz do rio Ariribi e a 

Rodovia ES-060 
Baixo SMV Estuário Vitória X 

 
X 

Superfície / 
Meio / 
Fundo 

BS_DUASBOC -20,322159 -40,314952 Ponte sobre a Ferrovia Baixo SMV Duas Bocas 
Cariacica/Santa 
Leopoldina[1] 

X 
 

X Superfície 

JBS_PEDR-
FUN 

-20,400373 -40,323322 Ponte da BR-262 
Jucu Braço 

Sul 
Fundo 

Marechal 
Floriano 

X X 
 

Superfície 

MJ_CHP -20,412885 -40,705337 
Próximo às margens da 

Rodovia João Capistrano 
Simon (ES-465) 

Médio Jucu Chapéu 
Domingos 

Martins 
X 

  
Superfície 

MJ_GAL -20,290247 -40,676418 Ponte da ES-376 Médio Jucu Galo 
Domingos 

Martins 
X 

  
Superfície 

MJ_MELG -20,311449 -40,651895 Ponte de Estrada Médio Jucu Melgaço 
Domingos 

Martins 
X 

  
Superfície 
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Quadro 3.1.2 Pontos de Monitoramento Propostos pelo Plano 

Ponto 
(código) 

Coordenadas (CGS - 
WGS1984) Localização 

(Descrição) 
UP Curso d'água Município 

Parâmetros 
Considerados 

Coleta 

Latitude Longitude 
IEMA 

(Geral) 
Agrot. Metais 

MJ_PONTE -20,263835 -40,722149 
Próximo às margens da 

rodovia ES-368 
Médio Jucu Ponte 

Domingos 
Martins 

X 
  

Superfície 

MS_BONITO -20,254086 -40,811609 
Próximo a uma estrada com 

acesso pela Rodovia Dr. 
Afonso Schulab (ES-264) 

Médio SMV Bonito 
Santa Maria do 

Jetiba/Santa 
Leopoldina[1] 

X 
  

Superfície 

MS_CARAM-
FAR 

-20,047946 -40,625242 
Ponte da Rodovia Dr. 

Afonso Schuab (ES-264) 
Médio SMV Caramuru 

Santa Maria do 
Jetibá/Santa 
Leopoldina[1] 

X 
  

Superfície 

MS_MANGARAI
-MEIO 

-20,084575 -40,595628 
Ponte da Rodovia Paulo 

Nascimento 
Médio SMV Mangaraí 

Santa 
Leopoldina 

X 
  

Superfície 

MS_PRATA -20,135006 -40,438635 
Ponte da Rodovia Dr. 

Afonso Schuab (ES-264) 
Médio SMV Prata 

Santa 
Leopoldina 

X 
  

Superfície 

FOZ_JUC -20,085021 -40,549302 
Ponte da Rodovia do Sol 

(entre a Barra do Jucu e o 
Pontal das Graças) 

Baixo Jucu Jucu Vila Velha X 
 

X Superfície 

BUB1C010 -20,283877 -40,396989 
Sob a ponte na rodovia 

José Sette 
Baixo SMV Bubu Cariacica 

  
X Superfície 

MAR1C010 -20,354992 -40,358911 
Na ponte sobre o rio 

próximo ao Bairro Rio 
Marinho 

Formate-
Marinho-
Costeira 

Marinho 
Cariacica/Vila 

Velha[1]   
X Superfície 

FOR1C015 -20,399547 -40,371244 
No ponto final do ônibus 

Caçaroca 

Formate-
Marinho-
Costeira 

Formate 
Cariacica/Viana

[1]   
X Superfície 

ARI1C001 -20,351325 -40,337938 
No bairro Santa Rita, sobre 

a ponte da rua Paraíba 

Formate-
Marinho-
Costeira 

Aribiri Vila Velha 
  

X Superfície 

Total de pontos amostrados por tipo de parâmetro 18 4 9 
 

[1] A área dos dois municípios drenam águas para o ponto 
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Quadro 3.1.3 – Parâmetros a serem analisados. 

Parâmetros 

Metais Cr, Hg, Cd, As,  Fe,  Cu, Zn e Pb 

Agrotóxico 

2-Clorophenol; 2-Nitrophenol; Phenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-
Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; Pentaclorophenol; 4-

Nitrophenol; Atrazina; Demeton (Demeton-O + Demeton-S);Malation; Paration, ethyl; Paration, 
methyl; Simazina;Disulfotan; Diazinon; 1,1-dichloroetheno; 1,2-dichloroetano; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 

2,4-D; Alacloro; Aldrin + dieldrin; Clordano (cis + trans); DDT; Diclorometano; Dodecacloro 
pentaciclodecano; Endossulfan (a + b + sulfato); Endrin; Heptacloro epóxido + heptacloro; 

Hexaclorobenzeno; Lindano; Metolacloro; Metoxicloro; Tetracloreto de carbono; Tetracloroeteno; 
Triclorobenzeno; Tricloroeteno; Glifosato; Acrilamida; Benzidina; Carbaril; Estireno; Gution; 

Indeno(1,2,3-cd)pireno; Toxafeno; Trifluralina 

IEMA 
(Geral) 

Condutividade, Salinidade, DBO, Clorofila-a, Surfactantes, N(NH3), N(kj), N(NO3, N(NO2), 
DQO, DBO, P total, N total, OD, Sól. Totais, Temp.ar, Temp. Água, Turbidez, Ph e Coliformes 

Termotolerantes (NMP/100ml) 

3.1.4 Frequência de amostragem 

De acordo com os dados fornecidos pelo IEMA, a frequência atual de 
amostragem consiste em quatro campanhas anuais. A primeira campanha ocorre entre 
março e abril, a segunda entre os meses de maio e julho, a terceira  campanha entre 
agosto e setembro e a quarta entre novembro e dezembro. Algumas amostragens da 
quarta campanha foram realizadas no final de outubro.  

A Figura 3.1.1 apresenta a frequência de amostragem atual implementada 
pelo IEMA em conjunto com a série de médias mensais entre os anos de 1968 e 2005 de 
vazões da Estação Fluviométrica Fazenda Jucuruaba – constante no Sistema Nacional 
de Informações Hidrológicas (SNIRH) sob o código 57230000. A referida estação, que 
está localizada no rio Jucu, no município de Viana, foi utilizada para verificação da 
sazonalidade hidrológica das Regiões Hidrográficas.  

Figura 3.1.1 – Relação entre a frequência de amostragem qualitativa e a série de vazões médias 
da estação Fazenda Jucuruaba (57230000). 
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Em uma análise do hidrograma da Figura 3.1.1 verifica-se que a frequência 
de amostragem compreende satisfatoriamente a variação sazonal das vazões, em 
relação ao período seco (campanhas 1  e 4) e úmido (campanhas 2 e 3), bem como 
pontos de pico, estiagem, depleção e ascenção do hidrograma. No monitoramento 
complementar deste Plano de Bacia foram realizadas duas campanhas. A primeira 
englobou o período seco (entre 29/10/2013 e 05/11/2013) e a segunda foi realizada 
durante o período úmido (entre 12/02/2014 e 14/02/2014).  

Cabe ressaltar que nos pontos  BS_BVTA e BS_PORTO, localizados na 
região estuarina, foram coletadas amostras na superfície, meio e fundo da seção, quando 
necessário em função da profundidade observada no momento da coleta. Além disso, a 
fim de considerar mais fielmente a contribuição da Bacia sobre o estuário, as coletas 
foram executadas sempre em período de maré vazante.  
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3.2 QUANTIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

No presente estudo a disponibilidade hídrica foi realizada por modelagem 
hidrológica. Essa atividade envolve a adoção de um modelo chuva-vazão (IPH-MGB) 
para determinar as vazões em diferentes pontos da bacia hidrográfica, levando em conta 
as características de relevo, solos e cobertura do solo. A calibração é realizada com base 
nos postos fluviométricos disponíveis. Essa atividade é apresentada no item 4.2.2. 

Como resultado, os estudos realizados possibilitaram definir as 
disponibilidades hídricas para diversas variáveis hidrológicas para cada unidade de 
planejamento. Além disso, através da modelagem hidrológica realizada por modelo 
determinístico, foi possível estender as séries de vazões para períodos com falhas. 

No mesmo item é apresentada uma comparação dos resultados de 
disponibilidade hídrica obtidos por modelagem matemática e por regionalização 
hidrológica. As equações  de regionalização foram obtidas pelo IEMA-ES. 

Sendo assim, informações sobre a quantidade das águas superficiais 
podem ser obtidas no item de modelagem hidrológica, que além da aplicação do modelo 
e comparação com a ferramenta empírica de regionalização, são mostradas as estações 
fluviométricas e pluviométricas disponíveis nas regiões hidrográficas estudadas. 
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3.3 LEVANTAMENTO DE PONTOS OU TRECHOS SUJEITOS A 
EVENTOS CRÍTICOS  

Para este estudo foram aplicados questionários (Relatório RT1) aos 
membros dos CBH’s e representantes do Poder Público Municipal. Além disso, foi 
efetuado o mapeamento dos eventos críticos a partir de dados de IEMA (2013), CPRM 
(2012), Defesa Civil-ES (2010) e Sistema Nacional Integrado de Informações sobre 
Desastres - S2ID (SNPDC,2014). Destaca-se o evento extremos de cheia ocorrido no 
Estado do Espírito Santo, em dezembro de 2013. 

Ressaltam-se a seguir as características do mapeamento de cada uma das 
fontes consultadas: 

 O Atlas de Vulnerabilidade a Inundação (IEMA, 2013) aborda 
especificamente a inundação gradual -   transbordamento paulatino de 
água da calha normal de rios e lagos. A identificação das áreas e 
associação de grau de vulnerabilidade (resultante de um cruzamento 
entre a frequência de ocorrência e grau de impacto)  foi desenvolvida 
participativamente a partir de oficinas com a população local. No âmbito 
do presente Plano de Bacia destacam-se as áreas com alta 
vunerabilidade; 

 

 O estudo da CPRM (2012) mapeou áreas com alto risco de enchentes e 
movimentos de massa. O referido mapeamento pode ser observado no 
Sistema GEOBASES do INCAPER. Interessante notar que os relatórios 
da CPRM apontam também medidas para mitigar os eventos de cheia, 
bem como o número de imóveis e pessoas atingidas pelos eventos; e 

 

 Os dados da Defesa Civil-ES e do Sistema S2ID (SNPDC,2014) 
apresentam informações sobre enxurradas e eventos de estiagem, com 
base em Decretos e Alertas Municipais de Situação de Emergência. 

Destaca-se que as informações de trechos assoreados também estão 
associadas com a análise das inundações, principalmente em CPRM (2012), bem como 
junto aos questionários aplicados pelo Plano.  

Também cabe salientar que mais recentemente foram finalizados os 
“Planos Municipais de Redução de Risco Geológico e Planos Diretores de Águas Pluviais 
e Fluviais” dos municípios pertencentes às regiões em estudo, disponíveis na SEDURB-
ES. Nestes planos foram mapeadas as áreas de risco dos seguintes municípios: 
Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana (RHJ), Santa Leopoldina e Santa Maria de 
Jetibá (RHSMV). Estes Planos foram considerados com mais ênfase no desenvolvimento 
do Plano de Ações deste Plano de Bacia. 

Quanto à interrupção de fluxo consideraram-se estruturas como pontes, 
estradas e moradias próximas às margens dos rios da rede de drenagem principal, em 
que se verificou a possibilidade de relacionar as áreas mapeadas por CPRM (2012) a 
importantes interrupções de fluxo devido à presença de moradias junto às margens dos 
cursos de água. Cabe mencionar que se verifica a existência de pontes praticamente na 
totalidade destas áreas mapeadas pela CPRM (2012). Ainda quanto à interrupção de 
fluxo destacou-se neste item a localização das principais barragens existentes nas RH’s. 
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Todos os municípios da RHJ e da RHSMV são monitorados pelo Centro 
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN com diversos 
pluviômetros automáticos instalados em parceria com a respectiva Defesa Civil Municipal. 
Dentre estas cabe destacar as estações instaladas em Marechal Floriano (Código da 
estação – 320334611H), Santa Leopoldina (Código da estação – 320450015H) e Santa 
Maria de Jetibá (Código da estação –320455916H). Sabe-se que estas estações 
integram pesquisa que visa avaliar o comportamento de cada corpo hídrico, a fim de 
desenvolver modelo futuro para emissão de alerta. Os dados podem ser observados em 
tempo real junto a CEMADEN (2014). 

As análise partiram principalmente de dados secundários, sendo uma das 
fontes mais importantes de mapeamento de áreas críticas de suscetibilidade à erosão o 
estudo de CSMJ/HABTEC (1997). Este mapeamento de áreas críticas foi elaborado a 
partir de verificações de campo e análises das características dos solos nas diferentes 
situações do relevo e  uso da terra, mostrando a suscetibilidade à erosão por sub-bacia.  

Destaca-se que os sítios e trechos identificados neste item devem ser 
adicionados ao Banco de Dados de Informações Geográficas do Plano e considerados 
como prioritários nas avaliações de diagnóstico, prognóstico, cenários futuros, 
enquadramento e, principalmente, no programa de ações responsável pela indicação de 
soluções, conforme estabelece o Plano de Trabalho. 

3.3.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

3.3.1.1 Mapeamento de trechos de inundação  

A Prancha 3.3.1 espacializa as áreas de alta vulnerabilidade de inundação 
gradual identificadas em IEMA (2013) e de inundação e enchentes de CPRM (2012).  

Observa-se na referida Prancha, que em Santa Maria do Jetibá, 
especialmente junto à região de sua sede, na área de drenagem da sub-bacia do rio São 
Luís, concentra-se a maior densidade de trechos com alta vulnerabilidade à inundação 
(IEMA, 2013). Neste mesmo município destaca-se o rio Possmouser por apresentar alta 
vunerabilidade a inundações graduais e enxurradas (CPRM, 2012). 

O rio Duas Bocas e rio Bubu possuem alta vunerabilidade a inundações 
graduais na totalidade de seus trechos inseridos em Caricacica. Neste município, 
destaca-se que o canal de Itanguá transborda mesmo com um volume de chuva baixo o 
que, segundo CPRM (2012), pode ser atribuído ao elevado grau de assoreamento do 
mesmo. 

 Por outro lado, os municípios de Vitória e Serra não se destacam em 
termos de trechos de inundação, em comparação com os demais municípios. 

Ressaltam-se os cursos de água com áreas de risco à inundação, onde 
não há concentração de trechos com essa característica, como, por exemplo, os trechos 
finais dos rios Caramuru e Mangaraí. Por outro lado, estes cursos se localizam em áreas 
com maior propensão à erosão, como se observa nas análises a seguir. 
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Quanto aos registros históricos de enxurradas/inundações bruscas, com 
situação de decretação de emergência, observa-se que Santa Leopoldina possui a maior 
ocorrência, seguido de Santa Maria do Jetibá, respectivamente, com oito e quatro 
decretos no período compreendido entre os anos de 2000 a 2009 (Defesa Civil-ES, 
2010).  

Esta situação pode ser devido ao fato de que a área urbana de Santa 
Leopoldina situa-se às margens do rio Santa Maria da Vitória e dispõe de uma maior área 
de drenagem em comparação com a área urbana de Santa Maria do Jetibá. Deste modo, 
a frequência de eventos de cheia é superior em Santa Maria de Jetibá (região de área de 
drenagem menor) e pode ocorrer com maiores impactos em Santa Leopoldina em função 
dos maiores níveis atingidos. De acordo com CPRM (2012) o rio SMV em Santa 
Leopoldina tem alta velocidade de fluxo, podendo causar erosão e solapamento das 
margens. Segundo a mesma fonte, é importante observar a influência da barragem do rio 
Bonito na variação rápida do nível de água. 

Com uma menor ocorrência de decretos observam-se municípios em que 
premonimam relevos mais planos, como Cariacica (dois decretos) e Serra (um decreto).  
Vitória não apresenta tais decretos. Nesse sentido, ressalta-se que inundações 
bruscas/enxurrada são favorecidas em terras com alta declividade e, por outro lado, 
inundações graduais podem se acentuar nessas condições de relevo. De acordo com os 
questionários aplicados pelo Plano foi observado que os cursos de água de Cariacica e 
Vila Velha apresentam ocupação indevida de áreas alagadas pela urbanização 
desordenada. 

As informações obtidas nos questionários ratificam os dados da CPRM 
(2012) e IEMA (2013). Por exemplo, as áreas críticas de Cariacica e Santa Leopoldina -  
junto à sua Sede e no rio Mangaraí, mais especificamente na Barra do Mangaraí, foram 
classificadas por CPRM (2012) como de Alto Risco a inundações e enchentes.  

Abaixo destaca-se a situação do evento extremo de dezembro/2013 
ocorrido no Estado do ES, com base no Decreto nº 2924-S de 23/12/2013 e no Boletim 
Agrometeorológico Mensal do INMET de dez/2013: 

 Todos os municípios da Região Hidrográfica decretaram situação de 
emergência; 

 Total mensal em dez/2013 de precipitação nas Estações do INMET: 
Estação de Vitória: 713,9 mm (4 vezes maior que a média da região: 
175,8mm);  Estação Santa Teresa: 837,8mm (recorde histórico); 

 Vazão no rio Mangaraí em Santa Leopoldina de 327 m³/s, maior marca 
já registrada; e  

 43.204 pessoas precisaram sair de suas casas em todo o Estado, com 
24 vítimas fatais. 

Posteriormente à ocorrência deste evento, a Defesa Civil Municipal de 
Santa Maria do Jetibá, por meio de uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e com o CEMADEN, procedeu à instalação de uma estação de 
monitoramento automático de níveis do rio Santa Maria da Vitória junto à área urbana do 
município (Jornal Jetibá On-Line, 2014). Não foi possível confirmar a localização exata do 
linígrafo. Os dados da estação, que também mensura a pluviometria, dispõem de base 
horária e estão integrados com a Defesa Civil, para fins de ação de previsão e alerta de 
eventos críticos. 
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3.3.1.2. Mapeamento de áreas de estiagem 

Com exceção do município de Serra (um registro) não foram observados 
eventos com decretação de situação de emergência devido à estiagem na Região 
Hidrográfica do rio SMV (Defesa Civil-ES, 2010). Nos questionários aplicados pelo Plano 
também não foram observados tais registros.  

Como um ponto de potencial situação de estiagem e déficit hídrico, 
observa-se em CSMJ/HABTEC (1997) algumas porções superiores de córregos 
tributários de afluentes do rio Santa Maria da Vitória no município de Santa Maria do 
Jetibá. Estes córregos se localizam em região de cabeceira (o que caracteriza menores 
vazões) e com destacada atividade oleirícola próxima aos cursos de água, apresentando, 
portanto, uma maior facilidade para captação direta para irrigação.  

3.3.1.3 Assoreamento dos cursos de água 

A existência de assoreamento foi mencionada nos questionários aplicados 
de acordo com o Plano, principalmente junto ao rio Mangaraí, na Sede de Santa 
Leopoldina e de forma geral no rio Santa Maria da Vitória e principais afluentes. Verificou-
se que o assoreamento foi atribuído à falta de caixas secas nas estradas municipais, 
tanto no rio principal como nos afluentes. A  maioria das áreas mapeadas por CPRM 
(2012) também têm o assoreamento como um de seus aspectos ambientais, com 
destaque de ocorrência no canal Itanguá em Cariacica, por exemplo.  

Um dos principais fatores que contribui para o assoreamento dos cursos 
de água nas áreas suscetíveis à erosão já foram anteriormente mapeadas na RHSMV a 
partir de dois estudos: CSMJ/HABTEC (1997) e Deságua (UFES, 2008). Em ambos os 
estudos a região da UP Médio SMV apresenta-se com maior potencial natural (sem 
considerar o uso do solo) de erodibilidade e perda de solos, notadamente por sua maior 
declividade. Por outro lado, este efeito é minimizado pela ampla cobertura florestal, de 
forma geral na RHSMV (UFES, 2008), a qual corresponde a 45% do total (ISJN, 2010).  

A figura abaixo apresenta os mapas de áreas suscetívies à erosão e 
sedimentação já produzidos para a RHSMV, obtido junto a UFES (2008). 

Para elaboração deste mapa foi utilizada a Equação Universal de Perdas 
de Solo (EUPS):  𝐴 = 𝑅 . 𝐾 . 𝐿 .  𝑆 . 𝐶 . 𝑃 

Onde: A é perda de solo, R é o fator de erosividade da chuva, K é o fator 
de erodibilidade do solo, L e S referem-se ao comprimento e ao fator grau do declive, 
respectivamente, C é o fator de uso do solo e P é o fator de prática conservacionista.  
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Figura 3.3.1. – Estimativa de Perdas de Solo na Bacia do rio Santa Maria da Vitória.  

Fonte: UFES (2008)  
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Destaca-se que a partir de uma análise integrada das características 
naturais e antrópicas, quanto ao uso do solo, a sub-bacia do rio São Sebastião de Cima, 
afluente do rio SMV, em Santa Maria do Jetibá, foi relacionada como área crítica com 
propensão à erosão (CSMJ/HABTEC, 1997). A espacialização das áreas críticas, 
efetuadas pelo supracitado estudo, pode ser observada na figura abaixo. 

 

Figura 3.3.2 – Estimativa de Perdas de Solo na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória.  

Fonte: Adaptado de CSMJ/HABTEC (1997)   

3.3.1.4 Interrupções de Fluxo por Barragens 

No âmbito do Diagnóstico das Demandas foram observadas três principais 
barragens na RHSMV, duas Usinas Hidrelétricas - UHE’s e um reservatório para fins de 
abastecimento público.  

A UHE de Rio Bonito e a PCH Suíça situam-se na UP Médio SMV e 
possuem uma distância de cerca de 11 km entre elas, conforme se observa na Prancha 
4.3.8.1 constante no Capítulo 4.3.8 - associado as demandas hídricas da Geração de 
Energia. As mesmas possuem áreas de 2,2 km² e 0,6 km² e volumes de 26.350.000 m³ e 
1.300.000m³, respectivamente. Em termos de vazão máxima turbinada, observa-se o 
valor de 12 m³/s na UHE Rio Bonito e de 16 m³/s na UHE Suíça. Demais informações 
sobre as UHE’s podem ser observadas no Capítulo 4.3.8 deste Relatório RT2.  

O reservatório Duas Bocas localiza-se dentro da Reserva Biológica Duas 
Bocas, na UP Baixo SMV, e possui uma área de 0,5 km² e uma vazão máxima 
regularizada de 0,25 m³/s (FUNASA, 2007). O mesmo é operado pela CESAN. 

As interrupções de fluxo relacionadas às pontes e moradias na Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória podem ser relacionadas aos trechos críticos 
identificados por CPRM (2012). 
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3.3.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

3.3.2.1 Mapeamento de trechos de inundação  

A Prancha 3.3.2 espacializa as áreas de alta vulnerabilidae de inundação 
identificadas em IEMA (2013) e de inundação e enchentes de CPRM (2012) na RHJ.  

Observa-se na referida Prancha que na UP Formate-Marinho e Costeira 
concentra-se a maior densidade de trechos com alta vulnerabilidade à inundação. CPRM 
(2012) identifica dois trechos no rio Formate. O rio Fundo, o rio Jucu Braço Sul e região 
da Foz do rio Jucu também se destacam, bem como as sedes urbanas municipais em 
geral. 

Cabe ressaltar que a região das UP’s Formate-Marinho e Baixo Jucu estão 
sob área de infuência de marés,  o que pode aumentar o tempo de residência das cheias. 
Neste sentido, a área mapeada em Vila Velha (CPRM,2012) é especialmente crítica para 
a ocorrência de alagamentos. O relatório da CPRM estima 500 moradias atingidas por 
evento nesta área e a existência de fortes odores provenientes dos esgotos. Em 
Cariacica foram observadas pequenas áreas, principalmente no bairro Caçaroca. Já em 
Viana, observa-se a maior ocorrência de áreas de alagamentos/enxurradas 
principalmente em moradias dispostas junto à planície de inundação do rio Formate-
Marinho, em parte dos bairros Ipanema e Universal e no córrego Santo Agostinho.  

O município de Marechal Floriano apresentou uma alta densidade de 
trechos de inundação gradual, sendo observado, nos dados de CPRM (2012), uma área 
de alto risco e enchentes/inundação com influência do rio Jucu-Braço Sul e Córrego 
Batatal. Por sua vez, Domingos Martins é o município com menor densidade de trechos 
de inundação gradual, se comparado com os demais. Os trechos do referido município 
ocorrem no rio Jucu-Braço Norte. Tal situação pode ser atribuída à área urbana situar-se 
mais distante do curso de água principal.  

Quanto aos registros históricos de enxurradas/inundações bruscas, com 
situação de decretação de emergência, no período compreendido pelos anos de 2000 a 
2009, observa-se que Marechal Floriano e Domingos Martins possuem a maior 
frequência de ocorrências (ambos com cinco decretos), seguidos por Viana (quatro 
registros) que apresenta diversas áreas críticas junto às encostas (CPRM,2012).  

Ressalta-se que inundações bruscas/enxurrada são favorecidas em terras 
com alta declividade. Deste modo, com uma menor ocorrência de decretos encontram-se 
Vila Velha (três decretos) e Guarapari (dois decretos). É possível que os decretos 
efetuados pelo município de Guarapari não se relacionem com a área do mesmo na RH 
Jucu, pois não foram encontrados trechos mapeados, conforme as fontes consultadas. 
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Destaca-se a seguir  a situação dos eventos  extremos de inundações que 
ocorreram no Estado do Espírito Santo, em dezembro/2013, com base no Boletim de 
Chuvas da Defesa Civil-ES de 02/01/2014 Decreto nº 2924-S de 23/12/2013, no Decreto 
nº 04-S de 03/01/2014 e no Boletim Agrometeorológico Mensal do INMET de dez/2013: 

 Com exceção de Marechal Floriano, todos os demais municípios da 
Região Hidrográfica decretaram situação de emergência no primeiro 
Decreto publicado, em 23/12/2014. A decretação de situação de 
emergência neste município ocorreu no segundo decreto emitido pelo 
Estado, em 03/01/2014. Tal situação pode ser atribuída à atividade 
antecedente de dragagem no rio Jucu Braço Sul e afluentes, conforme 
se observa em MARECHAL FLORIANO (2014); 

 Registro pluviométrico de 394mm acumulados em Domingos Martins 
em 10 dias, se intensificando a partir de 14/12 (de 11/12 a 21/12);  

 43.204 pessoas precisaram sair de suas casas em todo o Estado; e 

 24 vítimas fatais. Uma em Domingos Martins, município da UP Médio 
Jucu. 

3.3.2.2. Mapeamento de áreas de estiagem 

Não foram observados eventos com decretação de situação de 
emergência devido à estiagem na Região Hidrográfica do rio Jucu (Defesa Civil-ES, 
2010). Configurando-se em um ponto de potencial situação de estiagem e déficit hídrico, 
destaca-se a parte superior da região do rio Jucu Braço Norte, especialmente a montante 
da BR-262, nas localidades de São Paulo do Aracê e São Paulinho. Isto se deve à sua 
localização em região de cabeceira (o que caracteriza menores vazões) e destacada 
atividade oleirícola próxima aos cursos d’água e, portanto, com maior potencialidade para 
captação direta para irrigação (CSMJ/HABTEC, 1997). 

3.3.2.3 Assoreamento dos cursos d’água 

Os questionários aplicados de acordo com o Plano resultaram nos 
seguintes apontamentos: 

 Assoreamento de cursos hídricos em geral – rio Jucu e principais 
afluentes; 

 Aumento do assoreamento devido a residências em área de APP na 
região de Domingos Martins; 

 Assoreamento do rio Formate; e 

 Assoreamento do leito do rio Jucu na região de Marechal Floriano – 
praticas agrícolas e estradas vicinais sem controle de sedimentos. 

Corroborando com os dados do questionário, IEMA (2013) e  CPRM (2012) 
mostram que tanto o rio Formate, quanto à rede hidrográfica situada próxima a sede de 
Marechal Floriano possuem alta densidade de trechos críticos. 

Como um dos principais fatores que contribuem para o assoreamento dos 
cursos de água, as áreas suscetíveis à erosão foram anteriormente mapeadas na RHJ, a 
partir do estudo de CSMJ/HABTEC (1997) e podem ser observadas na figura abaixo. 
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Figura 3.3.3. – Estimativa de Perdas de Solo na Região Hidrográfica do rio Jucu.  

Fonte: Adaptado de CSMJ/HABTEC (1997)   

Destaca-se que a partir de uma análise integrada das características 
naturais e antrópicas quanto ao uso do solo, a sub-bacia do rio Melgaço, afluente do rio 
Jucu pela margem esquerda, junto a UP Médio Jucu no município de Domingos Martins, 
foi relacionada como área crítica com propensão à erosão (CSMJ/HABTEC, 1997). 
Também o supracitado estudo destaca que o assoreamento pode ser percebido em 
Marechal Floriano, no rio Jucu Braço Sul, onde, segundo depoimento de moradores, o 
leito do rio vem subindo nos últimos anos. 

3.3.2.4 Interrupções de Fluxo por Barragens 

As principais barragens existentes na RHJ referem-se a duas PCH’s. A 
PCH São Pedro localiza-se no rio Jucu Braço Norte, possui uma área de reservatório de 
0,11 km² e uma vazão máxima turbinada de 19,14 m³/s. Por sua vez, a PCH rio Jucu 
situa-se no rio Jucu Braço Sul, apresenta uma pequena área de reservatório (0,007 km²) 
e dispõe de uma vazão máxima turbinada de 8,5 m³/s. A localização e descrição destes 
barramentos pode ser observada no item 4.3.8. Geração de Energia. Além disso, as 
interrupções de fluxo relacionadas às pontes e moradias na Região Hidrográfica do rio 
Jucu  podem ser relacionadas aos trechos críticos identificados por CPRM (2012).  
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3.4 ÁGUA E CULTURA  

“A dimensão cultural da água deve ser 
considerada seriamente nas decisões políticas, o 
que requer um exame mais profundo para a 
obtenção de soluções sustentáveis e igualitárias 
na gestão dos recursos hídricos.” (Koichiro 
Matsuura, Diretor-geral da UNESCO) 

O uso e a ocupação dos solos de bacia hidrográfica pode ser um fator 
determinante na relação da dinâmica socioeconômica, cultural e ambiental, e na 
utilização dos recursos naturais, principalmente os hídricos. 

Raros são os elementos que, tal como a água, influenciaram e influenciam, 
os valores simbólicos, rituais e metafísicos da humanidade. Ela está profunda e 
emblematicamente enraizada nas tradições culturais de todos os povos do planeta. A 
cultura é a percepção pelo homem de seu ambiente natural (FRANCA; RIBEIRO, 2010). 

A água doce é necessidade básica de todos os seres humanos e essa 
necessidade pode ser interpretada de diferentes formas pelas diversas culturas. De 
maneira geral, nas sociedades tradicionais1 a água (rios, cachoeiras, chuva e outras 
formas) é um bem da natureza, muitas vezes dádiva da divindade responsável pela sua 
abundância ou pela sua escassez. Eles garantem a água para saciar a sede e para o uso 
doméstico para as hortas, pomares e animais, para transporte e navegação, e, para 
algumas dessas populações, são também fonte de energia. Já nas sociedades urbanas e 
modernas, a água doce é um bem, em grande parte, domesticado, controlado pela 
tecnologia (represas, estações de tratamento), um bem público cuja distribuição, em 
alguns países, pode ser apropriada de forma privada ou corporativa. Para ambas as 
sociedades as águas podem ser contaminadas e poluídas, mas é a cultura que define o 
que é e o que não é poluição (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006). 

Conforme Arruda (2011), as relações entre homens e a água são afetadas 
por aspectos temporais, estando em constante coevolução, exemplificando da seguinte 
forma: 

“(...) as corredeiras foram e são para os grupos indígenas da 
bacia locais nos quais são construídas as armadilhas para os peixes, os 
pari; foram empecilhos que dificultavam as perspectivas de navegação ao 
longo do século XIX; são percebidas como locais promissores para a 
transformação da energia em eletricidade e, nos estudos científicos, 
constituem-se em locais de “depuração” das águas do rio. Mais 
recentemente as cachoeiras e corredeiras passaram a ser consideradas 
como locais valorizados para a prática de “esportes radicais‟ como o 
“rafting” e o “rapel‟ (p.19) 

O uso da água tem dimensões conflitivas e políticas. Nas sociedades 
tradicionais a água, incluindo rios e lagos, faz parte de um território e um modo de vida, 

                                       

1 No Plano Nacional de Recurso Hídricos são considerados como sociedades tradicionais os povos 

indígenas e os não indígenas (pescadores artesanais, os caipiras, os babaçueiros, os quilombolas, os 
pantaneiros, os caiçaras, os jangadeiros, os caboclos ribeirinhos, os sertanejos e os varjeiros). 
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base de identidades específicas ao passo que nas sociedades modernas a água, como 
bem de consumo, é desterritorializada, canalizada de outros lugares muitas vezes 
distantes, com os quais as populações urbanas têm pouco ou nenhum contato. 

Com relação aos aspectos simbólicos, em muitas mitologias, das águas 
doces se originaram o mundo e as culturas humanas. Uma das características mais 
marcantes das antigas relações do homem com a água deve-se ao fato de que esta, em 
praticamente todas as culturas, era considerada um bem sagrado. Lugares de onde 
vertem as águas, como as fontes e as grutas, são considerados sagrados e que não 
podem ser contaminados. Muitos deles foram transformados, desde a Antiguidade, em 
locais de culto e devoção. No Brasil, muitas imagens milagrosas foram encontradas nos 
rios, como Nossa Senhora de Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2006). 

O caráter sazonal das águas é um elemento marcante, que organiza suas 
atividades e vida social em função da estação das águas e da estação seca. A 
alternância cíclica na disponibilidade hídrica também exerce influência nas sociedades 
urbanas, mas sua interpretação é distinta daquela existente nas sociedades tradicionais. 
O período de fortes chuvas pode estar relacionado a enchentes destruidoras e o período 
seco a necessidade de racionamento de água (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
2006). 

O mito da abundância das águas no Brasil se iniciou na carta de Pero Vaz 
de Caminha que dizia que “Águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa que, 
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem!” (FRANCA; 
RIBEIRO, 2010, p. 2). 

 

Figura 3.4.1 - Jean Baptiste DEBRET - Índios Atravessando um Riacho (O Caçador de 
Escravos). Acervo: Museu de Arte de São Paulo. 

        Fonte: FRANCA; RIBEIRO, 2010, p. 3. 

A designação de lugares com nomes alusivos à água é bastante comum 
no Brasil. Vários estados e quase a quinta parte dos municípios brasileiros têm nomes 
que se relacionam com a água. Como exemplo, pode-se citar os estados de Alagoas, 
Bahia, Maranhão (mar grande, mar que corre), Paraíba (rio imprestável, ruim para 
navegação), Paraná (canal largo do rio), Piauí (rio das piabas), Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande do Sul. (FRANCA; RIBEIRO, 2010). 
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No Espírito Santo, a água sempre esteve presente no desenvolvimento do 
território. Desde o inicio da colonização, o rio foi usado como meio de transporte da 
produção agrícola. Os jesuítas descobriram que havia um desnível entre o Rio Jucu e um 
pequeno riozinho, sob influência do mar. Decidiram então escavar e transportar as águas 
do Rio Jucu para este pequeno rio, transformando-o então no Rio Marinho (mar + 
riozinho), diminuindo o tempo de viagem, entre a capital e a fazenda de Araçatiba, em 
Viana, e o desperdício de mercadorias. O Rio Marinho foi um dos principais agentes de 
desenvolvimento daquela região, transportando os produtos agrícolas, ferramentas, 
armas, munições e pessoas. Posteriormente, necessário com o aumento populacional e a 
necessidade de água, a engenharia dos jesuítas foi utilizada para construir o canal do 
marinho, que abasteceu a região da Grande Vitória até o final da década de 1970 
(CASAMATA, 2014). 

Durante o processo de expansão do território do Espírito Santo, com a 
chegada dos colonizadores europeus a partir de 1846, os rios mais uma vez foram de 
muita importância para o acesso às terras até então desocupadas, e depois para o 
transporte das mercadorias produzidas pelas colônias até a capital Vitória. O Rio Jucu e o 
Rio Santa Maria da Vitória foram importantes agentes nesses processos. 

São inúmeros os exemplos das atividades ocorridas atualmente no Espírito 
Santo que revelam a ligação histórica e cultural das águas com a sociedade. No 
“Calendário Oficial de Eventos do Espírito Santo – 2014” organizado pela Secretaria de 
Turismo do Espírito Santo é possível identificar alguns eventos, nas cidades pertencentes 
as Bacias do Rio Jucu e do Rio Santa Maria da Vitória, que expressam a relação dos 
recursos hídricos com as mais diversificadas formas de manifestações culturais.  

Nas manifestações culturais com o uso indireto da água, identificamos 
alguns eventos: no município de Cariacica, no mês de setembro, ocorre o Festival do 
Caranguejo (Figura 3.4.2), que tem o objetivo de educar e preservar o meio ambiente 
através de exposições artísticas, gastronômicas e manifestações culturais; em Domingos 
Martins, no mês de novembro, ocorre o Pedra Azul Gourmet (Figura 3.4.3), um festival 
que tem como um dos objetivos valorizar os produtos do agroturismo local. 

 

 

Figura 3.4.2 - Festival do Caranguejo em 
Cariacica.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Cariacica. 

                        Figura 3.4.3 - Prato do festival 
em um dos restaurantes participantes.  

  Fonte: Pedra Azul Goumet. 

No Município de Marechal Floriano, um dos maiores produtores de café no 
Espírito Santo, no mês de outubro, ocorre a Festa do Café e Concurso de Qualidades de 
Café (Figura 3.4.4), que tem como objetivo celebrar a força da cultura do café e a 
importância desse produto para o município; em Santa Maria de Jetibá, no mês de junho, 
ocorre a Festa do Morango, que tem como objetivo mostrar as variedades de produtos 
feitos com a fruta pelos empreendedores do agroturismo da região do município; no 
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município de Viana, no mês de julho, ocorre a Caminhada “Ecocultural” (Figura 3.4.5), 
que reúne em média 3.000 andarilhos em 13km de percurso da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição até Araçatiba com o objetivo de divulgar o patrimônio histórico do município, 
além de conscientizar os participantes da importância de preservação do meio ambiente. 

  

Figura 3.4.4 - Festa do Café e Concurso de Qualidades 
de Café. 

  Fonte: Montanhas Capixabas. 

         Figura 3.4.5 -Caminhada 
“Ecocultural” em Viana. 

  Fonte: Prefeitura Municipal de Vianna. 

O município de Santa Leopoldina possui, dentre os seus circuitos 
turísticos, o Circuito das Cachoeiras (Figuras 3.4.6 e 3.4.7), formado por sete cachoeiras 
localizadas na região, em que o turista pode ter o contato com a natureza local, além de 
conhecer a história e cultura do local.  

  

Figuras 3.4.6 e 3.4.7 - Cachoeiras Véu de Noiva e Rio do Meio em Santa Leopoldina.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. 

Além das Cachoeiras, algumas intervenções históricas associadas às 
águas são consideradas referências culturais locais, como a PCH Suíça, em Santa 
Leopoldina, considerada um dos pontos turísticos municipais. O projeto de implantação 
da Usina Hidrelétrica (UHE) Suíça foi delineado em 1951/1952 pela AEG Companhia Sul-
Americana de Eletricidade, objetivando o aproveitamento do potencial hidráulico do Rio 
Santa Maria da Vitória, devido às suas acentuadas declividades e proximidade com o 
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principal centro consumidor, Vitória. A UHE Suíça iniciou sua operação em 1965, e sua 
construção foi efetuada com condições para a futura ampliação da capacidade instalada.  

No município de Vitória, a tradição da produção artesanal das panelas de 
barro (Figuras 3.4.8 e 3.4.9 ).  é uma das maiores expressões da cultura popular de 
Vitória e do Espírito Santo. A arte de confeccionar as panelas de barro foi herdada das 
culturas tupi-guarani e transmitida por várias gerações. A técnica na produção, assim 
como a estrutura social das artesãs, pouco mudou em mais de 400 anos, desde quando 
era produzida nas tribos indígenas (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2014). 

 

  

Figuras 3.4.8 e 3.4.9 - Produção da panela de barro pelas paneleiras em Vitória.  

  Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2014). 

Para fazer as panelas, as artesãs retiram a argila do Vale do Mulembá, 
local situado no bairro Joana D'Arc, na Ilha de Vitória. Do manguezal que margeia a 
região de Goiabeiras é extraída a casca da Rhysophora mangle, popularmente chamada 
de mangue vermelho. Essa casca permite extrair a tintura impermeabilizante de tanino, 
com a qual são pintadas de negro as panelas, quando quentes. Ao contrário do que se 
possa supor, essa prática não é predatória, porque foi disseminada a consciência de 
preservação por parte dos "casqueiros". Dessa forma, somente é retirada a casca de um 
dos lados do tronco, em pouca quantidade. O procedimento não prejudica a árvore, nem 
o ecossistema do manguezal (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2014). 

Estudo etnográfico realizado por Oliveira, 20052, mostra a relação da 
comunidade de Retiro, no município de Santa Leopoldina, com o rio Mangaraí e o rio 
Santa Maria da Vitória. Esta comunidade é formada por descendentes de quilombolas e, 
segundo o autor, o lugar foi “apropriado de forma comunal por descendentes de 
africanos”. 

O autor aponta no estudo a relação dos moradores de Retiro com o rio, já 
que a comunidade está localizada às margens do rio Mangaraí.  

                                       
2 OLIVEIRA, O.M. O projeto político do território negro de Retiro e suas lutas pela titulação das terras. UFSC. 

Florianópolis, 2005. Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102588?show=full em abril de 
2015. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102588?show=full


 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 3.4 - Agua e Cultura        67 

 “O nome Mangaraí adquire importância e significado para 
os moradores de Retiro, pois ele nomeia o rio que atravessa seu território, 
bem como uma localidade a montante e uma vila a jusante, a Barra do 
Mangaraí; daí advém o fato de ser conhecido como Retiro do Mangaraí. A 
Vila da Barra do Mangaraí formou-se a partir do início dos anos de 1980 e 
o pessoal de Retiro passou a freqüentar o seu comércio e o seu centro 
administrativo constituído pela escola, cartório, delegacia e posto de 
saúde. Essa vila veio a substituir a povoação de Mangaraí como centro 
comercial e administrativo.  

Houve uma época em que a via de acesso mais utilizada 
para se chegar à sede do município, a Retiro e às demais localidades 
vizinhas era a navegação pelo rio Santa Maria da Vitória. Os mais velhos 
relatam que até os anos de 1940, eles, seus pais e seus avós navegavam 
por esse rio - e em parte do rio Mangaraí (afluente do Santa Maria) - com 
suas canoas transportando carvão e farinha de mandioca para 
comercializarem em Vitória. 

Com a abertura da Rodovia ligando Santa Leopoldina à 
cidade de Cariacica, em 1930, o transporte fluvial passou, aos poucos, a 
ser substituído pelo rodoviário. A abertura da rodovia favoreceu o 
escoamento da produção da região (como, por exemplo, a produção de 
café e de banana), mas também contribuiu para o avanço dos 
desmatamentos às margens do rio Santa Maria e de seus afluentes, 
produzindo, progressivamente, o assoreamento dos rios, deixando o Santa 
Maria de ser uma das vias de acesso para os povoados que se 
encontravam às suas margens e nas de seus afluentes.” (p.51-52) 

O autor coloca ainda que 

“A estrada de terra que conduz quem parte da Vila da Barra 
do Mangaraí em direção a Retiro, tem um percurso de 5 km que 
acompanha as margens do rio Mangaraí. A maior parte das margens 
dessa estada está coberta por matas. (...) 

Para o visitante que percorre essa estrada neste sentido, o 
trajeto é feito na direção contrária à correnteza do rio. A percepção do 
visitante, a partir de suas visão e audição, possivelmente será tomada 
pelas belezas “naturais” às margens da estrada e do rio, bem como pelos 
sons da correnteza das águas, dos ventos que sopram sobre a vegetação 
e do canto dos poucos pássaros que ainda conseguem sobreviver à 
depredação ambiental.” (p.52) 

A importância do rio Mangaraí é ressaltada pelo autor quando diz que 

(...) “o rio, mais do que um local e um fluxo d´água, tem o 
significado de um ente vivo, que deve ser cuidado para garantir um 
alimento (o pescado) e uma bebida (água) que são fundamentais na dieta.  

Do ponto de vista dos moradores, o rio Mangaraí que 
percorre o seu território é referência para quem se propõe a fazer uma 
descrição da organização de suas habitações no espaço. Dentro de Retiro, 
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a estrada principal segue as margens esquerda e direita da corrente do 
rio.” (p.53) 

Ainda são poucos os trabalhos que abordam o aspecto cultural com a 
água.3 Grande parte dos trabalhos produzidos nessas áreas está direcionado a temas 
como a sustentabilidade e a identidade local, a percepção dos problemas sociais gerados 
pela qualidade dos recursos hídricos, e até mesmo a história ambiental definida a partir 
das bacias hidrográficas e as noções de territórios. 

A seguir, destaca-se algumas questões regionais relacionadas a 
caracterização dos hábitos e das práticas cotidianas da população na relação com o 
ambiente e a água. Recomenda-se que as mesmas sejam estudadas de forma mais 
detalhada junto ao futuro processo de revisão do presente Plano de Bacia. 

 Como hábitos não sustentáveis da população pode-se citar o 
plantio vertical “morro acima”, o uso não racional das águas e a 
ocupação urbana das margens dos rios. 
  

 Como práticas sustentáveis, pode-se citar o desenvolvimento da 
agricultura orgânica em Santa Maria de Jetibá e o número 
considerável de RPPNs criadas (e em fase de criação) na bacia do 
rio Santa Maria da Vitória.  
 

 As informações sobre as Comunidades Tradicionais e sua relação 
com o meio ambiente e recursos hídricos locais podem ser 
abordadas com maior amplitude, considerando o fato que a Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória compreende a maior 
diversidade em termos de comunidades tradicionais do estado do 
ES (comunidade quilombola do Retiro, comunidades pomeranas, 
comunidade de pescadores tradicionais, entre outras). Neste 
quesito, informações podem ser obtidas junto às Secretarias 
Estaduais de Cultura e Educação e junto à Comissão para o 
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades e Povos 
Tradicionais.  
 

 Considerar as informações apresentadas no Relatório Técnico 1- 
RT1 do presente Plano de Bacia.   

                                       

3 Ver também:  

OLIVEIRA, Osvaldo Martins. Comunidade Quilombolas no Estado do 
Espirito Santo: Conflitos Sociais, consciência étnica e Patrimônio Cultural. 
Revista RURIS, Volume 5, Numero 2, Set. 2011. Disponível em 
www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/download/1469/986 em abril de 2015. 

TRIGUEIRO, Aline e KNOX, Winifred. Problematizando o (neo) 
desenvolvimentismo brasileiro e seus impactos socioambientais: o caso da 
pesca artesanal no ES (2013). Disponível em 
www.ecoeco.org.br/conteudo/.../GT7-2050-1506-20130516105632.pdf em abril de 2015. 

SILVA, Sandro José da. Do fundo daqui - Luta política e identidade quilombola no Espírito Santo. Niterói 
2012. Disponível em www.uff.br/ppga/wp.../DO-FUNDO-DAQUI_Sandro-José-da-Silva.pdf em abril de 2015. 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/download/1469/986
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/.../GT7-2050-1506-20130516105632.pdf%20em%20abril%20de%202015
http://www.uff.br/ppga/wp.../DO-FUNDO-DAQUI_Sandro-José-da-Silva.pdf
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4 CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO USO E  OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO  

O mapeamento das fisionomias predominantes na paisagem, com 
indicação das classes de uso do solo, expõe o grau de pressão antrópica sobre os 
recursos hídricos ocorrentes nas unidades de planejamento das Regiões Hidrográficas 
dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. Tanto a existência de extensas áreas 
antropizadas quanto a presença de remanescentes das formações vegetais nativas e sua 
espacialização, servem como base para esta avaliação, já que influenciam nas condições 
de disponibilidade e qualidade da água. 

O estabelecimento dos diferentes tipos de uso e cobertura do solo 
presentes nas Regiãos Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória foi realizado 
com dados fornecidos pelo Geobases, Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do 
Estado do Espírito Santo - Instituto Jones dos Santos Neves (2010). Foram agregadas 
informações atualizadas de manchas urbanas a partir de imagens de satélite de alta 
resolução, datadas do ano de 2013 (software Google Earth). Vistorias de campo foram 
realizadas na segunda quinzena de abril de 2014. Os termos utilizados como classes de 
uso tem como referência o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013), conforme 
apresentado no Quadro 4.1.1. Os mapas foram elaborados a partir do Software ArcGis.  

Quadro 4.1.1 – Classes de uso e ocupação do solo utilizados para as Regiões Hidrográficas dos 
rios Jucu e Santa Maria da Vitória, com base em Instituto Jones (2010) e IBGE (2013). 

Nível I  Nível II  

Áreas antrópicas não agrícolas Área urbanizada 

Mineração 

Áreas antrópicas agrícolas Cultura agrícola 

Silvicultura 

Pastagem 

Área de Vegetação Natural Área florestal 

Restinga e faixa de praia 

Manguezal 

Água Corpo d'água 

Área alagada 

Outros usos Afloramento rochoso 
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4.1.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Foram mapeadas 11 categorias de uso do solo para a Região Hidrográfica 
do rio Santa Maria da Vitória (Prancha 4.1.1.1), quais sejam: 1) área florestal; 2) cultura 
agrícola; 3) pastagem; 4) silvicultura; 5) área alagada; 6) manguezal; 7) área urbanizada; 
8) restinga e faixa de praia; 9) mineração; 10) afloramento rochoso; e 11) corpo d’água. 
Os dados expostos no Quadro 4.1.1.1 e na Figura 4.1.1.1 apresentam a distribuição das 

classes supracitadas na Região Hidrográfica e suas Unidades de Planejamento. 

 

Figura 4.1.1.1 - Distribuição das classes de uso e ocupação do solo na Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória. 
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Quadro 4.1.1.1 – Área ocupada (km2) e respectivo percentual das diferentes classes de uso do solo nas Unidade de Planejamento da Região Hidrográfica 
do rio Santa Maria da Vitória, em ordem decrescente quanto a área total. 

Classes de uso do solo 

Baixo Santa Maria da 
Vitória 

Médio Santa Maria da 
Vitória 

Alto Santa Maria da Vitória 
TOTAL da 

Região Km2 
TOTAL da 
Região  % 

Área (Km2) Área (%) Área (Km2) Área (%) Área (Km2) Área (%) 

Área florestal 140,504 27,602 525,723 55,535 150,710 41,742 816,937 44,967 

Cultura agrícola 23,952 4,705 170,609 18,022 102,091 28,276 296,652 16,329 

Silvicultura 13,370 2,627 164,964 17,426 86,288 23,899 264,622 14,566 

Pastagem 168,575 33,117 64,290 6,791 18,623 5,158 251,488 13,843 

Área urbanizada 95,177 18,698 8,411 0,888 1,693 0,469 105,281 5,795 

Corpos d'água 19,583 3,847 3,649 0,385 0,077 0,021 23,309 1,283 

Manguezal 22,591 4,438 

    

22,591 1,243 

Área alagada 16,680 3,277 

    

16,680 0,918 

Afloramento rochoso 5,248 1,031 9,014 0,952 1,541 0,427 15,802 0,870 

Mineração 1,847 0,363 

  

0,024 0,007 1,871 0,103 

Restinga e faixa de praia 1,503 0,295 

    

1,503 0,083 

TOTAL 509,030 100 946,659 100 361,048 100 1816,736 100 
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Figura 4.1.1.2 – Distribuição (área ocupada) das classes de uso e ocupação do solo na Unidade de Planejamento (UP) da Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória. 
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4.1.1.1 Área Florestal 

A unidade de uso do solo identificada como “área florestal” (ou “mata 
nativa”) é referente às áreas com predomínio de vegetação arbórea sem intervenção 
antrópica de forma expressiva, independentemente da região fitogeográfica1, estágio 
sucessional, critérios topoaltimétricos ou proximidade de cursos d’água.  

A Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória apresenta-se coberta 
por aproximadamente 45% de mata nativa em estágios inicial, médio e avançado (Figura 
4.1.1.1, apresentada anteriormente).  

Em ordem decrescente de área ocupada e distribuição espacial nas 
Unidades de Planejamento estão: Médio Santa Maria da Vitória (55,5% desta UP), Alto 
Santa Maria da Vitória (41,7%) e Baixo Santa Maria da Vitória (27,6%) –  ver Figura 
4.1.1.2 e Quadro 4.1.1.1. 

A presença de áreas florestais são predominantes nas encostas e topos 
dos morros nas regiões de vales profundos e escavados, geomorfologicamente situados 
no Planalto da Mantiqueira Sententrional. No entanto, segundo Thomaz (2010), a Mata 
Atlântica (ou Floresta Ombrófila Densa) que cobre os terrenos das encostas no Espírito 
Santo encontra-se bastante fragmentada, restando florestas melhor preservadas nas 
Unidades de Conservação, tal como Reserva Biológica de Duas Bocas (Município de 
Cariacica, UP Baixo Santa Maria da Vitória). Avaliando-se o mapa de uso e ocupação do 
solo desta Região (Prancha 4.1.1.1), observa-se uma mancha de mata significativa nos 
quadrantes sudoeste e noroeste da UP Baixo Santa Maria da Vitória, mesmo sendo esta 
a Unidade de Planejamento com menor percentual de ocupação por floresta nativa. Estas 
manchas de matas preservadas devem-se às Unidades de Conservação Reserva 
Biológica de Duas Bocas e APA de Mestre Álvaro, respectivamente. 

Os espaços legalmente destinados à manutenção da área florestal nativa 
(Áreas de Preservação Permanente) são ocupados em grande parte por culturas 
agrícolas e pastagens (ver Capítulo 4.3.12 – Preservação Ambiental). Na Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, a presença de mata ciliar é mais significativa 
na UP Médio Santa Maria da Vitória, onde 39,7% das APP’s de cursos d’água são 
ocupadas por áreas florestais. 

Cabe ressaltar que os remanescentes florestais mapeados pela Fundação 
SOS Mata Atlântica, datado de 2011/ 2012 (Fonte: http://mapas.sosma.org.br/) são mais 
restritivos quanto à delimitação dos polígonos de mata nativa, o que resulta num total de 
447,376 km2  para a Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória – significativamente 
inferior aos 816,93 km2 segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (2010).  

4.1.1.2 Cultura agrícola 

O cultivo agrícola (lavouras permanentes, temporárias e temporárias em 
descanso) ocupa o segundo lugar quanto ao uso e ocupação da área total da Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória (16,3% da Região). Correspondem a pequenas 

                                       

1 A Região  Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória abrange formações vegetais, identificadas pelo IBGE 

(2004) como as seguintes regiões fitogeográficas: Floresta Ombrófila Densa (Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa Montana) e Floresta 
Ombrófila Aberta. 

http://mapas.sosma.org.br/
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propriedades, em especial nas áreas mais planas e encostas suaves, bem como nas 
proximidades dos cursos d’água. Quanto à proximidade dos cursos d’água, 40,6% do Alto 
Santa Maria da Vitória tem suas Áreas de Preservação Permanente mapeadas ocupadas 
por culturas agrícolas (ver capítulo 4.3.12 – Preservação Ambiental). 

Em termos de área mapeada (km2), destacam-se as UP’s Médio Santa 
Maria da Vitória e Alto Santa Maria da Vitória (Figura 4.1.1.2). No entanto, considerando-
se o percentual de uso agrícola dentro da UP, tem como ordem de importância o Alto 
Santa Maria da Vitória (28,27% desta UP), seguido por Médio Santa Maria da Vitória 
(18%) e Baixo Santa Maria da Vitória (com apenas 4,7% de participação no uso do solo 
desta UP). 

Conforme Capítulo 4.3.5 (Produção Agropecuária), são exemplos de 
culturas permanentes o cultivo de café, banana e frutas cítricas; como culturas 
temporárias são encontrados plantios de milho, feijão, mandioca, inhame, morango e 
hortaliças. 

4.1.1.3 Pastagem 

O histórico de ocupação no Estado do Espírito Santo aponta a expansão 
da atividade cafeeira a partir da segunda metade do século XIX, quando teve início a 
devastação da cobertura vegetal nativa (áreas florestais). A partir da queda dos preços 
do café, houve o abandono das áreas de plantio e a sua utilização para uso de pastagens 
para criação extensiva de gado. A mesma situação repetiu-se na década de 1980, 
configurando, assim, o ciclo mata nativa - cultivo de café – pastagens, sendo a pastagem 
considerada o uso predominante no território capixaba (Campanili & Prochnow, 2006). 

Na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória a classe de uso 
identificada como pastagem ocupa o quarto lugar quanto ao uso e ocupação do solo 
(13,84% da Região) (Figura 4.1.1.1).  

Vastas áreas de pastagem são presentes no Baixo Santa Maria da Vitória 
(correspondente a 33,11% desta UP). Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, 
Médio Santa Maria da Vitória (6,79% da UP) e Alto Santa Maria da Vitória (5,15% da UP).  

O predomínio de pastagens no Baixo Santa Maria da Vitória acarreta no 
maior conflito desta classe de uso do solo com as Áreas de Preservação Permanente dos 
cursos d’água. Conforme apresentado no capítulo 4.3.13 – Preservação Ambiental, 27% 
de APP desta Unidade de Planejamento é ocupada por pastagens. 

Além das áreas desmatadas para uso na agricultura (permanente ou não), 
silvicultura e pastagens, parte destas áreas mapeadas como “pastagens” são referentes 
a áreas de campo nativo. No Estado do Espírito Santo, acima de 2.000m de altitude, a 
vegetação que assume fisionomia campestre, é classificada como refúgios vegetacionais 
alto montanto, destoando da vegetação predominante na região (Campanili & Prochnow, 
2006). 

4.1.1.4 Silvicultura 

A silvicultura compreende as áreas com plantios homogêneos de matéria-
prima madeireira ou para produção de celulose (destaque para Eucalyptus sp – 
eucalipto). 
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As manchas de eucalipto ocupam grandes extensões dispersas por toda a 
Região Hidroráfica (ver Prancha 4.1.1.1), em especial no Médio Santa Maria da Vitória 
(onde ocupa 164,96Km2, o que representa 17,4% da UP) e Alto Santa Maria da Vitória 
(86,2 Km2 - 23,89% da UP). 

4.1.1.5 Área alagada 

Áreas alagadas (ou “brejos”) são encontradas na planície costeira, apenas 
na UP Baixo Santa Maria da Vitória (3,27% desta UP), o que corresponde a menos de 
1% para a área total da Região Hidrográfica (Quadro 4.1.1.1). Assim como os 
manguezais, as áreas alagadas estão situadas nas proximidades de áreas urbanas e, 
portanto, sob forte pressão antrópica. 

4.1.1.6 Manguezal 

Segundo Campanili & Prochnow (2006) a presença de manguezais é 
favorecida pela ocorrência de uma faixa contínua de terrenos baixos, de substratos de 
formação recente ao longo do litoral. Os manguezais desenvolvem-se na desembocadura 
dos rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde existe encontro das águas dos rios com 
a do mar.  

Desta forma está presente apenas na UP Baixo Santa Maria da Vitória 
(4,43% da UP), onde existe contato das águas continenais e oceânicas (Prancha 4.1.1.1).  

Nesta Unidade de Planejamento ocorre forte pressão urbana (municípios 
de Vitória e Cariacica). Desta forma, os manguezais, assim como áreas alagadas e 
restingas, é um dos ecossistemas mais ameaçados pela ocupação do território, devido a 
aterros, lançamento de esgotos, disposição irregular de resíduos sólidos, pesca 
predatória, etc. Embora sob efeitos de pressão antrópica, este ecossistema é 
considerado em toda sua extenção como Área de Preservação Permanente, de acordo 
com o Código Florestal Federal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), onde é 
conceituado como: 

XIII - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à 
ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se 
associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com 
influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com 
dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e 
de Santa Catarina. 

Apresentam pequena riqueza florística, formados por arbustos,  árvores de 
poucas espécies2, semelhantes fisiológica e fisionomicamente, porém considerado um 
ecossistema vital para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. 

4.1.1.7 Área urbanizada 

A Região  Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória abrange cinco 
municípios cuja área urbana está (total ou parcialmente) inserida na Região: Santa 

                                       

2 Rhizophora mangle (mangue-vermelho) e Avicenia schaueriana (mangue-preto), em zonas de maior 
influência das marés; Laguncularia recemosa (mangue-branco), em zonas de menor influência. 
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Leopoldina e Santa Maria de Jetibá possuem 100% de suas áreas urbanas na RHSMV, 
Vitória possui 97%, Cariacica 54% e Serra 18%. 

Os municípios de Vitória e Cariacica apresentam destaque da mancha 
urbana demarcada no mapa de uso do solo, na Prancha 4.1.1.1, localizado a leste da 
RH, nas proximidades da foz do rio Santa Maria da Vitória. Desta forma, 
aproximadamente 90% de toda a área urbanizada da Região Hidrográfica encontra-se na 
UP Baixo Santa Maria da Vitória3.  

Em municípios situados em áreas de relevo acidentado (Santa Leopoldina 
e Santa Maria de Jetibá) as manchas urbanas têm sua expansão limitada pelas encostas 
muito íngremes que estão preservadas, ou ocupadas por agropastoreio e silvicultura. 

4.1.1.8 Restinga e faixa de praia 

Embora “Restinga” seja um termo com significado bastante amplo, é aqui 
considerado como cobertura vegetal (comunidades herbáceas/arbustivas ou arbóreas) 
que recobre a planície costeira, sobre terrenos arenosos. A faixa de praia corresponde à 
área descoberta de vegetação (referida como restinga), paralela a linha do mar e 
periodicamente inundada pelas águas.  

Assim como as classes de uso “Manguezal” e “Área alagada”, áreas 
ocupadas por “Restinga e faixa de praia” são encontradas apenas na UP Baixo Santa 
Maria da Vitória (0,29% desta UP). 
  

                                       

3 Como reflexo do desenvolvimento industrial, a partir da década  de 70 aproximadamente 46% da população 
urbana do Estado do Espírito Santo ocupam a região da Grande Vitória (Campanili & Prochnow, 2006). 
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4.1.1.9 Mineração 

A atividade de mineração registrada no mapa de uso do solo compreende 
1,871 km2, correspondendo a apenas 0,10% da Região Hidrográfica. A Unidade de 
Planejamento com maior representação para extração mineral, em termos de área 
ocupada e percentual relativo de participação na Unidade de Planejamento, é Baixo 
Santa Maria da Vitória (0,36% da UP). 

 O Capítulo 4.3.9 deste documento (Mineração) apresenta os bens 
minerais registrados para a área de estudo, sendo eles: granito e areia, seguidos por 
saibro, gnaisse, quartzo, argila, e outros. Os pontos de extração minerária da Região  
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória (areia, argila e água mineral) são ilustrados em 
mapa temático (Prancha 4.3.9.1). 

4.1.1.10 Afloramento rochoso 

Afloramentos rochosos são predominantes na Médio Santa Maria da 
Vitória (9,01 km2 - o que corresponde a 0,95% desta UP), seguida pela Baixo Santa Maria 
da Vitória (5,24 km2 – 1,03% da UP) e Alto Santa Maria da Vitória (1,54 km2 – 0,42% da 
UP). 

4.1.1.11 Corpo d’água 

Quando avaliada a área ocupada por corpos d’água é conferido destaque 
à Unidade de Planejamento Baixo Santa Maria da Vitória (3,84% desta UP), que abriga 
84% dos corpos d’água mapeados para toda Região Hidrográfica.  

Isto se deve à presença da “Baia de Vitória”, que corresponde a um 
sistema estuarino. Estuários “são ambientes de transição entre os ambientes fluviais e 
marinhos, onde um ou mais rios encontram o mar, e as forçantes de ambos ambientes 
atuam controlando a dinâmica e a distribuição das propriedades químicas, biológicas e 
sedimentares” (Perillo, apud Veronez Júnior et al, 2009).  

 O sistema apresenta dois canais de comunicação com o mar (o Canal da 
Passagem e o Canal do Porto) e é formado pelo deságue de vários rios. O rio Santa 
Maria da Vitória é o sistema fluvial que contribui com maior volume de água doce para a 
“Baía de Vitória” (Veronez Júnior et al, 2009). 

4.1.1.12 Considerações finais 

O Quadro 4.1.1.2 apresenta de forma sintética as classes de uso do solo 
subdivididas em áreas antropizadas pelo agropastoreio, uso urbano e áreas naturais, Na 
sequencia, a Prancha 4.1.1.1 apresenta a espacialização das supracitadas classes de 
uso do solo. 
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Quadro 4.1.1.2 – Resumo das áreas antrópicas e não antrópicas (naturais) mapeadas  para a 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

Classes de Uso do solo  Área (km2)  Área (%) 

Áreas antrópicas agrícolas 

(Cultura agrícola/ Silvicultura/ Pastagem) 812,762 45 

Áreas antrópicas não agrícolas  

(Área urbanizada/ Mineração) 
107,152 6 

Áreas Naturais 

(Área florestal/ Restinga e faixa de praia/ 
Manguezal/ Corpo d'água/ Área alagada/ 

Afloramento rochoso) 

896,822 49 

Total 1.816,736 100 
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Prancha 4.1.1.1 – Uso do solo na Região Hidrográfica do Sta Maria da Vitória   
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4.1.2. Região  Hidrográfica do rio Jucu 

Foram mapeadas 11 categorias de uso do solo para a Região  Hidrográfica 
do rio Jucu (Prancha 4.1.2.1), quais sejam: 1) área florestal; 2) cultura agrícola; 3) 
pastagem; 4) silvicultura; 5) área alagada; 6) manguezal; 7) área urbanizada; 8) restinga 
e faixa de praia; 9) mineração; 10) afloramento rochoso; e 11) corpo d’água. Os dados 
constantes no Quadro 4.1.2.1 e na Figura 4.1.2.1 apresentam a  distribuição das classes 
supracitadas na região hidrográfica e respectivas Unidades de Planejamento. 

 

 

Figura 4.1.2.1 – Distribuição (percentual) das classes de uso e ocupação do solo na Região  
Hidrográfica do rio Jucu.  
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Quadro 4.1.2.1 – Área ocupada (km2) e respectivo percentual das diferentes classes de uso do solo nas Unidade de Planejamento da Região Hidrográfica do 
rio Jucu, em ordem decrescente quanto à área total. 

Classes de uso do 
solo 

Alto Jucu Médio Jucu Baixo Jucu Jucu Braço Sul 
Formate/ Marinho 

e Costeira Total da 
Região  
(km2) 

Total da 
Região  (%) Área 

(Km2) 
Área 
(%) 

Área 
(Km2) 

Área 
(%) 

Área 
(Km2) 

Área 
(%) 

Área 
(Km2) 

Área 
(%) 

Área 
(Km2) 

Área   (%) 

Área florestal 161,235 37,936 331,371 46,443 164,650 34,116 215,299 55,328 34,639 20,038 907,195 41,55 

Cultura agrícola 121,868 28,673 135,929 19,051 29,874 6,190 90,508 23,259 9,747 5,638 387,926 17,77 

Pastagem 80,374 18,911 49,320 6,912 200,778 41,602 11,519 2,960 41,440 23,972 383,431 17,56 

Silvicultura  56,188 13,220 190,412 26,687 29,753 6,165 66,992 17,216 7,899 4,569 351,244 16,09 

Área urbanizada 1,427 0,336 4,182 0,586 36,921 7,650 2,914 0,749 71,742 41,502 117,187 5,37 

Afloramento rochoso 3,237 0,762 0,852 0,119 1,663 0,345 1,458 0,375 1,531 0,885 8,741 0,40 

Restinga e faixa de praia 

    

6,860 1,421 

  

0,400 0,231 7,260 0,33 

Corpos d'água 0,663 0,156 1,354 0,190 4,076 0,845 0,445 0,114 0,534 0,309 7,072 0,32 

Área alagada 

    

5,819 1,206 

  

0,851 0,492 6,670 0,31 

Mineração 0,029 0,007 0,076 0,011 1,901 0,394 

  

1,618 0,936 3,624 0,17 

Manguezal 

    

0,318 0,066 

  

2,465 1,426 2,783 0,13 

TOTAL 425,022 100 713,496 100 482,614 100 389,135 100 172,866 100 2.183,134 100 
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Figura 4.1.2.2 – Distribuição (área ocupada) das classes de uso e ocupação do solo nas Unidade de Planejamento (UP) da Região Hidrográfica do rio 
Jucu. 
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4.1.2.1 Área Florestal  

A unidade de uso do solo identificada como “área florestal” (ou “mata 
nativa”) é referente às áreas com predomínio de vegetação arbórea sem intervenção 
antrópica de forma expressiva, independentemente da região fitogeográfica4, estágio 
sucessional, critérios topoaltimétricos ou proximidade de cursos d’água.  

A Região  Hidrográfica do rio Jucu apresenta, aproximadamente, 41,5% de 
cobertura de mata nativa, estágios inicial, médio e avançado (Figura 4.1.2.1).  Ressalta-
se que os remanescentes florestais mapeados pela Fundação SOS Mata Atlântica, 
datado de 2011/ 2012 (Fonte: http://mapas.sosma.org.br/) é mais restritivo quanto à 
delimitação dos polígonos de mata nativa, o que resulta num total de 508,558 km2  
(comparando-se com 907,195 km2 segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, 2010). 

A Figura 4.1.2.2 ilustra maior representatividade territorial ocupada por 
áreas florestais nas UP’s Médio Jucu e Jucu Braço Sul. Aproximadamente 60% da mata 
nativa mapeada para a Região Hidrográfica está presente apenas nestas duas UP’s, 
evidenciado no mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal (Prancha 4.1.2.1), seguidas 
pelo Baixo Jucu, Alto Jucu e Formate/ Marinho e Costeira. 

Embora as duas Unidades de Planejamento supracitadas tenham 
evidência quanto à área (km2) florestal, em termos percentuais por UP, tem destaque, 
respectivamente, Jucu Braço Sul (55,3% da UP), Médio Jucu (46,4%) e Alto Jucu (37%) 
em encostas e topos dos morros, nas regiões de vales profundos e escavados, 
geomorfologicamente situados no Planalto da Mantiqueira Sententrional.  

A cobertura vegetal presente nas encostas íngremes ameniza os efeitos 
das chuvas abundantes no Estado do Espírito Santo, evitando a erosão, o 
escorregamento de barreiras em locais de maior declividade e, consequentemente, 
assoreamento dos rios (Thomaz, 2010). 

Cabe ressaltar que as áreas floretais que cobrem os terrenos das encostas 
no Espírito Santo, encontram-se bastante fragmentadas, restando florestas melhor 
preservadas nas Unidades de Conservação, a exemplo de parte de Área de Proteção 
Ambiental (Município de Curiacica, UP Formate/ Marinho e Costeira) e Parque Estadual 
de Pedra Azul (Município de Domingos Martins, UP Alto Jucu e Rio Jucu Braço  Sul), 
segundo Thomaz (2010).  

 

 

 

4.1.2.2 Cultura agrícola 

O cultivo agrícola (lavouras permanentes, temporárias e temporárias em 
descanso) ocupa o segundo lugar, quanto ao uso e ocupação da área total da Região  

                                       

4 A Região  Hidrográfica do rio Jucu abrange formações vegetais, identificadas pelo IBGE (2004) como as 
seguintes regiões fitogeográficas: Floresta Ombrófila Densa (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 
Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa Montana) e Floresta Ombrófila Aberta. 
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Hidrográfica do rio Jucu (17,7% desta Região Hidrográfica),  em especial nas áreas mais 
planas e encostas suaves, bem como nas proximidades dos cursos d’água. Quanto à 
proximidade dos cursos d’água, 34,4% do Alto Jucu, 25,57% do Médio e 27,51% da UP 
Rio Jucu Braço Sul tem suas Áreas de Preservação Permanente mapeadas ocupadas 
por culturas agrícolas (ver capítulo 4.3.12 – Preservação Ambiental). 

No Capítulo 4.3.5 (Produção Agrícola) pode-se observar as principais 
culturas permanentes e temporárias na Região Hidrográfica. 

Salienta-se, em termos de área mapeada (km2), em ordem decrescente de 
importância, as UP’s Médio Jucu, Alto Jucu, Jucu Braço Sul, Baixo Jucu e Formate/ 
Marinho e Costeira (Figura 4.1.2.2). No entanto, considerando-se o percentual de uso 
agrícola dentro da UP, apresenta destaque o Alto Jucu (28,6% da UP), seguido por Jucu 
Braço Sul (23,2%), Médio Jucu (19%), Baixo Jucu (6,1%) e Formate/ Marinho e Costeiro 
(5,6%). 

4.1.2.3 Pastagem 

De acordo com Campanili & Prochnow (2006), através do estudo histórico 
de ocupação no Estado do Espírito Santo, com a expansão da atividade cafeeira a partir 
da segunda metade do século XIX, teve início a devastação da cobertura vegetal nativa 
(áreas florestais). A partir da queda dos preços do café, houve o abandono das áreas de 
plantio e a sua utilização para uso de pastagens para criação extensiva de gado. A 
mesma situação repetiu-se na década de 1980, configurando, assim, o ciclo mata nativa - 
cultivo de café – pastagens. 

Considerando-se a Região Hidrográfica como um todo, as áreas de 
pastagens ocupam o terceiro lugar quanto ao uso e ocupação do solo (17,56% da Região 
Hidrográfica) (Figura 4.1.2.1), e é considerado como o uso predominante no território 
capixaba (Campanili & Prochnow, 2006). 

Vastas áreas de pastagem são presentes no Baixo Jucu (correspondente a 
41,6% desta UP) e, em segundo e terceiro lugares, no Alto Jucu (18,9% desta UP) e 
Formate/ Marinho e Costeira (23,97% desta UP).  

O conflito desta fisionomia com as Áreas de Preservação Permanente dos 
cursos d’água tem destaque no Baixo Jucu, onde 44,2% da APP é ocupada por 
pastagens (ver capítulo 4.3.12 – Preservação Ambiental). 

Além das áreas desmatadas para uso na agricultura (permanente ou não), 
silvicultura e pastagens, parte destas mapeadas como “pastagens” são referentes a 
áreas de campo nativo. No Estado do Espírito Santo, acima de 2.000m de altitude, a 
vegetação que assume fisionomia campestre é classificada como refúgios vegetacionais 
alto montanto, destoando da vegetação predominante na região (Campanili & Prochnow, 
2006). 

4.1.2.4 Silvicultura 

A silvicultura compreende as áreas com plantios homogêneos de matéria-
prima madeireira ou para produção de celulose (destaque para Eucalyptus sp – 
eucalipto). 
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A fisionomia mapeada pelo plantio de eucalipto ocupa grandes extensões 
(ver Figura 4.1.2.2) no Médio Jucu (onde ocupa 26,6% da UP), Jucu Braço Sul (17,2% da 
UP) e Alto Jucu (13,2% da UP). 

4.1.2.5 Área alagada 

Áreas alagadas (ou “brejos”) são encontradas na planície costeira, nas 
UP’s Baixo Jucu (1,20% desta UP) e Formate/ Marinho e Costeira (0,49%). Grande parte 
destas manchas estão situadas nas proximidades de áreas urbanas e, portanto, sob forte 
pressão antrópica. 

4.1.2.6 Manguezal 

Segundo Campanili & Prochnow (2006) a presença de manguezais é 
favorecida pela ocorrência de uma faixa contínua de terrenos baixos, de substratos de 
formação recente ao longo do litoral. Os manguezais desenvolvem-se na desembocadura 
dos rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde existe encontro das águas dos rios com 
a do mar.  

Desta forma, estão presentes apenas nas UP’s Formate/ Marinho e 
Costeira (1,4% da UP é ocupada por manguezal) e Baixo Jucu (0,06% da UP), onde 
existe contato das águas continenais e oceânicas, ocupando apenas 0,13% da área total 
da Região Hidrográfica do Rio Jucu (Prancha 4.1.2.1).  

Cabe ressaltar que nestas Unidades de Planejamento ocorre forte pressão 
urbana, com destaque para a Região  Hidrográfica do rio Jucu. Desta forma, os 
manguezais (assim como as áreas alagadas e restingas) é um dos ecossistemas mais 
ameaçados pela ocupação do território, aterros, lançamento de esgotos, disposição 
irregular de resíduos sólidos, pesca predatória, etc. Embora sob efeitos de pressão 
antrópica, este ecossistema é considerado em toda a sua extenção como Área de 
Preservação Permanente, de acordo com Código Florestal Federal (Lei nº 12.651, de 25 
de maio de 2012). 

Apresentam pequena riqueza florística, formados por arbustos e árvores 
de poucas espécies5, semelhantes fisiológica e fisionomicamente, porém considerado um 
ecossistema vital para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. 

4.1.2.7 Área urbanizada 

A Região Hidrográfica do rio Jucu abrange seis municípios, cinco destes 
possuem a área urbana inserida na Região Hidrográfica (Vila Velha, Cariacica, Viana, 
Domingos Martins e Marechal Floriano).   

De acordo com a área (Km2) da mancha urbana demarcada no mapa de 
uso do solo, o município de Vila Velha destaca-se na Prancha 4.1.2.1. Localizado a leste 
da Região Hidrográfica, nas proximidades da foz do rio Jucu, tem sua área urbanizada 
ocupando duas UP’s (Formate/ Marinho e Costeira e Baixo Jucu). Como reflexo do 
desenvolvimento industrial, a partir da década  de 1970, aproximadamente, 46% da 
população urbana do Estado do Espírito Santo ocupam a região da Grande Vitória, onde 

                                       

5 Rhizophora mangle (mangue-vermelho) e Avicenia schaueriana (mangue-preto), em zonas de maior 
influência das marés; Laguncularia recemosa (mangue-branco), em zonas de menor influência. 
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fazem parte os Muncípios de Vila Velha, Cariacica e Viana (Campanili & Prochnow, 
2006). 

Em municípios situados em áreas de relevo acidentado (Jucu Braço Sul, 
Médio Jucu e Alto Jucu), ocorrem maiores declividades no terreno (encostas dos morros), 
o que dificulta a ocupação urbana e permite a conservação dos sistemas florestais. Deste 
modo, as encostas muito íngremes são preservadas, ou ocupadas por outros tipos de 
uso (agricultura e silvicultura, por exemplo). 

Observa-se o predomínio das manchas urbanas nas UP’s Formate/ 
Marinho e Costeira e Baixo Jucu. 

4.1.2.8 Restinga e faixa de praia 

Embora “Restinga” seja um termo com significado bastante amplo, é aqui 
considerado como a cobertura vegetal (comunidades herbáceas/arbustivas ou arbóreas) 
que recobre a planície costeira, sobre terrenos arenosos. A faixa de praia corresponde à 
área descoberta de vegetação (referida como restinga), paralela à linha do mar e 
periodicamente inundada pelas águas.  

Assim como as classes de uso “Manguezal” e “Área alagada”, áreas 
ocupadas por “Restinga e faixa de praia” são encontradas apenas nas UP’s Baixo Jucu 
(1,41% desta UP) e Formate/ Marinho e Costeira (0,23%). 

4.1.2.9 Mineração 

A atividade de mineração registrada no mapa de uso do solo compreende 
3,624 km2, correspondendo a apenas 0,17% da Região Hidrográfica. A Unidade de 
Planejamento com maior representação para extração mineral, em termos de área 
ocupada e percentual realtivo de participação na UP, é o Formate/ Marinho e Costeira 
(0,93% da UP). 

 O Capítulo 4.3.9 deste documento (Mineração) apresenta os bens 
minerais registrados para a área de estudo, sendo eles: granito e areia (em especial), 
seguido de água mineral, argila, e outros. 

Os pontos de extração minerária da Região Hidrográfica do rio Jucu (areia, 
argila, granito e água mineral) são ilustrados em mapa temático (Prancha 4.3.9.2). 

4.1.2.10 Afloramento rochoso 

Áreas com afloramento rochoso são mostradas no Mapa de Uso do Solo e 
Cobertura Vegetal (Prancha 4.1.2.1) como no Alto Jucu (0,76% desta UP) e em área do 
Parque Estadual da Pedra Azul (ver Mapa de Unidades de Conservação – Prancha 
4.3.13.2). 

4.1.2.11 Corpo d’água 

Quando avaliada a área ocupada por corpos d’água é conferido destaque 
à Unidade de Planejamento Baixo Jucu (0,84% desta UP), região da Planície Costeira. 
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4.1.2.12 Considerações finais 

O Quadro 4.1.2.2 apresenta, de forma sintética, as classes de uso do solo 
subdivididas em áreas antropizadas pelo agropastoreio, uso urbano e áreas naturais.  

Quadro 4.1.2.2 – Resumo das áreas antrópicas e não antrópicas (naturais) mapeadas  para a 
Região Hidrográfica do rio Jucu. 

Classes de Uso do solo  Área (km2)  Área (%)  

Áreas antrópicas agrícolas 

(Cultura agrícola/ Silvicultura/ Pastagem) 1.122,601 51 

Áreas antrópicas não agrícolas  

(Área urbanizada/ Mineração) 
120,811 6 

Áreas Naturais 

(Área florestal/ Restinga e faixa de praia/ 
Manguezal/ Corpo d'água/ Área alagada/ 

Afloramento rochoso) 

939,721 43 

Total 2.183,134 100 
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Prancha 4.1.2.1 – Uso do solo na Região Hidrográfica do rio Jucu   
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4.1.3 Registro fotográfico das Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu 

 

Foto 4.1.3.1. - Área florestal (vista parcial de encosta de morro) . Região  Hidrográfica do rio Jucu. 

 

Foto 4.1.3.2 - Mata ciliar (área florestal) do Rio Santa Maria, entre os municípios de Santa 
Leopoldina e Santa Maria do Jetibá. Vista do Ponto (UTM): 333180/ 7778366. Região Hidrográfica 

Santa Maria da Vitória. 
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Foto 4.1.3.3 - Silvicultura. Vista do Ponto 20°4'23.52"S/ 40°36'52.06"O. Região  Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória. 

 

Foto 4.1.3.4  - Cultivo de café. Vista do Ponto 20°2'48.96"S/ 40°40'27.42"O. Região  Hidrográfica 
do rio Santa Maria da Vitória. 
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Foto 4.1.3.5 - Cultura Agrícola nas proximidades do curso d’água. Em segundo plano silvicultura e 
área florestal. Vista do ponto: 20°3'1.44"S / 40°45'45.30"O. Região Hidrográfica do rio Santa Maria 

da Vitória. 

 

Foto 4.1.3.6 - Pastagem. Vista do Ponto 20°13'46.33"S/ 41° 3'43.64"O. Região Hidrográfica do rio 
Jucu. 
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Foto 4.1.3.7 – Pastagem e Cultura agrícola 
em área de baixada (canal de irrigação). Mata 

nativa em segundo plano. Vista do Ponto 
(UTM) 352201.48m E/ 7761841.89 mS. 

Região  Hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória. 

 

Foto 4.1.3.8 – Pastagem e Cultura agrícola 
(irrigação). Vista do Ponto: 352201.48 mE/ 

7761841.89 mS. Região  Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória. 

 

Foto 4.1.3.9 - Área urbanizada (Município de 
Marechal Floriano) em conflito com APP do 

Rio Jucu. Vista ponto (UTM): 325309/ 
7742263. Região Hidrográfica do rio Jucu. 

 

Foto 4.1.3.10 - Área urbanizada. Município de 
Santa Leopoldina. Expansão da mancha urbana 

limitada pelos morros no entorno (relevo 
íngreme). Região  Hidrográfica do rio Santa Maria 

da Vitória. 
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Foto 4.1.3.11 - Afloramento rochoso em área urbanizada. Vista do Ponto 20°6'5.49"S/ 
40°31'5.04"O. Região  Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

 

Foto 4.1.3.12 - Afloramento rochoso (Pedra Azul). Vista do Ponto 20°23'7.62"S/41° 3'34.08"O 
Região  Hidrográfica do rio Jucu. 
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Foto 4.1.3.13 – Mineração. Vista do ponto: 20°4'4.05"S/ 40°49'59.99"O. Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória. 

 

Foto 4.1.3.14 - Corpos d’água (açudes). Vista do Ponto 20°24'6.38"S/ 40°59'29.62"O. Região  
Hidrográfica do rio Jucu. 
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Foto 4.1.3.15 - Área alagada, em primeiro plano, e área florestal, em segundo plano (encostas de 
morros). Vista do ponto 20°12'24.23"S/ 40°19'2.59"O. Região  Hidrográfica do rio Jucu. 

 

Foto 4.1.3.16 - Manguezal (vista interna) próximo a curso d’água. Vista do ponto: 20°15'18.14"S/ 
40°17'44.07"O. Região  Hidrográfica do rio Jucu. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.1 -Caracterizacao_uso_e_ocupacao_do_solo      96 

 

Foto 4.1.3.17 - Restinga (vegetação arbustiva). Região Hidrográfica do rio Jucu. 

 

Foto 4.1.3.18 - Cordão arenoso. Região  Hidrográfica do rio Jucu. 
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4.1.4 Tendência de Crescimento dos Núcleos Urbanos 

4.1.4.1 Tendências de crescimento das cidades 

O espaço é o resultado da geografização de um conjunto de variáveis, de sua 
interação localizada, e não dos efeitos de uma variável isolada. Sozinha, uma 
variável é inteiramente carente de significado, como o é fora do sistema ao qual 
pertence. Quando ela passa pelo inevitável processo de interação localizada, 
perde seus atributos específicos de criar algo novo. (SANTOS, 1985) 

O espaço urbano é, portanto, um produto de ações sociais, econômicas e 
politicoinstitucionais acumuladas através do tempo no espaço físico. A ação destes 
agentes, segundo Corrêa (1981), é complexa, derivada da dinâmica de acumulação de 
capital, das necessidades mutáveis de reprodução, das relações de produção e dos 
conflitos de classe que dela emergem. Assim, estas ações provocam um constante 
processo de reorganização espacial que se realiza através da incorporação de novas 
áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, 
renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e mudança do conteúdo 
social e econômico de determinadas áreas da cidade. 

O espaço urbano tem sua forma marcada pelo espaço natural. Ocorre, 
entretanto, neste espaço, uma série de adaptações resultantes da ação do homem. A 
forma dessas adaptações depende de um conjunto de condições existentes no espaço, 
inclusive daqueles dependentes do espaço natural primitivo; depende também das 
necessidades a serem atendidas, que são socialmente determinadas e da tecnologia 
disponível, conforme o processo de produção (SERRA, 1987). 

Sendo a forma do espaço natural descrita por um conjunto de variáveis 
como relevo, hidrografia, pedologia, flora e o clima, o espaço físico-territorial passa a ser 
um dos fatores determinantes da expansão urbana, principalmente por delimitar a área 
de ocupação e ações dos demais agentes formadores deste espaço. 

4.1.4.1.1 Os Processos Espaciais de Conurbação 

Segundo Villaça (1998 op.cit: 59), vêm ocorrendo nas últimas décadas no 
Brasil, quatro formas principais de manifestação do processo espacial de conurbação: 

1. crescimento de núcleos periféricos a um polo, que nem sempre chegam 
a atingir plenamente a condição de cidade, pois já nasceram como subúrbio vinculado a 
um núcleo central; 

2. crescimento contínuo da mancha urbana, sem polarização definida, em 
geral formando uma periferia informe de bairros populares ou, mais recentemente, de 
bairros de alta renda; 

3. cidades médias autônomas e afastadas do polo central, com 
desenvolvimento urbano completo, que acabam se integrando a uma região urbana 
contínua; e 

4. cidades pequenas, de colonização antiga, muitas fundadas no século 
XIX, ou antes, que não participaram dos processos de crescimento do século XX e que 
passam a ser absorvidas pela mancha contínua. 
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Ainda segundo este autor, a expansão espacial dos núcleos urbanos 
muitas vezes acarreta na contradição entre a cidade como ente físico e socioeconômico e 
seus limites politicoadministrativos municipais. Várias formas de conurbação podem se 
dar: através do crescimento de uma cidade que absorve outros núcleos urbanos, de um 
núcleo central que gera outros núcleos a sua volta, ou mesmo de vários núcleos que 
crescem independentemente, gerando uma única cidade formada por mais de um 
município. Trata-se, em qualquer destes casos, de cidades com intensa vinculação 
socioeconômica.  

Dentre estes vínculos devem ser destacados, além da continuidade 
espacial da mancha urbana, os deslocamentos espaciais de pessoas, especialmente 
aqueles deslocamentos rotineiros, sistemáticos, diários. Devem ser considerados 
também os vínculos manifestados através das telecomunicações. 

Em qualquer dos casos, o processo de absorção, em geral lento, é, 
segundo Villaça, um processo crescente de transformação de áreas urbanas 
independentes em "bairros" ou "conjuntos de bairros" de uma área aglomerada ou 
metropolitana. Estes bairros se caracterizam, em primeiro lugar, por uma tendência 
crescente à homogeneização socioeconômica em oposição à heterogeneidade que 
caracteriza a cidade; em segundo, ocorre uma crescente polarização pelo centro da 
aglomeração, e em terceiro, a inserção do núcleo no esquema geral de segregação 
espacial das aglomerações urbanas. Cidades até então independentes, passam a ser 
subúrbios de cidades polo. "A conurbação se apresenta, assim, como um processo 
devorador de cidades e produtor de bairros" (Villaça, 1998: 66). 

Direções de Expansão Urbana 

Inúmeros são os fatores que direcionam a expansão urbana e atuam sobre 
o espaço urbano. Os fatores originados no espaço natural como a sua forma, o relevo e a 
hidrografia, segundo Serra (1987) marcam profundamente a forma urbana no seu 
processo de desenvolvimento. Assim, o formato da cidade é, sobretudo, desenhado pelo 
contorno do mar, dos córregos e rios, das colinas e das curvas dos terrenos. Essas 
características procuram determinar áreas mais densas, vazias, áreas verdes, limites, 
contornos, cotas das construções, percursos e desenho dos caminhos e outros.  

Em algumas situações o espaço é construído e não somente adaptado, 
passando a alterar até mesmo a delimitação dessas áreas. Movimentos de terras de 
grande porte, demolições de montanhas e obras de aterros em grandes extensões 
podem representar modificações significativas no espaço físico territorial da cidade, 
criando na maioria das vezes, grandes áreas passíveis de ocupação e consequente 
urbanização. (SERRA, 1987) 

Dentre os agentes que contribuem para a construção dos espaços 
urbanos, segundo Villaça (1998), as vias regionais, embora não tenham sido construídas 
para oferecer transporte intraurbano, acabam oferecendo este tipo de transporte e 
passam a atrair a expansão urbana ao longo delas. Parece haver íntima relação entre as 
vias regionais de transporte e o crescimento físico das cidades.  

Dessa forma, tanto o sítio natural como as vias, dentre outros agentes de 
mutação das cidades, são fatores determinantes nas direções preferenciais de 
crescimento urbano, conforme colocado a seguir. 
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a) Vias  

As ferrovias provocam crescimento descontínuo e fortemente nucleado, em que o 
núcleo ou polo se desenvolve junto às estações. As rodovias - especialmente as 
expressas - provocam um crescimento mais rarefeito, descontínuo e menos 
nucleado que as ferrovias. Isso se deve às diferenças de acessibilidade 
oferecidas pelos dois tipos de via. Na ferrovia, a acessibilidade só se concretiza 
nas estações; na rodovia, pode se concretizar em qualquer ponto. (Villaça, 1998: 
70) 

As vias de transporte têm enorme influência não só no arranjo interno das 
cidades, mas também sobre os diferenciais de expansão urbana. 

O primeiro efeito que uma via regional provoca nos terrenos adjacentes é a 
melhoria de sua acessibilidade e, daí, sua valorização. A simples proximidade física de 
um terreno rural à cidade não o torna potencialmente urbano. É necessário haver 
acessibilidade, isto é um sistema de transporte articulado. Neste sistema cabe destacar 
então o papel das vias que são os elementos onde se concretiza a acessibilidade. O 
transporte rodoviário, flexível, permite que em qualquer ponto ao longo da via, possa se 
dar a acessibilidade, através de uma simples parada. A via regional, surgida a partir de 
uma demanda extra-urbana constitui o motor inicial do crescimento da cidade, que a 
absorve, total ou parcialmente, muitas vezes transformando-as em vias urbanas. 

Na RHSMV e RHJ, tanto as vias regionais como as vias federais de 
transporte foram determinantes para o crescimento e para a formação da atual 
configuração da malha urbana. Primeiramente, a presença dos rios definiu um padrão de 
ocupação das cidades vinculado a pontos estratégicos em relação ao transporte fluvial. 
Nesta fase surgiram ocupações urbanas nas margens dos rios.  

Depois disto, o trem e, posteriormente, as rodovias foram determinantes de 
ocupações mais distantes dos rios, e, no caso de Araguaia, no município de Marechal 
Floriano, a ocupação no topo do morro, influenciada pela linha férrea e respectiva 
estação ferroviária. O resultado foi uma distribuição urbana muito disseminada pela área 
das RH’s. 

Nas duas RH’s, pode-se identificar a união de alguns municípios através 
do processo de conturbação que contribuiu para a metropolização dos mesmos, dando 
origem à região metropolitana da Grande Vitória. Dentre os municípios desta região 
metropolitana, somente um, o município de Fundão, não se encontra inserido nas RH’s 
em estudo. 

b) Setores Industriais 

Convém citar a importância do papel das indústrias nos vetores de 
crescimento urbano e também determinando as direções de crescimento. No caso 
específico dos municípios da Grande Vitória, a indústria tendeu a se localizar no eixo da 
conexão rodo-ferroviária, passando pela área da RH. A BR 262 e BR 101 acabaram 
sendo o principal eixo de expansão no Estado, dentro de um processo que hoje configura 
um continuum entre a Capital e os municípios das RH’s. 
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4.1.4.1.1.2 Perfil do crescimento das manchas urbanas dos municípios das 
Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu 

A análise do crescimento das áreas urbanas dos municípios das Regiões 
Hidrográficas (RH’s) dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu tem por objetivo observar a 
intensidade do processo de urbanização, como este processo se apropriou do território 
das RH’s e como se dá a relação das áreas urbanas com os recursos hídricos. Busca-se 
apontar tendência para o crescimento das manchas urbanas a partir da análise dos 
aspectos geográficos e dos vetores de expansão. 

O trabalho tem como base o mapeamento das manchas urbanas 
existentes nos anos de 1976 e 2014, além de seu cruzamento com dados físicos, 
estatísticos e de formação histórica. Os dados das manchas urbanas de 1976 foram 
obtidas em formato digital no IBGE em escala 1:50.000. Já os dados das manchas 
urbanas de 2014 foram obtidos no mapeamento de uso do solo do Instituto Jones dos 
Santos Neves (2010) com atualizações baseadas em imagens de satélite disponíveis no 
Google Earth. Os dados físicos utilizados na análise são basicamente os relativos a 
relevo e hidrografia. As informações da formação histórica são referentes à formação dos 
municípios e ao processo de colonização da região. Outros aspectos, incluindo o 
processo de ocupação e formação política da região (principalmente emancipações) que 
ocorreram no período, a relação geográfica das áreas urbanas, e as taxas de 
crescimento populacional, permeiam as análises. 

Todos os municípios já possuíam núcleos urbanos consolidados no ano de 
1976, possibilitando realizar uma avaliação mais precisa através da comparação com a 
mancha urbana de 2014. Contudo, deve-se fazer a ressalva de que o município de 
Guarapari não apresenta relevante mancha urbana no interior da RHJ, sendo 
representado por 0,04% da mancha urbana total do município. 

Os municípios que apresentaram maior crescimento foram Santa Maria de 
Jetibá (com crescimento da taxa urbana de  4.654,6%), Serra (com crescimento da taxa 
urbana no interior da RHSMV de  2.562,32%) e Santa Leopoldina (com crescimento da 
taxa urbana no interior da RHSMV de  1.293,3%). Na Região Hidrográfica do rio Jucu os 
municípios com maior crescimento foram Marechal Floriano (com crescimento da taxa 
urbana no interior da RHJ de  1.149,23%) e Domingos Martins (com crescimento da taxa 
urbana no interior da RHJ de  1.109,78%). A taxa de crescimento dos demais municípios 
pode ser observada no Quadro 4.1.4.1. É relevante que o município de Guarapari 
apresenta mancha urbana pouco representativa na área da RHJ, estando seu núcleo 
urbano principal fora da Região Hidrográfica, com isso, a menor taxa de crescimento 
apresentada foi no município de Cariacica com 358,63%, seguidos de Vitória (362,57%), 
Vila Velha (404,32%) e Viana (680,19%). Todos estes municipios da região metropolitana 
de Vitória, juntamente com Serra e Guarapari. 

O Quadro 4.1.4.1 apresenta dados das áreas urbanizadas de 1976 e 2014, 
tanto os totais dos municípios, quanto as áreas inseridas no interior da respectiva Região 
Hidrográfica, bem como a taxa de crescimento nos dois momentos. 

Ressalta-se que Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória são os municípios 
que possuem manchas urbanas fora das RH’s. Especificamente no caso de Serra, há 
transposição de águas do Rio Santa Maria da Vitória para o abastecimento público da 
área fora da bacia. 
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Quadro 4.1.4.1 - Dados das manchas urbanas de 1975 e 2014 dos municípios das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu 

  

Município 

Mancha urbana 1976 (ha) Mancha urbana 2014 (ha) 
% da mancha urbana 

no interior da RH 
Taxa de crescimento da 

mancha urbana (%) 

Total Interior da RH Total Interior da RH 1976 2014 Total 
Interior da 

RH 

Municípios da 
RHSMV 

Santa 
Leopoldina 

149.185,16 149.185,16 1.929.407,66 1.929.407,66 100,00 100,00 1.293,30 1.293,30 

Santa Maria 
de Jetibá 

177.913,84 177.913,63 8.281.162,19 8.281.162,19 100,00 100,00 4.654,59 4.654,60 

Serra 3.156.110,76 664.116,05 98.671.913,98 17.016.768,11 21,04 17,25 3.126,38 2.562,32 

Vitória 11.671.311,52 11.671.307,56 45.338.353,01 42.316.821,61 100,00 93,34 388,46 362,57 

Municípios da RHJ 

Domingos 
Martins 

512.744,34 512.744,34 5.690.332,85 5.690.332,85 100,00 100,00 1.109,78 1.109,78 

Guarapari 5.790.580,63 7.814,20 35.417.352,94 13.064,91 0,13 0,04 611,64 167,19 

Marechal 
Floriano 

245.724,54 218.329,11 3.097.462,34 2.823.982,57 88,85 91,17 1.260,54 1.293,45 

Viana 2.346.019,63 2.346.019,63 15.957.305,87 15.957.305,94 100,00 100,00 680,19 680,19 

Vila Velha 15.522.800,84 15.522.794,15 69.009.511,37 62.762.230,05 100,00 90,95 444,57 404,32 

Município da 
RHSMV e da RHJ 

Cariacica 18.313.049,98 18.313.049,76 65.676.459,76 65.676.459,76 100,00 100,00 358,63 358,63 
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a) Mancha urbana do município de Santa Leopoldina 

A mancha urbana da sede do município de Santa Leopoldina cresceu em 
área de vale e associada diretamente a presença de recursos hídricos e rodovias. A 
localização da sede municipal de Santa Leopoldina foi favorecida devido ao local ser um 
porto que era um ponto de baldeamento dos meios fluviais e terrestres de distribuição de 
mercadorias entre a capital e o interior do Estado. Santa Leopoldina chegou a ser a 
terceira colônia mais populosa do império e até o início dos anos de 1923, era um dos 
municípios mais importantes do Espírito Santo com um intenso fluxo de importação e 
exportação.  

A mancha urbana cresceu a partir da sede municipal e de maneira 
compacta, sem se alongar muito. A localização do crescimento da mancha urbana no 
período de 1976-2014, de 1.293,30%, pode ser associada às condições do relevo, com 
vales pequenos e estreitos. Porém, após esse considerável crescimento, ocorre uma 
queda de seu incremento populacional, que passou de 1,34% no período de 1991-2000 a 
-0,17% no período de 2001-2010. Esses dados indicam uma tendência à estabilização do 
crescimento da mancha urbana.  

A mancha urbana deste município localiza-se na UP denominada Médio 
Santa Maria da Vitória, dentro na RHSMV. A Figura 4.1.4.1 apresenta a mancha urbana 
mapeada de 1976 e 2014 no município de Santa Leopoldina. 

 

Figura 4.1.4.1 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Santa Leopoldina. 
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b) Mancha urbana do município de Santa Maria de Jetibá 

A mancha urbana da sede do município de Santa Maria de Jetibá localiza-
se principalmente ao longo das ES-355 e ES-368. Em alguns pontos da mancha, além da 
presença da rodovia, também é possível notar a mancha acompanhando o segmento do 
Médio Rio Santa Maria da Vitória. 

A área de mancha urbana do município de Santa Maria é estreita, em sua 
maior parte contínua e o crescimento se direciona a diferentes direções. A mancha 
urbana teve crescimento na ordem de 4.654,59% no período de 1976 a 2014, o maior 
crescimento dos municípios em estudo. O crescimento apresentado se deu a partir da 
sede municipal e principalmente ao longo da ES-355 e do Rio São Luiz que cortam a 
cidade e esta rodovia é a via de ligação com o município de Santa Teresa. O município 
tem 65% da sua população em área rural e as taxas de crescimento populacional, apesar 
de uma pequena queda em comparação de 1991-2000 (2,63%), com a taxa de 2000-
2010 (1,88), ainda é a maior taxa dentre os municípios da região serrana que estão na 
RHSMV.  

A mancha urbana do município encontra-se, quase em sua totalidade, na 
unidade de planejamento do Médio Santa Maria da Vitória. Havendo, atualmente, 
pequenos trechos desta mancha no Alto Santa Maria da Vitória. 

A figura 4.1.4.2 apresenta a mancha urbana mapeada de 1976 e 2014 no 
município de Santa Maria de Jetibá. 

 
Figura 4.1.4.2 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município  

de Santa Maria de Jetibá.  
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c)Mancha urbana do município de Serra 

A mancha urbana da sede do município de Serra pode ser considerada 
como contínua e unificada, e conduzida ao longo da rodovia que corta o município, a BR-
101. O Município teve a área de sua mancha urbana aumentada em 3.126,38% entre os 
anos de 1976 e 2014, o segundo maior crescimento entre os municípios da RHSMV. 
Enquanto a porção de mancha urbana inserida no interior da Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória teve a área aumentada em 2.562,32%. Cabe destacar que há 
transposição de águas do Rio Santa Maria da Vitória para o abastecimento público da 
área fora da bacia deste município. 

O crescimento da mancha direcionado para a parte oeste foi direcionada 
pela presença da rodovia BR-101 e vai ao encontro do município de Cariacica.  

O município da Serra, o mais populoso do estado, possui baixa densidade 
demográfica se comparado aos outros três municípios mais populosos (Vila Velha, Vitória 
e Cariacica), o que sugere que o município tem área para expansão urbana, e a maior 
taxa de incremento populacional dos municípios estudados, 2,74%, fatores esses que 
evidenciam a tendência de continuidade do crescimento da mancha urbana. 

A região de Serra está localizada na UP do Baixo Santa Maria da Vitória. 
No mapa de 1976, parte da mancha urbana já se dava fora do perímetro da RHSMV, 
conforme se observa na na Figura 4.1.4.3 que apresenta a mancha urbana mapeada de 
1976 e 2014 no município de Serra. 

 

Figura 4.1.4.3 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Serra situadas 
dentro dos limites (2014 e 1976) e fora (1976) da Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da 

Vitória.  
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d) Mancha urbana do município de Vitória 

A mancha urbana da sede do município de Vitória coincide com toda área 
do município em que a ocupação pode ocorrer. Somente as áreas de topo de morro, 
manguezais e de proteção ambiental não fazem parte dessa mancha.  

A expansão do município de Vitória sempre teve uma relação muito 
intrínseca com a presença de recursos hídricos. Os processos foram conduzidos por 
aterros que ocuparam as áreas da cidade constituídas por manguezais e avançaram 
sobre a baía de Vitória, acrescendo de forma extremamente acentuada a porção de terra 
ocupada pela capital.  

A análise comparativa das manchas urbanas de 1976 e 2014 permite 
afirmar que o crescimento se deu em todas as direções e representa um total de 
388,46% de aumento sobre o território. Em 2014, pode-se afirmar que o município de 
Vitória é 100% ocupado por população urbana, sem áreas disponíveis para expansão 
urbana, bastante verticalizada, e com densidade demográfica bastante elevada, a mais 
alta das 10 cidades do estudo.  

O município de Vitória se encontra quase na sua totalidade dentro da UP 
Baixo Santa Maria da Vitória. A Figura 4.1.4.4 apresenta a mancha urbana mapeada de 
1976 e 2014 no município de Vitória. 

 

Figura 4.1.4.4 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Vitória situadas 
dentro dos limites da Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória. 
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e) Mancha urbana do município de Domingos Martins 

A mancha urbana do município de Domingos Martins localiza-se em 
diversos pontos do município e com características diferenciadas. O município tem 76% 
da sua população em área rural e apresentou um pequeno incremento populacional na 
comparação do período de 1991-2000, com -1,57%, com o período de 2000-2010, com 
0,41%. Fato esse que pode estar ligado com a crescente valorização turística da região.  

A taxa de crescimento da mancha urbana no total foi de 1.109,78% no 
período de 1976 a 2014. Na sede municipal de Domingos Martins, a mancha urbana 
existente em 1976 cresceu a partir do Córrego do Gordo e acompanha este córrego e, 
principalmente, a ES-465. O crescimento direciona-se no sentido sudeste, ao encontro da 
BR-262, principal via de ligação do município, e também no sentido norte, na ES-465, em 
direção ao interior da região. 

Nos distritos de Santa Isabel, Paraju e Perobas, a mancha urbana de 1975 
cresceu ao longo das rodovias e dos córregos que cortavam a localidade.  Já no distrito 
de Ponto Alto, a mancha urbana de 1975 encontrava-se na margem da ES-368 e seu 
crescimento maior foi na direção sul, acompanhando a rodovia, e na direção leste, sem 
ligação com a rodovia e com o córrego.  

O município de Domingos Martins apresenta ainda alguns pequenos 
pontos de mancha urbana, estando eles sempre associados ou a presença de uma 
rodovia ou de um córrego. 

A expansão da mancha urbana do município ao longo dos anos deu-se, 
principalmente, na unidade de planejamento chamada de Médio Jucu, porém o município 
possui alguns trechos na UP do Rio Jucu Braço Sul. 

As figuras 4.1.4.5 e 4.1.4.6 apresentam as manchas urbanas mapeadas de 
1976 e 2014 no município de Domingos Martins. 
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Figura 4.1.4.5– Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Domingos Martins 
(sede). 

 

Figura 4.1.4.6 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Domingos Martins 
(distritos). 
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f) Mancha urbana do município de Guarapari 

A mancha urbana de Guarapari apresentou crescimento, no entanto, o 
núcleo urbano do município de Guarapari não faz parte da área em que a RH Jucu cobre 
esse município. Dessa forma, pode-se observar o surgimento de uma pequena mancha 
urbana, após o ano de 1976, atrelado à presença da rodovia ES-388. Esta nova mancha 
representa 0,04% da mancha urbana do município. Este pequeno trecho da mancha 
urbana está inserido na UP do Baixo Jucu. 

A figura 4.1.4.7 apresenta a mancha urbana mapeada de 1976 e 2014 no 
município de Guarapari. 

 

Figura 4.1.4.7 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Guarapari situadas 
dentro dos limites da Região Hidrográfica do Rio Jucu. 
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g) Mancha urbana do município de Marechal Floriano 

A mancha urbana da sede do município de Marechal Floriano localiza-se 
em sua maior parte ao longo da rodovia ES-376 e do Córrego Batatal e uma parte menor 
ao longo da BR-262 e do Rio Jucu Braço Sul. Pode-se considerar que é uma mancha 
contínua e com dois sentidos de crescimento. Devido à condição do relevo, o 
crescimento se deu nos vales e, principalmente, nas áreas ao longo da rodovia. 

A mancha urbana apresentou um grande crescimento ao longo do tempo a 
partir da sede do município, na mesma proporção que o município de Santa Leopoldina. 
No período de 1976 a 2014 o crescimento da mancha urbana total foi 1.260,54%, com 
um crescimento um pouco maior no interior da RHJ, de 1.293,45%. 

Uma pequena parte da mancha urbana encontra-se fora da sede 
municipal, no distrito de Araguaia, e o crescimento ocorre ao longo da ES-146, sem uma 
ligação efetiva nessa localidade com a presença de corpos d’agua. 

A figura 4.1.4.8 apresenta a mancha urbana mapeada de 1976 e 2014 no 
município de Marechal Floriano. 

 

Figura 4.1.4.8 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Marechal Floriano. 
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h) Mancha urbana do município de Viana 

O município de Viana, situado em um terreno plano, teve o crescimento de 
sua mancha urbana na ordem de 680,19% no período de 1976-2014. O crescimento se 
deu, principalmente, nas áreas que margeiam a BR-262 e na área de encontro com o 
município de Cariacica. 

A mancha da sede municipal de Viana em 1976 encontrava-se situada 
entre a BR-262 e um córrego. O crescimento dessa mancha durante o período avaliado 
cresceu tanto ao encontro do córrego, ao longo de seu sentido norte e sul, quanto ao 
encontro da BR-265, com um crescimento principal no sentido sul da mesma.  

O crescimento maior da mancha urbana no município ocorreu próximo ao 
limite com o município de Cariacica, formando com este município quase que uma 
mancha contínua. O crescimento ocorre sem uma direção única, tanto ao longo da BR-
262, em direção a sede municipal, quanto para o interior do município, nas áreas de limite 
com o município de Cariacica, não tendo a rodovia nem o corpo d’agua como um 
condutor desse município.  

O município de Viana encontra-se totalmente inserido na Região 
Hidrográfica do rio Jucu, sua mancha urbana encontra-se dividida entre as UP’s do Baixo 
Jucu e Formate/Marinho e Costeira. 

A figura 4.1.4.9 apresenta a mancha urbana mapeada de 1976 e 2014 no 
município de Viana. 

 

Figura 4.1.4.9 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Viana. 
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i) Mancha urbana do município de Vila Velha 

A mancha urbana da sede do município de Vila Velha, após crescimento 
de 444,57% no período de 1976-2014, está consolidada na parte norte do município, 
local em que se desenvolveu desde o inicio da sua criação e há uma intensa relação com 
a Baía de Vitória, onde há a presença marcante dos portos de Capuaba e de Vitória. A 
parte norte do município localiza-se na UP Formate-Marinho e Costeira. A mancha 
urbana cresceu em direção a parte leste do município, a região litorânea, e em direção a 
parte sul, a qual pertence a UP Baixo Jucu. 

O crescimento para a região sul do município é atrelado à presença da 
Rodovia ES-060, em direção ao município de Guarapari, e também ao Rio da Draga. É 
nessa localidade de expansão da mancha que está o balneário da Barra do Jucu, região 
histórica com tradições religiosas e folclóricas, e local de deságue do Rio Jucu.  

A mancha urbana na parte sul do município também está em expansão 
direcionada para o interior, parte oeste. Essa expansão é atrelada à presença da rodovia 
ES-388.  

A Figura 4.1.4.10 apresenta a mancha urbana mapeada de 1976 e 2014 
no município de Vila Velha. 

 

Figura 4.1.4.10 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Vila Velha situadas 
dentro dos limites da Região Hidrográfica do Rio Jucu. 
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j) Mancha urbana do município de Cariacica 

A mancha urbana da sede do município de Cariacica pode ser considerada 
como unificada e apresenta tendência de crescimento mais intenso na direção norte, na 
área de entorno da Rodovia do Contorno.  

A mancha da sede municipal de Cariacica em 1976 encontrava-se situada 
em sua maior parte no entorno do Rio Marinho, que faz o limite do município com o 
município de Vila Velha, na borda da Baía de Vitória, e no entorno da BR-262 e incio da 
ES-080. A análise comparativa das manchas urbanas de 1976 e 2014 permite afirmar 
que, neste período, o crescimento se deu em todas as direções, mas apresentou maior 
intensidade nas proximidades das rodovias que cortam o município e, principalmente, ao 
longo da Rodovia do Contorno, no sentido que vai ao município da Serra. A comparação 
se expressa em números, já que a área de mancha urbana total apresentou um 
crescimento de 358,63% no período. 

O município de Cariacica é o único que está localizado nas duas RH’s. A 
expansão urbana deste município ampliou a ocupação na UP Baixo Santa Maria da 
Vitória e na UP Formate/Marinho e Costeira estando a mancha urbana nestas UPs. 

A figura 4.1.4.11 apresenta a mancha urbana mapeada de 1976 e 2014 no 
município de Cariacica. 

 

Figura 4.1.4.11 – Manchas urbanas mapeada de 1976 e 2014 no município de Cariacica. 
  



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu .  
IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.1 -Caracterizacao_uso_e_ocupacao_do_solo     113 

4.1.4.2 Considerações finais acerca do crescimento das manchas 
urbanas 

O estudo do crescimento das manchas urbanas dos municípios das RH’s 
dos Rios Santa Maria de Vitória e Jucu apontou um grande salto das áreas urbanizadas 
no período 1976-2014. Em termos gerais, pode-se afirmar que a área de mancha urbana 
foi multiplicada por 4,5 num período de aproximadamente 30 anos. Deve-se considerar 
que neste período ocorre nas duas RH’s o processo de concentração de populações nas 
cidades, e que o crescimento populacional atual também se dá em parâmetros menores. 
Por isto, se acredita que esta relação de crescimento não tende a se repetir nos próximos 
anos. 

Nota-se que neste período o crescimento das manchas urbanas dos 
municípios localizados nas duas RH’s se desvinculou da ocupação das áreas próximas 
às margens, num movimento que passou a ser estimulado pela mudança de estratégia 
de transportes, que deixou de ser em grande parte fluvial para ser quase que 
exclusivamente rodoviário. 

À implantação das principais rodovias pode-se creditar o movimento de 
expansão, que têm suas áreas urbanizadas vinculadas diretamente a estas vias.  

Observa-se que os municípios da Região Serrana: Santa Maria de Jetibá, 
Santa Leopoldina, Marechal Floriano e Domingos Martins apresentaram um crescimento 
da área urbana muito elevado, visto que em 1976 a área urbana era bastante restrita.  

Já os municípios da RMGV: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra e 
Guarapari (sede fora da RH); apresentaram um crescimento da mancha urbana, em 
termos relativos, menores do que os municípios da Região Serrana – com exceção de 
Serra que teve o maior crescimento, no entanto, apresentaram grande crescimento 
absoluto e consolidação como é o caso do município de Vitória que já apresenta 100% do 
seu território ocupado. 
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4.1.5  Planos Diretores: A legislação municipal relacionada à 
expansão territorial e o desenvolvimento econômico 

Para esta análise foi desenvolvida uma pesquisa nos Planos Diretores 
vigentes em cada um dos dez municípios que abrangem a Região Hidrográfica dos rios 
Jucu e Santa Maria da Vitória, e está focada nos itens de Desenvolvimento Territorial e 
Política de Uso e Ocupação do Solo. 

Em uma análise comparativa, quase todos os municípios tem similaridades 
na descrição do zoneamento e diretrizes de desenvolvimento econômico. O município 
que tem menos informações é Serra, que também informa pouco sobre a Política de 
Desenvolvimento Econômico. Ainda ssim, apresenta divisão do seu território, conforme 
descrito abaixo. 

O Plano Diretor do município de Cariacica, no artigo 16 do capítulo IV, 
referente a Política de Desenvolvimento Territorial, visa o direito à cidade, o cumprimento 
da função social da propriedade. A justa distribuição dos serviços públicos, da 
infraestrutura e dos equipamentos urbanos, a ordenação do uso e da ocupação do solo e 
da produção do espaço urbano e rural, inclusive as áreas de expansão e preservação do 
patrimônio ambiental e cultural, mediante gestão participativa.  

As diretrizes desta Política são descritas nos incisos do artigo 17, como: a 
promoção do desenvolvimento sustentável do Município, compreendendo a garantia do 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, à mobilidade 
e acessibilidade e aos serviços públicos para as presentes e futuras gerações; o 
norteamento da definição do uso e ocupação do solo urbano e rural; a contenção do 
avanço da malha urbana sobre o ambiente rural; a repressão de implantação de 
loteamentos clandestinos ou irregulares; a promoção da regularidade fundiária e 
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o 
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 
edificações, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; a priorização nas reurbanizações de assentamentos habitacionais de baixa 
renda a sua localização original, salvo nos casos em que ocuparem as áreas de risco 
para a vida ou saúde, insalubres e de preservação ambiental; a garantia de reservas de 
áreas para assentamento de habitação de interesse social para famílias de baixa renda; 
entre outros. 

O capítulo III é destinado ao Macrozoneamento do Território que consiste 
na divisão do Município em unidades territoriais contínuas que fixam os princípios 
fundamentais de uso e ocupação do solo, em concordância com as estratégias da política 
urbana, definindo uma visão de conjunto que integra todo o Município. Esta divisão, entre 
macrozonas e zonas, ocorre em todos os Municípios, apesar de, eventualmente, 
diferirem em característica. 

O Município de Cariacica fica dividido em nove macrozonas, são elas: 
Integração Rural; Rural Reserva Biológica; Rural de Produção e Dinamismo; de 
Amortecimento; Rurbana; de Transição; Urbana de Integração; de Ocupação 
Consolidada e Urbana de Dinamização. 

Posteriormente são apresentadas as Zonas que são subdivisões das 
Macrozonas em unidades territoriais que servem como referencial mais detalhado para a 
definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo, definidos as áreas de interesse de 
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uso onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação. São dez tipos de zonas 
e vinte e quatro subdivisões, algumas delas são: 

As Zonas de Ocupação Preferencial que são áreas localizadas dentro do 
perímetro urbano, com ou próximas às áreas de melhor infraestrutura, onde se torna 
desejável induzir o adensamento. As Zonas de Ocupação Controlada são áreas dentro 
do perímetro urbano, de uso misto, dotadas de infraestrutura urbana, que apresentam 
necessidade de conter a ocupação e uso em compatibilidade com a capacidade de 
infraestrutura. As Zonas Especiais – ZE correspondem às áreas dentro do perímetro 
urbano, com localização estratégica, que já apresentem, ou que tenham potencial para 
receber atividades com características especiais, sujeitas à geração de impactos 
econômicos, sociais, ambientais e urbanísticos, cuja ocupação dependerá da elaboração, 
pelos responsáveis, de planos específicos do conjunto da área, quanto ao uso e 
ocupação do solo, bem como respectivos estudos de impacto. As Zonas Especiais de 
Interesse Social - ZEIS são áreas dentro do perímetro urbano que exigem tratamento 
diferenciado dos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, ocupado 
predominantemente por populações de baixa renda, ou que tenham sido objeto de 
loteamentos e/ou conjuntos habitacionais irregulares, com ausência ou carência de 
serviços e infraestrutura urbana, acessibilidade inadequada que serão destinadas a 
programas e projetos especiais de urbanização, reurbanização, regularização urbanística 
e fundiária. 

O capítulo II referente à Política de Desenvolvimento Econômico e 
Regional elenca as diretrizes para sua promoção: a ampliação de parcerias e convênios 
de interesse da Cidade e viabilização de financiamentos e programas de assistência 
técnica nacional e internacional; o incentivo ao empreendedorismo, fortalecendo os 
pequenos negócios, e qualificação gerencial do empresariado; a formação e qualificação 
de mão de obra; a articulação metropolitana para a mediação e resolução dos problemas 
de natureza supra municipal e ações de cooperação para o desenvolvimento econômico; 
a indução de distribuição mais equitativa das empresas no território urbano, buscando 
configuração mais equilibrada do espaço, das possibilidades de acesso da população e 
do mercado de trabalho; a priorização da dinamização das atividades econômicas, 
considerando a inserção metropolitana de Cariacica, tendo em vista os eixos rodoviários 
e ferroviários que atravessam o Município e suas características ambientais peculiares, 
estimulando e apoiando tanto as potencialidades articuladas às funções que envolvam a 
logística de transporte, como também as de artesanato, agroindústria, com destaque para 
o turismo cultural, agro e eco turismo, entre outros. 

O município de Domingos Martins também possui seção específica sobre a 
Política de Desenvolvimento Territorial e no capítulo sobre macrozoneamento apresenta 
a divisão do Município em unidades territoriais contínuas que fixam os princípios 
fundamentais de uso e ocupação do solo em concordância com as estratégias da política 
territorial, são eles: 

A Macrozona Histórica e de Desenvolvimento Urbano que é composta 
principalmente pela porção do território de Domingos Martins dotada de vegetação de 
Mata Atlântica e de riqueza de recursos hídricos, além de peculiar registro do patrimônio 
cultural do Município tendo como objetivos: ordenar a expansão urbana de forma 
compatível aos recursos naturais e à infraestrutura instalada; inibir o parcelamento 
urbano em áreas rurais, entre outras. 

A Macrozona de Desenvolvimento Agrário que é composta principalmente 
pela área do território onde predomina a maior parcela da produção agrícola do Município 
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de Domingos Martins, tendo como objetivos: melhorar as condições de acessibilidade e 
mobilidade, em relação às demais Macrozonas; incentivar a recuperação de áreas 
ambientalmente degradadas, entre outras. 

A Macrozona de Desenvolvimento Turístico é composta principalmente 
pela representativa porção do território dotado de recursos naturais e paisagísticos como 
fragmentos florestais e recursos hídricos, tendo como objetivos: conter o avanço da 
malha urbana sobre as áreas de interesse ambiental, compatibilizar os usos e a 
ocupação com o potencial turístico, paisagístico e o valor cênico da região, entre outros. 

Posteriormente, as macrozonas também são subdivididas em zonas que 
têm como objetivos gerais: compatibilizar o uso e ocupação do território com a 
infraestrutura existente, levando em consideração suas potencialidades e suas 
deficiências; controlar as ocupações das áreas rurais, que se dão na forma de 
loteamentos irregulares, condomínios e sítios de lazer, a fim de preservar o potencial 
paisagístico e ambiental; controlar o avanço da malha urbana sobre as áreas de interesse 
ambiental e áreas rurais do Município, entre outros. 

Algumas das zonas descritas no Plano Diretor de Domingos Martins são: 
as Zonas de Expansão Urbana – ZEU que são áreas localizadas dentro do perímetro 
urbano, que embora ainda não contenham uma completa infraestrutura básica, 
encontram-se próximas a áreas já infraestruturadas, ou a serviços e equipamentos 
públicos, possibilitando a expansão e a integração destas áreas à malha urbana 
consolidada. 

As Zonas de Expansão Controladas que são áreas localizadas dentro do 
perímetro urbano, aptas à expansão urbana, mas que possuem limitações no que tange a 
aspectos ambientais, e que para tal, necessitam de maior controle, ou mesmo 
parcelamento diferenciado. 

As Zonas Rurbanas que são compostas por áreas localizadas na transição 
entre a área urbana e a área rural do Município com o intuito de controlar o avanço da 
malha urbana sobre áreas rurais e ambientalmente frágeis; direcionar a expansão urbana 
de forma sustentável; e estimular o desenvolvimento econômico da região a partir de 
usos e atividades que incorporem atividades turísticas, de lazer e moradia. 

O Plano Diretor do Município de Guarapari tem um capítulo sobre a 
Política de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial onde alguns dos objetivos são: 
promover o desenvolvimento do município e ordenar o processo de crescimento e 
expansão urbana, com adequada distribuição da população, da implantação de novas 
atividades econômicas e demais atividades de interesse coletivo, de forma a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento da cidade; regular o uso, ocupação e parcelamento 
do solo urbano a partir da capacidade de suporte do meio físico, da infraeestrutura de 
saneamento básico, das características do sistema viário e requisitos da proteção e 
conservação dos recursos naturais e paisagísticos; buscar a utilização adequada das 
áreas ociosas e a produção de habitação de interesse social, promovendo o seu 
aproveitamento por meio de estímulos ou maior gravamento tributário, entre outros. 

Algumas das macrozonas determinadas pelo Plano Diretor de Guarapari 
são: a Macrozona de Expansão Urbana que se configura pelas porções do território do 
Município parcialmente infraestruturadas ou sem infraestrutura, para as quais está 
prevista a incorporação à área urbana pelo parcelamento, construção de infraestrutura e 
ocupação de caráter urbano, ressalvadas as porções com uso agrícola, com restrições de 
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ordem ambiental ou de outra natureza; e a Macrozona de Transição que é formada pelas 
porções do território do Município situadas dentro dos limites do perímetro urbano, onde 
predominam as atividades agrícolas e nas quais a ocupação urbana está condicionada 
ao provimento de infraestrutura urbana e de equipamentos sócio-comunitários. 

Posteriormente, são detalhadas 10 áreas de zoneamento urbanístico, são 
elas: Zonas de Proteção Ambiental; Zonas de Uso Residencial; Zonas de Uso Turístico; 
Zonas de Usos Diversos; Zonas Centrais; Zonas de Uso Industrial; Zonas de Serviços 
Especiais; Zonas de Ocupação Controlada; Zonas de Urbanização Controlada e Zonas 
Especiais de Intervenção. 

São observadas as seguintes diretrizes gerais do Desenvolvimento 
Econômico no artigo 12 do plano Diretor de Guarapari: promover o desenvolvimento 
auto-sustentado do Município garantindo o equilíbrio ambiental e a melhoria da qualidade 
de vida da população; formular junto com a sociedade civil, um conjunto de políticas 
econômicas que dinamizem a geração do produto interno e sua circulação no Município; 
incentivar a implantação de micro e pequenas empresas no Município; fomentar o 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias de ponta nos processos de produção, 
gerenciamento e planejamento, desenvolvidos no âmbito do Município; organizar e 
estimular a modernização das atividades de maior vocação econômica do Município, 
sobretudo aquelas ligadas à cadeia econômica do turismo e da construção civil; fomentar 
a criação de instrumentos institucionais que viabilizem o fortalecimento do setor rural, 
especialmente das atividades agrícolas de base, do setor hortifrutigranjeiro, da pecuária e 
do turismo rural; apoiar e otimizar a produção rural, principalmente através da pequena e 
média propriedade, por meio de assistência técnica e material, bem como implementando 
facilidades de escoamento e comercialização da produção; dinamizar e fortalecer o setor 
terciário no Município, ampliando e diversificando a gama dos serviços ofertados; 
promover a inserção do Município no eixo de desenvolvimento da região litorânea sul, 
fomentando as atividades que deverão se constituir novas vocações do Município, entre 
outros. 

O Plano Diretor do município de Marechal Floriano, na sua Política de Uso 
e Ocupação do Solo descreve que o Poder Executivo Municipal promoverá a revisão da 
legislação urbanística desenvolvendo as diretrizes de ocupação das zonas de expansão 
urbana definidas para as macrozonas que dividem o território em dois: a Macrozona 
Urbana e de Expansão Urbana e a Macrozona Rural e de Proteção Ambiental. 

A Macrozona Urbana e de Expansão Urbana caracteriza-se por áreas 
dotadas de média ou boa infraestrutura com alta incidência de usos habitacionais, 
comércios e prestação de serviços que requeiram uma qualificação urbanística, tendo 
maior potencialidade para atrair investimentos imobiliários em áreas com vazios urbanos. 

No artigo 79 fica registrado que a incorporação de novas áreas ao 
perímetro urbano do município dependerá da realização de estudos que comprovem a 
impossibilidade de expansão dentro de seu perímetro atual ou a conveniência de sua 
expansão para além dele, considerando no mínimo: a capacidade de expansão das redes 
de infraestrutura e saneamento, da coleta e destinação de lixo e resíduos em geral; os 
impactos de expansão urbana sobre o sistema de drenagem natural das águas e o meio 
ambiente adequado, entre outros. 

No artigo 31 são descritas as diretrizes da Política de Desenvolvimento 
Econômico no Municípo: fomentar através de incentivos fiscais a abertura de comércio e 
serviços como restaurantes, atividades culturais e outros; investir na manutenção e 
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preservação do patrimônio histórico do município, que deverá ser identificado para fins de 
receber incentivo; delimitar áreas para o desenvolvimento de atividades agrícolas, 
granjeiras e agroindustriais; diversificar a produção agrícola: fruticultura, hortigranjeiros, 
floricultura; elaborar um plano de desenvolvimento rural; criar programa de estímulo à 
fixação do homem no campo; criar condições para implantar a “escola família agrícola”, 
com pedagogia de alternância; criar o centro de requalificação de mão de obra e serviços 
gerais; incentivar produção e melhoria do café produzido no município e da olericultura, 
através de agricultura orgânica; incentivar a implantação de granjas de suínos e aves; 
fomentar as atividades rurais no sentido de aumentar a capacidade de estocagem de 
grãos e granel dentro do município; incentivar e apoiar as associações de produtores e 
moradores do município para viabilizar os projetos desenvolvidos por cada associação de 
acordo com a sua abrangência, entre outros. 

O Plano Diretor de Santa Lepoldina prevê, no capítulo da Política de 
Ordenação do Uso e Ocupação do Solo, organizar a ocupação da Zona de Expansão 
Urbana nos vetores de expansão do Município, definidas no macrozoneamento.  

O artigo 9 define que o Macrozoneamento fixa as regras fundamentais da 
ocupação do solo do Muncípio e o divide em: Macrozona Urbana que é aquela ocupada 
ou já comprometida com a ocupação, Macrozona de Expansão Urbana que é destinada à 
ocupação necessária ao crescimento e desenvolvimento do Município e Macrozona 
Rural.  

O posterior zoneamento divide o Município em seis zonas, são elas: Zonas 
Especiais de Interesse Social que são porções de território destinadas prioritariamente à 
regularização fundiária, urbanização e à produção e manutenção de Habitação de 
Interesse Social; Zonas Especiais de Interesse e Proteção Ambiental que são áreas 
públicas ou privadas destinadas à proteção e recuperação da paisagem e do meio 
ambiente, preservação dos recursos naturais existentes e manutenção da qualidade 
ambiental; Zonas Especiais de Interesse Histórico-Cultural que são áreas formadas por 
sítios, ruínas e conjuntos de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e 
paisagística, que necessitam de políticas específicas para efetiva proteção, recuperação 
e manutenção deste patrimônio; Zonas Especiais de Interesse Turístico que são áreas 
públicas ou privadas destinadas ao lazer e à promoção de eventos esportivos, artísticos e 
culturais, incluindo-se nesta área os trajetos de interesse turístico; Zonas Especiais de 
Interesse Comercial e Zonas Especiais de Interesse Industrial. 

No capítulo referente à Política de Desenvolvimento Econômico são 
descritos os seus objetivos: proporcionar à população trabalho, renda, qualificar e re-
qualificar mão de obra, incentivar o empreendedorismo e fortalecer as cadeias produtivas 
locais; incentivar a produção de produtos caseiros e artesanais, oferecendo pontos de 
venda para escoamento desta produção; oferecer pontos de venda permanentes para a 
agricultura familiar; estimular as parcerias com o setor privado para a instalação de 
cursos profissionalizantes e programas de treinamento para o tursimo, inclusive o turismo 
agro-ecológico; facilitar os cursos profissionalizantes para as empresas que demandam 
mão de obra local mediante convênios, com iniciativas públicas, privadas e outros; atrair 
investimentos públicos e/ou privados, nacionais e estrangeiros, compatibilizando 
crescimento econômico, com geração de renda para a população local e preservação do 
equilíbrio ambiental; promover a capacitação do produtor rural no que se refere à 
utilização de insumos e defensivos agrícolas e equipamentos de proteção individual, 
entre outros. 
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O Plano Diretor Municipal e o Sistema de Planejamento e Gestão de 
Desenvolvimento do Município de Santa Maria de Jetibá deverão, dentre outros 
instrumentos, observar os planos nacionais, estaduais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social, cujas diretrizes definidas em seu 
artigo 19 são: a diversificação das atividades econômicas no Município; a orientação das 
ações econômicas municipais, a partir de uma articulação regionalizada para a mediação 
e resolução dos problemas de natureza supra municipal; o fomento a iniciativas que 
visem atrair investimentos, públicos ou privados, nacionais e estrangeiros; o estímulo e o 
apoio ao acesso e ao desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, pelos 
micros e pequenos empreendimentos, associações, cooperativas e empresas 
autogestionárias; a articulação das diversas políticas sociais com a política econômica, 
potencializando as ações públicas e compatibilizando crescimento econômico com justiça 
social, desenvolvimento social, cultural e equilíbrio ambiental, entre outros. 

No capítulo do Plano Diretor que versa sobre Uso e Ocupação do Solo, a 
subseção que trata da Macrozona Urbana Sede, segundo diferentes graus de 
consolidação e qualificação e com o objetivo de orientar o desenvolvimento urbano da 
sede do município, a divide em quatro macroáreas: Macroárea Central; Macroárea de 
Urbanização em Consolidação; Macroárea de Estruturação Urbana e Macroárea de 
Urbanização Prioritária, e, desta forma, dirigir a aplicação dos instrumentos urbanísticos e 
jurídicos vigentes. 

Em relação à expansão territorial e desenvolvimento urbano da sede do 
município, a Macroárea de Urbanização em Consolidação está definida no artigo 143 
como uma área que já alcançou um grau básico de urbanização, requer qualificação 
urbanística e abertura de novas vias, tem condições de atrair investimentos imobiliários, 
tem condições socioeconômicas intermediárias em relação à Macroárea Central e à 
Macroárea de Estruturação Urbana, na qual se objetiva estimular a ocupação integral do 
território, ampliando a urbanização existente e as oportunidades de emprego por meio de 
estímulo à promoção imobiliária, ampliação e consolidação da infraestrutura existente e 
promoção de atividades produtivas e terciárias, aproveitando-se de localizações 
privilegiadas junto aos eixos estruturadores de transporte. 

As Macrozonas de Interesse Turístico e Uso Sustentável, bem como a 
Rural e de Restrição Urbana, também são citadas como relevantes para o 
desenvolvimento econômico-social e divididas em macroáreas para orientar esse 
desenvolvimento, no entanto, o Plano não traz diretrizes para a expansão territorial 
dessas áreas”. 

O Plano Diretor do Município da Serra possui um capítulo específico sobre 
o Planejamento e Ordenação do Uso e da Ocupação do Solo e também sobre o 
Zoneamento Urbanístico. Neste último são instituídas categorias de uso e respectivas 
zonas, em função das quais são estabelecidos os diversos índices de controle da 
ocupação do solo, são elas: residencial; comercial; de serviço; uso misto e industrial. 
Posteriormente, há uma nova subdivisão como: local, de bairro, principal e especial. Na 
subseção III ficam estabelecidas zonas de uso: zonas residenciais; zonas de usos 
diversos; zona industrial; zonas naturais e zona especial. 

O Plano Diretor de Viana, no capítulo sobre o macrozoneamento, pretende 
instituir normas destinadas a regular o uso, a ocupação e o parcelamento do solo para 
cada uma das macrozonas em que se subdivide o território do município, tendo como um 
dos objetivos: a contenção da expansão da área urbana que acarrete degradação 
ambiental e exclusão sócio-territorial. 
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O artigo 37 do plano versa sobre a Zona de qualificação e interrelação 
metropolitana – Norte, que se caracteriza pela forte relação com a Região Metropolitana 
da Grande Vitória, elevada densidade populacional, existência de áreas com carência de 
infraestrutura e saneamento ambiental, bem como concentração de áreas irregulares, de 
risco e de fragilidade ambiental ocupadas. Um dos objetivos dessa zona é restringir a 
expansão urbana até que se qualifique a ocupação existente. 

As ações estratégicas da Política de Desenvolvimento Econômico de 
Viana são: atrair e recuperar a atividade industrial, com ênfase nas micro, pequenas e 
médias empresas; fortalecer as atividades comerciais, de qualquer porte e segmento, e 
os serviços de apoio à produção em geral; estimular o desenvolvimento e o adensamento 
das atividades econômicas na zona especial de dinamização econômica; aproveitar o 
potencial de grandes áreas para a localização de atividades econômicas; estimular o 
associativismo e o empreendedorismo como alternativas para a geração de trabalho e 
renda; incentivar a articulação da economia local à metropolitana, à regional e à nacional; 
fortalecer o segmento do turismo explorando economicamente o potencial do território 
para esse fim. 

O Plano Diretor de Vila Velha define as áreas destinadas ao 
desenvolvimento rural sustentável e as áreas, inseridas no perímetro urbano, destinadas 
à consolidação e à expansão urbana. 

No capítulo sobre o macrozoneamento são estabelecidas macrozonas 
segundo condições de uso e ocupação do solo. A Área Urbana de Expansão, por 
exemplo, é constituída por: Macrozona de Expansão Funcional Retroportuária; 
Macrozona de Expansão Residencial e Turística; Macrozona de Integração Territorial; 
Macrozona de Estruturação Urbana; Macrozona de Transição Urbano/Rural. 

Posteriormente, são descritos os objetivos de cada macrozona. A 
Macrozona de Expansão Funcional Retroportuária, por exemplo, tem como objetivo 
estimular atividades retroportuárias e de apoio logístico com a instalação de grandes 
empreendimentos; induzir a ocupação dos vazios urbanos; promover a ligação da 
macroárea consolidada com o restante do território; e incentivar a produção habitacional 
vinculada à implantação de infraestrutura e a criação de áreas de lazer. 

O artigo 69 institui as regras de uso e ocupação do solo urbano para cada 
uma das zonas criadas, com o objetivo de consolidar e otimizar a infraestrutura básica 
instalada de maneira a evitar vazios urbanos e a expansão desnecessária da malha 
urbana. 

As diretrizes do Desenvolvimento Econômico são descritas no artigo 33 do 
Plano Diretor, são elas: garantir espaços para atração de atividades produtivas com 
ênfase nos setores portuários e retroportuário, industriais e empresariais de grande porte; 
fortalecer atividades de turismo cultural e religioso, ecológico, histórico, rural, cultural e de 
entretenimento; valorizar o potencial náutico do Município e suas características de 
balneário presentes no território; requalificar espaços urbanos para implantação de 
centros multifuncionais, fortalecendo as atividades de comércio e serviços regionalizados; 
apoiar pequenas e médias empresas com potencial de criar novas oportunidades de 
trabalho e renda, sobretudo para a população excluída do mercado formal; apoiar o 
desenvolvimento das áreas rurais, compatibilizando a conservação dos recursos naturais 
com o desenvolvimento do agroturismo; promover parcerias entre os setores público e 
privado gerando dinamismo econômico em áreas estratégicas do território; estimular o 
associativismo e o cooperativismo, entre outros. 
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O Plano Diretor do município de Vitória no capítulo sobre o Ordenamento 
Territorial descreve os seus objetivos: incentivar, qualificar ou coibir a ocupação do 
espaço urbano, compatibilizando-a com a capacidade de infraestrutura, com o sistema de 
mobilidade urbana e com a proteção ao meio ambiente e à paisagem; conter a expansão 
da ocupação urbana em áreas de proteção ambiental; minimizar os custos de 
implantação, manutenção e otimização da infraestrutura urbana e serviços públicos 
essenciais; reconhecer as áreas de ocupação irregular, para efeito do planejamento 
urbano, entre outros.  

Posteriormente, são descritos os objetivos do zoneamento e também 
estabelece as oito zonas que dividem o município, são elas: Zonas de Proteção 
Ambiental; Zona de Ocupação Preferencial; Zona de Ocupação Controlada; Zona de 
Ocupação Limitada; Zona de Ocupação Restrita; Zona de Parque Tecnológico; Zonas 
Especiais de Interesse Social e Zona de Equipamentos Especiais.No Capítulo referente 
ao Desenvolvimento Econômico do município são determinadas algumas diretrizes: a 
justa distribuição de renda em benefício da população carente, de modo que assegure os 
direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal; o desenvolvimento 
sustentável respeitando o meio ambiente; a potencialização das oportunidades 
decorrentes da exploração petrolífera e do gás natural; o fomento à micro, pequena e 
média empresas do município; e ainda a promoção de atividades turísticas. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.1.6 - Adequação Uso do Solo      122 

4.1.6 Aptidão agrícola e adequação do uso do solo 

A adequação do uso do solo nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu foi avaliada por meio de um estudo comparativo entre a aptidão 
agrícola dos solos e o atual uso dos solos nas Regiões Hidrográficas. 

4.1.6.1 Aptidão agrícola dos solos 

A aptidão dos solos é conceituada como a adaptabilidade dos solos para 
fins agrícolas diversos (por exemplo, cultivos anuais, cultivos perenes, pastagens, 
reflorestamento ou preservação), sem que o uso gere o depauperamento das condições 
físicas e químicas dos solos. 

A avaliação da aptidão agrícola dos solos tem sido um importante 
instrumento para o planejamento do uso e ocupação de regiões. Através dela, podem ser 
realizadas interpretações para atividades agrícolas, classificando-se os solos de acordo 
com sua vocação para diversas culturas, sob diferentes condições de manejo e 
viabilidade de melhoramento através de novas tecnologias, e também para outros fins, 
como por exemplo, uma ferramenta para o desenvolvimento de projetos de 
desenvolvimento regional. 

No presente estudo, para a obtenção do mapeamento da aptidão agrícola 
dos solos das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu foi utilizado 
como base principal o mapa de solos do Estado do Espírito Santo em escala 1:1.000.000 
(IBGE, 1987). Cada unidade de solo deste mapeamento foi avaliada de acordo com suas 
características físicas, incluindo textura, condições de drenagem e material de origem, 
características químicas, limitações agrícolas e relevo. Para esta avaliação, foram 
utilizadas as seguintes publicações como fontes de referência:  

 Mapa Temático de Solos IBGE – RADAM-BRASIL (1987); 
 

 CSMJ/HABTEC - Diagnóstico e Plano Diretor das Bacias dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu (1997). 

O sistema de classificação dos solos em aptidões agrícolas foi baseado na 
metodologia da Embrapa (Ramalho Filho e Beek, 1995), descrita nos próximos sub-
capítulos. 

4.1.6.1.1 Metodologia 

A metodologia utilizada neste estudo foi desenvolvida pela Embrapa 
(Ramalho Filho e Beek, 1995) e trata-se de uma interpretação criteriosa que utiliza como 
base os resultados de levantamentos sistemáticos de solos, onde são avaliados os vários 
atributos dos solos (como textura, declividade, drenagem, profundidade, etc.) e diferentes 
níveis de manejo e tecnologia utilizados nas propriedades rurais. De posse de um 
levantamento de solos de qualidade, portanto, pode-se realizar uma interpretação da 
aptidão agrícola destes solos.  

É importante ressaltar que a classificação da aptidão agrícola não é 
precisamente um guia para a obtenção do máximo benefício dos solos, e sim uma 
orientação de como os solos devem ser utilizados, em nível de planejamento regional. 
Outra ressalva é que a metodologia empregada é apropriada para avaliar a aptidão 
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agrícola de grandes extensões de terras, devendo sofrer reajustamento no caso de ser 
aplicada a pequenas glebas individualmente. 

A classificação de solos em classes de aptidão de acordo com a 
metodologia da Embrapa é baseada nas limitações permanentes dos solos (por exemplo, 
condições de drenagem, textura, relevo) e é toda voltada para as possibilidades e 
limitações dos mesmos, o que está diretamente relacionado com sua intensidade de uso. 
A intensidade de uso exprime a maior ou menor mobilização do solo, expondo-o a certos 
riscos de erosão e/ou perda de produtividade. Geralmente, as culturas anuais impõem 
alta intensidade de uso, enquanto vegetações naturais representam o mais baixo grau de 
intensidade de uso. Pastagens e reflorestamento, por sua vez, impõem intensidade de 
uso intermediária. O Quadro 4.1.6.1 apresenta a simbologia correspondente às classes 
de aptidão agrícola do método da Embrapa (1995), utilizado neste estudo. 

Quadro 4.1.6.1 – Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola dos solos 

Classes de 
Aptidão 

Tipo de Utilização 

Lavouras 
Pastagem 
plantada 

Silvicultura 
Pastagem 

natural 

Nível de manejo 
Nível de manejo B 

Nível de manejo 
B 

Nível de manejo 
A A B C 

BOA A B C P S N 

REGULAR a b c p s n 

RESTRITA (a) (b) (c) (p) (s) (n) 

INAPTA - - - - - - 

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995) 

4.1.6.1.2 Níveis de manejo 

Na presente metodologia, são considerados três níveis de manejo, visando 
diagnosticar o comportamento dos solos em diferentes níveis tecnológicos. Sua indicação 
é feita através das letras A, B e C, as quais podem aparecer na simbologia da 
classificação escritas de diferentes formas (minúsculas, maiúsculas ou minúsculas entre 
parênteses), segundo as classes de aptidão em cada um dos níveis adotados. 

Nível de Manejo A (primitivo): Baseado em práticas agrícolas que refletem 
um baixo nível tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas 
agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com 
implementos agrícolas simples. 

Nível de Manejo B (pouco desenvolvido): Baseado em práticas agrícolas 
que refletem um nível tecnológico médio. Carateriza-se pela modesta aplicação de capital 
e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições 
das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas principalmente à 
tração animal. 

Nível de Manejo C (desenvolvido): Baseado em práticas agrícolas que 
refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de 
resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das condições das 
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terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da operação 
agrícola. 

Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes 
modalidades. Contudo, não levam em conta o uso de irrigação artificial. No caso do nível 
de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições naturais da terra, uma 
vez que esse nível não prevê o uso de nenhuma técnica de melhoramento. 

No caso de pastagem plantada e silvicultura, está prevista uma modesta 
aplicação de fertilizantes, de defensivos e de corretivos, o que corresponde ao nível de 
manejo B. Para pastagem natural, está implícita uma utilização sem melhoramentos 
tecnológicos, condição que caracteriza o nível de manejo A. 

Para facilitar a montagem de um mapa único de aptidão agrícola das 
terras, é feita uma organização em grupos, subgrupos e classes de aptidão agrícola 
conforme explicado nas seguintes seções. 

4.1.6.1.3 Classes de aptidão agrícola 

As classes expressam a aptidão agrícola dos solos para um tipo de 
utilização determinado, com um nível de manejo definido. Elas refletem o grau de 
intensidade com que as limitações afetam os solos, sendo definidas em termos de graus, 
referentes aos fatores limitantes mais significativos. As classes são assim definidas: 

Classe BOA: Solos sem limitações significativas para a produção 
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo 
considerado. Há um mínimo de restrições que não reduzem a produtividade ou benefícios 
de modo expressivo e não aumentam os insumos acima de um nível aceitável. 

Classe REGULAR: Solos que apresentam limitações moderadas para a 
produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições 
do manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, 
elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais a serem 
obtidas do uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são sensivelmente inferiores 
àquelas auferidas das terras da Classe Boa. 

Classe RESTRITA: Solos que apresentam limitações fortes para a 
produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições 
do manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou 
então aumentam os insumos necessários de tal maneira que os custos só seriam 
justificados marginalmente. 

Classe INAPTA: Solos apresentando condições que parecem excluir a 
produção sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, essa 
classe não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das 
letras do tipo de utilização considerado. Os solos considerados inaptos para lavouras têm 
suas possibilidades analisadas para usos menos intensivos (pastagem plantada, 
silvicultura ou pastagem natural). No entanto, os solos classificados como inaptos para os 
diversos tipos de utilização considerados têm como alternativa serem indicadas para a 
preservação da flora e da fauna, recreação ou algum outro tipo de uso não agrícola. 
Trata-se de solos pertencentes ao grupo 6, nos quais deve ser estabelecida uma 
cobertura vegetal permanente, não só por razões ecológicas, como também para 
proteção de áreas contíguas agricultáveis. 
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4.1.6.1.4 Grupos de aptidão agrícola 

Trata-se de mais um artifício cartográfico, que identifica no mapa o tipo de 
utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Os grupos 1, 2 e 3, além 
da identificação de lavouras como tipos de utilização, desempenham a função de 
representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras indicadas para 
lavouras, conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6 apenas identificam tipos de 
utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e preservação da flora e 
da fauna, respectivamente), independentemente da classe de aptidão. A representação 
dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas decrescentes, segundo as 
possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam os diversos tipos de 
utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, consequentemente, as 
alternativas de uso e a intensidade com que os solos podem ser utilizados. No Quadro 
4.1.6.2 observa-se que os grupos 1, 2 e 3 são aptos para lavouras (e para qualquer outro 
uso menos intenso); o grupo 4 é indicado para pastagem plantada (e outros usos menos 
intensos); e o grupo 5, para silvicultura e/ou pastagem natural. O grupo 6 reúne solos 
sem aptidão agrícola, recomendados a preservação. 

Quadro 4.1.6.2 – Alternativas de utilização dos solos de acordo com os grupos de aptidão 

Grupo de 
Aptidão 
Agrícola 

Aumento da Intensidade de Uso 

Preservação da 
flora e da fauna 

Silvicultura e/ou 
pastagem 

natural 

Pastagem 
plantada 

Lavouras 

Aptidã
o 

restrita 

Aptidã
o 

regular 

Aptidã
o boa 

A
u

m
e

n
to

 d
a

 i
n

te
n
s
id

a
d

e
 d

a
 l
im

it
a
ç
ã

o
 /

 

D
im

in
u

iç
ã

o
 d

a
s
 a

lt
e

rn
a

ti
v
a
s
 d

e
 u

s
o

 

1 
Solos com boa aptidão para lavouras, pastagem plantada, silvicultura, pastagem natural 
ou preservação 

2 
Solos com aptidão regular para lavouras e aptidão boa para pastagem 
plantada, silvicultura, pastagem natural ou preservação 

 

3 
Solos com aptidão restrita para lavouras e aptidão boa para 
pastagem plantada, silvicultura, pastagem natural ou preservação 

  

4 
Solos inaptos para lavouras, mas com boa aptidão p/ 
pastagem plantada, silvicultura, pastagem natural ou 
preservação 

   

5 

Solos inaptos para lavouras e pastagem 
plantada, mas com boa aptidão para 
silvicultura, pastagem natural ou 
preservação 

    

6 

Solos inaptos 
para quaisquer 
usos agrícolas, 
indicados para 
preservação 

     

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995) 

4.1.6.1.5 Subgrupos de aptidão agrícola 

É o resultado conjunto da avaliação da classe de aptidão relacionada com 
o nível de manejo, indicando o tipo de utilização dos solos. No exemplo 1(a)bC, o 
algarismo 1, indicativo do grupo, representa a melhor classe de aptidão dos componentes 
do subgrupo, uma vez que os solos pertencem à classe de aptidão boa no nível de 
manejo C (grupo 1); classe de aptidão regular, no nível de manejo B (grupo 2); e classe 
de aptidão restrita, no nível de manejo A (grupo 3). Em certos casos, o subgrupo refere-
se somente a um nível de manejo relacionado a uma única classe de aptidão agrícola. 
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4.1.6.1.6 Limitações para o uso agrícola das terras 

Para a análise das condições agrícolas das terras toma-se hipoteticamente 
como referência, um solo que não apresente problemas de fertilidade, deficiência de 
água e oxigênio, que não seja suscetível à erosão e nem ofereça impedimentos à 
mecanização. Os cinco fatores, portanto, de limitação do uso das terras são os 
seguintes:Deficiência de fertilidade; Deficiência de água; Excesso de água ou deficiência 
de oxigênio; Suscetibilidade à erosão; e Impedimentos à mecanização (devido aos 
fatores como condições de drenagem, profundidade, textura, tipo de argila, 
pedregosidade e rochosidade superficial). 

4.1.6.1.7 Simbologia 

Os algarismos de 1 a 5 que aparecem na simbolização cartográfica 
representam os grupos de aptidão agrícola que identificam os tipos de utilização 
indicados para os solos – lavouras, pastagem plantada e silvicultura/pastagem natural. 
Os solos que não se prestam para nenhum desses usos constituem o grupo 6, o qual 
deve ser mais bem estudado por órgãos específicos, que poderão decidir pela sua 
melhor destinação. 

As letras A, B ou C, que acompanham os algarismos referentes aos três 
primeiros grupos, expressam a aptidão dos solos para lavouras em pelo menos um dos 
níveis de manejo considerados. Conforme as classes de aptidão boa, regular ou restrita, 
essas letras podem estar maiúsculas, minúsculas ou entre parênteses. Para os grupos 4 
e 5, que se referem aos outros tipos de utilização menos intensivos, a indicação da 
aptidão é feita de modo similar, em maiúsculas, minúsculas e minúsculas entre 
parênteses, utilizando-se as letras P, S e N, para pastagem plantada, silvicultura e 
pastagem natural, respectivamente. 

A ausência de letras representativas das classes de aptidão agrícola na 
simbolização dos subgrupos indica não haver aptidão para uso mais intensivo. Essa 
situação não exclui, necessariamente, o uso do solo com utilização menos intensiva. 

4.1.6.1.8 Considerações sobre a metodologia 

É importante deixar claro que o sistema de classificação dos solos em 
classes de aptidão agrícola aqui apresentado se constitui apenas numa ferramenta útil 
para o planejamento agrícola regional e, portanto, traz consigo uma série de limitações, 
particularmente no que diz respeito aos aspectos ecológicos. Sendo assim, para efeito da 
possível elaboração de um plano de desenvolvimento regional, este estudo deve ser 
usado apenas como indicativo da potencialidade agropecuária das diversas regiões, sem 
poder ser determinante da sua destinação final, uma vez que vários outros fatores devem 
ser considerados. Uma área julgada de bom potencial agropecuário pode, por exemplo, 
apresentar uma série de limitações importantes não consideradas neste sistema, que ao 
final a levem a uma destinação não agrícola, tais como fragilidade de ecossistemas, 
interesses político-administrativos, etc. Mesmo assim, este documento oportunizará, 
posteriormente, a identificação de pontos críticos, tendências e aspectos relevantes sob o 
ponto de vista de ocupação e uso do solo, na medida em que será comparado com o uso 
atual, sendo importante instrumento para a tomada de decisão dos órgãos gestores. 
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4.1.6.1.9 Resultados 

Primeiramente será apresentada uma breve descrição dos solos e a 
distribuição espacial predominante nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu. Então serão apresentados os resultados da aptidão agrícola dos solos de 
cada RH. 

Conforme o mapa de solos do Estado do Espírito Santo (IBGE, 1987), 
verificou-se que os solos de ocorrência na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória são os mesmos que ocorrem na Região Hidrográfica do rio Jucu. Por esse motivo, 
optou-se por uma caracterização geral destes solos anteriormente da distribuição 
espacial e porcentagem de ocorrência destes solos em cada uma das RH’s. 

Caracterização dos solos na Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria 
da Vitória e Jucu 

Latossolo Vermelho-Amarelo 

É o tipo de solo dominante nas RH’s, ocorrendo desde as partes baixas até 
suas nascentes, em relevo variando de ondulado a escarpado, desenvolvido sobre 
gnaisses ou rochas intrusivas do Pré-Cambriano. Compreende solos minerais, não 
hidromórficos, com horizonte B latossólico. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

Solos profundos com seqüência de horizontes A, B e C, com pequena 
diferenciação entre os horizontes, tanto com relação a cor quanto a textura, apresentando 
transições difusas e graduais entre as camadas, relação textural (argila do B/argila do A) 
variando de 1,0 a 1,5. 

São de textura argilosa, porosos a muito porosos, bem drenados, 
permeabilidade alta. O tipo de horizonte A é moderado, ocorrendo também o húmico. 
Apresentam, em certos locais, concreções ferruginosas ou cascalho de quartzo em todo 
o perfil ou nos horizontes mais profundos. A cor varia do vermelho ao amarelado. 

b. Características Químicas 

Apresentam avançado estágio de intemperismo, com predominância de 
argilas do tipo 1:1, evidenciado pelas relações moleculares Ki e Kr baixas, entre 1,0 e 1,5. 
São ácidos (pH inferior a 5,0), álicos (saturação com Al+++ maior que 50 %), saturação 
de bases (v %) inferior a 50 % e com baixa capacidade de troca de cátions. Os teores de 
Fe2O3 no horizonte B são inferiores a 9,0. Apresentam baixa quantidade de minerais 
primários e baixa reserva de elementos nutritivos para as plantas. 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

O relevo forte ondulado a escarpado é o principal fator de restrição ao uso, 
aliado à baixa fertilidade natural e à acidez, embora estes últimos possam ser 
contornados, com adubação e calagem, o que, porém, onera sua exploração com cultivos 
agrícolas. 
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d. Suscetibilidade à Erosão 

Apresentam baixa propensão à erosão em vista da textura e da 
porosidade, porém as condições de relevo favorecem a erosão superficial, os 
escorregamentos e sulcos nas linhas de drenagem e ravinas côncavas, quando 
desprotegidos de cobertura vegetal. 

A erosão em lençol é a mais freqüente, notando-se processos erosivos 
laminares intensos nas áreas sob cultivo de café em relevo ondulado e montanhoso, em 
especial na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, no terço médio (região do 
município de Santa Maria de Jetibá). 

Argissolo Amarelo (Podzólico Amarelo) 

São solos com horizonte B textural que ocorrem principalmente nos 
Tabuleiros Costeiros referidos ao Grupo Barreiras, sobre sedimentos do Terciário”. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

Solos com seqüência de horizontes A, B e C, com transição abrúptica e 
não abrúptica do A para o B e gradual dentro dos demais horizontes, relação textural 
maior que 2,0 entre B e A. 

A textura é média ou arenosa / argilosa, bem drenados, poros comuns. O 
horizonte A é moderado. O horizonte B textural apresenta cores amareladas (bruno-
amarelado e vermelho-amarelado). 

b. Características Químicas 

Teores de Fe2O3 inferiores a 4,4 (inferiores aos dos Podzólicos Vermelho-
Amarelos). Possuem baixa fertilidade natural, com soma de bases (v %) inferior a 50 %, e 
baixa capacidade de troca de cátions. 

São álicos (alumínio trocável > 50 %) e ácidos (pH em torno 5,0). 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

A sua limitação é a baixa fertilidade natural e acidez acentuadas, e a 
diferença textural abrupta, que pode dar origem a saturação com água devido à diferença 
de capacidade de infiltração, além de formar camadas mais adensadas impeditivas ao 
bom desenvolvimento das raízes. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

É muito baixa, face às condições de relevo. A textura é propícia pela 
diferença entre o horizonte A, com textura arenosa ou média, e o B, com textura argilosa. 

Argissolo Vermelho (Podzólico Vermelho-Escuro) 

São solos de pequena ocorrência na área, desenvolvidos sobre 
charnockitos verde-escuros, constituindo solos minerais, não hidromórficos, com 
horizonte B textural na maioria das vezes vermelho-escuro, no matiz 5 yR da escala 
Munsell, relevo ondulado. 
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a. Características Físicas e Morfológicas 

Solos rasos a profundos, com seqüência de horizontes A, B e C, com 
relação textural (B/A) variável, mas acima de 2,0, textura média / argilosa, argila de 
atividade baixa (Tb). O tipo de horizonte A é moderado e o B apresenta estrutura 
moderada a média em blocos subangulares, com cerosidade comum. 

b. Características Químicas 

São eutróficos, com saturação de bases acima de 50 %, valor S (soma de 
bases trocáveis) acima de 2,0 mE/100 g de solo, com valores de Al+++ trocável muito 
baixos. Apresentam baixa acidez, com pH em torno de 6,0. São portanto solos de 
fertilidade natural variando de média a alta. 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

Não apresentam limitações, exceto as condições de relevo, pois 
apresentam boa fertilidade natural e boa capacidade de retenção de água. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

A sua textura é propícia à erosão devido à diferença entre o A e o B. 
Sendo o A mais arenoso, isto promove uma infiltração mais rápida da água, a qual, 
alcançando o B, mais argiloso, pode desencadear maior taxa de erosão em sulcos, 
quando não cobertos por vegetação que retarde o processo e o impacto direto da chuva. 

Argissolo Vermelho-Amarelo (Podzólico Vermelho-Amarelo) 

Compreende solos minerais com horizonte B textural, não hidromóficos, 
com argila de atividade baixa (Tb), usualmente profundos, desenvolvidos sobre gnaisses 
granitóides, e rochas do Complexo Paraíba do Sul, em relevo variando de ondulado a 
forte-ondulado. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

Estas características são em geral semelhantes às dos Podzólicos-
Amarelo e Vermelho-Escuro, diferindo-se destes pela cor vermelho-amarelada do 
horizonte B e menor cerosidade do B, quando comparado ao Podzólico Vermelho-
Escuro. Apresentam também A moderado, textura normalmente média / argilosa e 
estrutura em blocos de moderada a forte, sendo bem drenados. 

b. Características Químicas 

Apresentam teor de Fe2O3 inferior ao do Podzólico Vermelho-Escuro. São 
de baixa fertilidade natural, embora possuam boa reserva de minerais. São álicos (teor de 
alumínio trocável acima de 50 %), ácidos (pH em torno de 5,0) e com relação Ki entre 2,0 
e 2,5 e Kr entre 1,5 e 2,0. Também são distróficos com o valor V (saturação de bases) 
menor que 50 %. 
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c. Limitações ao Uso Agrícola 

A baixa fertilidade natural e a presença de matacões em algumas áreas 
são os únicos fatores, além do relevo que restringe a mecanização e requer cuidados 
especiais de conservação contra erosão. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

São muito suscetíveis à erosão laminar devido a baixa infiltração de água 
no B argiloso em relação ao A textura média, necessitando de cuidados no seu uso. As 
principais ocorrências são nos maciços da Ilha de Vitória, na Serra Mestre Álvaro e na 
bacia do rio Formate, bem como nas cabeceiras do rio Jucu, em Pedra Azul e nos terços 
inferiores das vertentes na região das serras, notadamente dos rios Galo e das Farinhas, 
próximo a Domingos Martins. 

Espodossolos(PodzolHidromórfico) 

Compreende solos com horizonte B podzol (espódico), desenvolvidos 
sobre sedimentos arenosos de origem marinha, do Quaternário (Holoceno) mal ou muito 
mal drenados, relevo plano. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

São solos arenosos. Apresentam nítida diferenciação de horizontes, com 
seqüência A1, A2 seguidos de Bhir ou Bh, Bir e C. O horizonte A é normalmente 
moderado, podendo ocorrer A proeminente, de cor preta, pelo teor de matéria orgânica. 

O horizonte B é de espessura variável, cimentado ou não, normalmente 
arenoso, sendo produto do acúmulo de ferro ou de matéria orgânica, de cor bruna, às 
vezes avermelhada. 

b. Características Químicas 

São fortemente ácidos, com pH inferior a 4 em KCl e de muito baixa 
fertilidade natural, alta saturação com alumínio trocável. 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

A baixa fertilidade natural a textura e o encharcamento são limitantes. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

A suscetibilidade à erosão é nula. 

GleissoloTiomórfico (Solonchak Sódico) 

São solos salino-sódicos que apresentam condutividade do extrato de 
saturação maior que 4 mho/cm a 25ºC e com percentagem de sódio trocável superior a 
15% em pelo menos alguns horizontes. Apresentam-se muito mal drenados, com perfis 
pouco diferenciados, com seqüência de horizontes A e C, ou sem nenhuma diferenciação 
de horizontes ou camadas, especialmente nas áreas de mangues. 
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O horizonte A com espessura variável, apresenta cores brunadas, 
cinzentas ou pretas, a textura varia de argilosa a arenosa. O horizonte C (Cgsa e/ou Csa) 
possui cores cinzentas e brunadas, com mosqueados e/ou coloração variegada. 

Geralmente apresentam eflorescências salinas brancas na superfície 
durante o período seco e é também comum a ocorrência de conchas marinhas nos 
horizontes subsuperficiais. Distribuem-se ao longo da Planície Litorânea do fundo da baía 
de Vitória, em especial nas proximidades da desembocadura do rio Santa Maria e em 
outras áreas de desembocaduras de rios no entorno da baia, onde a diminuição da 
corrente favorece a deposição dos sedimentos que lhe dão origem. 

São associados a Solos Tiomórficos (compostos de enxofre) e encontram-
se quase totalmente cobertos pela vegetação de mangue. Tem portanto importantíssima 
função ecológica de elo de ligação na cadeia alimentar que sustenta a vida na plataforma 
continental. Sua destruição afeta a pesca costeira e a produção de caranguejos e 
mariscos em geral. 

Cambissolo 

Compreende solos minerais com horizonte B incipiente ou câmbio, não 
hidromórficos e com pouca diferenciação de textura do horizonte A para o B, 
desenvolvidos sobre rochas pré-cambrianas e do complexo Paraíba do Sul. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

Apresentam pequena profundidade do solum A + B, se comparadas ao 
latossolos, em torno de 1,5 m. Argila de atividade baixa (Tb). São solos com certo grau 
de evolução, porém não suficiente para meteorizar completamente minerais primários 
como feldspatos e outros. 

Não possuem acumulação significativa de ácidos de ferro, argilas ou 
húmus, apresentando muitas vezes características similares aos latossolos, desses 
diferenciando-se, entre outros aspectos pela presença de minerais amorfos na fração 
argila e/ou pelos teores de silte mais elevados. Apresentam seqüência de horizontes A, 
(B) e C, sendo o A moderado, às vezes proeminente ou húmico. A textura é argilosa. São 
bem drenados, de cores vermelho a vermelho-amarelado no B. 

b. Características Químicas 

São álicos (saturação com alumínio maior que 50%), fortemente ácidos, 
com pH em KCl em torno de 4,2. A saturação de bases (valor V%) é muito baixa, em 
torno de 12, relações Ki e Kr no (B)2 cerca de 1,7 e 1,4 respectivamente. Baixa 
capacidade de cátions (CTC) e teor de Fe2O3 em torno de 8,0. 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

O relevo montanhoso e escarpado é fator extremamente restrito à sua 
utilização com cultivos, além da baixa fertilidade natural e alta acidez por alumínio. 

d. Suscetibilidade à Erosão 
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São extremamente frágeis à erosão em ravinas ou a deslocamentos de 
massas (escorregamentos). Seu horizonte B pouco espesso indica propensão à erosão e 
o uso acelerará esta tendência natural. 

Gleissolo 

São solos orgânico-minerais, hidromórficos, pouco profundos, mal 
drenados, provenientes de deposições orgânicas e de sedimentos aluviais argilo-siltosos, 
ambos referidos ao Holoceno. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

Horizonte A com alto teor de matéria orgânica, seguido de horizontes 
gleizados, como resultado da grande influência do lençol freático, pois se localizam em 
áreas mal a muito mal drenadas. O horizonte A é espesso (40 cm ou mais), de coloração 
preta ou cinzento-escura, resultante da acumulação de matéria orgânica, o que o 
diferencia do Glei Pouco Húmico. Os horizontes subsuperficiais apresentam cores 
cinzentas e neutras e forte gleização, textura argilosa ou argila-siltosa e estrutura maciça, 
raramente ocorrendo mosqueamento (cores variegadas por presença de óxidos de ferro). 

b. Características Químicas 

São solos fortemente ácidos, pH em torno de 4,5, distróficos (saturação de 
bases - Valor V - inferior a 50%), de média fertilidade natural. Relações Ki e Kr em geral 
superior a 2,0. A vegetação natural é a Floresta Perenifólia de Várzea, Floresta Ombrófila 
Densa do RADAMBRASIL. 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

A principal limitação ao uso agrícola destes solos decorre do excesso de 
água, com lençol freático alto, necessitando cuidados especiais de drenagem. A acidez e 
a deficiência de nutrientes requerem também atenção para êxito nos cultivos. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

É praticamente nula. 

Ocorrem ao longo dos rios e córregos nas várzeas de relevo plano sujeitas 
a encharcamento ou alagamento, associadas a Gley Pouco Húmico e a Solos Aluviais e 
Orgânicos (em menor proporção). As áreas mais expressivas são na várzea do rio Jucu e 
na área do contorno da baía de Vitória. 

Neossolos Flúvicos(Solos Aluviais) 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, resultantes de 
deposições fluviais recentes nas várzeas de rios e córregos, que apenas apresentam um 
horizonte A diferenciado, assente sobre um horizonte C de camadas estratificadas, não 
havendo qualquer relação pedogenética entre elas. A drenagem é diversificada. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

Apresentam seqüência de horizonte A e C, com características 
morfológicas variando muito, em especial com relação à textura, cor, estrutura e 
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consistência. O horizonte A é moderado, normalmente de cores brunadas (matiz 1oYR, 
valores, 3 e 4).  

As camadas estratificadas subseqüentes ao horizonte A são de textura e 
granulometria por vezes variadas, podendo ocorrer a presença de mosqueados 
evidenciando má drenagem. A textura na área varia de média a argilosa. 

b. Características Químicas 

São distróficos, ácidos, argila de atividade baixa (Tb). A fertilidade natural é 
média. A CTC é normalmente alta nos horizontes superiores. Os solos aluviais 
apresentam percentagem razoável de minerais primários facilmente intemperizáveis. 

c. Limitações ao Uso Agrícola 

A drenagem interna pode necessitar de dragagem. Em alguns trechos o 
risco de inundação no período chuvoso impede o uso regular com cultivos. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

Apresentam pequena a média suscetibilidade a erosão nas várzeas das 
serras por efeito das inundações que podem “lavar” o solo quando há declividade no 
terreno. Nas partes baixas é praticamente nula. Foram mapeados nas várzeas dos rios 
Jucu, Santa Maria da Vitóroa, Jacarandá, Formate e outros pequenos rios nas terras 
baixas. Na região da serra foram identificadas principalmente áreas de várzeas nos rios 
Jucu, Santa Maria da Vitória e em pequenos trechos de seus principais afluentes. 
Constitui o 1º componente de unidade Ad, associado ao Gleissolo Pouco Húmico 
distrófico. 

Neossolos Litólicos (Solos Litólicos) 

Compreende solos minerais desenvolvidos sobre gnaisses, rasos, com 
rochas consolidadas, pouco ou não decompostas, em relevo montanhoso e escarpado, 
por vezes forte ondulado. O horizonte A está diretamente sobre a rocha ou podem 
apresentar um B pouco espesso e pouco desenvolvido. Esta designação no caso 
estende-se também  a solos onde a quantidade de cascalho, calhaus e matacões pouco 
decompostos é maior do que a de terra. 

a. Características Físicas e Morfológicas 

O horizonte A é normalmente moderado, ocorrendo também A húmico, 
com textura variando de média a argilosa. As cores são brunadas e a estrutura 
normalmente granular. 

b. Características Químicas 

São distróficos, com baixa saturação de bases, ácidos, normalmente ricos 
em matéria orgânica. Podem ocorrer também solos álicos, com saturação de alumínio 
acima de 50%. A vegetação é floresta perenifólia ou subperenifólia (Floresta Ombrófila 
Densa - RADAMBRASIL). 
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c. Limitações ao Uso Agrícola 

A profundidade, o relevo, a pedregosidade são fatores ao seu uso com 
cultivos. 

d. Suscetibilidade à Erosão 

Muito alta, devido ao relevo e à textura. 

Foram mapeados na região de Pedra Azul como álicos, constituindo a 
unidade Ra e nos topos de algumas serras ao redor de Vitória, em associação a 
Cambissolos e Afloramentos de Rocha. 

4.1.6.1.10  Solos na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Como descrito anteriormente, o mapeamento dos solos da Bacia foi 
derivado do mapa de solos do Estado do Espírito Santo em escala 1:1.000.000 (IBGE, 
1987), ‘recortado’ para a Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. As 
características de cada unidade de solo deste mapeamento (por exemplo, características 
químicas e físicas e limitações agrícolas) foram determinadas com o auxílio do 
Diagnóstico e Plano Diretor das Bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
(CSMJ/HABTEC, 1997). 

A distribuição espacial dos solos encontrados na RHSMV é apresentada 
na Prancha 4.1.6.1. Logo após no Quadro 4.1.6.3, observa-se as áreas de ocorrência e 
percentual destes solos dentro de cada Unidade de Planejamento. 
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Quadro 4.1.6.3 - Solos na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Unidades de Planejamento Solos 
Área total da 

UP (Km²) 

Área de 
ocorrência 

na UP (Km²) 

Percentual 
de 

ocorrência 
na UP (%) 

Alto Sta Maria da Vitória 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

361,05 

344,67 95,46 

Cambissolo 15,47 4,29 

Argissolos Vermelho 0,90 0,25 

Médio Sta Maria da Vitória 

Cambissolo 

946,66 

484,04 51,13 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

460,17 48,61 

Rios 2,44 0,26 

Baixo Sta Maria da Vitória 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

509,54 

202,61 39,76 

Gleissolo 65,64 12,88 

Cambissolo 57,38 11,26 

NeossolosLitólicos 38,42 7,54 

Argissolos Amarelo 33,02 6,48 

GleissolosTiomórficos 32,53 6,38 

Argissolos Vermelho-
Amarelo 

27,29 5,36 

Argissolos Vermelho 16,24 3,19 

Espodossolos 16,03 3,15 

Rios 17,40 3,41 

Por meio das informações do quadro acima, observa-se a ocorrência de 
Latossolo Vermelho-Amarelo em todas as UP’s, além disso é a classe de solo com maior 
abrangência na RHSMV. Outro solo que aparece em todas UP’s é o Cambissolo, contudo 
em menor percentual, apresentando maior abrangência na UP do Médio Santa Maria da 
Vitória. 

No Alto Santa Maria da Vitória, além dos dois tipos de solos citados 
anteriomente, observa-se a ocorrência de Argissolos Vermelho em pequeno percentual 
ao oeste da Região Hidrográfica na divisa de Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio. Já 
no Baixo Santa Maria da Vitória, ocorre uma maior variedades de classes de solos, essa 
variação ocorre em direção ao litoral. Na zona litorânea verifica-se ao norte Argissolos 
Amarelos, na porção intermediária Espodossolos e ao sul Argissolos Vermelho-Amarelos. 
Ao norte desta UP verifica-se a ocorrência de Argissolos Vermelhos, Neossolos Litólicos 
e Gleissolos, já ao centro próximo das divisas de Vitória com Cariacica e Serra ocorre 
Gleissolos Tiomórficos. 
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4.1.6.1.11  Solos na Região Hidrográfica do rio Jucu 

Da mesma forma que na RHSMV, o mapeamento dos solos da RHJ foi 
derivado do mapa de solos do Estado do Espírito Santo em escala 1:1.000.000 (IBGE, 
1987), ‘recortado’ para a RHJ. As características de cada unidade de solo deste 
mapeamento (por exemplo, características químicas e físicas e limitações agrícolas) 
foram determinadas com o auxílio do Diagnóstico e Plano Diretor das Bacias dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu (CSMJ/HABTEC, 1997). 

A distribuição espacial dos solos encontrados na Região Hidrográfica do 
rio Jucu é apresentada na Prancha 4.1.6.2. Logo após no Quadro 4.1.6.4 observa-se as 
áreas de ocorrência e percentual destes solos dentro de cada UP. 
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Quadro 4.1.6.4 – Solos na Região Hidrográfica do rio Jucu 

 

Da mesma forma que na RHSMV, na RHJ, Argissolos Vermelho-Amarelos 
e Cambissolos estão presentes em todas as UP’s, sendo o Argissolo a classe de maior 
abrangência. 

Unidades de 
Planejamento 

Solos 
Área total da UP 

(Km²) 

Área de 
ocorrência 

na UP (Km²) 

Percentual 
de 

ocorrência 
na UP (%) 

Alto Jucu 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

425,0 

351,88 82,79 

Neossolos Litólicos 39,10 9,20 

Argissolos 
Vermelho-Amarelo 

22,35 5,26 

Argissolos Vermelho 6,16 1,45 

Cambissolo 5,43 1,28 

Rios 0,10 0,02 

Médio Jucu 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

713,5 

627,96 88,01 

Cambissolo 84,47 11,84 

Rios 1,04 0,15 

Neossolos Flúvicos 0,03 0,00 

Baixo Jucu 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

482,6 

172,49 35,74 

Cambissolo 164,63 34,11 

NeossolosFlúvicos 52,47 10,87 

Argissolos Amarelo 49,0 0,1 

Espodossolos 40,72 8,44 

Solos 
Indiscriminados de 

Mangue 
0,01 0,00 

Rios, Lagos 2,95 0,61 

Formate/Marinho e Costeira 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

172,9 

89,52 51,78 

NeossolosLitólicos 29,59 17,12 

Espodossolos 27,29 15,79 

Cambissolo 15,26 8,83 

Argissolos 
Vermelho-Amarelo 

9,72 5,62 

Rios 0,79 0,45 

Neossolos flúvicos 0,38 0,22 

Rio Jucu Braço Sul 

Latossolo Vermelho-
Amarelo 

389,1 

349,09 89,71 

Cambissolo 22,95 5,90 

Neossolos Litólicos 17,09 4,39 

Rios 0,01 0,00 

Neossolos Flúvicos 0,00 0,00 
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No Alto Jucu além das classes comum a todas UP’s, no sudoeste ocorre 
Neossolos Litólicos nas divisas de Domingo Martins com Alfredo Chaves e Vargem Alta, 
ainda no sudoeste na divisa com Castelo observa-se a ocorrência de Argissolos 
Vermelho-Amarelos. Já no noroeste ocorre Argissolos Vermelhos em pequenas áreas 
nas divisas com Venda Nova do Imigrante e Afonso Cláudio. 

Ao leste na UP Baixo Jucu, na zona litorânea ocorre a presença de 
Argissolos Amarelos e Espodossolos. Na porção mais intermediária desta UP verifica-se 
Neossolos Litólicos. Na UP Fomate/Marinho e Costeira próximo ao oceâno repete-se os 
Espodossolos e bem ao norte na divisa com Vitória constata-se a presença de Argissolo 
Vermelho-Amarelo, já no noroeste desta UP na divisa com Cariacica têm-se Neossolos 
Litólicos.  

4.1.6.1.12  Aptidão dos solos das Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu 

Com relação a correlação entre solos e aptidão agrícola, neste estudo, os 
Argissolos e Latossolos foram considerados de maneira geral aptos para o uso com 
lavouras em pelo menos um nível de manejo. Havendo excessões para Latossolos e 
Argissolos Vermelhos-Amarelos, que em algumas áreas por conta do relevo acentuado 
tiveram sua aptidão reduzida para pastagem plantada (e usos menos intensos) devido a 
risco de erosão e impedimentos a mecanização. Cambissolos por apresentarem uma 
combinação de pequena profundidade de solo e alta declividade foram classificados 
como inaptos para cultivo agrícola. De maneira geral, os Gleissolos foram classificados 
de aptidão regular para lavouras nos níveis B e C apresentado-se como restrita para nível 
de manejo A, o cultivo nesse tipo de solo requer atenção ao excesso de água, pois o 
mesmo apresenta o lençol freático superficial necessitando de boa drenagem para o 
cultivo. Os Epodossolos apresentam baixa fertilidade natural e suscetibilidade ao 
encharcamento, ainda assim foram classificados com aptidão restrita para níveis de 
manejo A e B e regular para o nível de manejo C, este tipo de solo nas Regiões 
Hidrográficas encontram-se na região costeira, portanto não é comum o uso agrícola, no 
entanto pode ocorrer mineração (extração de areia). Os Neossolos Flúvicos, de maneira 
geral são classificados como solos de aptidão regular para lavouras em todos os níves de 
manejo, estes solos são característicos de várzea com fertilidade média, com limitação 
por exesso de água devido ao relevo plano e proximidade a rios e córregos, portanto 
devem ser cultivados com atenção especial para a drenagem. Por fim, os Neossolos 
Litólicos e Gleissolos Tiomórficos foram classificados como inaptos para o cultivo 
agrícola, uma vez que o primeiro apresenta elevada declividade associada a pequena 
profundidade de solo e alta pedregosidade, já o segundo apresenta severas limitações 
pelo excesso de sais e de água. 

A espacialização destes solos será apresentada a seguir em dois tópicos, 
caracterizando em separado as Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e 
Jucu. 
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4.1.6.1.12.1 Aptidão dos Solos na Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória 

Na Prancha 4.1.6.3 apresenta-se classes de aptidão mapeadas para a 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. As classes predominantes no Alto e 
Médio Santa Maria da Vitória são de aptidão restrita para lavoura e pastagens (e usos 
menos intensivos como silvicultura e fruticultura). Já para o Baixo Santa Maria da Vitória, 
além da classe de aptidão restrita para lavouras aparece a classe regular para lavouras 
no nível de manejo C. A representatividade das classes de aptidão em área e percentual 
nas distintas UP’s estão expostas no Quadro 4.1.6.5. A legenda das classes de aptidão 
dos referido Quadro e Prancha é apresentada na sequencia do texto. 

De maneira geral, os solos da Região Hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória apresentam cerca de 52% dos seus solos propícios a agricultura (pertencentes 
aos grupos 1, 2, 3), 12% classificados com aptidão para pastagem plantada (e usos 
menos intensos) e 35% são solos inaptos ao uso agrícola. 

Quadro 4.1.6.5 - Classes de aptidão agrícola por Unidade de Planejamento RHSMV 

Unidades de Planejamento 
Classes de 

Aptidão 
Área total da 

UP (Km²) 

Área de 
ocorrência na 

UP (Km²) 

Percentual de 
ocorrência na 

UP (%) 

Alto Sta Maria da Vitória 

3(a) 

361,05 

312,18 86,46 

4(p) 33,39 9,25 

6 15,47 4,29 

Médio Sta Maria da Vitória 

6 

946,66 

484,04 51,13 

3 (a) 282,52 29,84 

4(p) 177,66 18,77 

Baixo Sta Maria da Vitória 

2(ab)c 

509,54 

163,17 32,02 

3(a) 159,71 31,34 

6 128,34 25,19 

1aBC 33,02 6,48 

4(p) 4,92 0,97 
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Descrição da legenda do Quadro 4.1.6.5. e Prancha 4.1.6.3 - Aptidão 
agrícola dos solos na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória: 

1aBC – Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras. 

2(a)bc – Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras. 

2(ab)c – Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras. 

3a – Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B e C 
para lavouras. 

4(p) - Solos de aptidão restrita para pastagem plantada. 

6 - Solos Inaptos para usos agrícolas 
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As principais limitações que se observam nos solos da RHSMV são 
apresentadas na Prancha 4.1.6.4 maioria dos solos apresenta, limitações agrícolas, 
referente a fertilidade e risco de erosão cerca de 45%, o que significa que, geralmente, 
estes solos podem ser utilizados para lavouras e outros usos intensivos mediante o uso 
de práticas de manejo adequadas. Para o uso intensivo com culturas anuais, estes 
problemas podem ser resolvidos mediante a aplicação de corretivos e fertilizantes e com 
a implementação de um sistema conservação do solo. Aproximadamente 31% dos solos 
possuem problemas de fertilidade associado a risco de erosão e impedimento à 
mecanização o que os torna inaptos para o uso agrícola. Em seguida, aparecem os solos 
suscetíveis à erosão e impedimentos a mecanização (16%). Os demais solos possuem 
limitações referentes fertilidade, associada a excesso de água e impedimentos a 
mecanização. Essas limitações estão relacionadas com as UP’s pode ser visualizadas no 
Quadro 4.1.6.6. 

Quadro 4.1.6.6 – Limitações dos solos por Unidade de Planejamento RHSMV 

Unidades de 
Planejamento 

Limitações [1] 
Área total da 

UP (Km²) 

Área de 
ocorrência na 

UP (Km²) 

Percentual de 
ocorrência na 

UP (%) 

Alto Sta Maria da Vitória 

F, E 

361,05 

311,28 86,22 

E, M 34,29 9,50 

F, E, M 15,47 4,29 

Médio Sta Maria da Vitória 

F, E, M 

946,66 

484,04 51,13 

F, E 282,52 29,84 

E, M 177,66 18,77 

Baixo Sta Maria da Vitória 

F, E 

509,54 

116,74 22,91 

F 114,53 22,48 

E, M 86,31 16,94 

O, M 65,64 12,88 

F, E, M 57,38 11,26 

F, O, M 48,56 9,53 

[1] Legenda:  

F: Feritilidade;  

F, E: Fertilidade, Risco e Erosão 

O, E: Excesso de Água, Impedimento para Mecanização 

F, O, M: Fertilidade, Excesso de Água, Impedimento para Mecanização 

F,E,M: Fertilidade, Risco de Erosão, Impedimento para Mecanização  
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4.1.6.1.12.2 Aptidão dos Solos na Região Hidrográfica do rio Jucu 

Na Prancha 4.1.6.5 apresenta-se classes de aptidão mapeadas para a 
Região Hidrográfica do rio Jucu. As classes predominantes na RHJ são de aptidão 
restrita para lavoura e pastagens (e usos menos intensivos como silvicultura e 
fruticultura). A representatividade das classes de aptidão em área e percentual nas 
distintas UP’s estão expostas no Quadro 4.1.6.7. De maneira geral, a Região Hidrográfica 
do rio Jucu apresenta cerca de 43% dos seus solos propícios a agricultura (pertencentes 
aos grupos 1, 2, 3), 40% classificados com aptidão para pastagem plantada (e usos 
menos intensos) e 17% são solos inaptos ao uso agrícola. 

Quadro 4.1.6.7 – Classes de aptidão agrícola por Unidade de Planejamento RHJ 

Unidades de Planejamento 
Classes de 
Aptidão [1] 

Área total da 
UP (Km²) 

Área de 
ocorrência na 

UP (Km²) 

Percentual de 
ocorrência na 

UP (%) 

Alto Jucu 

4(p) 

425,02 

227,22 53,46 

3 (a) 153,17 36,04 

6 44,53 10,48 

Médio Jucu 

4(p) 

713,50 

326,18 45,72 

3 (a) 301,77 42,29 

6 84,47 11,84 

2abc 0,03 0,00 

2(ab)c 0,02 0,00 

Baixo Jucu 

6 

482,61 

164,63 34,11 

2(ab)c 118,11 24,47 

4(p) 95,10 19,71 

2abc 52,47 10,87 

1aBC 48,96 10,14 

Formate/Marinho e Costeira 

2(ab)c 

172,87 

106,45 61,58 

6 44,86 25,95 

4(p) 15,62 9,03 

3(a) 4,46 2,58 

Formate/Marinho e Costeira bc 172,87 0,38 0,22 

Rio Jucu Braço Sul 

4(p) 

389,14 

203,24 52,23 

3 (a) 145,85 37,48 

6 40,04 10,29 

2abc 0,00 0,00 

[1] Legenda das Classes: 

1aBC – Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A para lavouras. 

2(a)bc – Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A para lavouras. 

2(ab)c – Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a para lavouras. 

3a – Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B e C para lavouras. 

4(p) - Solos de aptidão restrita para pastagem plantada. 

6 - Solos Inaptos para usos agrícolas. 
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Descrição da legenda Prancha 4.1.6.5 – Aptidão agrícola dos solos na 
Região Hidrográfica do rio Jucu: 

 

1aBC – Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras. 

2(a)bc – Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras. 

2(ab)c – Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras. 

3a – Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B e C 
para lavouras. 

4(p) - Solos de aptidão restrita para pastagem plantada. 

6 - Solos Inaptos para usos agrícolas. 
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As principais limitações que se observam nos solos da RHJ são 
apresentadas na Prancha 4.1.6.6Erro! Autoreferência de indicador não válida.. A 
maioria dos solos apresenta limitações agrícolas, referente a erosão e impedimentos a 
mecanização (45%). Em seguida, aparecem os solos suscetíveis à fertilidade e risco de 
erosão cerca de 36%, o que significa que, geralmente, estes solos podem ser utilizados 
para lavouras e outros usos intensivos mediante o uso de práticas de manejo adequadas. 
Para o uso intensivo com culturas anuais, estes problemas podem ser resolvidos 
mediante a aplicação de corretivos e fertilizantes e com a implementação de um sistema 
conservação do solo. Aproximadamente 13% dos solos possuem problemas de fertilidade 
associado a risco de erosão e impedimento à mecanização o que os torna inaptos para o 
uso agrícola. Os demais solos possuem limitações referentes fertilidade, associada a 
excesso de água e impedimentos a mecanização. Essas limitações relacionadas com as 
UP’s podem ser visualizadas no Quadro 4.1.6.8. 

Quadro 4.1.6.8 - Limitações dos solos por Unidade de Planejamento RHJ 

Unidades de 
Planejamento 

Limitações [1] 
Área Total da 

UP (Km²) 

Área de 
ocorrência na 

UP (Km²) 

Percentual de 
ocorrência na 

UP (%) 

Alto Jucu 

E, M 

425,02 

294,83 69,37 

F, E 124,66 29,33 

F, E, M 5,43 1,28 

Baixo Jucu 

F, E, M 

482,61 

164,63 34,11 

F 126,34 26,18 

E, M 95,10 19,71 

O, E 52,47 10,87 

F, O, M 40,73 8,44 

Médio Jucu 

E, M 

713,50 

326,18 45,72 

F, E 301,77 42,29 

F, E, M 84,47 11,84 

O, E 0,03 0,00 

F 0,02 0,00 

Formate/Marinho e 
Costeira 

F 

172,87 

79,16 45,79 

E, M 49,67 28,73 

F, O, M 27,29 15,79 

F, E, M 15,26 8,83 

O, E 0,38 0,22 

Rio Jucu Braço Sul 

E, M 

389,14 

220,33 56,62 

F, E 145,85 37,48 

F, E, M 22,95 5,90 

O, E 0,00 0,00 

[1] Legenda:  

F: Feritilidade;  

F, E: Fertilidade, Risco e Erosão 

O, E: Excesso de Água, Impedimento para Mecanização 

F, O, M: Fertilidade, Excesso de Água, Impedimento para Mecanização 

F,E,M: Fertilidade, Risco de Erosão, Impedimento para Mecanização  
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4.1.6.1.13  Adequação do Uso do Solo 

A adequação do uso do solo nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu foi avaliada por meio de um estudo comparativo entre a aptidão 
agrícola dos solos (metodologia descrita no capítulo anterior) e o atual uso dos solos. 

O mapa de uso atual dos solos foi elaborado por ISJN (2010), contendo as 
classes: Afloramento, Pastagem, Silvicultura, Cultura, Floresta, Urbano, Água, Alagado, 
Manguezal, Mineração, Praia, Restinga. As classes Pastagem, Silvicultura, Cultura e 
Floresta foram ‘cruzadas’ (comparadas) com as classes de aptidão dos solos, e cada 
combinação resultante foi analisada separadamente para fins de classificação quanto à 
adequação do uso dos solos (Quadro 4.1.6.9). As classes restantes, não foram avaliadas, 
pois representam usos consolidados que não possuem usos agrícolas. 

A adequação do uso do solo foi classificada em: “uso coerente” (para os 
casos em que o uso do solo condiz com a aptidão dos solos), “subutilizado” (para os 
casos em que o atual uso do solo é menos intenso do que a aptidão do solo), 
“superutilizado” (para os casos em que o uso do solo é mais intenso do que a aptidão do 
solo) e áreas de “risco” (para os casos em que o uso do solo é apenas um pouco mais 
intenso do que a aptidão, exigindo monitoramento e uso intenso de práticas 
conservacionistas). 
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Quadro 4.1.6.9 – Correlação entre classes de uso do solo, aptidão agrícola e classes de adequação 
resultantes 

Classe de Uso do 
Solo 

Classe de Aptidão do Solo 
Classe Resultante 

(Adequação do Solo) 

Afloramento 
Água 

Alagado 
Manguezal 

Praia 
Restinga 
Urbano 

Não Avaliado Sem adequação 

Pastagem 

Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras 

Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B 
e C para lavouras 

Subutilizado 

Solos de aptidão restrita para pastagem plantada Coerente 

Solos Inaptos para usos agrícolas superutilizado 

Silvicultura 

Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras 

Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B 
e C para lavouras 

Subutilizado 

Solos Inaptos para usos agrícolas Superutilizado 

Cultura 

Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras 

Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B 
e C para lavouras 

Coerente 

Solos de aptidão restrita para pastagem plantada Área de Risco 

Solos Inaptos para usos agrícolas Superutilizada 

Floresta 

Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras 

Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B 
e C para lavouras  

Solos de aptidão restrita para pastagem plantada 

Subutilizada 

Solos Inaptos para usos agrícolas Coerente 

Mineração 

Solos de aptidão boa nos níveis de manejo B, C e regular no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular nos níveis de manejo B, C e restrita no A 
para lavouras 

Solos de aptidão regular no nível de manejo C e restrito no B e a 
para lavouras 

Solos de aptidão regular para o nível de manejo A e inapto para B 
e C para lavouras 

Coerente 

Solos de aptidão restrita para pastagem plantada Área de Risco 

Solos Inaptos para usos agrícolas Superutilizada 
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4.1.6.1.13.1 Adequação do Uso do Solo da Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória 

O resultado do cruzamento das classes de uso do solo com as classes de 
aptidão para a RHSMV é apresentado no Quadro 4.1.6.10 e na Prancha 4.1.6.7. 

Quadro 4.1.6.10 - Adequação do uso do solo na Bacia Hidrográfica do rio Santa Maria e em suas 
Unidades de Planejamento  

 

Unidades de 
Planejamento  

Classe de Adequação do Uso do Solo e Percentual de ocorrência 
em cada Unidade de Planejamento  

Áreas 
subutilizadas 

Uso 
Coerente 

Áreas de 
Risco 

Áreas 
superutilizadas 

Sem 
Adequação 

[1] 

Alto Sta Maria da Vitória 13,8% 4,9% 0,8% 0,1% 0,2% 

Médio Sta Maria da Vitória 13,3% 24,1% 0,9% 12,6% 1,1% 

Baixo Sta Maria da Vitória 15,4% 2,6% 0,0% 1,1% 7,8% 

Total Região Hidrográfica 42,5% 31,6% 1,7% 13,8% 9,1% 

[1] Áreas não avaliadas (Afloramento, água, alagado, manguezal, praia, restinga, urbano). 

Praticamente metade da área da Região Hidrográfica do rio Santa Maria 
da Vitória apresenta áreas subutilizadas (42,5%), onde o uso é menos intensivo que a 
aptidão agrícola dos solos. Ainda, apresenta 31,6% com uso coerente e 9,1% sem 
adequação (usos consolidados) desta maneira totaliza em torno de 83% da área da 
Região que não apresenta usos mais intensos que a aptidão agrícolas dos solos. 

Referente as áreas superutilizadas, nota-se que a UP Médio Santa Maria 
da Vitória apresenta o maior percentual de área com usos mais intensos que a aptidão 
dos solos (12,6%). Estas áreas são formadas por solos com problemas sérios de 
conservação devido pequena profundidade e ao relevo acentuado (Cambissolos), onde 
os usos agrícolas com lavouras, pastagem e até mesmo silvicultura pode causar sérios 
problemas de erosão e degradação. Caso exista um plano de recuperação de áreas 
degradadas e/ou de preservação de áreas frágeis na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria Maria da Vitória, recomenda-se que essa Unidade deva ser estudada 
prioritariamente e em escala maior (escala local). 
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4.1.6.1.13.2  Adequação do Uso do Solo da Região Hidrográfica do rio 
Jucu 

O resultado do cruzamento das classes de uso do solo com as classes de 
aptidão para a RHJ é apresentado no Quadro 4.1.6.11 e na Prancha 4.1.6.8. 

Quadro 4.1.6.11 - Adequação do uso do solo na Bacia Hidrográfica do rio Jucu e em suas 
Unidades de Planejamento 

 

Unidades de 
Planejamento  

Classe de Adequação do Uso do Solo e Percentual de Ocorrência em 
cada Unidade de Planejamento  

Áreas 
subutilizadas 

Uso 
Coerente 

Áreas de 
Risco 

Áreas 
superutilizadas 

Sem 
Adequação

[1] 

Alto Jucu 10,5% 3,4% 2,7% 2,7% 0,2% 

Médio Jucu 14,3% 11,7% 3,5% 2,8% 0,3% 

Baixo Jucu 5,1% 5,3% 0,4% 8,8% 2,4% 

Formate/Marinho e 
Costeira 

2,7% 0,4% 0,0% 1,3% 3,5% 

Rio Jucu Braço Sul 10,2% 3,4% 3,3% 0,7% 0,2% 

Total Região 
Hidrográfica 42,80% 24,20% 9,90% 16,30% 6,60% 

[1] Áreas não avaliadas (Afloramento, água, alagado, manguezal, praia, restinga, urbano). 

Na RHJ, observa-se da mesma maneira que na RHSMV que praticamente 
metade da área (42,8%), apresenta usos menos intensos do que a classe de aptidão do 
solo observada. Cerca de 24,2% de usos coerentes dos solos e 6,6% são áreas de fins 
não agrícolas (não avaliadas), totalizando em torno de 74% com áreas que não 
apresentam  grandes preocupações quanto a degradação dos solos. 

Avaliando as áreas de risco que apresentam 9,9% da RHJ, observa-se que 
onde ocorre Latossolos Vermelho-Amarelos classificados com aptidão agrícola restrita 
para pastagem plantada, estão sendo utilizados com culturas anuais, o que representa 
uso um pouco mais intenso do que a aptidão, necessitando atenção especial nesses 
cultivos com práticas conservacionistas a fim de evitar a degradação destes solos.  

Quando avaliadas as áreas superutilizadas 16,3%, da mesma forma que 
na RHSMV, a classe de solo mais atiginda são os Cambissolos. Sendo assim, caso haja 
um plano de recuperação de áreas degradadas e/ou de preservação de áreas frágeis na 
Região Hidrográfica do rio Jucu, recomenda-se que esses tipos de solos devão ser 
estudados prioritariamente e em escala maior (escala local). Vale ressaltar que a UP que 
tem maior percentual deste tipo de solo é a do Baixo Jucu. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS 

4.2.1  Qualidade das águas superficiais 

4.2.1.1 Introdução 

A avaliação da qualidade da água superficial dos mananciais hídricos 
constitui uma etapa importante na gestão das bacias hidrográficas tendo em vista que 
oferece, juntamente com o levantamento dos usos atuais das águas e as disponibilidades 
quantitativas de água, subsídios importantes no processo decisório de Enquadramento 
dos Recursos Hídricos a ser desenvolvido em etapa posterior deste Plano de Bacia. 

A Resolução Nº 357/05 do CONAMA, buscando a melhoria da situação 
ambiental, indica que o processo de Enquadramento deve manter ou melhorar a 
qualidade atual no cenário futuro, ou seja, estabelece que a qualidade das águas no 
futuro não pode ser pior que a qualidade das mesmas atualmente. 

No intuito de caracterizar a qualidade atual das águas nas Regiões 
Hidrográficas em estudo, neste capítulo é realizada uma avaliação dos resultados de 
análises de qualidade da água da Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da 
Vitória. Os resultados dessas análises foram comparados aos padrões de qualidade da 
Resolução Nº 357/05 do CONAMA que estabelece a classificação das águas doces, 
salobras e salinas do território nacional. Também foram identificados os principais fatores 
que interferem na qualidade da água como forma de vincular a qualidade aos usos da 
água nas unidades hidrográficas em estudo. 

4.2.1.2 Dados Utilizados 

Para caracterização da qualidade da água foram consultadas as seguintes 
fontes: 

 Dados de qualidade da água do monitoramento realizado pelo IEMA; 

 Dados de monitoramento da água nos pontos de captação da Cesan; 

 Dados de duas campanhas de monitoramento realizada pelo Consórcio 
NIP&Profill no contexto do Plano de Bacia. 

Os resultados brutos do monitoramento de qualidade das águas das três 
redes de monitoramento podem ser observados nos Anexos deste relatório. Outras 
fontes de informações foram consultadas porém não foram consideradas na classificação 
dos corpos d’água pois não apresentavam uma série representativa, contendo apenas 
dados pontuais (no tempo). Entende-se que, para caracterização da qualidade da água 
com o objetivo de um futuro enquadramento, é necessária uma abrangência temporal 
que contemple, minimamente, a sazonalidade. No entanto, alguns desses estudos foram 
considerados de forma qualitativa, de modo a preencher lacunas existentes ou mesmo 
para chamar a atenção para algum fato importante relacionado à qualidade da água. 

Os Quadros 4.2.1.1 e 4.2.1.2 apresentam os pontos de monitoramento por 
fonte de dados (operadora). As Pranchas 4.2.1.1 e 4.2.1.2 apresentam a localização dos 
pontos de monitoramento considerados para caracterização da qualidade da água nas 
Regiões Hidrográficas em estudo. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.2.1 - Qualidade_Águas_Superficiais      158 
 

Quadro 4.2.1.1 – Pontos com dados de monitoramento de qualidade da água na Região 
Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória 

Operadora do 
monitoramento 

Pontos 
Identificação do 

ponto 
Série/frequência de 

amostragem 

IEMA 

Rio Santa Maria da Vitória 
 

SMV1C001 

SMV1C003 

SMV1C007 

SMV1D015 

SMV1C020 
2008-2012 

frequência trimestral 

Rio Bubu 

BUB1C001 

BUB2C005 

BUB1C010 

Rio Itanguá ITG1C002 

CESAN 

Rio Duas Bocas CESAN_01 

2008-2013 
frequência semanal 

Rio Prata CESAN_10 

Córrego Abeldt (Afl. Rio 
Possmouser pela margem 

direita) 

CESAN_11 

Rio Santa Maria da Vitória 
 

CESAN_12 

CESAN_13 

Rio São Sebastião de Cima CESAN_14 

NIP&Profill 

Rio Possmouser ASMV_PLAN-POSS 

Outubro/2013 e março/ 
2014 (sazonal) 

Rio Santa Maria da Vitória ASMV1 

Rio Duas Bocas BS-DUASBOC 

Rio Bonito MS_BONITO 

Rio Caramuru MS_CARAM-FAR 

Rio Mangaraí MS_MANGARAI-MEIO 

Rio Prata MS_PRATA 

Rio Bubu BUB1C010¹ 

Estuário 

BS_BVTA2 

BS_PASS 

BS-PORTO2 

1 Ponto BUB1C010, monitorado também pelo IEMA 
2 Nesses pontos foram realizadas análises em três profundidades: superfície, meio e fundo 
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Quadro 4.2.1.2 – Pontos com dados de monitoramento de qualidade da água na Região 
Hidrográfica do Rio Jucu 

Operadora Pontos Identitificação ponto 
Série/frequência de 

amostragem 

IEMA 

Jucu  
 

JUC2C001 

JUC2E010 

JUC2C005 

JUC2C008 

JUC1C009 

JUC1E025 

2008-2012 
frequência trimestral 

Rio Ariribi 
 

ARI1C001 

Rio Marinho 
 

MAR1C020 

MAR1C010 

Rio Formate 

FOR1C001 

FOR1C008 

FOR1C010 

FOR1C012 

FOR1C015 

CESAN 

Rio Jucu Braço Norte 
 

CESAN_02 

CESAN_03 

2008-2013 
frequência semanal 

Córrego Areinha 
 

CESAN_04 

Rio Jacarandá 
 

CESAN_05 

Ribeirão Santo Agostinho 
 

CESAN_06 

Rio Formate 
 

CESAN_07 

Rio Jucu 
CESAN_08 

CESAN_09 

NIP&Profill 

Rio Jucu FOZ_JUC 

Outubro/2013 e março/ 
2014 (sazonal) 

Rio Jucu Braço Norte AJ1 

Rio Jacarandá 
 

BJ_CLA-JAC 

Rio Chapéu 
 

MJ_CPH 

Rio Galo 
 

MJ_GAL 

Rio Melgaço 
 

MJ_MELG 

Rio Ponte 
 

MJ_PONTE 

Rio Marinho1 
 

MAR1C010 

Rio Formate1 
 

FOR1C015 

Rio Aribiri 1 ARI1C001 

Rio Fundo JBS_PEDR-FUN 

1 Ponto monitorado também pelo IEMA 
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4.2.1.3 Metodologia  

A caracterização da qualidade das águas superficiais das Regiões 
Hidrográficas em tela foi realizada de acordo com os padrões estabelecidos na 
Resolução CONAMA Nº 357/05.  

Cabe destacar que cada fonte de dados analisa parâmetros diferentes, de 
acordo com o objetivo do monitoramento. Dessa forma, procurou-se um conjunto de 
valores no qual o maior número de parâmetros fosse comum às três fontes. Além disso, 
os parâmetros foram selecionados de forma a abranger aqueles que podem ser 
relacionados aos usos do solo e da água nas regiões hidrográficas em estudo. 

De forma sucinta, os critérios considerados na seleção do conjunto de 
parâmetros a serem utilizados na classificação final da qualidade da água foram os 
seguintes: 

 Parâmetros com limites de qualidade estabelecidos na Resolução 
CONAMA Nº 357/05; 

 Parâmetros que permitam diferenciar classes de qualidade, ou seja, 
com limites diferentes para cada classe de qualidade pela Resolução 
CONAMA Nº 357/05; 

 Parâmetros que tenham relação com o uso do solo e da água na região 
hidrográfica em estudo. 

Todos os parâmetros com limites de classe estabelecidos na Resolução 
CONAMA Nº 357/05 e que na Fase B do Plano foram considerados para o 
enquadramento, foram classificados. Assim, a presente classificação da qualidade da 
água foi realizada considerando os seguintes parâmetros1: 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), 
Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Turbidez, além de 
parâmetros relacionados a metais e agrotóxicos. 

Destes, apenas a turbidez e os parâmetros relacionados a metais e 
agrotóxicos não foram utilizados para subsidiar a decisão do enquadramento.  

Para cada parâmetro (de cada ponto), todas as análises foram 
classificadas conforme limites estabelecidos na CONAMA Nº 357/05. O parâmetro 
recebeu então a classificação na qual no mínimo 85% das análises atende os limites da 
classe, ou seja, refere-se ao percentil 85 do conjunto amostral de cada parâmetro. Para o 
caso do monitoramento realizado pelo Plano de Bacia que contempla apenas duas 
amostras utilizou-se o valor em que a qualidade da água se mostrou mais reduzida para 
classificação. 

                                       

1 Cabe ressaltar que os parâmetros DBO e turbidez não possuem classificação para águas salinas e salobras 
de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005. 
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Os parâmetros especiais, característicos de contaminação por agrotóxicos 
e os metais pesados, foram observados junto os dados de monitoramento da CESAN, 
bem como foram monitorados nas campanhas realizadas pelo Consórcio.  

A CESAN realiza o monitoramento de parâmetros indicadores de utilização 
de agrotóxicos em todos os seus pontos de captação anteriormente apresentados no 
Quadro 4.2.1.1 e Quadro 4.2.1.2. Sendo os seguintes parâmetros monitorados: 

 
 1,1DCEte ug/L  Cloroben ug/L  BAC  cel/mL  CN451  cel/mL 

 1,2DCEta ug/L  CHCL3 ug/L  BENTAZON ug/L  CN628  cel/mL 

 1,2DCBen ug/L  CLORPFOS ug/L  C6H6 ug/L  CN639  cel/mL 

 1,2DCEte ug/L  COR(AP)  UC  Benzidin ug/L  CN276  cel/mL 

 1,4DCBen ug/L  COR(VER)  UC  B_a_ANT ug/L  CN458  cel/mL 

 2,4D ug/L  Criseno ug/L  B_a_PIR ug/L  CN621  cel/mL 

 2,4Diclo ug/L  CRY    cel/mL  B_b_FLU ug/L  CN191  cel/mL 

 2,4,5T ug/L  CN519B  cel/mL  B_ghi_PE ug/L  CN641  cel/mL 

 2,4,5TP ug/L  CN618  cel/mL  B_k_FLU ug/L  CN43  cel/mL 

 2,4,6Tri mg/L  CN157  cel/mL  BPCs ug/L  CN17  cel/mL 

 2ClorFen ug/L  CN600  cel/mL  Bio5  mm3/L  CN194  cel/mL 

 ACENAFTL ug/L  CN67  cel/mL  Carbaril ug/L  CN283  cel/mL 

 ACENAFTE ug/L  CN273  cel/mL  CARBOFUR ug/L  CN606  cel/mL 

 ACRIL ug/L  CN440A  cel/mL  CHL    cel/mL  CN36  cel/mL 

 ALACLOR ug/L  CN98  cel/mL  CHR    cel/mL  CN95  cel/mL 

 ALC_tot mg 
CaCO3/L 

 CN102  cel/mL  CN(liv) mg CN/L  CN152  cel/mL 

 ALDICARB ug/L  CN270  cel/mL  CN(tot) mg CN/L  CN235  cel/mL 

 ALDRIN ug/L  CN346  cel/mL  ClorVini ug/L  CN613  cel/mL 
 ANTRACEN ug/L  CN347  cel/mL  CRL mg Cl/L  CN614  cel/mL 

 ATRAZINA ug/L  CN265  cel/mL  CRT mg Cl/L  CN624  cel/mL 

No que se refere a Rede de Monitoramento operada pelo Consórcio no 
âmbito do Plano os parâmetros relacionados a agrotóxicos foram monitorados nos 
seguintes pontos: 
 
Região Hidrográfica do Rio Jucu Região Hidrográfica do Rio Santa Maria da 

Vitória 

 AJ1  ASMV_PLAN-POSS 

 JBS_PEDR-FUN  ASMV1 

Os parâmetros no âmbito da rede de monitoramento do Plano foram os 
seguintes: 2-Clorophenol, 2-Nitrophenol, Phenol, 2,4-Dimethylphenol,2,4-Dichlorophenol, 
2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 
Pentaclorophenol, 4-Nitrophenol, Atrazina, Demeton (Demeton-O + Demeton-S),Malation, 
Paration, ethyl, Paration, methyl, Simazina,Disulfotan, Diazinon, 1,1-dichloroetheno, 1,2-
dichloroetano, 2,4,5-T, 2,4,5-TP, 2,4-D, Alacloro, Aldrin + dieldrin, Clordano (cis + trans), 
DDT, Diclorometano, Dodecacloro pentaciclodecano, Endossulfan (a + b + sulfato), 
Endrin, Heptacloro epóxido + heptacloro, Hexaclorobenzeno, Lindano, Metolacloro, 
Metoxicloro, Tetracloreto de carbono, Tetracloroeteno, Triclorobenzeno, Tricloroeteno, 
Glifosato, Acrilamida, Benzidina, Carbaril, Estireno, Gution, Indeno(1,2,3-cd)pireno, 
Toxafeno, Trifluralina. 
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Quanto aos metais, a CESAN realiza o monitoramento da concentração 
dos seguintes parâmetros: Al, Al(Dis), Sb, As, Ba, Cd, Pb, Cu, Cu (Dis), Cr, Mn, Hg, Ni, 
Ag e Se. 

 O monitoramento de metais é realizado pela CESAN em todos os pontos 
de captação na RHJ e no ponto de captação CESAN 12 na RHSMV.  

Nos pontos relacionados abaixo foram realizadas análises de metais pela 
Rede de Monitoramento operada pelo Consórcio (Cr, Hg, Cd, As,  Fe,  Cu, Zn e Pb): 

Região Hidrográfica do rio Jucu Região Hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória 

 FOZ_JUC  BS_BVTA 

 MAR1C010  BS_PASS 

 FOR1C015  BS_PORTO 

 ARI1C001  BS_DUASBOC 

  BUB1C010 
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4.2.1.4 Resultados da qualidade atual da água 

4.2.1.4.1 Região Hidrográfica do rio Jucu 

Dados IEMA 

O Quadro 4.2.1.3 apresenta a classificação dos parâmetros dos pontos 
monitorados pelo IEMA.  

Quadro 4.2.1.3 – Classificação dos pontos monitorados pelo IEMA na Região Hidrográfica do rio 
Jucu 

 

Conforme análise dos dados de monitoramento do IEMA, da montante até 
o ponto localizado mais a foz do rio Jucu (do ponto JUC2001 até JUC1E025) os 
parâmetros de qualidade que se apresentam mais comprometidos são Fósforo e 
Coliformes Termotolerantes. Por outro lado, os parâmetros N(NH3) e OD apresentam 
melhor qualidade (Classe 1). Os cursos de água localizados na UP Formate-Costeira 
apresentam reduzida qualidade da água se comparados com as demais UP’s da RHJ. No 
rio Ariribi, todos os parâmetros considerados na classificação apresentaram Classe 4. 
Conforme o monitoramento no rio Formate, os parâmetros OD, Fósforo e Coliformes 
Termotolerantes comprometem a qualidade da água em todos os pontos monitorados. 
Situação semelhante é observada no rio Marinho. 

Cabe destacar que, conforme monitoramento realizado em cumprimento à 
condicionante de LO de um empreendimento no rio Marinho, foram identificados 
Alumínio, Ferro, Manganês e Zinco em concentrações de Classe 3 e 4. Os dados, 
fornecidos pelo IEMA, são de oito campanhas de monitoramento realizadas em quatro 
pontos entre novembro de 2010 e dezembro de 2012. Os Quadros 4.2.1.4 a 4.2.1.7 
apresentam os percentuais das análises em cada classe para cada um dos quatro 
pontos. 
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Quadro 4.2.1.4 - Monitoramento metais no Ponto 1 (357026E; 7743726N) 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Alumínio dissolvido 50% 
  

50% 

Cádmio total 100% 
   

Chumbo total 100% 
   

Cobre dissolvido 100% 
   

Cromo total 100% 
   

Ferro dissolvido 
  

100% 
 

Manganês total 50% 
 

50% 
 

Mercúrio total 100% 
   

Níquel total 100% 
   

Zinco total 100% 
   

Quadro 4.2.1.5 - Monitoramento metais no Ponto 2 (356937E; 7743604N) 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Alumínio dissolvido 50%   50% 

Cádmio total 100%    

Chumbo total 100%    

Cobre dissolvido 100%    

Cromo total 100%    

Ferro dissolvido 22%   88% 

Manganês total 50%  50%  

Mercúrio total 100%    

Níquel total 100%    

Zinco total 87%  13%  

Quadro 4.2.1.6 - Monitoramento metais no Ponto 3 (357130E; 7743794N ) 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Alumínio dissolvido 37%   63% 

Cádmio total 100%    

Chumbo total 100%    

Cobre dissolvido 100%    

Cromo total 100%    

Ferro dissolvido 22%   88% 

Manganês total 100%    

Mercúrio total 100%    

Níquel total 100%    

Zinco total 100%    
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Quadro 4.2.1.7 - Monitoramento metais no Ponto 4 (357131E; 7743798N) 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Alumínio dissolvido 37%  13% 50% 

Cádmio total 100%    

Chumbo total 100%    

Cobre dissolvido 100%    

Cromo total 100%    

Ferro dissolvido    100% 

Manganês total 50%  50%  

Mercúrio total 100%    

Níquel total 100%    

Zinco total 75%  25%  

Todos os pontos apresentaram teores de Alumínio Dissolvido 
característicos de Classe 4 em pelo menos 50% das amostras coletadas. Outro 
parâmetro em que foram verificados elevados teores (Classes 3 e 4) foi o Ferro 
Dissolvido. Também foram observadas concentrações de Zinco e Manganês em Classes 
3 e 4. 

Dados CESAN 

Observa-se no Quadro 4.2.1.8 que o parâmetro N(NH3) apresenta valores 
dentro dos limites para Classe 1, assim como a DBO na maioria dos pontos amostrados à 
exceção do ponto CESAN 4. O Fósforo apresenta-se como Classe 1 em 3 pontos 
(CESAN 1, CESA 7 e CESAN 8), Classe 2 em outros 3 pontos (CESAN 2, CESAN 3, 
CESAN 5), Classe 3 para o ponto CESAN 6 e Classe 4 nos pontos CESAN 4 e CESAN 9. 

Em relação ao parâmetro Turbidez, os dados disponíveis são as máximas, 
médias e mínimas mensais medidas na entrada da ETA. Para fins de classificação desse 
parâmetro, foram consideradas as médias mensais. Em três dos cinco pontos com 
medição do parâmetro Turbidez na RHJ, a Turbidez (média mensal) apresentou-se como 
Classe 2; o ponto localizado no rio Jacarandá (CESAN_5) apresentou Turbidez 
característica de Classe 1 e em apenas um ponto (CESAN_4), no rio Jucu Braço Norte, a 
Turbidez apresentou concentração dentro dos limites da Classe 4. 

Quadro 4.2.1.8 – Classificação dos pontos monitorados pela CESAN 

 
*O Sistema Jucu/Rio Jucu recebe água de dois mananciais diferentes e a Turbidez é medida na entrada da ETA, após 
mistura da água dos dois mananciais. Dessa forma, a Turbidez medida não corresponde à Turbidez no Rio Jucu. 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.2.1 - Qualidade_Águas_Superficiais      168 
 

O OD apresentou valores acima da Classe 1 nos pontos CESAN 5 (Classe 
4), CESAN 3 (Classe 3) e CESAN 9 (Classe 2). Nos demais pontos o parâmetro ficou 
dentro dos limites estabelecidos para Classe 1. Cabe destacar que nessa classificação 
não foi considerado o parâmetro Coliformes Termotolerantes pois este não faz parte do 
conjunto de parâmetros monitorados pela CESAN em seus pontos de captação. 

Foram observados os dados de monitoramentos de parâmetros 
relacionados à agrotóxicos efetuados pela CESAN em todos os seus pontos de captação 
de água bruta (descritos anteriormente no item 4.2.1.3), em que não foram observadas 
concentrações abaixo do limite estabelecido pela Res. CONAMA 357/2005. 

Quanto ao monitoramento de metais que a CESAN realiza em todos os 
pontos de captação da RHJ,  apenas os índices de ferro dissolvido encontram-se em 
Classe 4 na maioria dos monitoramentos realizados. Os outros metais verificados 
(Cádmio, Cromo, Chumbo e demais relacionados no item 4.2.1.3 acima) se mantiveram 
abaixo do limite da Classe 1. 

Dados Profill&Nip 

Com exceção do parâmetro Fósforo, os demais monitoramentos na Região 
Hidrográfica do rio Jucu realizados pela Profill&Nip apresentaram características de 
qualidade de Classe 1, conforme se observa no Quadro abaixo. 

Quadro 4.2.1.9 – Classificação dos pontos monitorados por Profill&Nip na Região Hidrográfica do 
Rio Jucu 

 

No contexto do Plano, ainda foram realizadas duas campanhas de 
monitoramento de metais no pontos  MAR1C010, FOZ-JUCU e ARI1C001 (todos 
localizados em águas salobras) e FOR1C015 pela Profill&Nip. Os metais monitorados 
foram: Arsênio, Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Zinco, Cromo, Ferro e Cobre. 

No ponto MAR1C010, nas duas campanhas realizadas, Arsênio, Cádmio, 
Chumbo, Mercúrio, Zinco e Cromo apresentaram concentraçães inferiores ao limite da 
Classe 1. Para o parâmetro Cobre, na primeira campanha a concentração foi carcterística 
de Classe 1 mas na segunda campanha a concentração ficou em Classe 4. O parâmetro 
Ferro apresentou características de Classe 4 nas duas camapanhas realizadas. 

Nos pontos FOZ-JUCU, ARI1C001 e FOR1C015, o parâmetro Ferro 
apresentou concentrações características de Classe 3 nas duas campanhas. Nesses 
pontos, a concentração dos demais parâmetros foi característica de Classe 1. 
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Nos pontos ASMV_PLAN-POSS e  JBS_PEDR-FUN da RHJ foram 
realizadas duas campanhas de monitoramento com  parâmetros característicos de 
agrotóxicos. Para os parâmetros monitorados com limites de concentração estabelecidos 
na Resolução CONAMA Nº 357/2005, as concentrações identificadas foram inferiores aos 
limites da Classe 1 para ambos os pontos. 

A Figura 4.2.1.1 apresenta os pontos com informações de monitoramento 
das três fontes consideradas (CESAN, IEMA e Profill&Nip) com a classificação resultante 
da caracterização da qualidade da água por parâmetro conforme metodologia descrita. 
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4.2.1.4.2 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Dados IEMA 

Conforme análise dos dados de monitoramento do IEMA (Quadro 
4.2.1.10), o parâmetro que mas compromete a qualidade da água no rio Santa Maria da 
Vitória refere-se aos Coliformes Termotolerantes, seguido de DBO e Turbidez. No 
entanto, os parâmetros N(NH3) e OD apresentam-se com boa qualidade (Classe 1). 

Quadro 4.2.1.10 – Classificação dos pontos monitorados pelo IEMA na Região Hidrográfica do Rio 
SMV 

 

No rio Bubu, os parâmetros DBO, Fósforo, OD e Coliformes 
Termotolerantes prejudicam a qualidade da água apresentando concentrações de Classe 
4. Por outro lado, os parâmetros N(NH3) e Turbidez corroboram para a melhora na 
qualidade da água no rio Bubu, apresentando concentrações de Classe 1. Já nos pontos 
BUB2C005, BUB1C010 e ITG1C002, pelo menos algumas das análises do parâmetro OD 
apresentaram concentrações abaixo das concentrações estabelecidas para Classe 4 (OD 
≥ 2 mg O2/L). No rio Itanguá, a situação de qualidade da água pode ser considerada mais 
crítica pois todos os parâmetros apresentaram concentrações de Classe 4. 

Complementarmente foram analisados os monitoramentos de qualidade 
das águas realizados na área de influência da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Rio 
Bonito, uma das principais barragens da RHSMV em conjunto com a Barragem do rio 
Duas Bocas. A CESAN monitora a qualidade da água a jusante da Barragem de Duas 
Bocas e seus resultados são apresentados a seguir no sub-item “Dados CESAN”. 

No que se refere a PCH Rio Bonito (localizada na UP Médio SMV a jusante 
(cerca de 10,2 km) da sede de Santa Maria de Jetibá)), as Figuras 4.2.1.2 e 4.2.1.12 
apresentam a localização dos pontos de amostragem com base na hidrografia vetorizada 
e a partir de imagem de satélite (datada em abril de 2013), respectivamente. O ponto 1, o 
qual não é mostrado na imagem de satélite, localiza-se a aproximadamente 7 km à 
montante do ponto 7. 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.2.1 - Qualidade_Águas_Superficiais      172 
 

 

Figura 4.2.1.2 – Localização dos pontos de amostragem com base na hidrografia local. 

 
Figura 4.2.1.3 – Localização dos pontos de amostragem da PCH a partir de imagem de satélite  

Fonte: Software Google Earth. Data: abril de 2013. 
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O Quadro 4.2.1.11 apresenta os resultados da concentração dos 
parâmetros de qualidade da água e a classificação dos mesmos conforme a Resolução 
CONAMA 357/2005, para os sete pontos monitorados pela PCH Rio Bonito. Os valores 
apresentados no referido Quadro são referentes ao percentil 85% e correspondem ao 
monitoramento bimestral do período de outubro de 2008 a agosto de 2009 (6 amostras 
por ponto monitorado). Em suma, destaca-se que o fósforo e os coliformes 
termotolerantes destacam-se com as piores concentrações de qualidade. 

Quadro 4.2.1.11 – Resultados do percentil 85% da concentração dos parâmetros e as Classes 
conforme a Resolução CONAMA 357/2005 

Pontos/Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Coliformes Termotolerantes (NPM/100ml) 16000,00 1337,50 2272,50 6625,00 166,50 5050,00 1175,20 

OD (mg/l) 7,00 8,90 7,73 8,30 9,08 8,95 9,43 

DBO (mg/l) 3,10 1,73 3,38 4,03 2,90 2,98 3,33 

Turbidez (UTN) 47,03 11,43 20,20 44,40 11,63 24,25 13,25 

Cor (mg Pt/L) 120,25 42,00 74,50 155,00 38,50 98,00 48,75 

Clorofila a (ug/L)   1,35 4,94 4,57 1,37 4,50 7,09 11,10 

Nitrato (mg/l) 1,05 0,68 0,80 1,23 0,65 0,85 0,73 

Sólidos Suspensos (mg/l)  24,75 6,68 7,68 12,62 9,85 8,60 7,93 

Nitrito (mg/l) 0,02 0,01 0,09 0,02 0,01 0,02 0,02 

Condutividade (uS/cm) 60,25 59,75 53,50 57,75 63,25 65,50 60,25 

Nitrogênio Amoniacal (mg/l) 0,87 0,72 0,94 0,87 0,97 0,68 0,91 

Fósforo (mg/l) 0,09 0,02 0,01 0,03 0,03 0,06 0,03 

pH 7,45 7,57 7,24 7,43 8,18 8,11 8,09 

Legenda (CONAMA 357/2005) 

Classe 1 Classe 2 

Classe 3 Classe 4 

Sem Classificação  

No âmbito deste período de amostragem (out/2008 a ago/2009) observa-
se parâmetros monitorados em menor frequência e que portanto não puderam ser 
classificados conforme o percentil 85%. Neste sentido, destaca-se, em especial, a 
presença de fenóis no ponto 1 na campanha de dezembro/2008 em concentração 
características de Classe 4 Na campanha de junho/2009, o teor de fenol detectado junto 
ao ponto era característico de Classe 1. Fenóis são encontrados em agrotóxicos, sendo 
que possivelmente a campanha de dez/2008 coincidiu com época de aplicação de algum 
agrotóxico que posteriormente alcançou as águas da Barragem Rio Bonito.  

Outros monitoramentos foram observados com base no texto dos 
Pareceres emitidos pela CGA/IEMA, dentre os quais foi constatado um valor 
relativamente alto para o parâmetro cianobactérias no ponto 2 (17.788ind/mL) no 
monitoramento realizado em novembro de 2010. Destaca-se que o ponto 2 foi 
classificado como eutrófico pelo relatório trata do IET (Índice do Estado Trófico) para esta 
campanha. Entretanto não foram obtidas informações sobre o IET nos demais pontos e 
períodos de monitoramento. 
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Dados CESAN 

O Quadro 4.1.2.12 apresenta a classificação segundo a Res. CONAMA 
357/2005 das séries monitoradas dos pontos situados junto aos manancias de captação 
de água da CESAN. Observa-se que os parâmetros de N(NH3), DBO e OD apresentam-
se dentro dos limites da Classe 1 em todos os pontos monitorados a exceção foi o 
parâmetro de Fósforo que apresentou valores para Classe 3.   

Em relação ao parâmetro Turbidez, os dados disponíveis são as máximas, 
médias e mínima mensais medidas na entrada da ETA. Para fins de classificação desse 
parâmetro, foram consideradas as médias mensais. Dessa forma, o parâmetro Turbidez 
apresentou-se como Classe 1 no Rio da Prata (CESAN_10), no Alto Rio Possmouser 
(CESAN_11) e no Rio Santa Maria da Vitória (CESAN_12); no entanto, no ponto 
CESAN_14  também localizado no Rio Santa Maria da Vitória, a Turbidez apresentou 
valores característicos acima da Classe 3.  

Nessa classificação não foi considerado o parâmetro Coliformes 
Termotolerantes pois não faz parte do conjunto de parâmetros monitorados pela CESAN. 

Quadro 4.2.1.12 – Classificação dos pontos monitorados pela CESAN na Região Hidrográfica do 
rio SMV 

 
*Nos sistemas Duas Bocas e Santa Maria, a Turbidez é analisada na entrada da ETA, após a água percorrer vários 
quilômetros. Assim, o resultado do parâmetro Turbidez não correponde à Turbidez no ponto de captação. 

 

Foram observados os dados de monitoramentos de agrotóxicos efetuados 
pela CESAN em todos os seus pontos de captação de água bruta, em que não foram 
observadas concentrações acima do limite Classe 1 estabelecido pela Res. CONAMA 
357/2005. 

O monitoramento de metais é realizado no ponto CESAN 12, o qual refere-
se a última captação no rio SMV. Os resultados indicam que os índices de ferro 
dissolvido encontram-se acima dos limites da Classe 3 na maioria dos monitoramentos 
realizados. Os outros metais verificados (Cádmio, Cromo e Chumbo) se mantiveram 
abaixo do limite da Classe 1. 
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Dados Profill&Nip 

Nos pontos da Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 
monitorados pelo Consórcio Profill&Nip (Quadro 4.2.1.13), o parâmetro que apresenta  
maior limitação aos usos da água configura-se no Fósforo. Os demais parâmetros 
monitorados apresentaram características de qualidade de Classes 1 e 2 em todos os 
pontos monitorados na RHSMV, à exceção do Nitrogênio Amoniacal junto ao Canal da 
Passagem. 

Quadro 4.2.1.13 – Classificação dos pontos monitorados por Profill&Nip na Região Hidrográfica do 
Rio SMV 

 

No contexto do Plano, foram realizadas duas campanhas de 
monitoramento de metais nos pontos  BS_BVTA, BS_PASS, BS_PORTO  
BS_DUASBOC e BUB1C010 pelo Consórcio Profill&Nip. Os metais monitorados foram: 
Arsênio, Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Zinco, Cromo, Ferro e Cobre.  Nos pontos 
BS_BVTA, BS_PASS e BS_PORTO  todos os metais monitorados apresentaram limites 
inferiores aos limites da Classe 1. Destaca-se que esses pontos apresentam águas 
salobras ou salinas. Por sua vez, no ponto BS_DUASBOC, em uma campanha de 
amostragem o parâmetro Cádmio ficou em Classe 3 e nas duas campanhas realizadas a 
concentração de Ferro apresentou padrão Classe 3. 

Nos pontos ASMV_PLAN-POSS e ASMV1 foram realizadas duas 
campanhas de monitoramento com  parâmetros característicos de agrotóxicos. Para 
todos os parâmetros monitorados com limites de concentração estabelecidos na 
Resolução CONAMA Nº 357/2005, as concentrações identificadas foram inferiores aos 
limites da Classe 1 para ambos os pontos. 

A Figura 4.2.1.4 abaixo apresenta os pontos com informações de 
monitoramento das três fontes consideradas (CESAN, IEMA e Profill&Nip) com a 
classificação resultante da caracterização da qualidade da água conforme metodologia 
descrita. 

(1)Água Salobra e (2) Água Salina 
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4.2.1.5 Análise da sazonalidade das classes de qualidade nas Regiões 
Hidrográficas 

 Metodologia 

No item 3.1 do presente Relatório RT2 foi apresentada a série de médias 
mensais vazões entre os anos de 1968 e 2005 da Estação Fluviométrica Fazenda 
Jucuruaba – constante no Sistema Nacional de Informações Hidrológicas (SNIRH) sob o 
código 57230000. A referida estação está localizada no rio Jucu, no município de Viana 
Essa série foi utilizada para determinar a sazonalidade hidrológica das Regiões 
Hidrográficas. A análise do hidrograma demonstrou que o período de vazões altas 
encontra-se de novembro a abril (período úmido) e o período de vazões baixas situa-se 
de maio a outubro (período seco). 

A sazonalidade das concentrações foi avaliada com base nesses períodos 
(úmido e seco), considerando-se a média e o desvio padrão para cada período e os 
limites das Classes da Resolução CONAMA 357/2005, a partir de análise de gráficos do 
tipo boxplot.   

Cabe destacar que não foram aplicados testes estatísticos em função do 
pequeno tamanho das amostras (em média 8 valores amostrados por ponto em cada 
período). Deste modo, optou-se por utilizar as médias e desvios padrões pois 
representam uma medida tendência central e a respectiva variabilidade de um conjunto 
de valores que permitem capturar a sua distribuição de forma mais ampla. 

 Parâmetros Considerados 

Parâmetros da CONAMA Nº 357/2005 utilizados para subsidiar o 
enquadramento (OD, P total, DBO, Coliformes Termotolerantes, NH4) além de turbidez. 

 Pontos de Monitoramento Considerados: 

Foram considerados todos os pontos de monitoramento da rede do IEMA e 
da rede da CESAN. Devido à baixa representatividade (uma campanha por período), os 
dados do monitoramento realizado pelo Consórcio no âmbito do Plano de Bacia não 
foram considerados na análise da sazonalidade.  

 Análise dos resultados considerando-se a sazonalidade 

A seguir apresenta-se os resultados por Região Hidrográfica e por 
parâmetro. 
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Região Hidrográfica do rio Jucu 

Dados IEMA 

A Figura 4.2.1.5 apresenta a média e o desvio padrão de Oxigênio 
Dissolvido calculado considerando os resultados de qualidade do período seco (de maio 
a outubro) e do período úmido (novembro a abril) para os pontos monitorados no rio 
Jucu.  

Em todos os pontos com monitoramento de OD nos dois períodos (seco e 
úmido), a concentração do parâmetro foi levemente maior no período seco em relação ao 
período úmido. Todas as concentrações, independentemente do período considerado, 
são características de Classe 1. Assim, conclui-se que o OD não apresenta variação 
sazonal de classe de qualidade, mantendo-se em Classe 1 ao longo dos dois períodos. 
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Figura 4.2.1.5 – Sazonalidade de OD nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu (JUC1E025), 
Jucu Braço Norte (JUC2C001 e JUC2E010) e Jucu Braço Sul (JUC2C005, JUC2C008 e 

JUC1C009) 

Nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Formate (Figura 4.2.1.6), o 
comportamento do parâmetro OD em relação aos períodos úmido e seco difere entre os 
pontos monitorados, ou seja, não há uma tendência geral para o OD no rio Formate. No 
ponto FOR1001, a concentração de OD é maior nos períodos secos do que nos períodos 
úmidos, implicando inclusive em alteração de classe de um período para outro (Classe 1 
no período seco e Classe 3 no período úmido). Para os demais pontos, a concentração 
de OD é sempre maior no período úmido do que no período seco. 

Os dois pontos monitorados pelo IEMA no rio Marinho apresentaram 
comportamento idêntico, ou seja, maiores concentrações de OD nos meses secos e 
menores concentrações nos meses úmidos. Nos dois pontos, no entanto, não há 
sazonalidade na classe de OD, que se apresenta em classe 4 em ambos os pontos e 
períodos. 

No ponto ARI1C001 (rio Aribiri), o comportamento do parâmetro OD é 
similar ao apresentado pelos pontos do rio Marinho. 
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Figura 4.2.1.6– Sazonalidade de OD nos pontos monitorados pelo IEMA nos rios Formate, Aribiri e 
Marinho. 

Em relação ao nitrogênio amoniacal nos pontos com monitoramento do rio 
Jucu (Figura 4.2.1.7), a diferença de concentração entre os dois períodos é insignificante 
no contexto das classes de qualidade da Resolução CONAMA Nº 357/2005. Em ambos 
os períodos, a concentração de nitrogênio amoniacal é característica de Classe 1. 
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Figura 4.2.1.7 – Sazonalidade de NH4 nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu 
(JUC1E025), Jucu Braço Norte (JUC2C001 e JUC2E010) e Jucu Braço Sul (JUC2C005, 

JUC2C008 e JUC1C009) 

No rio Formate há uma clara tendência de sazonalidade para as classes 
do parâmetro nitrogênio amoniacal. No período seco, o parâmetro apresenta 
concentrações características de Classe 2 e no período úmido concentrações de Classe 
1 (Figura 4.2.1.8). Exceção a esse fato é o ponto FOR1C001 no qual não se verifica 
sazonalidade em relação ao parâmetro pois em ambos os períodos a concentração de 
nitrogênio amoniacal permanece característica de Classe 1. 
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No ponto ARI1C001 (rio Aribiri) a tendência é a mesma daquela verificada 
no rio Formate, ou seja, ao parâmetro nitrogênio amoniacal apresenta sazonalidade, com 
valores de Classe 3 no período seco e de Clase 2 no período úmido. 

No rio Marinho, os dois pontos monitorados apresentam maiores 
concentrações de nitrogênio amoniacal no período seco do que no período úmido. Essa 
alteração da concentração altera a classe de qualidade sendo que no período seco a 
concentração é de Classe 3 e no período úmido é Classe 1. Assim, pode-se afirmar que 
há sazonalidade do parâmetro nitrogênio amoniacal nos afluentes monitorados do Rio 
Jucu. 
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Figura 4.2.1.8 – Sazonalidade de NH4 nos pontos monitorados pelo IEMA nos rios Formate, Aribiri 
e Marinho. 

Nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu, o comportamento do 
parâmetro DBO em relação aos períodos úmido e seco não apresentam uma tendência 
geral, ou seja, há variação de comportamento entre os pontos monitorados no que se 
refere ao parâmetro DBO. No entanto, pode-se afirmar a inexistência de sazonalidade da 
classe, tendo em vista que todas as concentrações médias, incluindo os dois períodos, 
apresentam características de Classe 1 (ou minimamente acima desta, no caso do ponto 
JUC2C008 – período úmido) (Figura 4.2.1.9). 
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Figura 4.2.1.9 – Sazonalidade de DBO nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu 
(JUC1E025), no rio Jucu Braço Norte (JUC2C001 e JUC2E010) e no rio Jucu Braço Sul 

(JUC2C005, JUC2C008 e JUC1C009) 

Nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Formate, evidência de que não 
há sazonalidade de classe clara. Embora haja diferenças de concentração entre os 
períodos, com concentrações maiores no período seco do que no período úmido, as 
concentrações em ambos os períodos permanecem em Classe 4 no ponto FOR1C001 
(figura a seguir) e em Classe 3 nos demais pontos (Figura 4.2.1.10). 
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Figura 4.2.1.10 – Sazonalidade de  DBO nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Formate  

No ponto monitorado no rio Aribiri (ARI1C001), a concentração de DBO é 
maior no período seco do que no período úmido. Essa variação entre períodos, no 
entanto, não significa sazonalidade da classe do parâmetro pois para ambos os períodos 
as concentrações são características de Classe 4. O mesmo comportamento é 
apresentado pelos dois pontos no rio Marinho: maiores concentrações de DBO nos 
período seco do que no úmido, sendo que em ambos os perídos a classe permanece 3. 
Assim, pode-se afirmar que não há evidências de sazonalidade das classes de DBO nos 
afluentes (rio Aribiri e rio Marinho) (Figura 4.2.1.11). 
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Figura 4.2.1.11 – Sazonalidade de DBO nos pontos monitorados pelo IEMA nos rios Formate, 
Aribiri e Marinho. 

No monitoramento de fósforo total nos pontos do rio Jucu (Figura 4.2.1.12), 
há uma tendência geral de maiores concentrações de fósforo no período úmido em 
relação ao período seco, exceto no ponto JUC1C009 em que a concentração é maior no 
período seco do que no período úmido. Em todos os pontos monitorados há, inclusive, 
variação de classe de qualidade entre os períodos considerados, isto é, há sazonalidade 
de classes para o parâmetro fósforo total no rio Jucu. 
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Figura 4.2.1.12 – Sazonalidade de Fósforo Total nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu 
(JUC1E025), no rio Jucu Braço Norte (JUC2C001 e JUC2E010) e no rio Jucu Braço Sul 

(JUC2C005, JUC2C008 e JUC1C009) 

Nos pontos do Rio Marinho, verifica-se que as concentrações médias são 
maiores no período seco do que no período úmido sem, no entanto, alterar a classe de 
qualidade (acima de Classe 3). Assim, o parâmetro Fósforo Total não apresenta o efeito 
de sazonalidade no Rio Marinho. O mesmo acontece com o ponto de monitoramento do 
Rio Aribiri: maiores concentrações de fósforo total no período seco do que no período 
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úmido sem alteração de classe (acima de Classe 3), ou seja, sem sazonalidade (Figura 
4.2.1.13). 
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Figura 4.2.1.13 – Sazonalidade de Fósforo Total nos pontos monitorados pelo IEMA nos rios Aribiri 
e Marinho. 

No âmbito do rio Formate também foram observados níveis de fósforo 
maiores nos monitoramentos do período seco, no entanto não há sazonalidade de classe 
uma vez que as médias dos dois períodos se mantém em Classe 4 (Figura 4.2.1.14). 
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Figura 4.2.1.14 – Sazonalidade de Fósforo Total nos pontos monitorados pelo IEMA no rio 
Formate. 

Nos pontos com monitoramento no rio Jucu, há uma tendência de Turbidez 
maior no período úmido do que no período seco (Figura 4.2.1.15). Essa variação de 
concentração entre os períodos considerados não altera a classe de qualidade da água, 
que permanece em Classe 1 nos dois períodos (no ponto JUC2C008, no período úmdio, 
a concentração ultrapassa um pouco o limite de Classe 1). Assim, conclui-se que não há 
sazonalidade para o parâmetro Turbidez no rio Jucu, em termos de classe. 
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Figura 4.2.1.15 – Sazonalidade de Turbidez nos pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu 
(JUC1E025), no rio Jucu Braço Norte (JUC2C001 e JUC2E010) e no rio Jucu Braço Sul 

(JUC2C005, JUC2C008 e JUC1C009) 

A Figura 4.2.1.16 apresenta dos resultados da sazonalidade da turbidez 
para o monitoramento do rio Marinho, rio Formate e rio Aribiri. 

Nos pontos de monitoramento do rio Formate, há tendência de maiores 
concentrações de Turbidez no período seco que no período úmido em quatro dos cinco 
pontos monitorados. No ponto FOR1C001, ocorre o oposto, ou seja, maiores 
concentrações no período úmido. No entanto, não há alteração de classe de qualidade de 
um período em relação ao outro. 

No rio Aribiri, a turbidez apresenta-se maior no período úmido do que no 
período seco, sem no entanto haver alteração significativa na classe de qualidade 
(Classe 3).  

No rio Marinho, Turbidez é maior no período seco do que no período 
úmido. Em um dos pontos (MAR1C010), essa alteração de concentração média 
representa alteração de classe de qualidade (Classe 3 para Classe 4). Já no ponto 
MAR1C020 a concentração permanece na mesma classe de qualidade nos dois 
períodos. Dessa forma, nada se pode afirmar sobre sazonalidade do parâmetro turbidez 
no rio Marinho em termos de classe. 
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Figura 4.2.1.16 – Sazonalidade de Turbidez nos pontos monitorados pelo IEMA nos rios Formate, 
Aribiri e Marinho. 

Em quatro dos cinco pontos monitorados pelo IEMA no rio Jucu a 
concentração de coliformes termotolerantes é maior no perído seco do que no período 
úmido (Figura 4.2.1.17). Nesses pontos, as concentrações do parâmetro são 
características de Classe 4, independentemente do período. Em um único ponto 
(JUC2E010), dos cinco monitorados no rio Jucu, o NMP/100 ml de coliformes 
termotolerantes é maior no perído úmido do que no período seco; nesse ponto, a 
concentração do parâmetro no período seco é característica de Classe 3 e no período 
úmido é característica de Classe 4. Pelos dados apresentados, pode-se inferir que o 
parâmetro coliformes termotolerantes não representa variação sazonal na qualidade da 
água do rio Jucu. 
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Figura 4.2.1.17 – Sazonalidade de Coliformes Termotolerantes nos pontos monitorados pelo IEMA 
no rio Jucu (JUC1E025), no rio Jucu Braço Norte (JUC2C001 e JUC2E010) e no rio Jucu Braço 

Sul (JUC2C005, JUC2C008 e JUC1C009)  

Os cinco pontos em que o IEMA monitora coliformes termotolerantes no rio 
Formate (Figura 4.2.1.18 e Figura 4.2.1.19), apresentam concentrações maiores deste 
parâmetro no período seco do que no período úmido. No entanto, mesmo com a variação 
de concentração do parâmetro entre os períodos, a classe permanece a mesma (Classe 
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4) nos dois períodos para todos os pontos, podendo-se afirmar que não há sazonalidade 
no rio Formate para as classes do parâmetro coliformes termotolerantes. 
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Figura 4.2.1.18 – Sazonalidade de Coliformes Termotolerantes em pontos monitorados pelo IEMA 
no rio Formate 
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Figura 4.2.1.19 – Sazonalidade de Coliformes Termotolerantes em ponto monitorado pelo IEMA no 
rio Formate 

No rio Aribiri, o ponto de monitoramento do IEMA apresenta concentração 
média de coliformes termotolerantes maior no período seco do que no período úmido. No 
entanto, em ambos os períodos, a classe de qualidade é a mesma (Classe 4) de modo 
que se pode afirmar que, para esse ponto, não há sazonalidade da classe. 

Os dois pontos de monitoramento do IEMA no rio Marinho apresentam 
comportamentos diferentes em relação aos períodos considerados: no ponto MAR 
1C020, a concentração média no período úmido praticamente não difere da do período 
seco e não há diferença de classe de qualidade (Classe 4) entre os períodos; no ponto 
MAR1C010, o NMP/100ml de coliformes termotolerantes é maior no período seco do que 
no período úmido, no entanto, não há diferença de classe de qualidade entre os dois 
períodos. Assim, pode-se concluir que o parâmetro coliformes termotolerantes não 
apresenta comportamento sazonal no rio Marinho em termos de classe (Figura 4.2.1.20). 
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Figura 4.2.1.20 – Sazonalidade de Coliformes Termotolerantes nos pontos monitorados pelo IEMA 
nos rios Aribiri e Marinho. 

Dados CESAN 

Em termos de concentração média, o parâmetro OD tende a apresentar 
maiores concentrações nos perídos secos do que nos períodos úmidos ou, no máximo, 
concentrações muito próximas entre os dois períodos (CESAN_8 e CESAN_9) (Figura 
4.2.1.21). Em termos de Classe de qualidade, em ambos os períodos o OD apresenta 
concentrações médias características de Classe 1. Exceção a essa tendência de Classe 
1 é o ponto CESAN_5 que apresenta menores concentrações de OD em ambos os 
períodos. Nesse ponto, há variação de Classe entre os períodos: Classe 2 no período 
seco e Classe 3 no período úmido, mantendo-se, portanto, a tendência de maiores 
concentrações no período seco do que no período úmido conforme os demais pontos. 

A partir dos dados analisados, pode-se afirmar que não há sazonallidade 
na classe de qualidade para o parâmetro OD entre os períodos seco e úmido. 
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Figura 4.2.1.21 – Sazonalidade de OD nos pontos monitorados pela CESAN na RHJ 

Em cinco dos oito pontos monitorados pela CESAN, parâmetro Nitrogênio 
Amoniacal (NH4) apresentou concentrações maiores no período úmido e em três pontos 
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as concentrações foram maiores nos períodos secos, porém, com pouca diferença entre 
os períodos. O parâmetro Nitrogênio Amoniacal (NH4) apresentou concentração média 
abaixo de 0,5 mg/l tanto para o período seco quanto para o perímetro úmido, 
concentração essa característica de Classe 1 e muito inferior às de Classe 2 mesmo 
considerando-se os devio padrão. Dessa forma, pode-se afirmar que a sazonalidade não 
influencia a classe de qualidade quanto ao parâmetro Nitrogênio Amoniacal (Figura 
4.2.1.22). 
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Figura 4.2.1.22 – Sazonalidade de NH4 nos pontos monitorados pela CESAN na RHJ 

Em seis dos oito pontos monitorados pela CESAN, as concentrações de 
DBO são maiores  no período úmido do que no seco, sendo essas diferenças 
insuficientes para alterar a Classe de qualidade em relação ao parâmetro DBO, exceção 
ao ponto CESAN_2). Nos pontos CESAN_3 e CESAN_9, as concentrações de DBO 
foram pouco maiores no período seco do que no período úmido, não representando 
alteração de classe de qualidade (Figura 4.2.1.23). 

Apenas no ponto CESAN_2 pode-se afirmar que há sazonalidade, ou 
influência desta, sobre a concentração de matéria orgânica presente na água sendo que 
a concentração de DBO no período úmido é característica de Classe 2 e no período seco 
é característica de Classe 1. Nos demais pontos, a variação de concentração entre os 
períodos seco e úmido não representa variação da classe de qualidade para o parâmetro 
DBO que fica, em ambos os perídos, em Classe 1. 
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Figura 4.2.1.23 – Sazonalidade de DBO nos pontos monitorados pela CESAN na RHJ 

Em relação ao parâmetro fósforo total, três pontos apresentam maiores 
concentrações no período úmido do que no período seco (CESAN_2, CESAN_4 e 
CESAN_9); em dois pontos (CESAN_7 e CESAN-8) as concentrações médias são pouco 
maiores no período seco do que no período úmido; nos pontos CESAN_3 e CESAN_5, 
as concentrações praticamente não diferem entre os períodos.  

Tendo em vista que, mesmo com variação de concentrações entre os 
períodos, as classes de qualidade para o parâmetro Fósforo Total não se alteram entre 
período seco e úmido (Figura 4.2.1.24). 
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Figura 4.2.1.24 – Sazonalidade de Fósforo Total nos pontos monitorados pela CESAN na RHJ 

A CESAN analisa diariamente a Turbidez na entrada de suas ETAs como 
parte do processo de tratamento de água. Os dados fornecidos para a Contratada foram 
as médias, mínimas e máximas mensais. Assim, para análise do efeito sazonal desse 
parâmetro, foram utilizadas as médias das médias mensais. 
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De acordo com esses dados, e como pode ser visto na Figura 4.2.1.25, a 
Turbidez é maior no período úmido do que no período seco para todos os pontos com 
dados. No entanto, apenas no ponto CESAN_4 a variação da turbidez entre os dois 
períodos representa classes de qualidade diferentes, ou seja, diferenças sazonais na 
qualidade de água relacionadas ao parâmetro turbidez. Nesse ponto, a concentração de 
turbidez é característica de Classe 1 no período seco e de Classe 3 no período úmido. 
Para os demais pontos monitorados (CESAN_2, CESAN_3, CESAN_5 e CESAN_6, a 
turbidez é característica de Classe 1 tanto no período seco quanto no período úmido, ou 
seja, não apresenta efeito sazonal. 
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Figura 4.2.1.25 – Sazonalidade de qualidade de Turbidez nos pontos monitorados pela CESAN na 
RHJ 

Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Dados IEMA 

Nos pontos monitorados no rio SMV, a concentração de OD é maior no 
período seco do que no período úmido sem, no entanto, haver alteração da classe de 
qualidade da água de um período para outro. Assim, conclui-se que não há sazonalidade 
do parâmetro OD  do rio SMV em termos de classes. 

Dos três pontos monitorados no rio Bubu, dois apresentam a mesma 
tendência apresentada pelo rio SMV, ou seja, maiores concentrações de OD no período 
seco do que no período úmido, sem alteração de classe de qualidade de um período para 
outro. Diferentemente dos demais, no ponto BUB1C010 a concentração de OD é maior 
no período úmido do que no período seco e, além disso, há alteração de classe de 
qualidade de um período para outro (Figura 4.2.1.26). 
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Figura 4.2.1.26 – Sazonalidade de OD nos pontos monitorados pelo IEMA na RHSMV 

Quatro dos cinco pontos monitorados pelo IEMA no rio SMV apresentam 
maiores concentrações de nitrogênio amoniacal no período úmido do que no período 
seco; apenas no ponto SMV1C003 a concentração de NH4 é maior no período seco do 
que no período úmido. No entanto, em todos os pontos, as diferentes concentrações de 
nitrogênio amoniacal não representam alteração na classe de qualidade de um período 
para outro, ou seja, não há sazonalidade de classes para o parâmetro no rio SMV (Figura 
4.2.1.27). 

O mesmo comportamento da maioria dos pontos do rio SMV ocorre nos 
dois pontos do rio Bubu: maiores concentrações de nitrogênio amoniacal no período seco 
do que no período úmido sem, no entanto, haver alteração da qualidade da água de um 
período em relação ao outro. Assim, pode-se afirmar que não há sazonalidade da classe 
para o parâmetro em questão no rio Bubu (Figura 4.2.1.27). 
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 Figura 4.2.1.27 – Sazonalidade de NH4 nos pontos monitorados pelo IEMA na RHSMV 
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Com exceção do ponto SMV1C020, os demais pontos monitorados no rio 
SMV apresentam maiores concentrações de DBO nos períodos úmidos do que nos 
períodos secos. Essa diferença nas concentrações não repercute em classes de 
qualidade diferentes entre períodos, ou seja, não há sazonalidade para esse parâmetro 
nesses pontos. No ponto  SMV1C020, ao contrário dos demais pontos no rio SMV, a 
concentração de DBO é maior no período secos do que no úmido, havendo alteração de 
classe de qualidade entre os períodos, ou seja, nesse ponto não há sazonalidade para 
DBO. De forma geral, pode-se afirmar que não há sazonalidade para o parâmetro DBO 
no conjunto de pontos monitorados rio SMV (Figura 4.2.1.28). 

Nos três pontos monitorados pelo IEMA no rio Bubu, a concentração de 
DBO é maior no período seco do que no período úmido. Em relação à alteração da 
classe de qualidade representada pela alteração das concentrações, pode-se afirmar que 
ocorre sim alteração e que, portanto, há sazonalidade em termos de classe para o 
parâmetro DBO no rio Bubu (Figura 4.2.1.28). 
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Figura 4.2.1.28 – Sazonalidade de DBO nos pontos monitorados pelo IEMA na RHSMV 

Em relação ao parâmetro fósforo total, os pontos monitorados no rio SMV 
apresentam uma divisão de comportamento: em um ponto não há diferença de 
concentração entre o período seco e o período úmido, em dois pontos a concentração é 
maior no período seco do que no período úmido e em dois pontos a concentração é 
maior no período úmido do que no período seco. Em dois pontos, a alteração de 
concentração de um período em relação ao outro, repercute em alteração da classe de 
qualidade e em três pontos não há alteração da classe de qualidade em relação aos 
períodos considerados (Figura 4.2.1.29). 

No rio Bubu, em dois dos três pontos monitorados a concentração de 
fósforo total é maior no período seco do que no período úmido e em um ponto ocorre o 
oposto. As variações de concentração representam alteração de classe de qualidade em 
dois pontos e em um (BUB1C010), mesmo com a alterção de concentração, não há 
vairação na classe de qualidade de um período em relação ao outro (Figura 4.2.1.29). 
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Figura 4.2.1.29 – Sazonalidade de fósforo total nos pontos monitorados pelo IEMA na RHSMV 

Nos pontos monitorados pelo IEMA no rio SMV, a relação entre as 
concentrações de coliformes termotolerantes nos períodos seco e úmido apresenta 
comportamentos diferentes entre os pontos. Em três dos cinco pontos (SMV1C001, 
SMV1C003 e SMV1D015), a concentração de coliformes é maior no período úmido do 
que no seco, mas permanece dentro da mesma classe de qualidade. Nos outros dois 
pontos (SMV1C007 e SMV1D020), as concentrações são maiores no príodo seco mas, 
da mesma forma que nos demais pontos, não há alteração da classe de qualidade dos 
pontos. Assim, pode-se concluir que não há sazonalidade para o parâmetro coliformes 
termotolerantes no rio SMV em termos de classe (Figuras 4.2.1.30 e 4.2.1.31).  

Nos pontos monitorados no rio Bubu o comportamento do parâmetro 
coliformes termotolerantes em relação aos períodos seco e úmido é diferente para cada 
ponto. No ponto BUB1 C0010, a concentração do parâmetro é maior no período úmido do 
que no período seco, sendo amas as concentrações características de classe 4. No ponto 
BUB1 C001, no período seco as concentrações são maiores do que no período úmido, 
repercutindo inclusive em alteração de classe de qualidade (classe 3 no período seco e 
classe 2 no período úmido). Já no ponto BUB2 C005, as concentrações nos dois 
períodos são muito próximas , ficando ambas em classe 2 (Figuras 4.2.1.30 e 4.2.1.31). 
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Figura 4.2.1.30 – Sazonalidade de coliformes termotolerantes nos pontos monitorados pelo IEMA 
na RHSMV 
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Figura 4.2.1.31– Sazonalidade de coliformes termotolerantes nos pontos monitorados pelo IEMA 
na RHSMV 

No que se refere a turbidez nota-se a sazonalidade entre as Classes da 
Res. CONAMA 357/2005 uma vez que em geral os dados no período seco e úmido 
mantiveram-se respectivamente em classe 1 e classe 3 para os pontos do rio Santa 
Maria da Vitória. No rio Bubu não foi observada sazonalidade pois a totalidade dos 
pontos se mantém em classe 1 (Figura 4.2.1.32). 
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Figura 4.2.1.32 – Sazonalidade de turbidez nos pontos monitorados pelo IEMA na RHSMV 

Dados CESAN 

Nos pontos da RHSMV monitorados pela CESAN, as concentrações de 
OD são maiores no período seco do que no período úmido. Em dois pontos (CESAN_10 
e CESAN_12) essa variação de OD não representa alteração de classe de qualidade de 
um período para outro. Nos demais pontos, essas variações de concentração 
representam diferentes classes de qualidade para os períodos seco e úmido. Não é 
possível concluir se há ou não efeito sazonal em termos de classe de OD nos pontos 
monitorados pela CESAN (Figura 4.2.1.33). 
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Figura 4.2.1.33 – Sazonalidade de OD nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV 

Nos seis pontos monitorados pela CESAN na RHSMV, as concentrações 
de Nitrogênio Amoniacal são maiores no período úmido do que no período seco. No 
entanto, essa diferença de concentrações não representa classes de qualidade diferente: 
em todos os pontos, tanto no péríodo úmido como no seco, as concentrações são 
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características de Classe 1. Pode-se concluir que o parâmetro Nitrogênio Amoniacal não 
apresenta sazonalidade de classe nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV 
(Figura 4.2.1.34). 
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Figura 4.2.1.34 – Sazonalidade de Nitrogênio Amoniacal nos pontos monitorados pela CESAN na 
RHSMV 

Em três dos seis pontos monitorados pela CESAN, a concentração de 
DBO praticamente não se altera entre os períodos considerados e, dessa forma, não há 
alteração de classe de qualidade entre os períodos (Classe 1). Nos três outros pontos 
CESAN_1, CESAN _13 e CESAN _14) a concentração do parâmetro é maior no período 
úmido do que no seco mas não há diferença na classe de qualidade entre os períodos 
(exceto para o ponto CESAN _13 em que no período úmido a DBO ultrapassa um pouco 
o limite de Classe 1). Dessa forma, concui-se que o parâmetro DBO não apresenta 
sazonalidade de classe nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV (Figura 
4.2.1.35). 
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Figura 4.2.1.35 – Sazonalidade de DBO nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV 
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O comportamento do parâmetro Fósforo Total entre os períodos seco e 
úmido não apresenta tendência clara nos pontos de monitoramento da CESAN. Há 
pontos em que a concentração é maior no período úmido, pontos em que é maior no 
período seco e pontos nos quais não há diferença entre as concentrações dos dois 
períodos. Em apenas um ponto (CESAN_13) há alteração de classe de qualidade entre 
os dois períodos, sendo Classe 1 no período seco e Classe 4 no período úmido. Nos 
demais pontos, não há alteração de classe de qualidade entre os períodos considerados 
sendo que, para ambos os períodos, as concentrações são características de Classe 1 
(Figura 4.2.1.36). Pode-se concluir, de forma geral, que não há sazonalidade de classes 
para o parâmetro Fósforo Total nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

CESAN_1 CESAN_10 CESAN_11 CESAN_12 CESAN_13 CESAN_14

Período Úmido Média de P (mg/l) Período Seco Média de P (mg/l)

Classe 1 Classe 2

Classe 3 Classe 4
 

Figura 4.2.1.36 – Sazonalidade de Fósforo Total nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV 

Nos pontos que a CESAN monitora na RHSMV, a turbidez é sempre maior 
nos períodos úmidos do que nos secos. No entanto, à exceção do ponto CESAN_13, 
essa diferença entre os períodos não representa alteração na classe de qualidade dos 
pontos, que permanece em Classe 1 nos dois períodos (seco e úmido) para todos os 
pontos. No ponto CESAN_13 ocorre variação na classe de qualidade relacionada à 
turbidez entre os dois períodos considerados. No período seco, a turbidez fica em Classe 
1 e no período úmido em Classe 3. Sendo que cada ponto localiza-se em um manancial 
diferente, pode-se afirmar que, exceto para o ponto CESAN_13, não sazonalidade em 
termos de classe para o parâmetro turbidez nos pontos monitorados pela CESAN na 
RHSMV (Figura 4.2.1.37). 
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Figura 4.2.1.37 – Sazonalidade de Turbidez nos pontos monitorados pela CESAN na RHSMV 

Tendências Gerais de Sazonalidade da Classe de Qualidade das Águas 
nas Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória 

Verificou-se a inexistência de um padrão de alterações sazonais de classe 
de qualidade das águas. Apesar da ocorrência de mudanças de tendência dos valores de 
concentração em função do período sazonal em muitas observações, tais valores se 
mantiveram na mesma classe de qualidade na maioria dos casos.  

Destaca-se que mudanças de tendência sazonais de concentração 
observadas também não seguem um padrão geral nos pontos monitorados, sendo 
necessário estudos específos em escala de sub-bacia para sua avaliação, levando em 
conta as fontes de lançamento e condições de diluição de cada parâmetro, a localização 
dos pontos de amostragem quanto ao uso e ocupação do solo (zona urbana/zona rural), 
influência da maré, tamanho da área de drenagem, entre outros fatores. 

Assim, os estudos sazonais realizados no presente Plano de Bacia podem 
servir de ponto partida para estudos e ações mais específicas de acordo com a sub-bacia 
de interesse, especialmente para fins de redução de concentração dos parâmetros para 
atingir o enquadramento. 
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4.2.1.6 Qualidade das águas na Baía de Vitória 

A fim de caracterizar a qualidade das águas do Estuário da Baía de Vitória 
foram consultados trabalhos acadêmicos sobre a região de interesse e o monitoramento 
da CODESA. A seguir estão dispostas as fontes de consulta de dados de qualidade das 
águas, seus respectivos resultados e Classes da Res.CONAMA 357/2005 e a localização 
dos pontos de coleta de cada estudo: 

 Justino (2009): 

 
Figura 4.2.1.38 – Localização dos pontos de coleta efetuados por Justino (2009) 

Quadro 4.2.1.14 – Classificação dos pontos monitorados por Justino (2009) na RHSMV 

Data Amostra E.Coli (NMP/100mL) Data Amostra E.Coli (NMP/100mL) 

27/02/2008 

P1 2.140 

27/09/2008 

P1 <1.00 

P2 1.050 P2 10 

P3 49.400 P3 2.010 

26/03/2009 

P1 <1,00 

25/10/2008 

P1 30 

P2 <1,00 P2 <1.00 

P3 <1,00 P3 630 

23/04/2009 

P1 <1,00 

23/11/2008 

P1 651 

P2 10 P2 298 

P3 2.000 P3 2.940 

28/05/2008 

P1 85 

20/12/2008 

P1 275 

P2 20 P2 359 

P3 2.000 P3 4.740 

25/06/2008 

P1 52 

17/01/2009 

P1 423 

P2 10 P2 448 

P3 2.000 P3 16.700 

28/07/2008 

P1 <1.00 

14/02/2009 

P1 157 

P2 31 P2 165 

P3 1.000 P3 925 

25/08/2008 

P1 63 

14/03/2009 

P1 20 

P2 <1,00 P2 24 

P3 2.130 P3 200 

Legenda 
 

 
Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 
Acima da Classe 3 – Água Salobra 
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 Barbosa (2010):  

 

Figura 4.2.1.39 – Localização dos pontos de coleta efetuados por Barbosa (2010) 

Quadro 4.2.1.15 – Classificação de Fósforo Total nos pontos monitorados por Barbosa (2010) na 
RHSMV 

Fósforo (mg/L) 
Maré Vazante Maré Enchente 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
Campanha 1 0,050 0,050 0,080 0,060 0,050 0,040 0,050 0,080 

Campanha 2 0,300 0,070 0,040 0,060 0,060 0,100 0,100 0,070 

Campanha 3 0,100 0,130 0,060 0,120 0,260 0,070 0,200 0,080 

Campanha 4 0,200 0,100 0,900 0,050 0,170 0,200 0,080 0,100 

Campanha 5 0,050 0,100 0,100 0,200 0,030 0,060 0,040 0,250 

Campanha 6 0,040 0,100 0,090 0,080 0,160 0,120 0,090 0,060 

Quadro 4.2.1.16 – Classificação de Coliformes Termotolerantes nos pontos monitorados por 
Barbosa (2010) na RHSMV 

CT (NMP) 
Maré Vazante Maré Enchente 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
Campanha 1 13.000 17.000 16.000 3.000 24.000 5.000 6.000 2.300 

Campanha 2 2.400 30.000 5.000 17.000 13.000 9.000 17.000 8.000 

Campanha 3 3.000 1.700 200 210 20.000 1.500 1.200 200 

Campanha 4 13.000 
 

200 
 

500 9.000 17.000 17.000 

Campanha 5 10.000 1.800 1.000 2.300 1.700 1.000 1.200 1.200 

Campanha 6 10.000 1.200 10.000 12.000 10.000 1.200 12.000 1.100 

Legenda 
 

 
Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 
Acima de Classe 3 – Água Salobra 

 
Sem dados 
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Quadro 4.2.1.17 – Classificação de Nitrogênio Amoniacal nos pontos monitorados por Barbosa 
(2010) na RHSMV 

 NH3 (mg/L) 
Maré Vazante Maré Enchente 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Campanha 1 0,67 2,01 1,34 2,02 1,34 1,34 2,02 1,33 

Campanha 2 3,40 1,50 2,70 2,10 2,70 2,10 2,70 4,70 

Campanha 3 1,40 1,20 0,00 0,00 1,20 0,00 0,84 0,00 

Campanha 4 2,80 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,80 

Campanha 5 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 

Campanha 6 0,00 2,70 1,30 4,00 1,30 2,70 4,00 2,70 

Legenda 
 

 
Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

Quadro 4.2.1.18 – Classificação de Oxigênio Dissolvido nos pontos monitorados por Barbosa 
(2010) na RHSMV 

OD (mg/L) 
Maré Vazante Maré Enchente 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Campanha 1 2,5 5,4 5 4,7 5,8 2,7 1,4 4,3 

Campanha 2 3 2 4,8 7,8 2 2,2 3,4 6 

Campanha 3 3,7 3,1 3,8 3,4 4,1 3,7 3 3,3 

Campanha 4 1,8 2,6 2,8 4,4 3,4 3,3 3,5 3 

Campanha 5 1,5 3 6 9 1,6 4,4 4,2 4,8 

Campanha 6 4 3 2,6 4 3,1 4 4,6 4 

Legenda 
 

 
Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 
Acima de Classe 3 – Água Salobra 
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 Loss (2012): 

 

Figura 4.2.1.40 – Localização dos pontos de coleta efetuados por Loss (2012) 

Quadro 4.2.1.19 – Classificação de Coliformes Termotolerantes nos pontos monitorados por Loss 
(2012) na RHSMV 

Coliformes Termotolerantes (UFC / 100 mL) 

Ponto Média Mediana Mínima Máxima 

P1 192 150 20 2400 

P2 231 175 20 4200 

P3 4490 6800 300 24000 

P4 504 875 33 2400 

Legenda 
 

 
Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 
Acima de Classe 3 – Água Salobra 
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 Relatórios da CODESA  

 

Figura 4.2.1.41 – Localização dos pontos de coleta efetuados pela CODESA 
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Quadro 4.2.1.20 – Classificação dos parâmetros nos pontos monitorados pela CODESA no 
Estuário da Baía de Vitória 

Campanha: out/2010   
Ponto de Monitoramento 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 

OD(mg/L)  
Superfície 4,5 5,5 3,4 4,1 3,7 4,1 4,1 4,3 4 4,2 4,1 

Fundo 4,5 5,5 3,4 4,5 3,9 4,1 4,1 4,5 4,2 4 4,4 

NA(mgN/L)  
Superfície 0,086 0,186 0,02 0,053 0,026 0,047 n.d 0,111 0,026 0,034 0,072 

Fundo - - n.d 0,09 0,026 0,12 0,021 n.d 0,149 0,026 0,024 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 230 130 230 4.900 7.900 13.000 13.000 4.900 4.900 230 3.300 

Fundo - - 330 4.900 3.300 7.900 3.300 3.300 13.000 3.300 13.000 

Salinidade  
Superfície 28,47 26,36 27,57 31,6 33,24 34,34 34,31 34,34 33,85 33,88 33,88 

Fundo 28,47 26,36 32,99 32,9 34,01 35 34,77 34,94 35,18 34,87 35,57 

 Campanha: out/2010   
Ponto de Monitoramento 

  

P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 

OD(mg/L)  
Superfície 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 5,3 4,3 4,8 4,8 5,2 

Fundo 4,9 4,7 4,7 4,2 4,9 5,3 5,1 5,1 5,3 5,2 

NA(mgN/L)  
Superfície 0,034 0,039 0,086 n.d n.d 0,016 0,025 n.d n.d n.d 

Fundo n.d 0,104 n.d - n.d - n.d n.d n.d - 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 4.900 330 4.900 3.300 1.700 490 4.900 4.900 2.800 490 

Fundo 490 13.000 4.900 - 490 - 3.300 330 490 - 

Salinidade  
Superfície 34,07 34,45 34,34 33,88 33,88 33,64 33,78 34,39 33,89 34,88 

Fundo 35,75 34,65 35,53 33,88 35,91 33,64 35,97 35,96 36 34,88 

N.D: Não Detectado 
N.C: Não Coletado 
Legenda: 

  Classe 1 

             Classe 2 

             Classe 3 

             Acima de Classe 3 

             Água Salina 

             Água Salobra 
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Quadro 4.2.1.21 – Classificação dos parâmetros nos pontos monitorados pela CODESA no 
Estuário da Baía de Vitória 

Campanha: jul/12 
Ponto de Monitoramento 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 

OD(mg/L)  
Superfície 6,9 n.d 5,5 4,8 6,9 4 5,1 4,27 4,24 4,43 6,73 

Fundo 6,1 6,5 2,7 3,2 6,1 5,37 5 4,3 4,77 4,44 7,43 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,158 n.d 0,267 0,334 0,404 0,433 0,329 0,473 0,594 0,431 0,401 

Fundo 0,5 0,434 0,37 0,298 0,25 0,237 0,22 0,403 0,361 0,394 0,207 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 3.500 n.d 5.400 5.400 5.400 2.400 5.400 >16.000 16.000 >16.000 3.500 

Fundo 5.400 5.400 1.400 700 5.400 9.200 54 5.400 5.400 >16.000 3.500 

Salinidade  
Superfície 1,5 n.d 5 5,5 9,5 26,9 26,6 24,6 25,4 25,5 24,8 

Fundo 4,5 4,8 26,8 31,8 30,3 29,2 29,7 26,6 28,1 26 28,7 

Campanha: jul/12 
Ponto de Monitoramento 

P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 

  

OD(mg/L)  
Superfície 7,5 1,15 4,69 8,01 5,44 6,24 6,07 6,22 5,95 8,02 

Fundo 5,73 5,5 5,25 6,01 6,9 6,27 5,82 7,02 8,75 8,18 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,315 3,45* 0,355 0,36 0,243 0,321 0,31 0,284 0,604 0,247 

Fundo 0,442 1,03* 0,176 0,255 0,116 0,331 0,268 0,101 0,154 0,241 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 3.500 >16.000 5.400 9.200 230 1.300 2.400 5.400 1.700 790 

Fundo >16.000 >16.000 1.300 2.400 490 2.400 1.300 9.200 1.100 1.400 

Salinidade  
Superfície 26,9 23,5 29,3 29 29,2 28,1 27,7 28,2 28,8 28,6 

Fundo 29,1 28 30,5 29,5 30,7 28,3 29,3 31,2 29,5 29,1 

N.D: Não Detectado 
N.C: Não Coletado 
Legenda: 

  Classe 1 

  Classe 2 

* Acima de Classe 2 -  (Nitrogênio Amoniacal) 

  Classe 3 

  Acima de Classe 3  

  Água Salina 

  Água Salobra 
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Quadro 4.2.1.22 – Classificação dos parâmetros nos pontos monitorados pela CODESA no 
Estuário da Baía de Vitória 

Campanha: dez/12   
Ponto de Monitoramento 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 

OD(mg/L)  
Superfície 7,1 8,4 8,61 9,7 8,7 7,83 7,2 8,5 9,3 9 7 

Fundo 6,65 n.d 3,5 5,7 5,5 5,5 6,1 6,1 5,8 6,7 6,4 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,428 0,157 0,137 0,224 1,27* 0,153 0,262 0,452 0,371 0,919* 0,411 

Fundo 0,496 n.d 0,195 0,186 0,23 0,262 0,221 0,174 0,042 0,331 0,264 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 230 230 1.700 16.000 16.000 16.000 9.200 16.000 9.200 16.000 16.000 

Fundo 490 n.d 230 5.400 3.500 4.300 790 1.300 330 16.000 5.400 

Salinidade  
Superfície 21,6 2,63 2,32 22,8 20,8 23,9 31 28,8 31,2 30 32,8 

Fundo 21,9 n.d 34,6 34,6 34,5 34,7 30,6 35,3 36,5 34,4 35 

Campanha: dez/12   
Ponto de Monitoramento 

P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 

  

OD(mg/L)  
Superfície 6,4 7,7 6,3 4,5 6,7 6,9 6,3 6,6 6,5 6,7 

Fundo 5,7 6,1 6 4,8 6 6,9 6 6 6,1 6,6 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,301 0,918* 0,427 3,24* 0,335 0,569 0,573 0,52 0,266 0,63 

Fundo 0,118 0,414 0,32 2,15* 0,118 0,53 0,037 0,077 0,176 0,558 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 9.200 1.700 16.000 >16.000 >16.000 3.500 9.200 3.500 16.000 5.400 

Fundo 490 3.500 5.400 >16.000 2.800 5.400 790 1.300 5.400 5.400 

Salinidade  
Superfície 30,4 26 30 30,1 29,7 26,8 29,3 30,6 31,1 28,8 

Fundo 34,1 32,8 33,2 30,3 34 n.d 33,4 34,4 34,6 28,8 

N.D: Não Detectado 

N.C: Não Coletado 

Legenda: 

  Classe 1 

  Classe 2 

* Acima de Classe 2 -  (Nitrogênio Amoniacal) 

  Classe 3 

  Acima de Classe 3  

  Água Salina 

  Água Salobra 
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Quadro 4.2.1.23 – Classificação dos parâmetros nos pontos monitorados pela CODESA no 
Estuário da Baía de Vitória 

Campanha: Jan/13   
Ponto de Monitoramento 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 

OD(mg/L)  
Superfície 2,16 4,5 6,42 6,3 6,61 5,85 6,47 1,32 1,63 1,77 2,75 

Fundo 4,56 5,2 5,26 6,61 6,67 6,34 6,16 1,91 1,67 2,31 1,85 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,092 0,233 0,014 0,013 0,029 0,024 0,013 0,415 0,401 0,329 0,319 

Fundo 0,02 0,019 0,021 0,01 0,01 0,041 0,02 0,374 0,393 0,291 0,229 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 1700 1100 <18 <18 <18 <18 <18 >16.000 >16.000 16.000 16.000 

Fundo 1300 330 <18 <18 <18 <18 <18 9.200 >16.000 >16.000 16.000 

Salinidade  
Superfície 28,9 29,4 33,9 33,87 33,2 32,1 33,2 25,3 26,87 26,5 27,34 

Fundo 29,79 30,7 34,1 34,23 33,56 32,9 34,1 26,8 27,1 26,89 29,32 

Campanha: Jan/13   
Ponto de Monitoramento 

P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 

  

OD(mg/L)  
Superfície 2,3 3,16 3,37 3,05 3,43 3,98 3,76 4,8 4,39 4,3 

Fundo 2,82 2,1 3,59 n.d 4,13 4,59 4,1 5,17 5,02 n.d 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,266 0,686 0,329 0,193 0,323 0,193 0,208 0,129 0,123 0,093 

Fundo 0,197 0,266 0.266 n.d 0,168 0,143 n.d 0,119 0,047 n.d 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 2.400 >16.000 >16.000 5.400 9.200 5.400 16.000 5.400 3.500 5.400 

Fundo 16.000 >16.000 >16.000 n.d 16.000 5.400 n.d 16.000 9.200 n.d 

Salinidade  
Superfície 27,8 25,4 27,4 23,9 25,98 26,7 28,7 27,2 27,65 27,3 

Fundo 29,5 26,1 29.21 n.d 27,1 27,56 29,8 29,5 29,41 n.d 

N.D: Não Detectado 

N.C: Não Coletado 

Legenda: 

  Classe 1 

  Classe 2 

  Classe 3 

  Acima de Classe 3  

  Água Salina 

  Água Salobra 
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Quadro 4.2.1.24 – Classificação dos parâmetros nos pontos monitorados pela CODESA no 
Estuário da Baía de Vitória 

Campanha: jun/13   
Ponto de Monitoramento 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 

OD(mg/L)  
Superfície 5,63 6,64 8,42 8,36 6,79 8,32 5,19 8,26 8,36 5,25 8,23 

Fundo n.d n.d 5,81 5,44 4,22 7,78 3,97 4,2 7,9 4,22 4,39 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,394 0,566 0,495 0,386 0,351 0,538 0,51 0,53 0,396 0,448 0,588 

Fundo n.d n.d 0,404 0,442 0,628 0,444 0,283 0,342 0,317 0,233 0,186 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 2200 170 1.300 790 3.500 3.500 9.200 16.000 5.400 16.000 16.000 

Fundo n.d n.d 330 1.300 3.500 9.200 2.800 5.400 2.400 5.400 1.400 

Salinidade  
Superfície 22,6 22,47 24,23 25,8 28,17 29 29,8 30,53 28,4 30,3 28,8 

Fundo n.d n.d 30,5 27,9 31,7 33,83 34,47 32,38 34,07 34,9 34,9 

Campanha: jun/13   
Ponto de Monitoramento 

P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 

  

OD(mg/L)  
Superfície 7,81 6,32 8,34 8,27 8,16 5,54 7,83 5,46 8,01 5,53 

Fundo 4,62 8,34 4,67 n.d n.d n.d 4,9 4,89 5,36 n.d 

Nitrogênio 
Amoniacal(mgN/L)  

Superfície 0,385 0,429 0,575 0,358 0,359 0,442 0,291 0,598 0,935* 0,246 

Fundo 0,137 0,787* 0,5 n.d 0,623 n.d 0,107 0,023 0,091 n.d 

CT(NMP/100mL)  
Superfície 5.400 9.200 1.700 490 1.300 1.700 1.300 1.700 2.800 700 

Fundo 2.400 16.000 2.200 n.d 790 n.d 450 <180 110 n.d 

Salinidade  
Superfície 30,5 31,33 29 31,63 31,79 33,8 33,2 35,3 32,06 32 

Fundo 36,43 33,53 31,43 n.d 36,1 n.d 37,37 37,78 36,9 n.d 

N.D: Não Detectado 

N.C: Não Coletado 

Legenda: 

  Classe 1 

  Classe 2 

  Classe 3 

* Acima de Classe 2 -  (Nitrogênio Amoniacal) 

  Acima de Classe 3  

  Água Salina 

  Água Salobra 
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As análises dos pontos de água dos estudos consultados apresentaram 
valores de OD bastante diversos, variando de acordo com cada campanha e ponto da 
Classe 1 até acima da Classe 3, conforme os resultados de Barbosa (2010).  Para o 
Nitrogênio Amoniacal foi observado uma maioria de amostras com concentrações se 
enquadram na Classe 3, e, somente um ponto em Classe 2.  

O Fósforo Total de forma geral, como observado por Barbosa (2010) 
dispõe de a maioria das análises enquadradas em Classe 1. Dos 4 pontos, todos em 
algum momento apresentaram uma piora na qualidade da água, com valores de Classe 2 
e Classe 3. É importante salientar que a CODESA analisa o parâmetro Fosfato Total, não 
compatível com o CONAMA 357 de 2005. 

Com relação aos Coliformes Termotolerantes Barbosa (2010) obteve 
valores para Classe 2 e Acima da Classe 3 para a maioria das amostras. Justino (2009), 
assim como Loss (2012), apresentou valores que variam da Classe 1 até concentrações 
que enquadram o referido parâmetro como acima de Classe 3 para águas salobras ou 
salinas. Quanto aos monitoramentos da CODESA, os Coliformes Termotolerantes 
apresentaram-se como o parâmetro mais comprometido em termos de Classe da Res. 
CONAMA, seguido do Oxigênio Dissolvido e Nitrogênio . A região do estuário que recebe 
os rios Aribiri e Marinho (compreendida entre os pontos 08 e 16 (Figura 4.2.1.13) 
apresenta-se com pior padrão de qualidade da água. 
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4.2.2 Quantidade das águas superficiais 

Este item trata da modelagem hidrológica das Regiões Hidrográficas dos 
rios Jucu e Santa Maria da Vitória. A modelagem tem por objetivo obter as 
disponibilidades hídricas nas Unidades de Planejamento (UP’s). Apesar das RH’s 
possuírem informações hidrológicas nos rios principais, esses dados são escassos para 
extrapolar ou regionalizar a vazão para toda a RH, principalmente ao não considerar 
fatores importantes para o balanço hídrico como, por exemplo, uso e cobertura do solo, 
tipo e profundidade do solo, e características fisiográficas do relevo. 

Sendo assim, a modelagem hidrológica distribuída, realizada para as RH’s 
em estudo representa uma importante atividade para o planejamento, pois espacializa as 
informações de vazão para toda a RH levando em conta a heterogeneidade da 
precipitação e demais variáveis que condicionam o ciclo hidrológico. Além da 
disponibilidade hídrica das UP’s, de acordo com discretização adotada, o presente item 
obteve as disponibilidades hídricas em centenas de microbacias. Essas informações 
subsidiarão as atividades de modelagem da qualidade da água e balanços hídricos por 
trecho tanto para o cenário atual quanto para as projeções futuras. 

Nos itens que seguem é apresentada, como parte inicial, a metodologia 
adotada contemplando os seguintes assuntos: área de estudo para a modelagem 
hidrológica distribuída, a base científica do modelo hidrológico utilizado, os dados 
hidrológicos adotados, a discretização das bacias hidrográficas e a metodologia adotada 
para a calibração do modelo. Na sequência são apresentados os resultados da 
calibração e a determinação das disponibilidades hídricas para as UP’s. Por fim, é 
apresentada uma comparação entre os resultados da modelagem hidrológica e a 
disponibilidade obtida por regionalização hidrológica no estudo desenvolvido pelo IEMA 
(Nota Técnica SUORE/GRH/IEMA/007/2013). 
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4.2.2.1 Descrição das Regiões Hidrográficas 

As Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
constituem nos principais formadores da região hidrográfica que drena até o estuário de 
Santa Maria da Vitória, no Espirito Santo. A Figura 4.2.2.1 apresenta a delimitação das 
bacias em estudo adotada na modelagem hidrológica. No modelo MGB-IPH, a 
modelagem foi realizada de forma integrada, não sendo adotado um modelo para cada 
Região Hidrográfica. 

 

Figura 4.2.2.1. Localização das Regiões Hidrográficas dos rio Jucu e Santa Maria da Vitória.  
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4.2.2.2 Modelo hidrológico 

4.2.2.2.1 Aspectos gerais do modelo MGB-IPH 

O modelo hidrológico MGB-IPH é um modelo matemático que representa o 
processo de transformação de chuva em vazão com forte embasamento físico e de forma 
distribuída na bacia hidrográfica.  

Na versão atual, o modelo MGB-IPH subdivide a bacia hidrográfica em 
unidades menores denominadas mini-bacias, a partir das informações de um modelo 
digital de elevação, analisado utilizando ferramentas típicas de SIG. Em cada mini-bacia 
pode existir uma ou mais Unidades de Resposta Hidrológica, que é uma forma de 
classificação da paisagem do ponto de vista hidrológico. 

Uma Unidade de Resposta Hidrológica (URH) é uma classe de 
comportamento hidrológico definida pela combinação de variáveis relevantes como tipos 
de solos e tipos de vegetação ou de uso da terra. Usualmente, a classificação de URH é 
feita com base em dois mapas: 1) tipos de solos; e 2) vegetação e uso da terra. Estes 
mapas são combinados e reclassificados em um SIG, gerando um novo mapa de classes 
hidrologicamente relevantes. O objetivo disso é diferenciar as regiões de acordo com os 
processos hidrológicos predominantes. 

No Rio Grande do Sul, o modelo MGB-IPH foi utilizado anteriormente com 
sucesso, tanto em estudos acadêmicos como em avaliações técnicas, nas bacias dos 
rios Caí (Profill, 2008), Ibicuí (Profill, 2011), Ijuí (Profill, 2011), Taquari-Antas (Collischonn, 
2001), Uruguai (Collischonn et al., 2005) e Quaraí (Paiva et al., 2010).  

Além disso, o modelo MGB-IPH tem sido aplicado em bacias de grande 
porte em todo o território brasileiro, como a bacia do rio São Francisco (Silva et al., 2007), 
e a bacia do rio Amazonas (Paiva, 2009). 

O modelo é composto dos seguintes algoritmos: 

• Balanço de água no solo;  

• Evapotranspiração;  

• Escoamentos superficial, sub-superficial e subterrâneo na célula; e 

• Escoamento na rede de drenagem.  

No modelo MGB-IPH uma bacia hidrográfica é subdividida em unidades 
menores (sub-bacias) denominadas mini-bacias. Cada mini-bacia é dividida em blocos ou 
unidades de resposta hidrológica, sem considerar a localização dentro da mini-bacia, isto 
foi feito para reduzir o custo computacional do processo. Essa abordagem segue a 
consideração das Unidades de Resposta Hidrológica (URH) ou Grouped Response Units 
(GRU) de Kouwen et al. (1993), que também é utilizada no modelo SWAT, e permite 
levar em conta a variabilidade das características físicas da bacia no interior de cada 
mini-bacia.  

O número de blocos, ou Unidades de Resposta Hidrológica (URH) é 
escolhido de acordo com o número de grupos resultantes da combinação das 
características de uso do solo, cobertura vegetal e tipo de solo, de forma que a mini-bacia 
contenha um limitado número de diferentes URHs. Um bloco é caracterizado por uma 
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série de parâmetros, como o armazenamento máximo no solo e o índice de área foliar da 
vegetação. Assim, o balanço hidrológico é calculado para cada URH de cada mini-bacia, 
e as vazões estimadas em cada URH são posteriormente somadas e propagadas até a 
rede de drenagem. Na Figura 4.2.2.2 é apresentado um exemplo gráfico de como são 
determinadas estas URH na mini-bacia. 

A evaporação e a transpiração são calculadas no modelo MGB-IPH 
usando a equação de Penman–Monteith, de modo semelhante ao utilizado por Wigmosta 
et al. (1994). Seguindo a metodologia utilizada em diversos modelos, tais como VIC-2L e 
LARSIM, a interceptação é considerada dependente da cobertura do solo, expressa pelo 
índice de área foliar da vegetação. 

 

Figura 4.2.2.2 Exemplo da determinação das Unidades de Resposta Hidrológica na mini-bacia 

Os dois primeiros algoritmos, ou módulos do modelo (balanço de água no 
solo e evapotranspiração) ocorrem em cada bloco de cada mini-bacia, enquanto o 
terceiro módulo (escoamento na célula) é o processo horizontal de fluxo no interior da 
mini-bacia até a rede de drenagem e o quarto módulo é o processo horizontal de fluxo ao 
longo da rede de drenagem.  

O escoamento que deixa a camada de solo, não atinge instantaneamente 
a rede de drenagem, mas sofre retardo e amortecimento ainda no interior da mini-bacia. 
Esses efeitos são representados no modelo pela passagem do escoamento por 
reservatórios lineares como indicado na Figura 4.2.2.3. O escoamento superficial vai para 
o reservatório superficial, o escoamento sub-superficial vai para o reservatório sub-
superficial e o escoamento subterrâneo vai para o reservatório subterrâneo. É em tais 
reservatórios que o escoamento dos diferentes blocos de uso e cobertura vegetal se 
encontram. Cada um dos três reservatórios da mini-bacia é representado 
matematicamente por uma equação de reservatório linear simples. A soma dos valores 
de saída destes reservatórios é o escoamento incremental da mini-bacia, que deve ser 
somado ao escoamento propagado através da rede de drenagem principal, e escoa para 
a mini-bacia seguinte. 
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Na sua versão original, o modelo MGB-IPH realiza a propagação do 
escoamento nos trechos de rio utilizando o método de Muskingum-Cunge (Tucci, 2005), 
que relaciona a vazão de saída de um trecho de rio, em um intervalo de tempo qualquer, 
às vazões de entrada e saída no intervalo de tempo anterior e à vazão de entrada no 
intervalo atual. Na versão atual está sendo incluída uma forma mais correta de 
propagação das vazões, utilizando as equações diferenciais completas de Saint-Venant, 
através de um modelo hidrodinâmico.  

Os parâmetros para a modelagem da propagação são calculados com 
base nos dados de comprimento, declividade, rugosidade e largura média dos trechos de 
rio. O intervalo de tempo diário utilizado no modelo hidrológico é sub-dividido em 
intervalos menores durante a propagação na rede de drenagem, considerando o intervalo 
de tempo ideal para a propagação apresentar precisão no tempo viagem e no 
amortecimento do hidrograma, conforme descrito em Tucci (2005).  

As variáveis: precipitação, temperatura, umidade relativa, insolação, 
velocidade do vento e pressão atmosférica em uma célula são obtidas por interpolação 
dos postos com dados mais próximos. 

 

Figura 4.2.2.3. Esquema do balanço hídrico em dois blocos de uma mini-bacia do modelo MGB-
IPH, cujos volumes de água resultantes são armazenados nos reservatórios superficial, sub-

superficial e subterrâneo, para posterior propagação pela rede de drenagem. 

O MGB-IPH é um modelo baseado em processos e simula o ciclo 
hidrológico, através de relações físicas e conceituais. Dados de tipo e uso do solo, 
topografia e cobertura são utilizados como guias para selecionar os valores dos 
parâmetros. Devido à magnitude da escala na qual o modelo é aplicado, dados 
disponíveis, globalmente, são empregados tanto quanto possível. Algumas destas fontes 
são as seguintes: 
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• Mapas do tipo de solos: são obtidos de fontes como o projeto RADAM-Brasil.  

• Modelos numéricos do terreno (MNTs): são disponibilizados pela the  Shuttle  
Radar  Topography  Mission  (SRTM). 

• Cobertura vegetal e uso do solo: A partir de imagens LANDSAT ou CBERS. 

• Dados Climáticos: Obtidos de várias agências como a National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), a METeorological Aerodrome Report 
(METAR), o INMET e a Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA). 

4.2.2.2.2 Cálculo de balanço de água no solo no modelo MGB-IPH 

Neste capítulo são apresentadas as equações relacionadas ao primeiro 
módulo do modelo hidrológico MGB-IPH, o qual calcula o balanço de água na camada 
superior do solo. 

O modelo divide a bacia hidrográfica em mini-bacias. Toda célula de cada 
uma destas, por sua vez, está caracterizada por um dos blocos ou Unidades de Resposta 
Hidrológica (URH), definidos pela cobertura e pela capacidade de armazenamento do 
solo. O balanço de armazenamento no solo é realizado de maneira independente para 
cada um destes blocos, utilizando o esquema apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 4.2.2.4. Termos do balanço de água no solo para uma Unidade de Resposta Hidrológica do 
modelo MGB-IPH. 

4.2.2.2.3 Interceptação 

A primeira etapa do balanço hídrico da camada superficial do solo é a 
estimativa e retirada da lâmina interceptada. A interceptação é o processo de retenção da 
água da chuva na vegetação antes que atinja o solo. No modelo MGB-IPH a 
interceptação é considerada dependente da cobertura do solo, expressa pelo índice de 
área foliar (IAF) – ou leaf area index (LAI) - da vegetação. O IAF expressa a relação entre 
a área das folhas de todas as plantas e da área de uma parcela de solo, e pode ser 
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medido. O valor do IAF depende da vegetação, e valores típicos vão de 1,0 ou menos 
para vegetação rasteira, até 6,0 ou mais para florestas.  

Em culturas agrícolas o IAF varia ao longo do ano, entre valores próximos 
a zero na época de preparação do plantio, até valores máximos no momento de máximo 
desenvolvimento das plantas. Em florestas deciduais e no cerrado o IAF também varia 
conforme a época do ano. Esta variabilidade é considerada no modelo utilizando valores 
mensais do IAF para cada bloco. 

A precipitação que atinge a vegetação é armazenada até que seja atingido 
um limite máximo, que é definido para cada URH, de acordo com o IAF, como mostra a 
equação a seguir: 

jj IAFS  intmax        (4.2.2.1) 

Sendo: 

• Smax j: a capacidade máxima de interceptação em um intervalo de tempo 
para a URH j. [mm] 

• αint: é um parâmetro que tem o valor fixo e igual a 0.2 mm, (Bremicker, 
1998; Ubarana, 1996). [mm] 

A interceptação é representada como um reservatório, cuja capacidade 
máxima é dada pela equação anterior. A simulação do enchimento e esvaziamento deste 
reservatório é realizada em passo de tempo diário. Inicialmente o reservatório de 
interceptação recebe a água da chuva e seu volume é atualizado (equação 4.2.2.2). 
Apenas a chuva em excesso, calculada pela equação 4.2.2.3, é que atinge o solo. 
Imediatamente, é calculada a evaporação se retira a água evaporada do reservatório de 
interceptação (equação 4.2.2.4). 
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Sendo: 

 S i,j: é a lâmina de água interceptada. [mm] 

 PC i: é a precipitação no topo do dossel de vegetação. [mm·Δt-1] 

 P i: é a precipitação que atinge o solo. [mm·Δt-1] 

 EI i,j: é a evaporação real da lâmina interceptada. [mm] 
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 EIP i,j: é a evaporação potencial da lâmina interceptada. [mm]  

 Índice i: mini-bacia i 

 Índice j: URH j 

 Índices k e k+1: indicam início e fim do passo de tempo. 

 Índice k+1/2: indica um momento intermediário, ao longo do passo de 
tempo.  

A evaporação potencial é calculada pela equação de Penman-Monteith 
com o parâmetro resistência superficial igual a zero. Esta equação é descrita no capítulo 
seguinte. 

4.2.2.2.4 Balanço de água no solo 

No modelo hidrológico MGB-IPH, o balanço de água no solo é calculado 
separadamente para cada URH de cada mini-bacia de forma independente. A entrada de 
água é a parcela da chuva que não é retida por interceptação. A equação de balanço de 
água no solo é:  

  tDbasDDETPWW jijijijii

k

ji

k

ji  

,,,,

1

,, intsup   (4.2.2.5) 

Sendo: 

 Índice i: mini-bacia i. 

 Índice j: URH j. 

 Índice k: passo de tempo k. 

 ∆t : é o incremento de tempo (1 dia na maioria das aplicações até hoje).  

 
k

jiW ,  : é a quantidade de água armazenada no solo no final do intervalo 

de tempo k, na URH j da mini-bacia i. [mm] 

 
1

,

k

jiW  : é a mesma variável anterior no início do intervalo de tempo, ou 

seja, ao final do intervalo de tempo anterior. [mm] 

 j,iP  : é a precipitação que atinge o solo, isto é, que não é interceptada. 

[mm·Δt-1] 

 ET i,j : é a evapotranspiração a partir do solo. [mm·Δt-1] 

 Dsup i,j : é o escoamento superficial (rápido) que deixa o solo. [mm·Δt-1] 

 Dint i,j : é o escoamento sub-superficial. [mm·Δt-1] 

 Dbasi,j : é a percolação, ou recarga do aquífero. [mm·Δt-1] 
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As variáveis 
k

jiW ,  e Pi,j são conhecidas a cada passo de tempo, enquanto 

os valores de ETi,j, Dsupi,j, Dinti,j e Dbasi,j são calculados com base no armazenamento de 

água ao início do intervalo de tempo (
k

jiW , ) e com base nos parâmetros do modelo. 

4.2.2.2.5 Cálculo da evapotranspiração por Penman-Monteith 

O segundo módulo do modelo hidrológico MGB-IPH corresponde ao 
cálculo da evapotranspiração. No MGB-IPH este valor é estimado, para cada URH em 
cada minibacia, através do método de Penman – Monteith (Shuttleworth, 1993). Este 
método foi desenvolvido por Monteith, com base na equação de Penman, incluindo na 
formulação da equação a resistência aerodinâmica e a resistência ao fluxo de vapor pela 
folha. A equação combinada com os termos de resistência aerodinâmica e da superfície 
passou a ser chamado de equação de Penman-Monteith. 

A equação de Penman –Monteith é a seguinte: 
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(4.2.2.6)

 

A evaporação potencial (EIP) da lâmina interceptada é calculada 
considerando que a resistência superficial (rs) é nula. A evaporação real da lâmina 
interceptada é igual à evaporação potencial, caso a lâmina interceptada seja maior do 
que a evaporação potencial, caso contrário, a evaporação real é igual à lâmina 
interceptada.  

A energia disponível para a evapotranspiração depende da energia 
irradiada pelo sol, da energia que é refletida ou bloqueada pela atmosfera, da energia 
que é refletida pela superfície terrestre, da energia que é irradiada pela superfície 
terrestre e da energia que é transmitida ao solo.  

4.2.2.2.6 Geração de escoamento  

O módulo de armazenamento de água no solo do modelo hidrológico 
MGB-IPH procura reproduzir o comportamento não linear da sub-bacia em resposta às 
precipitações. Para isso, considera se que nos diversos pontos da sub-bacia, a 
capacidade máxima de armazenamento de água no solo obedece a uma distribuição 
estatística.  

A hipótese básica é que a camada superficial do solo da bacia pode ser 
representada por um grande número de reservatórios, ou tubos, de diferentes 
capacidades de armazenamento, como mostra a Figura 4.2.2.5. 
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Figura 4.2.2.5. Camada superficial do solo representada por um grande número de reservatórios 
de diferentes volumes máximos de armazenamento. (Fonte: Collischonn, 2001) 

Outra hipótese utilizada é que a distribuição estatística do volume máximo 
de armazenamento dos reservatórios pode ser expressa por uma função simples, do tipo: 

b

Wm

W
x 








 11   (4.2.2.7)

 

Onde: 

 x : fração de tubos cuja capacidade é igual ou inferior a W [-] 

 W : armazenamento de água na camada superficial do solo. [mm] 

 Wm : capacidade de armazenamento do maior dos tubos. [mm] 

 b : parâmetro do modelo que define o grau de heterogeneidade da 
capacidade de armazenamento de água no solo. [-] 

Para cada valor de W, a fração de reservatórios cuja capacidade é igual ou 
inferior a W é igual a x. A forma da distribuição da equação 4.2.2.7 é apresentada na 
Figura 4.2.2.6, para diferentes valores do parâmetro b. 

O parâmetro bj (adimensional) representa a distribuição estatística da 
distribuição da capacidade de armazenamento hídrico do solo. Se bj for zero, significaria 
que toda a area coberta por um determinado tipo deteria uma capacidade de 
armazenamento de Wmj [mm] na camada superior do solo. Para valores positivos de bj 
algumas partes da area pertencentes a uma URH teriam uma capacidade menor que 
Wmj, originando, portanto, maior escoamento, mesmo para precipitações não muito 
intensas. Uma descrição completa disto pode ser encontrada em Todini (1996). 

Caso ocorra uma chuva sobre a bacia, todos os tubos recebem a mesma 
lâmina de água. Em alguns tubos a lâmina será suficiente para saturar a capacidade de 
armazenamento, e vai ocorrer escoamento direto. O volume de escoamento direto, para 
cada instante, depende da fração de áreas saturadas. Para obter o volume de 
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escoamento direto que ocorre ao longo de um evento é necessário fazer a integração da 
área sob a curva da distribuição estatística. 

 

Figura 4.2.2.6. Forma da distribuição estatística da equação 4.2.2.1. (Fonte: Collischonn, 2001) 

No modelo MGB-IPH, o escoamento superficial é calculado para cada 
URH de cada mini-bacia por um modelo de geração de escoamento por excesso de 
capacidade de armazenamento adaptado do modelo ARNO (Todini, 1996), de acordo 
com as equações que seguem: 
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    (4.2.2.10) 

Sendo: 

 Dsup i,j : é o escoamento superficial (rápido) que deixa o solo. [mm·Δt-1] 

 Wmj :  é um parâmetro do modelo que representa a máxima capacidade de 
armazenamento do solo para a URH j. [mm] 

 
1

,

k

jiW  : é a quantidade de água armazenada no solo ao final do intervalo 

de tempo anterior, na URH j da mini-bacia i. [mm] 
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 b j : é um parâmetro que define o grau de heterogeneidade da capacidade 
de armazenamento de água no solo para a URH j. [-] 

 P i : é a precipitação que atinge o solo. [mm·Δt-1] 

 Índice k : passo de tempo. 

 Índice i: mini-bacia i. 

 Índice j: URH j. 

 Δt : é o incremento de tempo (1 dia na maioria das aplicações até hoje). 

Para descrever o escoamento sub-superficial o modelo hidrológico MGB-
IPH utiliza uma relação semelhante a de Brooks e Corey (Rawls et al., 1993), que 
relaciona a condutividade hidráulica do solo a sua textura. A relação de Brooks e Corey é 
não-linear com relação à umidade do solo. A taxa de drenagem sub-superficial quando o 
solo está próximo da saturação é muito maior do que quando o solo está mais seco. 
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(4.2.2.11) 

Sendo: 

 Dinti,j : drenagem sub-superficial ao longo do intervalo de tempo no 
bloco j da mini-bacia i (drenagem lenta). [mm·Δt-1] 

 Wmj :  é um parâmetro do modelo que representa a máxima 
capacidade de armazenamento do solo para a URH j. [mm] 

 Wzj : é um limite mínimo de água armazenada no solo para a URH j., a 
partir do qual a drenagem sub-superficial é nula. [mm] 

 
k

jiW ,  : é a quantidade de água armazenada no solo no final do intervalo 

de tempo k, na URH j da mini-bacia i. [mm] 

 Kintj : parâmetro que define a drenagem que ocorre quando o solo 
está saturado. [mm·Δt-1] 

 η : é o índice de porosidade do solo. [-] 

O parâmetro Kintj controla a quantidade de água da camada de solo que é 
escoada sub-superficialmente (equação 4.2.2.11). Este parâmetro deve ser calibrado, 
embora uma estimativa inicial possa ser obtida a partir de medições locais pontuais de 
condutividade hidráulica ou taxa de infiltração. O valor de condutividade hidráulica 
saturada é, provavelmente, um limite superior para o parâmetro de drenagem. O Quadro 
4.2.2.1 pode ajudar na primeira estimativa deste parâmetro. Os resultados das 
simulações mostraram, no entanto, que os valores mais adequados de Kintj (de 4 a 40 
mm·dia-1) são sempre muito inferiores aos valores da condutividade hidráulica saturada 
dos diferentes tipos de solo. 
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Quadro 4.2.2.1. Condutividade hidráulica para os grupos de solo do SCS (Rawls et al. 1993). 

Tipo de solo SCS Condutividade hidráulica (solo saturado) mm·dia-1 

A mais de 182,4 

B 91,2 a 182,4 

C 31,2 a 91,2 

D 0 a 31,2 

O parâmetro do índice de porosidade (η) depende da textura do solo, e 
pode variar entre 0,694 para areias a 0,165 para argila, segundo Rawls et al. (1982). A 
prática tem demonstrado que os resultados do modelo são pouco sensíveis ao valor do 
parâmetro η e, por isso, no modelo hidrológico MGB-IPH foi adotado um valor fixo de 0,4 
para este parâmetro, que corresponde a uma média entre os valores da areia e da argila. 

A percolação do solo para o aquífero é calculada no modelo hidrológico 
MGB-IPH por uma equação linear com o armazenamento de água no solo: 
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  (4.2.2.12) 

Onde: 

 Dbasi,j :  escoamento subterrâneo (drenagem muito lenta). [mm]   

 Wcj : limite para haver escoamento subterrâneo (parâmetro). [mm] 

 Wmj :  é um parâmetro do modelo que representa a máxima capacidade de 
armazenamento do solo para a URH j. [mm] 

 
1

,

k

jiW : é a quantidade de água armazenada no solo no final do intervalo de 

tempo anterior, ou seja, no início do intervalo de tempo anterior. [mm] 

 Kbasj : parâmetro de escoamento subterrâneo, define a percolação 
máxima, quando o solo está saturado. (drenagem muito lenta). [mm·Δt-1] 

Os termos Dsupi,j, Dinti,j e Dbasi,j referem-se ao escoamento que deixa a 
camada superior do solo. Este escoamento não atinge instantaneamente a rede de 
drenagem, pois passa por reservatórios lineares, que retardam o seu avanço, e 
representam o tempo de propagação no interior da mini-bacia. O escoamento superficial 
vai para o reservatório superficial, o escoamento sub-superficial vai para o reservatório 
sub-superficial e o escoamento subterrâneo vai para o reservatório subterrâneo, 
conforme a descrição feita na seguinte seção deste capítulo. A água não pode voltar 
destes reservatórios para camada superficial do solo, com exceção da água do 
reservatório subterrâneo.  

Em situações de baixo nível de umidade na camada do solo (baixos 
valores de Wi,j), pode ocorrer a transferência de água do reservatório subterrâneo para a 
camada de solo. Esta possibilidade visa permitir ao modelo simular situações em que as 
águas subterrâneas voltem a ser disponibilizadas para a evapotranspiração, em áreas de 
descarga do aquífero. Tal é o caso em regiões de fontes, matas ciliares e das veredas 
dos cerrados. A equação 4.2.2.13 descreve o fluxo ascendente: 
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  (4.2.2.13) 

Onde: 

 Wcj : limite para haver escoamento subterrâneo (parâmetro). [mm] 

 
1

,

k

jiW : é a quantidade de água armazenada no solo no final do intervalo de 

tempo anterior, ou seja, no início do intervalo de tempo anterior. [mm] 

 Dcapi,j: fluxo  de  retorno  para  o  solo. [mm·Δt-1] 

 DMcapj : máximo fluxo de retorno para o solo (parâmetro do modelo) 
segundo o tipo de URH. [mm·Δt-1] 

Não existem dados que permitam estimar o valor do parâmetro DMcapj, 
por isto, na maioria das vezes, a possibilidade de retorno da água subterrânea para a 
camada de solo é desprezada, isto é, DMcapj é igual a zero. Isto significa que, 
normalmente, toda a área da bacia simulada é considerada como área de recarga do 
aquífero (do aquífero ligado à drenagem, representado pelo reservatório subterrâneo). No 
entanto, existem alguns casos em que algumas áreas da bacia podem ser identificadas 
claramente como regiões de descarga do aquífero. Esta identificação pode ser feita, por 
exemplo, constatando a existência de um tipo particular de vegetação, como a mata ciliar 
em meio ao cerrado. Neste caso, valores positivos do parâmetro DMcapj permitem 
representar o fluxo ascendente de umidade. 

No exemplo da mata ciliar em meio ao cerrado, o valor de DMcapj deve ser 
suficientemente alto para diminuir a freqüência da ocorrência do déficit hídrico no solo 
sob a mata. Embora não existam dados medidos, o valor recomendado do parâmetro 
DMcapj em blocos de uso do solo e cobertura vegetal que são característicos de regiões 
de descarga do aquífero deve ser, no máximo, igual à evapotranspiração potencial. 

No modelo LARSIM, o parâmetro de fluxo ascendente foi considerado 
dependente do tipo de solo. Em dois casos citados por Bremicker (1998) o valor do fluxo 
capilar ascendente foi de 2 mm·dia-1 para solo argiloso e 5 mm·dia-1 para solo arenoso. 

4.2.2.2.7 Escoamento 

Escoamento nas mini-bacias 

Os termos Dsupi,j, Dinti,j e Dbasi,j, definidos antes no texto, referem-se ao 
escoamento que deixa a camada superior do solo, conforme mostra a Figura 4.2.2.3. 
Este escoamento não atinge instantaneamente a rede de drenagem, mas sofre retardo e 
amortecimento ainda no interior da mini-bacia. Estes efeitos são representados no 
modelo pela passagem do escoamento por reservatórios lineares, conforme a Figura 
4.2.2.3. O escoamento superficial vai para o reservatório superficial, o escoamento sub-
superficial vai para o reservatório sub-superficial e o escoamento subterrâneo vai para o 
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reservatório subterrâneo. É nestes reservatórios que os escoamentos dos diferentes 
blocos de uso e cobertura vegetal são somados, conforme as equações que seguem: 
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Onde: 

 Vsupi
k-1 : volume no reservatório superficial da mini-bacia ao início do 

intervalo de tempo. [m³] 

 Vintik-1 : volume no reservatório sub-superficial da mini-bacia ao início do 
intervalo de tempo. [m³] 

 Vbasi
k-1 : volume no reservatório subterrâneo da mini-bacia ao início do 

intervalo de tempo. [m³] 

 Vsupi
k’ : volume no reservatório superficial da mini-bacia após a entrada do 

escoamento superficial. [m³] 

 Vintik’ : volume no reservatório sub-superficial da mini-bacia após a entrada 
do escoamento superficial. [m³] 

 Vbasi
k’ : volume no reservatório subterrâneo da mini-bacia após a entrada 

do escoamento superficial. [m³] 

 Índice i: índice da mini-bacia i. 

 Índice j : índice da URH j da mini-bacia i. 

 nb : número de URHs (blocos) em que é dividida cada mini-bacia. [-] 

 Δt : é o incremento de tempo (1 dia na maioria das aplicações até hoje). 

Nos reservatórios o hidrograma sofre retardo e amortecimento, que 
representam o efeito da propagação da vazão no interior da célula. 

Cada um dos reservatórios é representado matematicamente por uma 
equação de reservatório linear simples (Tucci, 2005). 
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'1 k

i

i

i Vbas
TKB

Qbas    (4.2.2.19) 

Sendo: 

 Qsupi : vazão de saída do reservatório superficial. [m³·Δt-1] 

 Qinti : vazão de saída do reservatório sub-superficial. [m³·Δt-1] 

 Qbasi : vazão de saída do reservatório subterrâneo. [m³·Δt-1] 

 TKSi : tempo de retardo do reservatório superficial da mini-bacia i. [s] 

 TKIi : tempo de retardo do reservatório sub-superficial da mini-bacia i. [s] 

 TKBi : tempo de retardo do reservatório subterrâneo da mini-bacia i. [s] 

O valor do parâmetro de retardo do reservatório linear é diferente para 
cada um dos reservatórios (subterrâneo, sub-superficial e superficial). Tipicamente, a 
vazão do reservatório subterrâneo responde mais devagar, e a do reservatório superficial 
mais rapidamente às variações no volume. O valor de TKB é maior, portanto, do que o 
valor de TKS , e TKI tem um valor intermediário. 

O valor do tempo de retardo do reservatório subterrâneo (TKB) pode ser 
obtido analisando os períodos de recessão do hidrograma e em alguns locais da bacia. 
Este parâmetro pode ser obtido pelas equações a seguir: 

86400 Bi CTKB    (4.2.2.20)
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Onde: 

 TKBi : tempo de retardo do reservatório subterrâneo da mini-bacia i. [s] 

 CB : é o parâmetro de retardo do reservatório subterrâneo. [dias] 

 ND é o número de dias do período de recessão do hidrograma. [dias] 

 QIR : vazão no início da recessão. [m³·s-1] 

 QFR : é a vazão no final da recessão. [m³·s-1] 

Os valores de TKSi e TKIi são obtidos considerando as características do 
relevo de cada mini-bacia. Para cada mini-bacia utilizada no modelo MGB-IPH é 
calculado um tempo de retardo característico, que é corrigido durante a calibração por um 
coeficiente de ajuste adimensional. 

O tempo de retardo característico (Tindi) é obtido pela equação de Kirpich, 
utilizando a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo do MNT encontrados dentro 
da mini-bacia do modelo considerada. Os valores de TKSi, e TKIi são relacionados 
diretamente às características do relevo interno da célula, através das equações abaixo: 
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iSi TindCTKS    (4.2.2.22)
 

iIi TindCTKI    (4.2.2.23)
 

Sendo: 

 TKSi : tempo de retardo do reservatório superficial da mini-bacia i. [s] 

 TKIi : tempo de retardo do reservatório sub-superficial da mini-bacia i. [s] 

 Tindi : tempo de concentração característico da mini-bacia i. [s] 

 CS : parâmetro para calibração da propagação superficial nas mini-bacias.  
[-] 

 CI : parâmetro  para calibração da propagação sub-superficial nas mini-
bacias. [-] 

A equação que estima o tempo de concentração característico no interior 
da mini-bacia está baseada na fórmula de Kirpich: 

385,0
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868,03600

















i

i
i

H

L
Tind   (4.2.2.24) 

Onde: 

 Tindi : tempo de concentração (valor básico para os parâmetros TK). [s] 

 Li : comprimento do rio principal na mini-bacia i. [km] 

 ∆Hi : diferença de altura entre os extremos mais alto e mais baixo da mini-
bacia. [m] 

Desta forma, os valores que são alterados para a calibração são os 
adimensionais CS e CI , enquanto o valor de referência, que não se altera, é o tempo de 
concentração da bacia Tindi. Além disso, a dependência entre os parâmetros de retardo e 
as características topográficas no interior da mini-bacia fazem com que em regiões 
planas o valor do tempo de retardo superficial (TKSi) seja superior ao que ocorre em 
regiões montanhosas, conferindo ao modelo hidrológico MGB-IPH a capacidade de 
representar diferenças regionais em grandes bacias. 

Propagação de vazão na rede de drenagem principal 

A propagação de vazão nos rios é realizada utilizando o método de 
Muskingum-Cunge da forma descrita em Tucci (2005), que relaciona a vazão de saída de 
um trecho de rio, em um intervalo de tempo qualquer, às vazões de entrada e saída no 
intervalo de tempo anterior e à vazão de entrada no intervalo atual (equação 4.2.2.25): 

t

i

t

i

t

i

t

i QRCQRCQRCQR 13

1

21

1

1 



    (4.2.2.25) 

Na equação acima:  



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu.     

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.2.2 - Quantidade_Águas_Superficiaiss             227 

 
1

1





t

iQR : é a vazão de saída do trecho de rio no intervalo k + 1. [m3·s-1] 

 
t

iQR 1  : vazão de saída do trecho de rio no intervalo k. [m3·s-1] 

 
1t

iQR : vazão de entrada do trecho de rio no intervalo k + 1. [m3·s-1] 

 
t

iQR  : é a vazão de entrada do trecho de rio no intervalo k. [m3·s-1] 

 C1, C2 e C3 : são parâmetros. [-] 

Os parâmetros do modelo Muskingum-Cunge são calculados com base 
nos dados de comprimento, declividade, rugosidade e largura média dos trechos de rio. O 
comprimento e a declividade são obtidos de mapas topográficos. A largura é obtida com 
base em uma relação com a área de drenagem válida para a bacia e a rugosidade é 
estimada com base em observações locais, fotografias e informações sobre material do 
leito. 

O intervalo de tempo diário utilizado no modelo é sub-dividido em 
intervalos menores durante a propagação por Muskingun-Cunge na rede de drenagem, 
considerando o intervalo de tempo ideal para a propagação apresentar precisão no 
tempo viagem e no amortecimento do hidrograma, conforme descrito em  Tucci (2005). 

Os coeficientes C1, C2 e C3 são obtidos pelas equações abaixo: 
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 (4.2.2.26) 
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  (4.2.2.28) 

Sendo: 

 X : o parâmetro de espaço. [-] 

 K : parâmetro de tempo. [s] 

 Δt : o intervalo de tempo de cálculo. [s] 

Os parâmetros X e K do modelo Muskingum-Cunge são relacionados às 
características físicas do trecho de rio pelas equações abaixo (Tucci, 2005): 

xcSB

Q
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 (4.2.2.29) 
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  (4.2.2.30) 
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Sendo: 

 X : o parâmetro de espaço. [-]   

 K : o parâmetro de tempo. [s]   

 Δx : o comprimento do trecho de rio. [m]   

 Q0 : a vazão de referência para a estimativa dos parâmetros. [m3·s-1] 

 c0 : a celeridade cinemática. [m·s-1] 

 B0 : a largura do rio. [m] 

 S0 : a declividade do trecho de rio. [-] 

A vazão de referência Q0 e a largura do rio B0 são estimadas a partir de 
relações com a área da bacia a montante do trecho de rio. Estas relações são fornecidas 
como dados de entrada e dependem das características físicas da bacia. 

O comprimento do trecho de rio e a declividade são atributos da mini-
bacia. A celeridade cinemática é obtida pela equação 4.2.2.31, com n [s·m-1/3] sendo o 
coeficiente de rugosidade de Manning: 

4,0

0

6,0

3,0

0

4,0

0

0
3

5

Bn

SQ
c




  (4.2.2.31) 

O valor do coeficiente de rugosidade de Manning (n) pode ser determinado 
com base nas características do leito e das margens dos rios, individualmente para cada 
mini-bacia. Entretanto, considerando que os resultados do modelo são pouco sensíveis a 
este parâmetro, ele pode ter um valor fixo para toda a bacia.  

O método de Muskingum-Cunge tem precisão próxima a ideal quando se 
cumpre a equação seguinte (Fread, 1993). 
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x ,  (4.2.2.32) 

Sendo: 

 Δx : o comprimento do trecho de rio. [m] 

 Δt : o intervalo de tempo de cálculo. [s] 

 Q0 : a vazão de referência para a estimativa dos parâmetros. [m3·s-1] 

 c0 : a celeridade cinemática. [m·s-1] 

 B0 : a largura do rio. [m] 

 S0 : a declividade do trecho de rio. [-] 

O intervalo de tempo interno do método de Muskingum-Cunge é fixado em 
1 hora, o que é adequado para as simulações dos rios de grandes bacias. A partir deste 
intervalo de tempo é determinado o número de divisões do trecho de rio interno à mini-
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bacia para que o comprimento do sub-trecho de rio (Δx) seja o mais próximo possível do 
ideal para cumprir a equação 4.2.2.32. 

O modelo utiliza o método de Muskingum-Cunge linear, ou seja, os 
parâmetros X e K são calculados no início da simulação, considerando fixa a vazão de 
referência. 

A propagação é realizada em cada mini-bacia que tem pelo menos uma 
mini-bacia localizada a montante. Cada mini-bacia recebe como condição de contorno a 
vazão de saída das mini-bacias localizadas imediatamente a montante (1 a 3) somadas à 
vazão de saída dos reservatórios lineares simples da própria mini-bacia. A vazão de 
saída é passada como informação de entrada para a mini-bacia seguinte. 

A partir dos dados das seções transversais dos rios da bacia, nos locais de 
medição dos postos fluviométricos, o modelo ajusta uma relação entre a área de 
drenagem e a largura do rio (B0). 

Com relação ao valor de vazão de referência (Q0), necessário para a 
estimativa dos coeficientes de propagação do método de Muskingun-Cunge linear, em 
cada trecho de rio, a vazão de referência é calculada em função da área drenada. O 
parâmetro que controla a vazão de referência é a vazão de referência específica QMESP  

dada em [m³·s-1·km-2] conforme a equação: 

DRENMESP AQQ 0  (4.2.2.33) 

Onde: 

 Q0 : vazão de referência da célula para o método de Muskingun-Cunge. 
[m³·s-1] 

  QMESP : vazão de referência específica (igual para toda a bacia).         
[m³·s-1·km-2] 

 ADREN : área a montante da mini-bacia. [km²] 

 Tucci (2005) recomenda o valor de Q0 30% inferior à vazão de pico do 
hidrograma de entrada. Como no modelo MGB-IPH a simulação é contínua, e consiste de 
várias cheias, não existe apenas um pico do hidrograma de entrada. Além disso, é 
necessário definir para o trecho de rio de cada célula um valor diferente da vazão de 
referência. A solução foi adotar uma vazão de referência específica (relativa à área), 
como um parâmetro ajustável no modelo (em torno de 0,01 m³·s-1·km-2). Nas aplicações 
do modelo MGB-IPH, este apresentou pouca sensibilidade ao valor de Q0 . 

4.2.2.3 Dados Hidrológicos 

Os dados diários das estações fluviométricas e pluviométricos utilizados 
para a modelagem da bacia hidrográfica foram obtidos no sistema Hidroweb mantido pela 
ANA e estão disponíveis em http://hidroweb.ana.gov.br/. A seguir são apresentados os 
dados de vazão utilizados para calibração do modelo, e dados meteorológicos adotados 
como variáveis de entrada na modelagem. 

 

http://hidroweb.ana.gov.br/
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4.2.2.3.1. Vazão 

Ao total foram obtidos os dados de vazão de 4 (quatro) postos 
fluviométricos sendo: 1 (uma) estação na RH de Santa Maria da Vitória, no rio principal, e 
3 (três) estações na RH do rio Jucu, sendo 2 (duas) no rio principal e 1 (uma) no Rio Jucu 
– Braço Sul. A Figura 4.2.2.7 apresenta a localização destas estações fluviométricas. Os 
dados de vazão obtidos apresentaram boa disponibilidade de dados entre os anos de 
1994 a 2013. O Quadro 4.2.2.2 apresenta as características de cada estação. 

 

Figura 4.2.2.7. Mapa de localização dos postos fluviométricos (com dados em intervalo de tempo 
diário) disponíveis na base de dados da ANA. 

Quadro 4.2.2.2. Postos fluviométricos das bacias do rio Jucu e Santa Maria da Vitória existentes 
no banco de dados Hidroweb. 

Código Lat. Long. Nome Ativo Resp. Operadora Rio 

57130000 -20.10 -40.52 
SANTA 

LEOPOLDINA 
1 ANA CPRM 

RIO SANTA MARIA DA 
VITÓRIA 

57170000 -20.31 -40.65 
CÓRREGO DO 

GALO 
1 ANA CPRM RIO JUCU 

57190000 -20.41 -40.67 
MARECHAL 
FLORIANO 

0 ANA ANA RIO JUCU – B. SUL 

57230000 -20.41 -40.48 
FAZENDA 

JUCURUABA 
1 ANA CPRM RIO JUCU 

A disponibilidade de dados em cada um dos postos fluviométricos 
selecionados está ilustrada na  

Figura 4.2.2.8, que apresenta um gráfico de Gantt para o período de 1950 
a 2013. As cores identificam a percentagem de dados disponíveis para cada posto 
fluviométrico em cada ano do período dsponível. A cor azul indica que o ano está 
completo, sem falhas. A cor preta indica que o ano não apresenta dados, e as cores 
intermediárias indicam disponibilidade parcial, de acordo com a legenda. Os dados 
anteriores a 2006 (inclusive) foram consistidos pela ANA. Os dados posteriores a 2006 
não foram ainda consistidos (dados brutos). 

57130000 

57170000 

57190000 57230000 
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Figura 4.2.2.8. Gráfico de Gantt com disponibilidade de dados por posto fluviométrico selecionado 
e por ano, no período de 1950 a 2013.  

4.2.2.3.2 Chuva 

Com relação aos dados de precipitação, foram obtidas as informações de 
19 postos pluviométricos, porém foram utilizadas 16 estações. A Figura 4.2.2.8 apresenta 
a localização das estações pluviométricas que constam na base de dados da ANA 
utilizadas para modelagem hidrológica na região de estudo. O Quadro 4.2.2.3 apresenta 
as características de cada estação pluviométrica disponível. 

100% 0% Percentual de dados disponíveis por ano: 
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Figura 4.2.2.8. Mapa de localização dos postos pluviométricos (com dados em intervalo de tempo 
diário) disponíveis na base de dados da ANA. 

Quadro 4.2.2.3. Postos pluviométricos disponibilizados no banco de dados da ANA, na região das 
RH’s dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. 

Código Lat. Long. Nome Ativo Resp. Operadora Município 

1940007 -19.93 -40.40 FUNDÃO 1 CPRM ANA Fundão 

1940010 -19.95 -40.55 
VALSUGANA VELHA - 
MONTANTE 

1 CPRM ANA 
Santa 
Teresa 

1940020 -19.95 -40.74 CALDEIRÃO 1 CPRM ANA 
Santa 
Teresa 

1941008 -19.90 -41.05 LARANJA DA TERRA 1 CPRM ANA 
Afonso 
Cláudio 

2040001 -20.41 -40.48 FAZENDA JUCURUABA 1 CPRM ANA Viana 

2040003 -20.19 -40.31 
FAZENDA FONTE LIMPA 
(DNOS) 

1 CPRM ANA Serra 

2040007 -20.02 -40.74 SANTA MARIA DO JETIBÁ 1 CPRM ANA 
Santa 
Leopoldina 

2040010 -20.10 -40.52 SANTA LEOPOLDINA 1 CPRM ANA 
Santa 
Leopoldina 

2040011 -20.55 -40.81 MATILDE (DNOS) 1 CPRM ANA 
Alfredo 
Chaves 

2040012 -20.41 -40.68 
MARECHAL FLORIANO 
(DNOS) 

1 CPRM ANA 
Domingos 
Martins 

2040014 -20.26 -40.47 DUAS BOCAS (DNOS) 1 CPRM ANA Cariacica 

2040015 -20.28 -40.78 PEROBINHA (DNOS) 1 CPRM ANA 
Domingos 
Martins 

2040018 -20.07 -40.60 
CACHOEIRA SUIÇA 
(DNOS) 

1 CPRM ANA 
Santa 
Leopoldina 

2040020 -20.58 -40.94 VILA NOVA MARAVILHA 1 CPRM ANA 
Alfredo 
Chaves 

2040022 -20.51 -40.36 PONTA DA FRUTA 1 CPRM ANA Vila Velha 

2040023 -20.29 -40.93 SÃO RAFAEL 1 CPRM ANA 
Domingos 
Martins 

1940020 1940010 

2040007 

2040018 

2040010 

2041051 

2041020 

2040023 

2040015 

2040020 

2040011 

02040012 

2040014 

2040003 

2040001 

2040045 
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Quadro 4.2.2.3. Postos pluviométricos disponibilizados no banco de dados da ANA, na região das 
RH’s dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. 

Código Lat. Long. Nome Ativo Resp. Operadora Município 

2040045 -20.31 -40.65 CËRREGO DO GALO 1 CPRM ANA 
Domingos 
Martins 

2041020 -20.36 -41.06 ARACE (DNOS) 1 CPRM ANA 
Domingos 
Martins 

2041051 -20.31 -41.16 VENA NOVA 0 INMET INMET 
Venda Nova 
Imigrante 

A disponibilidade de dados em cada um dos postos pluviométricos da 
região está ilustrada na Figura 4.2.2.9, que apresenta o gráfico de Gantt, para o período 
de 1947 a 2013, com cores identificando a percentagem de dados disponíveis para cada 
posto pluviométrico para cada ano do período. Novamente, a cor azul indica que o ano 
está completo, sem falhas. A cor preta indica que o ano não apresenta dados, e as cores 
intermediárias indicam disponibilidade parcial, de acordo com a legenda.  

Observa-se que a partir de 1970 existe uma maior disponibilidade de 
dados na região. Alguns postos apresentam longos períodos de falhas, como os postos 
2041051, 2040014 e 2040045, não sendo adotados. As demais falhas observadas nos 
postos são admissíveis e podem ser cobertas por postos próximos. Os dados anteriores 
a 2006 (inclusive) foram consistidos pela ANA. Os dados posteriores a 2006 não foram 
ainda consistidos (dados brutos). 

 

Figura 4.2.2.9. Gráfico de Gantt com disponibilidade de dados por posto pluviométrico selecionado 
e por ano, no período de 1947 a 2013.  

100% 0% Percentual de dados disponíveis por ano: 
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4.2.2.3.3 Dados meteorológicos 

Na calibração do modelo nas RH’s dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória 
foram utilizadas as Normais Climatológicas mensais publicadas pelo INMET. A Figura 
4.2.2.10 apresenta os locais em que estão disponíveis estes dados na região das bacias 
em estudo. O Quadro 4.2.2.4 apresenta as características de cada estação disponível. 

 

Figura 4.2.2.10. Mapa de localização das estações meteorológicas disponíveis na base de dados 
do INMET. 

Quadro 4.2.2.4. Postos climatológicos do banco de dados Hidroweb na região das RH’s dos rios 
Jucu e Santa Maria da Vitória. 

Código Lat. Long. Nome Altitude (m) 

00083034 -19.869 -40.867 ITARANA 245 

00083045 -20.383 -41.183 VENDA NOVA 727 

00083648 -20.317 -40.317 VITÓRIA 32 

 

A comparação entre as temperaturas médias mensais em Vitória, 
localizada na zona litorânea, e Venda Nova, situada na zona serrana, é apresentada na 
Figura 4.2.2.11. Observa-se que as maiores temperaturas ocorrem entre Dezembro e 
Março, e as menores temperaturas em Julho em ambas as estações. No entanto, como 
esperado, as temperaturas médias mensais em Venda Nova, na serra, são inferiores a 
Vitória, no litoral. 
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Figura 4.2.2.11. Temperaturas médias mensais no posto climatológico de Vitória e Venda Nova. 

A Figura 4.2.2.12 apresenta os valores de insolação média (horas de sol 
por dia) a cada mês do ano nos mesmos postos meteorológico (Vitória e Venda Nova). 
No início das chuvas, entre outubro e dezembro, verifica-se uma queda nas horas de sol 
por dia em ambos os pontos. Para essa variável não há diferenças marcantes entre os 
postos. 

 

Figura 4.2.2.12. Insolação média mensal no posto climatológico de Vitória e Venda Nova. 
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4.2.2.4 Discretização das Regiões Hidrográficas 

Para a discretização das RH’s dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, 
visando sua utilização no modelo MGB-IPH, foram utilizadas as informações de relevo e 
hidrografia. Além disso, informações sobre o tipo e uso/cobertura do solo são necessários 
pra definir regiões com características hidrológicas semelhantes, definidas para 
parametrização do modelo. 

A delimitação de uma bacia hidrográfica é realizada utilizando mapas 
topográficos, identificando e traçando os pontos de vertente. Uma abordagem mais 
recente consiste na utilização de operações de geoprocessamento sobre um modelo 
digital de elevação (MDE). O modelo digital de elevação consiste numa matriz de dados 
espaciais com o valor de altitude em cada pixel. Pela diferença de elevação é possível 
estimar os caminhos (ou direções) principais para o escoamento e, consequentemente, a 
delimitação da bacia hidrográfica. 

O modelo digital de elevação (MDE) adotado foi obtido do levantamento 
por sensoriamento remoto do SRTM (Shuffle Radar Topography Misson) com resolução 
espacial de cerca de 90 m, resolução vertical de 1 m e projeção geográfica 
(latitude/longitude) referenciada ao datum WGS84. Assim, todas as informações 
geográficas utilizadas foram projetas para esse sistema de referência. 

A discretização da bacia consiste na divisão da bacia hidrográfica em 
unidades menores, denominadas aqui mini-bacias. As mini-bacias são bacias 
hidrográficas independentes e são delimitadas com base no relevo (MDE), utilizando as 
ferramentas do ArcHydro, que é um módulo de análise hidrológica do software ArcGIS. O 
processo de discretização nas bacias foi realizada em etapas, referentes a operações de 
geoprocessamento sobre o modelo digital de elevação: 

 Preenchimento de falhas do modelo digital de elevação, cujo objetivo 
é corrigir valores nulos na matriz e zonas mortas de escoamento; 

 Recondicionamento do MDE, para compatibilizar as direções de fluxo 
com uma  rede de drenagem vetorial existente; 

 Determinação da direção de fluxo, consiste na determinação do 
caminho mais provável para a rede de drenagem a partir de uma 
avaliação de declividade na vizinhança de cada pixel; 

 Mapeamento do fluxo acumulado, determina a quantidade de pixels 
que drenam a montante de cada pixel. O que possibilita a 
determinação da área drenada em cada ponto; 

 Definição da rede de drenagem; 

 Delimitação de sub-bacias e área de drenagem em pontos de 
interesse; e 

 Delimitação e união do layer de mini-bacias com o de sub-bacias. 

As informações de hidrografia foram obtidas na página da ANA 
(http://www.ana.gov.br/), que disponibiliza arquivos vetoriais dos principais rios 

http://www.ana.gov.br/
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brasileiros. O arquivo vetorial foi utilizado para realizar a operação DEM Reconditioning 
(AgreeDEM) para compatibilizar a rede de drenagem. 

O recondicionamento do MDE, também conhecido como "Stream-Burning" 
é uma etapa de compatibilização entre os dados da hidrografia vetorial existente e os 
dados do MDE. Nesta etapa é criado, artificialmente, um aprofundamento nas células do 
MDE que coincidem com a rede de drenagem vetorial. O objetivo disso é fazer com que a 
rede de drenagem obtida a partir da analise do MDE seja igual à rede de drenagem 
vetorial. Esse processo foi necessário para a região plana próxima da zona estuarina de 
Vitória em virtude das alterações realizadas em alguns canais e dificuldade de geração 
automática das linhas de fluxo em razão da baixa declividade do terreno. 

4.2.2.4.1 Resultados da Discretização 

4.2.2.4.1.1 Trechos de rio, mini-bacias e sub-bacias 

Nessa seção apresenta-se os resultados do processamento do modelo 
digital de elevação para discretização da bacia na área de estudo. As Figuras 4.2.2.13 a 
4.2.2.16 apresentam as principais etapas para delimitação de área e definição da rede de 
drenagem. Partindo do modelo de elevação digital (Figura 4.2.2.13) foi possível 
determinar as direções de fluxo (Figura 4.2.2.14), determinar o fluxo acumulado (Figura 
4.2.2.15) e, por fim, determinar a rede de drenagem (Figura 4.2.2.16) e traçado das 
bacias. 

Para obter a definição da rede de drenagem na área de estudo foi adotado 
um valor igual a 1200 pixels (~97 km2 ) como limiar de área de drenagem com o qual foi 
possível discretizar as bacias em 229 trechos de rio. Uma vez definida a rede de 
drenagem, foram delimitadas as bacias de contribuição correspondentes a cada trecho 
de rio, denominadas minibacias (Figura 4.2.2.17). É sobre essas unidades e entre elas 
que o modelo realiza o balanço hídrico e a translação do escoamento na rede de 
drenagem. 

Para a delimitação das sub-bacias foram utilizadas as localizações dos 
postos fluviométricos selecionados a partir da base de dados da ANA e pontos de 
interesse (exutórios das UPs) nas RH’s dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. Essa 
etapa permite que o processo de calibração seja realizado separadamente para cada 
sub-bacia, tendo caráter de flexibilização e não obrigtório. Assim, caso necessário, cada 
sub-bacia pode ter um conjunto de parâmetros diferentes. O mapa de sub-bacias é 
apresentado adiante no texto.  
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Figura 4.2.2.13 - Modelo Digital de Elevação. 

 

Figura 4.2.2.14 - Mapa de direção de Fluxo (do escoamento) 
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Figura 4.2.2.15 - Mapa de fluxo acumulado 

 

Figura 4.2.2.16 - Mapa da rede de drenagem 
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Figura 4.2.2.17 - Mapa de elementos discretizados, denominados mini-bacias. 

4.2.2.4.1.2 Unidades de Resposta Hidrológica 

Para aplicação de modelo hidrológico distribuído se faz necessário o 
mapeamento de unidades de resposta hidrológica (URH), uma forma de condicionar os 
parâmetros do modelo a partir de características semelhantes no que diz respeito aos 
processos hidrológicos, por exemplo, a transformação chuva-vazão. 

Nesse trabalho o mapeamento das URHs foi realizado pelo cruzamento e 
reclassificação dos mapas de uso e ocupação do solo, vegetação e tipo de solo. Do 
ponto de vista da modelagem hidrológica no MGB-IPH, o tipo de solo define, 
principalmente, a capacidade de armazenamento de água no solo e escoamento, 
enquanto a cobertura vegetal caracteriza a interceptação e evapotranspiração. 

Os tipos de solos das RH’s dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória foram 
identificados através do trabalho RADAM-Brasil. Para a aplicação no modelo os tipos de 
solos foram reagrupados em 2 classes, de acordo com o comportamento hidrológico 
esperado, a saber: solos profundos e solos rasos. 

O mapeamento do uso e cobertura da terra foi baseado na publicação do 
Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN, 2010). No presente tema, com base em 
observações locais e estudo do mapa, a legenda gerada no trabalho original foi 
condensada em quatro itens para a aplicação no modelo hidrológico, a saber: água, 
mata, agropecuária e urbano. 

Por fim, lançando-se mão do uso de ferramentas de geoprocessamento, 
realizou-se uma combinação das informações de solos e de vegetação, gerando um 
mapa de classes de comportamento hidrológico da bacia. Este mapa rasterizado serve 
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como entrada no modelo MGB-IPH. A Figura 4.2.2.18 apresenta as URHs definidas para 
a área de interesse. 

 

Figura 4.2.2.18. Unidades de Resposta Hidrológica. Legenda: (1) mata + solo profundo, (2) mata + 
solo raso, (3) campo + solo profundo, (4) campo + solo raso, (5) urbano + solo profundo, (6) 

urbano + solo raso, (7) água. 

4.2.2.5 Calibração 

4.2.2.5.1 Período da simulação 

O modelo foi calibrado considerando os dados observados no período 
2002-2012 para as bacias hidrográficas. Posteriormente, o modelo foi rodado para todo o 
período que contém informações hidrológicas, gerando séries históricas de vazões 
diárias em todas UPs no período de 1970 a 2013. 

A calibração foi realizada utilizando um procedimento em duas etapas. Na 
primeira etapa foi feita uma estimativa dos valores dos parâmetros baseada em valores 
publicados na literatura e com base em experiências anteriores de aplicação do modelo 
em bacias semelhantes. Na segunda etapa foi realizada uma calibração manual, em que 
os valores dos parâmetros são alterados e os hidrogramas resultantes são comparados 
aos hidrogramas observados em diversos postos fluviométricos, sendo este 
procedimento aplicado recursivamente, buscando um melhor ajuste entre os 
hidrogramas.  

As funções objetivo utilizadas na calibração do MGB-IPH nas bacias foram 
o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe dos logaritmos das vazões (equação 
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4.2.2.34); o erro relativo de volume total dos hidrogramas (equação 4.2.2.35); e o erro da 
Q90  (equação 4.2.2.36). 

𝑒𝑙𝑜𝑔 = 1 −
∑ (𝑙𝑛(𝑄𝐶𝑖)−𝑙𝑛(𝑄𝑂𝑖))

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑙𝑛(𝑄𝑂𝑖)−𝑙𝑛(𝑄𝑂𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2𝑁

𝑖=1

     (4.2.2.34) 

∆𝑉 =
∑ 𝑄𝐶𝑖
𝑁
𝑖=1 −∑ 𝑄𝑂𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑄𝑂𝑖
𝑁
𝑖=1

       (4.2.2.35) 

∆𝑄90 =
𝑄𝐶90−𝑄𝑂90

𝑄𝑂90
       (4.2.2.36) 

onde i é um dia da série calculada e observada; QCi é a vazão calculada neste dia; QOi é 
a vazão observada neste dia; N é o número total de dias que existe na série de dados; 
QC90 é a Q90 calculada e QO90 é a Q90 observada. 

Adicionalmente foi calculado também o coeficiente de eficiência da Nash-
Sutcliffe das vazões, que é frequentemente utilizado na avaliação de modelos 
hidrológicos. A escolha destas funções objetivo foi feita em função da necessidade de 
gerar boas estimativas de disponibilidade hídrica. Estabeleceu-se como critério de 
disponibilidade hídrica, uma vazão que é excedida 90% do tempo. 

4.2.2.5.2 Definição dos parâmetros fixos do modelo hidrológico 

Os parâmetros fixos do modelo hidrológico são utilizados no cálculo da 
evapotranspiração pelo método de Penman-Monteith, estando assim associados com a 
vegetação existente em cada Unidades de Resposta Hidrológica (URH). Eles não são 
alterados no processo de calibração, e por este motivo são denominados parâmetros 
fixos, embora tenham valores que possam variar ao longo do ano. 

Esses parâmetros foram estimados com auxilio de dados contidos na 
literatura (ex. Shuttleworth, 1993; Collischonn, 2001), bem como em aplicações anteriores 
do modelo (ex: Silva et al., 2007; Tucci et al., 2003; Collischonn, 2008; Ribeiro Neto, 
2006; Paiva et al., 2011a; Paiva et al., 2011b). A descrição dos parâmetros fixos se 
encontra no capítulo referente ao modelo hidrológico MGB-IPH. 

4.2.2.5.3 Definição dos parâmetros calibráveis do modelo hidrológico 

Os parâmetros calibráveis do modelo hidrológico MGB-IPH foram 
associados às propriedades físicas das URH’s. Como comentado, a calibração desses 
parâmetros sensíveis foi realizada em duas etapas: (1) adoção de parâmetros usuais 
para as URHs em estudo e (2) ajuste dos parâmetros fazendo alterações manuais nos 
seus valores, buscando assim aproximar ao máximo os hidrogramas calculados dos 
observados, através do monitoramento do valor de funções objetivo.  

Foram ajustados diferentes conjuntos de parâmetros, cada um associado a 
uma determinada URH, cujos valores buscaram refletir seu comportamento hidrológico 
esperado. Os pontos utilizados para a calibração do modelo referem-se às estações 
fluviométricas apresentadas anteriormente.  

 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu.     

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.2.2 - Quantidade_Águas_Superficiaiss             243 

4.2.2.5.4 Saída de dados - Sub-bacias 

Com base na localização dos postos fluviométricos selecionados para a 
calibração do modelo e UP’s, foram definidas 15 sub-bacias. Estas sub-bacias têm seus 
exutórios exatamente nos limites entre UP’s e nas seções que possuem postos 
fluviométricos. Nesse caso, pequenas bacias que drenam diretamente para a região 
estuarina de Vitória também são definidas e interpretadas no modelo como uma sub-
bacia. Essas unidades (sub-bacias) são utilizadas na modelagem para definir os 
parâmetros do modelo hidrológico. A Erro! Fonte de referência não 
encontrada.4.2.2.19 apresenta um mapa das sub-bacias consideradas na calibração do 
modelo MGB-IPH. 

 

Figura 4.2.2.19. Mapa de sub-bacias consideradas na calibração do modelo MGB-IPH. 

4.2.2.6 Resultados da Calibração 

A qualidade da calibração do modelo é avaliada comparando as vazões 
calculadas com as vazões observadas nos postos fluviométricos. Esta comparação pode 
ser realizada de forma visual, utilizando gráficos com os hidrogramas observados e 
calculados em diversos locais, ou usando avaliações estatísticas, que normalmente são 
mais objetivas.   

No caso das Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, 
a calibração foi avaliada utilizando métodos visuais e análises estatísticas. Os métodos 
visuais foram aplicados tanto na comparação de hidrogramas como na comparação de 
curvas de permanência. Já as estatísticas avaliadas foram o coeficiente de eficiência de 
Nash-Sutcliffe (muito comum na avaliação de modelos hidrológicos); o coeficiente de 
eficiência de Nash-Sutcliffe dos logarítmos das vazões; o erro de volume; e o erro na 
estimativa da Q90. Estas funções estão descritas nos itens anteriores. 

Para ilustrar o desempenho do modelo hidrológico em representar as 
vazões observadas no período de calibração a Figura 4.2.2.20 apresenta os hidrogramas 
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observado e calculado nos anos de 2008 a 2010, no posto fluviométrico do Rio Jucu 
(jusante). Observa-se que o hidrograma calculado pelo modelo se ajusta bem ao 
hidrograma observado, tanto nos períodos de vazões mais altas como nos períodos de 
vazões mais baixas. Resultados semelhantes foram obtidos em todos os postos 
fluviométricos disponíveis (Figuras 4.2.2.21 e 4.2.2.22).  

 

Figura 4.2.2.20. Hidrogramas calculado e observado no rio Jucu (posto fluviométrico 57230000) 
nos anos de 2008 e 2010 (período de calibração). 

 

Figura 4.2.2.21. Hidrogramas calculado e observado no rio Jucu (posto fluviométrico 57170000) 
nos anos de 2008 e 2010 (período de calibração). 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu.     

IEMA_RIOJUCU_PRH_TX83_Cap 4.2.2 - Quantidade_Águas_Superficiaiss             245 

 

Figura 4.2.2.22. Hidrogramas calculado e observado no rio Santa Maria da Vitória (posto 
fluviométrico 57130000) nos anos de 2008 e 2010 (período de calibração).  

A comparação através da análise estatística também apresenta bons 
resultados, mostrando que o modelo MGB-IPH foi capaz de reproduzir o comportamento 
hidrológico da bacia (Quadro 4.2.2.5). Na maioria dos casos os coeficientes de Nash-
Sutcliffe tem valores próximos ou superior a 0,70 (especialmente no caso dos logaritmos 
das vazões), o que é considerado um bom ajuste. Os erros de volume foram próximos a 
10%, o que é um valor relativamente baixo considerando a própria incerteza nas 
medições de vazão. 

Quadro 4.2.2.5. Estatísticas da calibração do modelo. 

Posto Fluv. e elog ΔV (%) 
Q90 

observada 
(m3/s) 

Q90 
calculada 

(m3/s) 
ΔQ90 (%) 

17 0,66 0,77 -12,2 6,6 5,7 13,0 

23 0,70 0,84 -8,96 11,5 11,1 3,5 

13 0,69 0,67 -6,61 4,1 5,6 36% 

No entanto, os resultados mais importantes no contexto deste trabalho são 
apresentados na última coluna do Quadro 4.2.2.5, que mostra a diferença percentual 
entre a vazão Q90 calculada e a Q90 observada nos diversos postos fluviométricos. 
Estes erros são todos menores do que 15%, mostrando que os resultados do modelo 
MGB-IPH foram aceitáveis na faixa de vazões baixas, que normalmente são utilizadas 
como vazões de referência para a avaliação da disponibilidade hídrica. Um erro maior foi 
obtido par ao posto 13, em um local de maior disponibilidade hídrica. Nos locais com 
escassez de disponibilidade os erros foram menores. 

A avaliação visual da calibração foi realizada ainda a partir da comparação 
das curvas de permanência geradas com os dados observados e com os dados de vazão 
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calculados. As figuras, a partir da Figura 4.2.2.23, apresentam os resultados da 
calibração do modelo em termos da representação da curva de permanência das vazões.  

 

Figura 4.2.2.23. Curva de permanência das vazões observadas (tracejado) e calculadas (linha 
contínua) no rio Santa Maria da Vitória, no posto fluviométrico 57130000, no período de 1970 a 

2013.  

 

Figura 4.2.2.24. Curva de permanência das vazões observadas (tracejado) e calculadas (linha 
contínua) no rio Jucu Montante, no posto fluviométrico 57170000, no período de 1970 a 2013.  
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Figura 4.2.2.25. Curva de permanência das vazões observadas (tracejado) e calculadas (linha 
contínua) no rio Jucu Jusante, no posto fluviométrico 57230000, no período de 1970 a 2013.  

4.2.2.7 Disponibilidade Hídrica por Unidade de Planejamento 

Nos itens seguintes, como resultado da modelagem hidrológica, são 
apresentadas as disponibilidades hídicas para cada Unidade de Planejamento das 
Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória, respectivamente, bem 
como as disponibilidades hídricas considerando a Q90 mensal para os principais 
afluentes dos rios Jucu e SMV. Além disso, é apresentada uma comparação com os 
resultados obtidos por regionalização hidrológica realizada pelo IEMA-ES (Nota Técnica 
SUORE/GRH/IEMA 007/2013). Nesta Nota Técnica se encontra a metodologia utilizada 
para as estimativas de vazões utilizando o Sistema de Controle de Balanço Hídrico das 
bacias hidrográficas do Espírito Santo (SCBH-ES). 

4.2.2.7.1. Região Hidrográfica do rio Jucu 

O Quadro 4.2.2.6 apresenta os valores de disponibilidade hídrica para as 
vazões com permanência de 90%, 95% e a vazão média calculadas através do modelo-*/ 
00IPH-MGB. No mesmo quadro é apresentada a disponibilidade hídrica obtida por 
regionalização para a Q90%. Na sequência, as Figuras 4.2.2.26 a 4.2.2.28 apresentam os 
mapas temáticos de disponibilidade hídrica em cada Unidade de Planejamento da Região 
Hidrográfica do rio Jucu para as mesmas variáveis hidrológicas do Quadro 4.2.2.6. 

Quadro 4.2.2.6. Vazões de Referência por UP – Região Hidrográfica do rio Jucu. 

Unidade de 
Planejamento (UP) 

Modelo Hidrológico Regionalização 
Dif. (%) 

Q90(m3/s) Q95(m3/s) Qm(m3/s) Região Q90(m3/s) 

Alto Jucu 2,2 1,8 5,1 B9 3,3 50,6 

Médio Jucu 6,1 5,3 13,0 B9 7,6 24,2 

Rio Braço Sul 2,9 2,6 6,3 B9 3,8 29,5 

Baixo Jucu 9,3 7,6 23,0 B9 11,7 26,3 

Formate/Mar Costeira 0,8 0,6 2,1 B9 1,2 47,8 
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Figura 4.2.2.26. Disponibilidade Hídrica – Q90% - Região Hidrográfica do rio Jucu 
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Figura 4.2.2.27. Disponibilidade Hídrica – Q95% - Região Hidrográfica do rio Jucu 
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Figura 4.2.2.28. Disponibilidade Hídrica – Qmédia - Região Hidrográfica do rio Jucu
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4.2.2.7.2. Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

O Quadro 4.2.2.7 apresenta os valores de disponibilidade hídrica para as 
vazões com permanência de 90%, 95% e a vazão média calculadas através do modelo 
IPH-MGB. No mesmo quadro é apresentada a disponibilidade hídrica obtida por 
regionalização para a Q90%. Na sequência, as Figuras 4.2.2.29 a 4.2.2.31 apresentam os 
mapas temáticos de disponibilidade hídrica em cada unidade de planejamento da Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória para as mesmas variáveis hidrológicas do 
Quadro 4.2.2.7. 

Quadro 4.2.2.7. Vazões de Referência por UP – Bacia do Rio Santa Maria da Vitória. 

Unidade de 
Planejamento (UP) 

Modelo Hidrológico Regionalização 
Dif. (%) 

Q90(m3/s) Q95(m3/s) Qm (m3/s) Região Q90 Reg 

Alto SMV 1,6 1,4 3,7 B2 1,5 -3,2 

Médio SMV 6,7 5,7 19,3 B2 5,0 -24,7 

Baixo SMV 9,3 7,4 26,9 B6 7,9 -14,7 
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Figura 4.2.2.29. Disponibilidade Hídrica – Q90% - Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 
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Figura 4.2.2.30. Disponibilidade Hídrica – Q95% - Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 
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Figura 4.2.2.31. Disponibilidade Hídrica – QMédia - Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 
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A Figura 4.2.2.32 mostra uma comparação entre a Q90% obtida por 
modelagem hidrológica e por regionalização em cada Unidade de Planejamento das duas 
RH’s. Os resultados indicam que o modelo, de uma maneira geral, subestimou as vazões 
em bacias menores em relação a regionalização. A regionalização se baseia, em geral, 
em postos fluviométricos com grandes áreas de contribuição. Dessa forma, as vazões de 
bacias pequenas podem ser superestimadas ou, pelo menos, a incerteza dos resultados 
são grandes. Por outro lado, para UP’s com áreas maiores os resultados obtidos por 
modelagem hidrológica e por regionalização tiveram um comportamento similar. 

 

 

Figura 4.2.2.32. Comparação entre a vazão Q90% calculada por modelagem hidrológica (Q90 sim) 
e regionalizada (Q90 reg). 

Nota-se que as estimativas, nas UP’s da Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória, em geral, apresentam valores maiores quando da utilização do IPH-
MGB, excetuando-se a UP Alto SMV. Ao comparar o IPH-MGB com a NT007/2013, nas 
UP’s da Região Hidrográfica do rio Jucu, constata-se que as estimativas são maiores 
neste último modelo, variando entre 24,2% e 50,6%. Assim, os valores estimados pelo 
modelo IPH-MGB nas UP’s da RHSMV, em geral, são maiores do que os obtidos pela 
NT007/2013. Já na RHJ, em todas as UP’s os valores do IPH-MGB são menores do que 
os da NT007/2013.  

Não é possível afirmar que há entre os modelos IPH-MGB e NT007/2013, 
um mais preciso do que o outro. Ressalta-se que o comportamento das diferenças entre 
o IPH-MGB e os modelos adotados no Estado segue uma mesma tendência, nas duas 
Regiões Hidrográficas.  
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Os Quadros 4.2.2.8 e 4.2.2.9 mostram a sazonalidade da Q90 para os rios 
Jucu e Santa Maria da Vitória e principais afluentes, ordenados de montante para 
jusante. Vale salientar que as vazões para os Córregos Gordo e Abeldt possuem área de 
drenagem inferior à discretização em mini-bacias adotada no modelo hidrológico 
utilizado. 

Quadro 4.2.2.8 - Vazões de Referência Q90 para os rios principais e afluentes de interesse em 
m³/s – Região Hidrográfica do rio Jucu  

UP 
Curso de 

água 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Alto 
Jucu 

Rio 
Barcelos 

0,25 0,29 0,30 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,17 0,22 

Rio JucU 
(alto) 

2,90 3,20 3,45 3,31 2,90 2,61 2,33 2,01 1,82 1,69 1,95 2,62 

Médio 
Jucu 

Rio Ponte 0,33 0,33 0,35 0,36 0,31 0,30 0,28 0,24 0,22 0,21 0,22 0,29 

Rio 
Melgaço 

0,45 0,45 0,48 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,29 0,27 0,29 0,41 

Rio Chapéu 0,20 0,19 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,12 0,17 

Rio Galo 0,37 0,35 0,39 0,36 0,32 0,29 0,25 0,22 0,21 0,21 0,22 0,30 

Rio Jucu 
(médio)  

7,98 8,13 8,84 8,45 7,51 6,87 6,20 5,35 5,00 4,79 5,31 7,12 

Jucu 
Braço 

Sul 

Rio  Fundo 1,23 1,21 1,27 1,28 1,19 1,08 1,04 0,99 0,92 0,88 0,95 1,10 

Córrego 
Batatal 

0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

Rio Jucu 
Braço Sul 

3,62 3,55 3,80 3,71 3,46 3,11 2,94 2,68 2,51 2,43 2,72 3,15 

Baixo 
Jucu 

Rio Santo 
Agostinho 

0,30 0,27 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,17 0,16 0,16 0,17 0,23 

Rio 
Jacarandá 

1,15 1,14 1,16 1,17 1,11 0,98 0,92 0,84 0,78 0,75 0,83 1,02 

Rio Draga 0,19 0,17 0,18 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,14 

Rio Jucu 
(baixo) 

13,93 14,18 15,83 14,92 13,48 12,14 11,14 9,78 9,20 8,87 10,13 12,44 

FOR/ 
MAR 

Rio Formate 0,68 0,59 0,64 0,59 0,50 0,43 0,39 0,35 0,35 0,34 0,38 0,50 
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Quadro 4.2.2.9 - Vazões de Referência Q90 para os rios principais e afluentes de interesse em 
m³/s – Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

UP 
Curso de 

água 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Alto 
SMV 

Rio Santa 
Leopoldina 

0,15 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,10 0,13 

Rio Plantojo 0,21 0,21 0,23 0,22 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 0,13 0,17 

Rio 
Possmous. 

0,64 0,66 0,72 0,69 0,63 0,56 0,49 0,44 0,40 0,38 0,39 0,52 

Rio Claro 0,14 0,14 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,11 

Rio SMV 
(Alto) 

2,23 2,27 2,42 2,30 2,08 1,84 1,63 1,46 1,35 1,29 1,40 1,86 

Médio 
SMV 

Rio São 
Luis 

0,14 0,15 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 

Rio São 
Sebastião 
de Cima 

0,39 0,42 0,47 0,43 0,39 0,35 0,31 0,27 0,25 0,23 0,25 0,31 

Rio Bonito 0,43 0,40 0,41 0,37 0,32 0,28 0,26 0,24 0,23 0,23 0,25 0,37 

Rio da 
Prata 

0,47 0,43 0,43 0,40 0,35 0,31 0,30 0,27 0,27 0,27 0,28 0,38 

Rio das 
Pedras   

(Aflu. SMV) 
0,22 0,21 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,16 

Rio 
Caramuru 

1,38 1,29 1,40 1,28 1,11 0,96 0,88 0,75 0,72 0,72 0,78 1,11 

Rio 
Mangarai 

1,50 1,30 1,33 1,24 1,07 0,93 0,83 0,73 0,72 0,76 0,79 1,11 

Rio SMV 
(Médio) 

10,09 9,32 9,92 9,05 7,89 6,92 6,32 5,39 5,27 5,13 5,54 8,34 

Baixo 
SMV 

Rio Duas 
Bocas 

0,69 0,60 0,59 0,54 0,47 0,39 0,36 0,32 0,33 0,36 0,39 0,51 

Rio Bubu 0,33 0,28 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,15 0,16 0,18 0,25 

Rio SMV 
(Baixo) 

12,73 11,23 12,04 11,11 9,68 8,52 7,87 6,61 6,62 6,56 7,17 10,88 

 
[1] Disponibilidade Hídrica Natural, sem considerar o barramento da CESAN existente 
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4.2.3 Águas subterrâneas 

4.2.3.1 Metodologia 

A base geológica adotada para a sistematização hidrogeológica no 
âmbito deste diagnóstico foi elaborada a partir do Mapa Hidrogeológico do Brasil 
(versão preliminar), escala 1:2.500.000 (DNPM/CPRM, 1983), Mapa de Domínios e 
Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2008) e o Mapa Geológico do Estado 
de Espírito Santo, escala 1: 1.750.000 (IEMA, 2014), além disto, foram analisadas 
áreas vulneráveis e de risco de contaminação dos aquíferos com base no ZEE-ES 
(2013). 

Foram utilizados dados secundários de poços tubulares cadastrados no 
Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS/CPRM, 2013) e também do 
Banco de Dados das Fontes Hidrominerais do Brasil do DNPM (SIGHIDRO - Sistema 
de Recursos Hidrogeológicos do Brasil, 2013). Foram também utilizadas informações 
de relatórios técnicos e artigos científicos publicados relativos às Regiões 
Hidrográficas (RH’s) dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória (RHJ e RHSMV). 

Ressalta-se que os sistemas adotados pelo SIAGAS e pelo DNPM 
podem informar distintas condições de uma mesma captação. Os dados físico-
químicos, tais como pH, foram identificados em cores vermelhas quando estão fora do 
padrão de consumo humano de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde Nº 
2.914/2011, que sugere que as empresas de abastecimento mantenham uma faixa de 
pH entre 6,0 e 9,5. Também se analisa o resíduo seco (mg/L), indicativo da quantidade 
de sais disponíveis nas águas minerais. As análises foram apoiadas nos estudos de 
Mente et al., (1980), Mente (2009) e HIDROWEB (2013). 

4.2.3.2 Contexto Hidrogeológico Regional 

A introdução do conceito Província Hidrogeológica, como meio de 
sistematização e localização das grandes unidades hidrogeológicas existentes no 
país, representa um elemento-chave para o fácil manuseio e compreensão do mapa 
hidrogeológico (Pessoa et al, 1980). Constitui, talvez, o mais importante dos três 
pontos relevantes na elaboração dos mapas hidrogeológicos do Brasil. “Uma província 
hidrogeológica é uma região de características gerais semelhantes com relação às 
principais ocorrências de águas subterrâneas” (TOLMAN, 1937). Por outro lado, o 
conceito de Domínio Hidrogeológico (Bomfim, 2002 adotado por CPRM, 2008) agrupa 
unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo como base, 
principalmente, as características litológicas das rochas. 

O conjunto das grandes unidades hidrogeológicas do Brasil (Mapa 
Hidrogeológico do Brasil, 1983) foi enquadrado em onze classes principais, sendo que 
na área do estudo ocorrem duas destas unidades, sendo elas: 

 Escudo Oriental (sudeste): está enquadrado como unidade 
hidrogeológica fraturada com importância hidrogeológica relativa média 
a pequena, sendo a produtividade do aquífero média a fraca, com poços 
tubulares que apresentam capacidade específica entre 1 e 0,13 m3/h/m 
e vazão entre 25 a 3,25 m3/h para rebaixamento de nível de água de 
25m; e 
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 Costeira: aquíferos contínuos de extensão regional a regional limitada, 
livres e/ou confinados. Constituídos por sedimentos clásticos não 
consolidados e consolidados. Permeabilidade geralmente média a 
baixa. Qualidade química das águas geralmente boa, importância 
hidrogeológica relativa média. Produtividade do aquífero média a fraca, 
sendo os poços tubulares com capacidade específica entre 1 e 0,13 
m3/h/m e vazão entre 25 a 3,25 m3/h, para rebaixamento de nível de 
água de 25m.  

De um modo geral, verifica-se que estas duas unidades hidrogeológicas 
possuem produtividade do aquífero similar - vazão entre 25 a 3,25 m3/h. Nos quadros 
abaixo (Quadro 4.2.3.1 e Quadro 4.2.3.2) apresentam-se os trinta e seis poços 
tubulares cadastrados no SIAGAS/CPRM e SIGHIDRO/DNPM na RHSMV (03) e na 
RHJ (33). A partir destes quadros pode-se notar que existe um grande vazio de 
informações sobre captações por poços tubulares nas RH’s, principalmente na 
RHSMV. Salienta-se que no Estado do Espírito Santo existiam cadastrados até 
novembro de 2013 cerca de 1.010 poços junto ao SIAGAS/CPRM. 

Quadro 4.2.3.1 - Poços tubulares cadastrados na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da 
Vitória  

Município/nº de 
poços 

Cariacica 
Santa Maria do 

Jetibá 
Santa 

Leopoldina 
Vitória Serra 

SIAGAS 0 0 0 0 02 

DNPM 0 0 0 0 01 

Fonte: SIAGAS/CPRM e SIGHIDRO/DNPM (2013). 

Quadro 4.2.3.2 - Poços tubulares cadastrados na Região Hidrográfica do rio Jucu  

Município/nº 
de poços 

Cariacica 
Domingos 

Martins 

Marechal 
Floriano 

Guarapari 
Vila 

Velha 
Viana 

SIAGAS 0 15 07 0 03 0 

DNPM 0 07 0 01 0 0 

Fonte: SIAGAS/CPRM e SIGHIDRO/DNPM (2013). 

Além disto, com base em nos relatórios de Mente (2009) e CPRM 
(2008), que tratam a hidrogeologia em escala Nacional, observa-se que: 

 tal como observado para a Região Sudeste, outras grandes porções do 
país encontram-se em áreas com sistemas aquíferos diferenciados, 
como por exemplo, os aquíferos situados nas Formações Cenozoicas 
(Domínio 1- intergranular poroso), os encontrados no Domínio do 
Cristalino (Aquífero Fissural - Domínio 6) e no Domínio 
Metassedimentos/Metavulcânicas (Aquífero Fissural - Domínio 4), este 
último inserido em grande parte do Nordeste.  A Formação Barreiras, 
ocorrente de norte a sul do Brasil, e os depósitos aluviais, são os 
principais aquíferos componentes do Domínio das Formações 
Cenozoicas (Domínio 1);  

 o Domínio Cristalino e o Domínio dos Metassedimentos/Metavulcânicas 
que ocorrem no Nordeste, devido ao clima semiárido da região, são 
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menos produtivos e muitas vezes com água salinizada para poços 
tubulares comparativamente às outras regiões de domínios similares. 
Este não é o caso da Região Sudeste onde a precipitação pluviométrica 
anual é bem superior e as águas podem apresentar menores 
concentrações de sais e espessuras de mantos de alteração que 
possam funcionar como recarga para aquíferos fissurais granulares 
sotopostos, bem como reservatórios (Quadros 4.2.3.3 a 4.2.3.5). As 
feições tectônicas podem apresentar importantes efeitos na 
produtividade dos Sistema Aquíferos e/ou seus Domínios (Cristalino e 
Metassedimentos/Metavulcânica); 

 a Província (Escudo Oriental) subdivide-se nas sub-províncias Nordeste 
e Sudeste do Brasil, onde o meio aquífero é caracterizado pelas fissuras 
e diáclases interconectadas resultantes dos esforços tectônicos 
sofridos. Na sub-província Sudeste os poços apresentam vazões 
médias da ordem de 10 m³/h, com águas de boa qualidade química, em 
virtude das condições climáticas favoráveis que propiciam um manto de 
alteração que pode alcançar várias dezenas de metros de espessura. 
Isto favorece melhores condições hídricas subterrâneas tanto 
quantitativamente como qualitativamente. O limite econômico de 
perfuração no Sudeste situa-se em torno de 150 metros de 
profundidade (Mente, 2009). O que pode ser parcialmente confirmado a 
partir das informações disponibilizadas nos Quadros 4.2.3.4 e 4.2.3.5; e 

 a Província Costeira corresponde à extensa faixa litorânea do País 
(DNPM/CPRM/1983). A mesma se apresenta com algumas penetrações 
para o interior. Os aquíferos mais promissores e bem distribuídos 
correspondem aos sedimentos clásticos, inconsolidados e fracamente 
consolidados de Idade Cenozoica (Q, Aluviões, sedimentos flúvio-
marinhos e eólicos; e TQb, Barreiras), que mostram, em geral, bons 
índices de produtividade média, sendo aproveitados em diversas áreas 
para o abastecimento populacional. Principalmente o Aquífero Barreiras, 
que se estende ao longo de toda a faixa litorânea e se apresenta com 
potencial hidrogeológico favorável, com poços de, em média, 65 m de 
profundidade e vazões médias de 8,7 m³/h. 

Para a área das RH’s Santa Maria da Vitória e Jucu pode-se confirmar 
estas características litológicas gerais devido à existência de vários corpos intrusivos e 
metamórficos de dimensões limitadas e associados a falhamentos tectônicos. Como 
exemplo, pode-se destacar no âmbito do Aquífero fissural Cristalino: Bela Joana, 
Enderbito Santa Tereza, Granitos tipo Alfredo Chaves, Suíte Muniz Freire, Granitóide 
Colatina, Granitóides tipo I: pós-orogênico do orógeno Araçuaí, Maciço Garrafão, 
Maciço de Ereçê, Norito São Gabriel de Baunilha, Suite Máfica do orógeno Araçuaí, 
Tonalitos tipo Jequitibá e Tonalitos de Alto Guandu. 

4.2.3.3 Contexto Hidrogeológico Local 

A análise a seguir apresenta os dados dos poços tubulares em conjunto 
com a classificação em Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos da CPRM (2008) 
em que os mesmos se localizam. 

 Domínio 1 - Formações Cenozoicas (Aquífero Poroso): 
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O domínio relacionado às Formações Cenozoicas é definido como 
pacotes de rochas sedimentares de naturezas e espessuras diversas que recobrem as 
rochas mais antigas. Em termos hidrogeológicos, este tem um comportamento de 
aquífero poroso. Caracteriza-se por possuir uma porosidade primária e, nos terrenos 
arenosos, uma elevada permeabilidade. A depender da espessura e da razão 
areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas vazões significativas nos poços 
tubulares perfurados, contudo, é bastante comum que os poços localizados neste 
domínio captem água dos aquíferos subjacentes. 

Este domínio está representado por depósitos relacionados 
temporalmente ao Quaternário e Terciário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, 
areias litorâneas, depósitos flúvio-lagunares, arenitos de praia, de leques aluviais, 
depósitos de pântanos e mangues, coberturas detríticas e detríticas-lateríticas 
diversas e coberturas residuais). Os principais aquíferos componentes deste domínio 
são os depósitos de barreiras, ocorrente de norte a sul do Brasil e os depósitos 
aluviais, de intensa utilização, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. 

Os poços tubulares penetrando as formações cenozoicas cadastrados 
no SIAGAS/CPRM e/ou DNPM/SIGHIDRO estão apresentados no quadro abaixo e 
localizam-se especificamente na RHSMV, no município de Serra. A partir do poço 
3100016662 pode-se inferir uma produtividade de média a fraca do aquífero poroso 
livre, que penetra formações cenozoicas. Um poço tubular (3100016753) está fora das 
condições de consumo humano do Ministério da Saúde, sem tratamento, em base seu 
pH. 

Quadro 4.2.3.3 - Poços cadastrados (2) no Domínio 1- Formações Cenozoicas no Município de 
Serra 

Poço 
Sigla 

Município 
Depósito/ 

Formação 
Condição 

Vazão 

(m3/h) 

Vazão 

Esp. 

(m3/h/m) 

Produtividade 

Aquífero [1] 

 

pH 
[2] 

3100016662 Serra 
Depósitos 
Litorâneos 

Livre 5,617 0,624 Média a fraca 8,13 

3100016753 Serra Barreiras - - - - 5,37 

[1] Fonte: DNPM/CPRM (1983) 

[2] Resultados grifados em vermelho indicam valores fora do padrão de consumo humano de acordo com a Portaria do 
Ministério da Saúde Nº 2.914/2011. 

 Domínio 4 - Metassedimentos/Metavulcânicas (Aquífero Fissural) 

Os litótipos relacionados ao Domínio Metassedimentos/Metavulcânicas, 
reúnem xistos, filitos, metarenitos, anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, 
metavulcânicas diversas, etc. A porosidade primária nestes tipos de rochas é 
praticamente nula, sendo assim, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por 
uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por 
reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, 
em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água é, na maior parte 
das vezes, salinizada.  

Apesar deste domínio ter comportamento similar ao do Cristalino 
(granitos, migmatitos, etc.), uma separação entre eles é necessária uma vez que suas 
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rochas apresentam comportamento geológico distinto, isto é, como elas têm 
estruturação e competência diferentes, vão reagir também diferentemente aos 
esforços causadores das fendas e fraturas, os quais consistem em parâmetros 
fundamentais no acúmulo e fornecimento de água. Deve ser esperada, portanto, uma 
maior favorabilidade hidrogeológica neste domínio do que o esperado para o 
Cristalino. 

Os poços tubulares existentes no perímetro de influência do Domínio 4, 
cadastrados no SIAGAS/CPRM e/ou DNPM/SIGHIDRO (Quadro 4.2.3.4) situam-se na 
RHJ. A partir do quadro 4.2.3.4 observa-se a predominância da condição livre, e o fato 
que três das sete captações cadastradas estão fora do padrão de consumo humano 
em termos de pH, conforme a Portaria MS 2.914/2011. 

Quadro 4.2.3.4 - Poços Cadastrados no SIAGAS/CPRM e/ou DNPM/SIGHIDRO. 

Poço (sigla) Município 
Depósito/ 
Formação 

Condição pH  

3100016750 
Domingos 

Martins 
- Livre 5,23 [2] 

3100016751 
Domingos 

Martins 
- Livre 5,40[2] 

3100016752 
Domingos 

Martins 
- - - 

3100016768 Vila Velha [1] Paraíba do Sul - - 

3100016766 Vila Velha [1] - - 4,43[2] 

3100016767 Vila Velha [1] - - - 

3100016743 
Domingos 

Martins 
Paraíba do Sul - 6,18 

 [1] Os três poços do Município de Velha situam-se fora das Regiões Hidrográficas do rio Jucu e rio Santa Maria da 
Vitória. 

[2] Resultados grifados em vermelho indicam valores fora do padrão de consumo humano de acordo com a Portaria do 
Ministério da Saúde Nº 2.914/2011. 

 Domínio 6 - Cristalino (Aquífero Fissural) 

Quanto ao Domínio Cristalino (tipicamente denominado como aquífero 
fissural) foram reunidos basicamente granitoides, gnaisses, granulitos, migmatitos, 
básicas e ultrabásicas. Devido à baixa porosidade primária neste tipo de rocha, a 
ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 
descontínuos e de pequena extensão. 

 Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são 
pequenas e a água, em função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras 
razões), é, na maior parte das vezes, salinizada. Como a maioria destes litótipos 
ocorre geralmente sob a forma de grandes e extensos corpos maciços, existe uma 
tendência de que este domínio seja o que apresente menor possibilidade de acúmulo 
de água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aquíferos fissurais. 

Observa-se no Quadro 4.2.3.5, os poços cadastrados no 
SIAGAS/CPRM e/ou DNPM/SIGHIDRO no Domínio 6 na RHJ (21 poços) e RHSMV 
(01 poço). Conforme ressaltado anteriormente, alguns deles podem ser a mesma 
captação cadastrada nos dois bancos de dados distintos.  
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Quadro 4.2.3.5 - Poços Cadastrados no SIAGAS/CPRM e/ou DNPM/SIGHIDRO, Domínio 6-
Cristalino 
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3100016749 
Marechal. 
Floriano 

Granito+ 
intemperiz.

+Solo 
- 1,164 0,028 

Média a 
fraca [1] 

6,68 - 

3100016744 
Domingos 

Martins 
Granitóide
+intemp. 

Livre 0,4 - - 6,53 - 

3100016745 
Domingos 

Martins 
Granitóide
+intemp. 

Livre 6,0 0,173 
Média a 
fraca[1] 

6,31 - 

3100016746 
Domingos 

Martins 
Gnaisse+ 
intemp. 

Livre 2,8 0,055 
Muito 
fraca[1] 

6,26 - 

3100016747 
Domingos 

Martins 
Gnaisse+ 
intemp. 

Livre 3,0 0,05 
Muito 
fraca[1] 

5,88[2] - 

3100016748 
Domingos 

Martins 
- - - - - 6,11 - 

3100016757 
Marechal 
Floriano 

Tonalito - - - - - - 

3100016758 
Marechal 
Floriano 

Tonalito - - - - 6,66 - 

3100016759 
Marechal 
Floriano 

Tonalito - - - - - - 

3100016760 
Marechal 
Floriano 

Tonalito - - - - - - 

3100016761 
Marechal 
Floriano 

Tonalito - - - - - - 

3100016762 
Marechal 
Floriano 

Tonalito - - - - - - 

3100016763 
Marechal 
Floriano 

Granito 
+Elúvio 

Livre - - - 5,20[2] - 

DNPM 
Domingos 

Martins 
Granito/ 
Gnaisse 

- 1,715 - - 5,3[2] 30 

DNPM 
Domingos 

Martins 
Gnaisse - 4,5 - - 5,5[2] 16,3 

DNPM 
Domingos 

Martins 
Gnaisse - 4,2 - - 6,59 58,61 

DNPM 
Domingos 

Martins 
Gnaisse - 1,5 - - 6,0 30 

DNPM 
Domingos 

Martins 
Granitos - 0,450 - - 5,6[2] 40 

DNPM 
Domingos 

Martins 
- - 6,67 - - 5,8[2] 24 

DNPM 
Domingos 

Martins 
Granito - 3,0 - - 6,5 0,035 

DNPM Guarapari 
Gnaisses e 

Granitos 
- 15,0 - - 7,0 - 

DNPM Serra 
Granitos e 
Gnaisses 

- 15,6 - - 5,95[2] 33,05 

[1] Fonte: DNPM/CPRM (1983) 
[2] Resultados grifados em vermelho indicam valores fora do padrão de consumo humano de acordo com a Portaria do 
Ministério da Saúde Nº 2.914/2011. 

A partir do Quadro 4.2.3.5 verifica-se que a produtividade do aquífero 
fissural varia entre média a fraca a muito fraca. Em relação ao pH, as águas de 
abastecimento humano estão, em sua maioria, de acordo com os padrões do 
Ministério da Saúde. Já as águas minerais do SIGHIDRO/DNPM indicam, pela 
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concentração de resíduo seco, conter baixa concentração de sais, portanto, 
classificada como água doce. 

Baseando-se no Mapa da ANA (2005), elaborado em escala 
1:6.000.000 e que trata da disponibilidade hídrica subterrânea e demanda potencial 
nos principais Sistemas Aquíferos no país, verifica-se que a RHJ e a RHSMV estão 
inseridas na Região Hidrográfica dominante Atlântico Sudeste. Nesta base, as áreas 
das RH’s de estudo se inserem junto ao Sistema Aquífero Barreiras Tipo Poroso, nas 
condições livre ou freático e confinado, com as seguintes características:  

  - Espessura média: 60 m; 

 -  Precipitação: 1.938 mm/ano; 

  - Disponibilidade Hídrica (DH) 217,0 (DH) (m3/s)2 ; 

  - Vazão de Retirada Potencial (VRP) 147,2 (m3/s)2; e 

  - VRP/DH (68%). 

Para elaboração dos Mapas de Domínios Hidrogeológicos para as 
Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e rio Santa Maria da Vitoria, considerou-se três 
Domínios e 14 Sub-unidades Hidrogeológicas (CPRM, 2008 e IEMA, 2013): 

 Domínio 1 - Formações Cenozoicas (Aquífero poroso) com os seguintes 
subdomínios: Barreiras (1Fcb), Depósitos flúvio-lagunares (1 Fcdl); 
Mapa Geológico IEMA (2013) Quaternário Holocênico + Terciário 
(Grupo Barreiras); 

 Domínio 4 - Metassedimentos/Metavulcânicas (Aquífero fissural) 
Paraíba do Sul, unidade terrígena com intercalações carbonáticas 
(4M/M); Mapa Geológico IEMA (2013) Pré-Cambriano; e 

 Domínio 6 - Cristalino (Aquífero fissural): Bela Joana, Enderbito Santa 
Tereza, Granitos tipo Alfredo Chaves, Suite Muniz Freire, Granitóide 
Colatina, Granitóides tipo I, pós-orogênico do orógeno Araçuaí, Maciço 
Garrafão, Maciço de Ereçê, Norito São Gabriel de Baunilha, Suite 
Máfica do orógeno Araçuaí, Tonalitos tipo Jequitibá e Tonalitos de Alto 
Guandu. Informações do Mapa Geológico IEMA/GEOBASE (2013) Pré-
Cambriano, Terciário, Quaternário Holocênico. 

As Pranchas 4.2.3.1 e 4.2.3.2 apresentam, respectivamente, o mapa de 
Domínios e de Sub-Unidades Hidrogeológicas da RHSMV e da RHJ. Na confecção 
dos Mapas Hidrogeológicos adotou-se as concepções de Bomfim (2002) e 
Struckmeier e Margat (1995) para a determinação dos sistemas aquíferos. As cores 
seguem o padrão internacional/IAH para os meios porosos, sendo os aquíferos 
intergranulares em tons azuis e os meios aquíferos fissurados em tons de verde. As 
transições para meios não aquíferos, em tons de marrom. 

Posteriormente, no Quadro 4.2.3.6 é relacionada a descrição geológica 
dos Domínios Hidrogeológicos e Sub-Unidades Hidrogeológicas com a característica 
de aquífero sedimentar ou fissural/fraturado.   
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Quadro 4.2.3.6 - Relação dos Domínios e Sub-Unidades Hidrogeológicas no âmbito das 
Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e SMV e a característica do aquífero. 

Domínio Hidrogeológico 
Sub-Unidade 

Hidrogeológica 
Produtividade 
Aquífero (l/h)[1] 

Característica do 
Aquífero 

Domínio 1- Formações 
Cenozoicas  

Formação 
Barreiras 

Média-Fraca (poços 
podem render até 

5.000 l/h) 

Aquífero Sedimentar 
Poroso Intergranular Depósitos flúvio-

lagunares 

Domínio 4 - 
Metassedimentos/Metavulcânicas 

Paraíba do Sul 

Aquífero Cristalino Fissural 

Domínio 6 - Cristalino 

Bela Joana 

Média-Fraca a Muito 
Fraca (poços podem 
render até 4.000 l/h) 

Enderbito Santa 
Tereza 

Granitos tipo 
Alfredo Chaves 

Suite Muniz 
Freire 

Granitóide 
Colatina, 

Granitóides tipo I, 
pós-orogênico do 
orógeno Araçuaí 

Maciço Garrafão 

Maciço de Ereçê 

Norito São 
Gabriel de 
Baunilha 

Suite Máfica do 
orógeno Araçuaí 

Tonalitos tipo 
Jequitibá 

Tonalitos de Alto 
Guadu. 

 [1] Inferências realizadas com as informações disponíveis no presente relatório. Podem ocorrer grandes divergências 
de produtividade do aquífero entre as áreas. 

Os Quadros 4.2.3.7 e 4.2.3.8. demonstram a área superficial de cada 
um dos Domínios, Subdomínios e Subunidades Hidrogeológicas, respectivamente, 
para a RHSMV e RHJ. 
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Quadro 4.2.3.7 – Área superficial dos Domínios, Sub-domínios e Sub-unidades Hidrogeológicas na RHSMV. 

UP Domínio Sub-domínio 
Sub-unidade 

Hidrogeológica (nome) 
Área 
(km²) 

Área na UP 
(%) 

Tipo Litólico 1 Tipo Litólico 2 Classe 

Alto 
Santa 

Maria da 
Vitória 

6 6C Cristalino 

Granitóide Colatina 1,92 1% Metatonalito - Metamórfica 

Tonalitos tipo Jequitibá 97,00 27% Metatonalito - Metamórfica 

Maciço Garrafão 72,34 20% Granito - Ígnea 

Granitóides tipo I, pós-
orogênico do erógeno 

Araçuaí 
0,08 0% Granitoide - Ígnea 

4 4M/M 
Metassedimento/

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com intercalações 

carbonáticas 
189,70 53% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, Xisto, 
Quartzito, Metacalcário, Metacalcário 

Dolomítico, Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

- 
Ígnea, 

Metamórfica 

Médio 
Santa 

Maria da 
Vitória 

6 6C Cristalino 

Granitóide Colatina 58,80 6% Metatonalito - Metamórfica 

Enderbito Santa Tereza 57,35 6% Enderbito - Ígnea 

Norito São Gabriel da 
Baunilha 

11,23 1% Norito - Ígnea 

Tonalitos tipo Jequitibá 255,94 27% Metatonalito - Metamórfica 

1dl 1Fcdl 
Depósitos 
Litorâneos 

Depósitos flúvio-lagunares 8,44 1% Areia, Argila, Silte - 
Sedimentar (ou 

Sedimentos) 

4 4M/M 
Metassedimento/

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com intercalações 

carbonáticas 
566,34 60% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, Xisto, 
Quartzito, Metacalcário, Metacalcário 

Dolomítico, Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

- 
Ígnea, 

Metamórfica 

Baixo 
Santa 

Maria da 
Vitória 

1b 1Fcb 
Depósitos Tipo 

Barreiras 
Barreiras 29,35 6% Argilito Arenoso, Arenito Conglomerático 

Arenito, Argilito, 
Conglomerado, 

Siltito 

Sedimentar (ou 
Sedimentos) 

1dl 1Fcdl 
Depósitos 
Litorâneos 

Depósitos flúvio-lagunares 206,14 40% Areia, Argila, Silte - 
Sedimentar (ou 

Sedimentos) 

4 4M/M 
Metassedimento/

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com intercalações 

carbonáticas 
251,03 49% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, Xisto, 
Quartzito, Metacalcário, Metacalcário 

Dolomítico, Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

- 
Ígnea, 

Metamórfica 
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Quadro 4.2.3.8 - Área superficial dos Domínios, Subdomínios e Subunidades Hidrogeológicas na RHJ 

UP Domínio Sub-Domínio 
Unidade 

Hidrogeológica 
Área (km²) 

Área na 
UP (%) 

Tipo Litólico 1 
Tipo Litólico 

2 
Classe 

Alto Jucu 

6 6C Cristalino 

Tonalitos tipo Jequitibá 13,58 3% Metatonalito 
 

Metamórfica 

Maciço Garrafão 32,15 8% Granito 
 

Ígnea 

Tonalitos de Alto Guandu 70,10 16% Metatonalito 
 

Metamórfica 

Maciço de Areçê 29,55 7% Granito 
 

Ígnea 

4 4M/M 
Metassedimento/ 

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com 

intercalações carbonáticas 
279,65 66% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, 

Xisto, Quartzito, Metacalcário, 
Metacalcário Dolomítico, 

Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

 
Ígnea, Metamórfica 

Médio Jucu 

6 6C Cristalino 

Tonalitos tipo Jequitibá 195,05 27% Metatonalito 
 

Metamórfica 

Maciço Garrafão 18,96 3% Granito 
 

Ígnea 

Enderbito Santa Tereza 19,34 3% Enderbito 
 

Ígnea 

4 4M/M 
Metassedimento/ 

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com 

intercalações carbonáticas 
480,15 67% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, 

Xisto, Quartzito, Metacalcário, 
Metacalcário Dolomítico, 

Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

 
Ígnea, Metamórfica 

Rio Jucu 
Braço Sul 

6 6C 

Cristalino 

Tonalitos tipo Jequitibá 41,57 11% Metatonalito 
 

Metamórfica 

6 6C Maciço de Areçê 21,54 6% Granito 
 

Ígnea 

4 4M/M 
Metassedimento/ 

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com 

intercalações carbonáticas 
326,02 84% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, 

Xisto, Quartzito, Metacalcário, 
Metacalcário Dolomítico, 

Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

 
Ígnea, Metamórfica 
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Quadro 4.2.3.8 - Área superficial dos Domínios, Subdomínios e Subunidades Hidrogeológicas na RHJ 

UP Domínio Sub-Domínio 
Unidade 

Hidrogeológica 
Área (km²) 

Área na 
UP (%) 

Tipo Litólico 1 
Tipo Litólico 

2 
Classe 

Baixo Jucu 

1b 1Fcb 
Depósitos Tipo 

Barreiras 
Barreiras 12,01 2% 

Argilito Arenoso, Arenito 
Conglomerático 

Arenito, Argilito, 
Conglomerado, 

Siltito 

Sedimentar (ou 
Sedimentos) 

6 6C Cristalino 

Tonalitos tipo Jequitibá 0,10 0% Metatonalito   Metamórfica 

Enderbito Santa Tereza 0,86 0% Enderbito   Ígnea 

Suíte Máfica do orógeno 
Araçuaí 

13,07 3% 
Diorito, Enderbito, Quartzo-
Diorito, Anfibolito, Metagabro 

Migmatito Ígnea, Metamórfica 

Bela Joana 17,18 4% Charnockito, Enderbito   Ígnea 

1dl 1Fcdl Depósitos Litorâneos Depósitos flúvio-lagunares 181,54 38% Areia, Argila, Silte   
Sedimentar (ou 
Sedimentos) 

4 4M/M 
Metassedimento/ 

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com 
intercalações carbonáticas 

254,14 53% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, 
Xisto, Quartzito, Metacalcário, 
Metacalcário Dolomítico, 
Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

  Ígnea, Metamórfica 

Formate/ 
Marinho e 
Costeira 

1dl 1Fcdl Depósitos Litorâneos Depósitos flúvio-lagunares 83,21 48% Areia, Argila, Silte   
Sedimentar (ou 
Sedimentos) 

4 4M/M 
Metassedimento/ 

Vulcânica 

Paraíba do Sul, unidade 
terrígena com 
intercalações carbonáticas 

76,30 44% 

Charnockito, Gnaisse, Kinzigito, 
Mármore, Rocha Calcissilicática, 
Xisto, Quartzito, Metacalcário, 
Metacalcário Dolomítico, 
Metagrauvaca, Metacalcário 
Calcítico 

  Ígnea, Metamórfica 

6 6C Cristalino 
Suíte Máfica do orógeno 
Araçuaí 

9,90 6% 
Diorito, Enderbito, Quartzo-
Diorito, Anfibolito, Metagabro 

Migmatito Ígnea, Metamórfica 

6 6C Cristalino 
Suíte Máfica do orógeno 
Araçuaí 

0,86 0% 
Diorito, Enderbito, Quartzo-
Diorito, Anfibolito, Metagabro 

Migmatito Ígnea, Metamórfica 
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4.2.3.4. Classificação dos tipos de reservas subterrâneas 

Mente (2009, p.43-44) considerou para o Estado do Espírito Santo, 03 
grupos principais de reservas subterrâneas: 

I) Formações permeáveis, com permeabilidades primárias, constituídas 
de sedimentos não consolidados; 

II) Formações permeáveis, com permeabilidades secundárias, constituídas 
de rochas compactas fraturadas; e 

III) Formações impermeáveis, constituídas de sedimentos e rochas 
compactas fissuradas. 

O resultado da classificação foi apresentado através dos conceitos de 
produtividade de aquífero:  

i) Muito elevada: poços com capacidade específica > 4 m³/h/m e vazão 

superior a 100 m³/h/m para rebaixamento de nível de água de 25m;  

ii) Elevada à média: poços com capacidade específica entre 4 a 1 m3/h/m 

e vazão entre 100 a 25 m³/h para rebaixamento de nível de água de 

25m; 

iii) Média a fraca: poços com capacidade específica entre 1 a 0,13m3/h/m e 

vazão entre 25 a 3,25 m3/h e rebaixamento de 25m;  

iv) Muito fraca: poços com capacidade específica < 0,13m3/h/m e vazão 

inferior a 3,25 m3/h e rebaixamento de 25m; e 

v)  Zonas sem informação disponível: poços representativos do aquífero e 

poço individual: que constituem elementos-base (símbolos) do mapa.  

Observa-se junto ao estudo de HIDROWEB/ANA (2013) a ocorrência de 
dois tipos de condições dos aquíferos na área das RH’s Jucu e SMV: livres e 
confinados. No entanto, o referido estudo não apresenta volumes de reservas 
estimadas, como se observa no Quadro 4.2.3.9. 

Quadro 4.2.3.9 - Informações sobre aquíferos das Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa 
Maria da Vitória de acordo com HIDROWEB (2013). 

Nome da Reserva Observações Gerais 

Freático/Livres: de Áreas 

Sedimentar e de Solos Residuais 

São importantes para a implantação de sistema de irrigação nas 
lavouras e para o abastecimento de casas unifamiliares fora dos 

grandes centros urbanos. 

Confinados: em Fraturas de 

Rochas Cristalinas 
Estima, para condições hidrológicas regionais, uma grande 

capacidade de recarga. 

Em relação a ocorrência destes tipos de aquífero nas RH’s, destaca-se: 

 Freáticos/Livre: contém formações sedimentares porosas e/ou mantos 
de intemperismo de rochas ígneas e metamórficas de espessura até cerca de 
80m. São utilizados para usos diversos como abastecimento humano, 
dessedentação de animais, irrigação, mineração, dentre outros, tanto em áreas 
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urbanas quanto rurais. Esses aquíferos porosos podem apresentar águas com 
alterações na sua qualidade físico-química e bacteriológica, apresentando 
vazões pequenas. 
 

 Confinados: profundos, captando formações sedimentares. Englobam o 
Domínio 1 - Formações Cenozoicas, sendo que o Grupo Barreiras apresenta 
aquíferos contínuos, geralmente de extensão regional limitada, livres e/ou 
confinados. Constituídos por sedimentos clásticos não consolidados e 
consolidados. A permeabilidade geralmente é média a baixa. A qualidade 
química das águas geralmente é boa/potável. A importância hidrogeológica 
relativa é média. Já os aquíferos fissurais dos Domínios 4 e 6 apresentam 
vazões inferiores a 25 m3/h, fato que lhes confere uma produtividade média a 
fraca e ainda, fraca a muito fraca. O Domínio Cristalino 1 refere-se ao mais 
importante na indústria alimentar (refrigerantes e mineral). Todos os três 
domínios podem apresentar águas com pH fora de padrões de consumo 
humano, necessitando correções, conforme previsto na Portaria do Ministério 
da Saúde nº 2.914/2011. 

Por fim, destaca-se que as Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa 
Maria da Vitória ainda apresentam grandes lacunas de informações sobre captações 
através de poços tubulares ou poços freáticos rasos. 

4.2.3.5. Condições de recarga de aquífero 

Para determinar as condições de recarga de aquífero das RH’s Jucu e 
SMV utilizou-se como base o estudo de ZEE-ES (2013). No referido estudo foram 
mapeadas as condições relativas de recarga subterrânea especializadas por sub-
bacias do Estado do Espírito Santo. Para tanto, as vazões médias anuais foram 
adimensionalizadas pela respectiva precipitação anual. Posteriormente, utilizou-se 
como critério de vulnerabilidade “muito alta”, quando menos de 12% da precipitação é 
convertida em escoamento base; e vulnerabilidade “muito baixa”, quando mais de 35% 
da precipitação é convertida em recarga.  

Ressalta-se que os maiores valores deste indicador estão associados a 
uma menor vulnerabilidade natural, pois sinaliza uma maior parcela da precipitação 
sendo comprometida com o processo de recarga e drenagem dos aquíferos 
superficiais. A Figura 4.2.3.1 apresenta o mapa de vulnerabilidade natural do indicador 
de restituição Escoamento de Base/Precipitação para o Estado do Espírito Santo. 
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Figura 4.2.3.1 - Vulnerabilidade natural do indicador de restituição Escoamento de 
Base/Precipitação para o Estado do Espírito Santo. 

Fonte: ZEE-ES (2013) 

Verifica-se na figura 4.2.3.1 que as melhores condições de recarga são 
observadas na totalidade do município de Marechal Floriano e na região do divisor de 
águas das RH’s Jucu e SMV, no município de Santa Leopoldina. Vitória, Serra (em 
sua porção localizada na RHSMV) e a parte leste de Cariacica apresentam alta 
vulnerabilidade, o que indica que menos de 12% da precipitação anual é convertida 
em escoamento de base. 

 

 

Limite das RH’s 
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4.2.3.6 Áreas vulneráveis e de risco de contaminação dos aquíferos 

Para análise da vulnerabilidade de contaminação do aquífero utilizou-se 
como base o estudo de ZEE-ES (2013). Neste estudo, a vulnerabilidade aquífera foi 
caracterizada em termos de potencialidade de contaminação. A partir de uma 
abordagem qualitativa, as características naturais da geologia foram interpretadas em 
termos de transporte de poluentes. Deste modo, as formações mais porosas foram 
associadas a um maior grau de vulnerabilidade. Além disso, os índices de 
vulnerabilidade devem expressar a capacidade do ambiente natural de recuperar-se 
dos efeitos das intervenções antrópicas.   

Utilizou-se como base o Mapa Geológico da CPRM em escala 
1:1.000.000, sendo que a metodologia de determinação do índice consistiu em: a) 
agrupamento das rochas, quanto à sua origem e semelhança; e b) classificação das 
rochas, quanto à sua porosidade e movimentação de solutos. Exemplo: granitos e 
gnaisses: baixa porosidade, baixo potencial de contaminação (nota 20); arenitos: alta 
porosidade, maior movimentação de solutos (nota 50); c) mapeamento de falhas 
geológicas do manto cristalino; e d) caracterização de vulnerabilidade, quanto maior a 
nota, maior a vulnerabilidade.  

Em locais com falhas geológicas a nota sofreu o acréscimo de uma (01) 
unidade, devido ao fato de constituírem-se em áreas de acesso ao aquífero, tanto de 
recarga, quanto de contaminantes diversos, tornando-se a área mais vulnerável.  

 A Figura 4.2.3.2 apresenta o mapa de vulnerabilidade natural 
associada à contaminação de aquíferos, desenvolvida com base nas características 
litológicas das rochas, profundidade das mesmas, falhas e características 
geomorfológicas gerais (ZEE-ES,2013). 

Ao se analisar a Figura 4.2.3.2 verifica-se que as maiores 
vulnerabilidades estão associadas à região litorânea abrangendo quase a totalidade 
dos municípios de Vitória e Vila Velha, bem como a parte leste de Cariacica e de 
Viana. Isto se deve às condições de aquíferos superficiais nestas áreas, os quais 
ocorrem muito próximos à superfície. Já na parte média das RH’s, as maiores 
vulnerabilidades à contaminação de aquíferos relacionam-se às falhas geológicas e 
predominam nas UP’ Médio SMV e Médio Jucu. De forma geral, a maior parte da RH, 
com ênfase na parte Alta, situa-se em área de baixa vulnerabilidade, uma vez que os 
possíveis aquíferos confinados neste sistema se encontram muito profundos. 
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Figura 4.2.3.2 – Mapa de vulnerabilidade natural de contaminação de aquíferos. 

Fonte: ZEE-ES (2013) 

4.2.3.7. Condições de uso da água subterrânea 

Os volumes de água subterrânea disponibilizada através dos poços 
tubulares distribuem-se irregularmente pela região do Estado de Espírito Santo. A 
participação das águas subterrâneas no abastecimento público e em outras atividades 
sociais e econômicas ainda é muito modesta, e só agora vem merecendo maior 
atenção, principalmente na planície costeira. O emprego das águas subterrâneas na 
irrigação e na indústria ainda é muito pequeno se comparado ao abastecimento 
público. Em todas as regiões, principalmente próximo aos grandes centros, há a 
proliferação da pequena irrigação, principalmente de hortifruticultura, realizada em 
nível familiar ou por particulares, onde é muito utilizada a água dos aquíferos freáticos.  

Limite das RH’s 
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Na indústria, as águas subterrâneas ainda não são utilizadas como 
esperado. As águas subterrâneas ainda são largamente utilizadas como captações no 
abastecimento de hotéis, condomínios, colégios, postos de combustíveis e, 
localmente, nos shoppings e nos supermercados. Salienta-se que importantes usos de 
águas subterrâneas foram identificados nas indústrias de alimentos (águas minerais e 
refrigerantes). De um total de 17 concessões de águas minerais no Estado do Espírito 
Santo, SIGHIDRO/DNPM (2013), cerca de 10 encontram-se distribuídas nos 
Municípios de Serra (01), Domingos Martins (07), Guarapari (01) e Marechal Floriano 
(01). Portanto cerca de 59% destes recursos são captados nas RH’s SMV e Jucu. 

Destaca-se que sete poços tubulares do Município de Marechal Floriano 
são de propriedade da Indústria Refrigerantes Coroa (poços 3100016744 até 
310001673) e o (Poço 3100016749) da Água Mineral Pedra Azul, conforme observado 
no Quadro 4.2.3.5, todos no Domínio 6 - Cristalino-Aquífero Fissural. Suas vazões 
variam amplamente de 0,450 m3/h até 15,6 m3/h, portanto, aquíferos de produtividade 
média a fraca e muito fraca. Não foram identificadas concessões de água 
subterrâneas, com características hidrotermais ou Estâncias Hidrominerais. No 
entanto, o poço de águas minerais na localidade de Serra da Boa Vista, em Domingos 
Martins, apresenta características hipotermais na fonte, isto é, temperatura da água 
entre 25ºC e 33ºC. 

 




