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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Relatório Síntese do Processo de 
Planejamento das Regiões Hidrográficas dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
composto pelas seguintes fases: fase A – diagnóstico e prognóstico; fase B – cenários 
futuros e enquadramento; e fase C – programa de ações. 

A fase A contemplou as seguintes atividades: 

� A.1 – Identificação, avaliação e consolidação das informações 
existentes 

� A.2 – Obtenção das informações complementares  

� A.3 – Consolidação do diagnóstico  

� A.4 - Projeção das demandas e suas consequências nas condições 
das águas. 

A fase B contemplou as seguintes atividades: 

� B.1 - Cenário das tendências com as intervenções já previstas nas 
regiões hidrográficas independentemente do Plano  

� B.2 - Processo de definição do Enquadramento  

� B.3 - Cenário do Enquadramento  

� B.4 - Cenários Intermediários de Enquadramento. 

A fase C contemplou as seguintes atividades: 

� C.1 - Avaliação do custo aproximado das ações previstas para atingir o 
Enquadramento 

� C.2 - Estudo e definição de modelos de cobrança para as retiradas e 
para diluição de efluentes  

� C.3 - Avaliação do potencial de arrecadação dos modelos, aplicação 
ao cenário do Enquadramento. 

� C.4 - Proposta de operacionalização da aplicação do princípio usuário 
pagador e definição de diretrizes gerais de Outorga. 

� C.5 - Estratégia de monitoramento de informações sobre as Bacias  

Destaca-se que o objetivo do Relatório Síntese é apresentar os principais 
resultados encontrados em cada fase do processo de planejamento, de forma resumida. 
Desta forma, a estrutura do presente relatório possui uma organização pautada nas fases 
supracitadas. 
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1. ÁGUA: UM RECURSO FINITO 

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! 

 Trecho da Carta Pero Vaz de Caminha 

A humanidade, até algumas décadas atrás, tinha a concepção da água 
como um bem infinito. Contudo, o rápido desenvolvimento industrial, o aumento da 
população e da produtividade agrícola, trouxe a rápida degradação dos corpos d’água 
e, consequentemente, a preocupação com a disponibilidade e qualidade da água para 
o consumo humano. Torna-se necessário, então, uma atenção especial na gestão de 
seu uso, bem como promover o saneamento e controlar rigorosamente os rejeitos 
industriais descartados nos corpos d’água.  

No Brasil, as preocupações relacionadas à gestão dos recursos hídricos 
intensificaram-se a partir da década de 1990. A Lei Federal nº 9.433/97 e a Lei 
Estadual nº 5.818/98 que tratam do planejamento e gestão dos recursos hídricos 
adotam como unidade de planejamento e gestão da bacia hidrográfica e os Comitês 
de Bacias Hidrográficas (CBHs), como órgão consultivo e deliberativo de 
gerenciamento das bacias hidrográficas. 

1.1. AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA E RIO 
JUCU 

As bacias hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e do rio Jucu 
(Figura1.1-1) abrangem uma extensão de 4.133 km². Nessa área estão inseridos 10 
municípios capixabas – Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Marechal Floriano, 
Viana e Cariacica (sendo integralmente incluídos); Vila Velha, Santa Leopoldina, Serra 
e Guarapari (tendo parte dos seus territórios englobados), e a Ilha do município de 
Vitória (banhada pela baía de mesmo nome). 

As duas bacias se constituem nos principais mananciais de 
abastecimento de água para a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e os 
municípios serranos que a compõem, fornecendo 100% da água consumida na 
RMGV, garantindo ainda a geração de 25% da energia elétrica produzida no estado do 
Espírito Santo. 

Apesar da significativa importância, os rios Santa Maria da Vitória e 
Jucu vêm sofrendo grandes impactos com o lançamento diário de resíduos 
domésticos, industriais, agrícolas e com o assoreamento. Além disso, a retirada de 
cobertura vegetal está reduzindo o aporte de águas nas duas bacias. 
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Figura1.1-1: Bacias hidrográficas do Rio Santa Maria da Vitória e do Rio Jucu. 

 

Com o objetivo de decidir os usos futuros das águas dos dois 
mananciais, foram realizados o enquadramento e o planejamento ordenado dos 
recursos hídricos das bacias hidrográfica dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. O 
projeto fiscalizado, inicialmente pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (IEMA) – atualmente é fiscalizado pela Agência Estadual de Recursos 
Hídricos (AGERH) - e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEAMA), sob a execução técnica do Consórcio NIP e PROFILL, foi acompanhado 
pelos Comitês das Bacias, assegurando a participação ativa de todos os setores da 
sociedade nas tomadas de decisões. As fases do Projeto podem ser visualizadas na  
Figura 1.1-2. 

 
Figura 1.1-2: Fases do Projeto. 

Bacia hidrográfica é a área de drenagem de um curso d’água, de forma 
que a declividade das montanhas, dos montes e das colinas orienta o sentido e a 
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direção das águas nela descarregada, determinando assim os limites de uma bacia 
hidrográfica. 

Entende-se como região hidrográfica um espaço territorial 
compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas 
com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com 
vistas a orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. 

O Enquadramento de corpos de água é o instrumento da Política 
Nacional de Recursos Hídricos que busca garantir que a qualidade da água dos rios 
seja compatível com os usos da bacia hidrográfica e com o desenvolvimento 
econômico local. Esse instrumento fornece suporte aos outros instrumentos da gestão 
de recursos hídricos, tais como, a outorga e a cobrança pelo uso da água, de maneira 
que, quando implementados, tornam-se complementares, proporcionando às 
entidades gestoras de recursos hídricos mecanismos para assegurar a disponibilidade 
quantitativa e qualitativa das águas.  

Recursos Hídricos é o instrumento de planejamento onde se determina 
como conservar, recuperar e utilizar os recursos hídricos, a partir de orientações, 
diretrizes, ações e atividades para os recursos hídricos, explicitando algumas normas 
e regras de usos da água.  

O processo de participação previsto neste Plano busca incorporar 
aspectos previstos no Plano de Trabalho Consolidado e no Roteiro geral 
Metodológico, com ênfase na distribuição das componentes Técnica e Político-Social. 

A participação social de forma continuada, ao longo do processo de 
construção do plano, foi efetiva. Com vistas a uma melhor condução do processo 
participativo, como orienta a Política de Recursos Hídricos do Estado do Espírito 
Santo, foi aplicado o Plano de Informação e Mobilização Social (PIM) na região das 
bacias hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. Mediante a realização de 
eventos específicos, o PIM foi estruturado em seis diferentes momentos: 

• Validação do Diagnóstico de Recursos Hídricos; 

• Realização do Pré-Enquadramento; 

• Enquadramento; 

• Diretrizes para Outorga e Cobrança; 

• Apresentação e aprovação do Plano de Recursos Hídricos; 

• Entrega final do Plano de Recursos Hídricos. 
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2. ASPECTOS GERAIS DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 
JUCU E SANTA MARIA DA VITÓRIA 

O diagnóstico compreendeu o levantamento e a avaliação integrada da 
situação atual dos recursos hídricos nas Regiões Hidrográficas, englobando os 
aspectos relacionados às disponibilidades hídricas e às demandas e sua interface com 
as dinâmicas social, econômica, ambiental e regional. O diagnóstico foi baseado em 
avaliação integrada da situação atual dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
das regiões dos rios Santa Maria e Jucu. 

A população total dos 10 municípios integrantes das Regiões 
Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. Majoritariamente esta parcela da 
população se concentra nos seis municípios da Região Metropolitana da Grande 
Vitória que estão nas áreas das regiões hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da 
Vitória (Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), representando em 
total 48% da população estadual.  

Os demais municípios compõem parcela da Região Serrana do Estado 
(Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá) e 
possuem um dinamismo socioeconômico distinto, com cerca de 12 mil habitantes em 
Santa Leopoldina e 35 mil habitantes em Santa Maria de Jetibá, contrapondo os cerca 
de 440 mil habitantes de Serra. 

O cenário das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria e Jucu 
apontam para a existência de dois cenários espaciais, onde se destacam as atividades 
urbanas industriais dos municípios pertencentes à Região Metropolitana de Vitória e a 
atividade agropecuária das cidades que compõem parcela da Região Serrana do 
Estado. 

A Região Metropolitana constitui a parte mais dinâmica da economia do 
Estado, formando um conglomerado urbano industrial que concentra o maior volume 
de investimentos públicos e privados. A Região Serrana tem por base vocação 
agropecuária, em especial de café, milho, feijão, arroz, banana, cana-de-açúcar, aipim, 
mandioca, hortaliças e frutas, além da atratividade turística dos municípios. 

2.1. PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Ao longo dos últimos 10 anos (de 2000 para 2010), a expansão no PIB 
estadual foi de 3,5 vezes, praticamente a mesma resultante da participação dos 10 
municípios conjuntamente (3,7). Porém, ao analisar separadamente as regiões, 
percebe-se que a contribuição é majoritariamente da Região Metropolitana, 55% em 
2000 e 58,1% em 2010, por conta de suas características já destacadas. E apenas 2% 
em 2010, caindo para 1,7% do PIB estadual são oriundos das atividades 
desenvolvidas nos quatro municípios considerados da Região Serrana. 
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Figura 2.1-1: Contribuição percentual ao PIB estadual por município integrante das Regiões 

Hidrográficas dos rios Santa Maria e Jucu, nos anos de 2000, 2005 e 2010. 

As principais contribuições são originárias de três municípios: Vitória que contribui com 
quase um terço do volume do PIB do estado do Espírito Santo, Serra com contribuição 
de cerca 15,5% e Vila Velha 8,5%. As contribuições percentuais podem ser 
observadas na Figura 2.1-1.  

Os municípios metropolitanos possuem predominância nas atividades 
do setor terciário, de comércio e serviços, compondo mais de 45% de cada um, 
contudo a participação relativa do setor industrial (junto com construção e serviços de 
utilidade pública) também é bastante significativa. No total, os municípios da Região 
Metropolitana contribuem com 81,2% do PIB industrial do Estado e 82,1% no setor de 
serviços. Esses números ressaltam uma importância destacada desta região na 
dinâmica do estado do Espírito Santo. Os municípios da Região Serrana da área de 
estudo, participam da produção de 16,9% dos bens agropecuários do Estado. A Figura 
2.1-2 e Figura 2.1-3 apresentam os PIB dos municípios por setor econômico. 
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Figura 2.1-2: PIB dos municípios da Região Metropolitana por setor econômico. 

 

 

Figura 2.1-3: PIB dos municípios da Região Serrana por setor econômico. 

2.2. UNIDADES DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

Para a realização do estudo, as Regiões Hidrográficas (RH) dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu foram segmentadas em Unidades de Planejamento 
(UPs). Tarefa essa que consistiu basicamente na divisão hidrográfica para fins de 
análise e apresentação dos resultados relativos ao Diagnóstico (Fase A). Procurou-se, 
dentro do possível, estabelecer, nessa divisão física, uma base para a segmentação 
da rede hidrográfica com vistas ao processo de Enquadramento (Fase B).  
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A definição das Unidades de Planejamento considerou uma divisão em 
microescala, identificando três compartimentos para as Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu: trechos Alto, Médio e Baixo. Na sequência, foram 
considerados os afluentes relevantes de seus rios principais.  

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 dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu quanto 
aos seus recursos hídricos. A Figura 2.2-1 e a Figura 2.2-2 apresentam as UPs das 
Regiões Hidrográficas desse estudo. 

 

 

Figura 2.2-1: UP Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 
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Figura 2.2-2: UP Região Hidrográfica do rio Jucu. 
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2.3. PROGRAMAS E PROJETOS NAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS 

Os principais programas, ações, projetos e intervenções previstos para 
serem implementados, em um horizonte de 20 anos, nas Regiões Hidrográficas dos 
rios Santa Maria e Jucu são apresentados nos quadros a seguir. 

Quadro 2.3-1 - Intervenções a serem realizadas nas Regiões Hidrográficas Santa Maria e Jucu. 

 

PROGRAMA AÇÃO 

S
E

D
U

R
B

 e
 ID

U
R

B
 Água em Quantidade e com 

Qualidade no Espírito Santo 

Elaboração e implantação de projetos de recuperação e 
revitalização de rios e canais  

Apoio e execução de obras de infraestrutura hídrica de usos 
múltiplos e desenvolvimento de ações de conservação e 
recuperação de bacias hidrográficas 

Apoio e elaboração de projetos e/ou execução de obras de 
saneamento em localidades de pequeno porte 

Implementação e/ou apoio às ações voltadas para mitigação 
dos efeitos das cheias e secas 

Destinação Final de Resíduos 
Sólidos 

Construção e operação de sistemas regionais de transporte e 
destinação final de resíduos sólidos 

Gestão da Política de 
Saneamento, Habitação, Desenv. 
Urb. e Recursos Hídricos 

Execução de serviços de apoio técnico 

S
E

A
M

A
 

Gestão da Política Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 

Coordenação e gestão sistêmica do meio ambiente e recursos 
hídricos 

A
G

E
R

H
 

Educação Ambiental e Práticas 
Sustentáveis 

Fortalecimento da educação ambiental na gestão ambiental 

Formação e fomento de multiplicadores das práticas 
sustentáveis e do monitoramento ambiental 

Fortalecimento do Controle 
Ambiental 

Licenciamento ambiental 

Gestão do sistema estadual de resíduos sólidos do ES 

Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Desenvolvimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

Implantação do sistema de informação de recursos hídricos e 
da rede de monitoramento hidrológica 

Implementação de instrumentos de gestão de recursos 
hídricos 
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PROGRAMA AÇÃO 

Monitoramento da quantidade e da qualidade dos rec. hídricos 

Concessão de financiamento (BANDES) visando ações de 
conservação em áreas de interesse para recursos hídricos 

S
E

A
G

 

Adaptação às mudanças 
climáticas Atendimento à população rural em situações de emergência 

Ampliação da cobertura vegetal 

Apoio à instalação de viveiros para produção de mudas e 
essências florestais  

Adequação ambiental de propriedades rurais 

Proteção dos recursos naturais renováveis 

Descentralização e 
Harmonização do 
Desenvolvimento 

Fortalecimento da Pesca e Aquicultura 

Fonte: Plano Plurianual do Estado do ES 2012-2015. 

 

Quadro 2.3-2 - Programas e Projetos previstos pela CESAN nas Regiões Hidrográficas Santa 
Maria e Jucu. 

PROGRAMA/PROJ. OBJETIVOS 

C
E

S
A

N
 

Projeto Nascentes 

Incrementar a produção de água bem como melhorar a sua 
qualidade; 

Contribuir com o governo estadual no aumento da cobertura florestal; 

Difundir boas práticas de conservação de solos. 

Programa das 
Águas e Paisagens 

Melhorar a gestão sustentável dos recursos hídricos e ampliar o acesso ao 
saneamento básico, assim como proporcionar o uso racional dos solos. 

Projeto Mangaraí 

Articular esforços e ações para reduzir os sedimentos presentes no rio Mangaraí, 
ampliando a quantidade e qualidade da água utilizada 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. 

Programa Se liga na 
Rede 

Alcançar 80 mil ligações, em três anos, nas cidades de Cariacica, Guarapari, Serra, 
Vila Velha e Vitória, contemplando a Região do Baixo Santa Maria da Vitória. 

Programa de 
Monitoramento 

Ambiental de Obras 
de Saneamento 

Mensurar os impactos positivos nos recursos hídricos das obras do Programa 
Águas Limpas em municípios da RMGV (Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e 
Guarapari), da região Serrana (Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Marechal 
Floriano) e região do Caparaó (Irupi, Iúna, Divino de São Lourenço e Dores do Rio 
Preto) 
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PROGRAMA/PROJ. OBJETIVOS 

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

Reduzir o índice de perdas a um nível considerado aceitável a partir da implantação 
das ações e diretrizes previstas no Plano Diretor de Controle e Redução de Perdas 
da CESAN.   

Estações de 
Tratamento Esgotos 

No município 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. Há uma ETE em construção em Marechal Floriano 
(Sede) e uma ETE já construída mas não operando em Santa Leopoldina (Sede). 

Fonte: CESAN, 2014. Disponível em http://www.cesan.com.br/?page_id=384em maio de 2014. 

 

Quadro 2.3-3 - Municípios das Regiões Hidrográficas que possuem plano diretor. 

Municípios que possuem Plano Diretor 

Cariacica, Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana, Vila Velha, Guarapari, Santa 
Leopoldina, santa Maria de Jetibá, Serra e Vitória 

Fonte: Levantamento junto aos municípios da Região Hidrográfica. 

 

Quadro 2.3-4 - Projetos ambientais a serem desenvolvidos / em desenvolvimento nas Regiões 
Hidrográficas do rio Santa Maria e rio Jucu. 

Projeto Florestas para a Vida 
Descrição: Projeto de Restauração e Conservação da Biodiversidade e dos Recursos 
Hídricos no Estado do Espírito Santo, nas Bacias dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitória, 
financiador do plano de bacia. 

Projeto Reflorestar 
Descrição: recuperar e preservar as áreas remanescentes de mata atlântica, criando 
oportunidade de renda para os produtores rurais. 

Projeto Corredores Ecológicos 
Descrição: Fomentar boas práticas agrícolas. 

Projeto Biomas Mata Atlântica – Ações pontuais 
Ciência, Tecnologia e Inovação em Agroecologia 

Projetos Condevit (Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória) 
-  Desassoreamento e regularização de leitos e margens dos rios Jucu, Marinho e Formate; 
-  Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana; 
- Plano Integrado de uso público das áreas naturais protegidas da Região Metropolitana 
Grande Vitória; 
- Estudo de uso e ocupação do solo e circulação urbana da Região Metropolitana Grande 
Vitória. 
Fonte: Levantamento realizado junto aos diversos órgãos do Estado do Espírito Santo. Com destaque para a AGERH, 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES (IDAF), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (INCAPER) e Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). 

 

Quadro 2.3-5 - Programas operacionalizados pelo INCAPER. 

Programa Campo Sustentável 
Programa Extensão Florestal 

Programa Desenvolvimento Rural 
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Programa de Expansão da Heveicultura Capixaba (Probores) 
Projetos Frutos da Mata Atlântica 

Plantas Bioativas, Café de Qualidade, Morango Sustentável, Palmáceas, etc. 
Programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxico 

Programa de Pesca e Aquicultura 
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3. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

3.1. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

No intuito de caracterizar a qualidade atual das águas nas Regiões 
Hidrográficas em estudo, foi realizada uma avaliação dos resultados de análises de 
qualidade da água das Regiões Hidrográficas do rio Jucu e do rio Santa Maria da 
Vitória. Os resultados dessas análises foram comparados aos padrões de qualidade 
da Resolução Nº 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (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.  

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. 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. Os usos previstos nessa Resolução são apresentados na 
Figura 3.1-1. 

 

Figura 3.1-1: Usos previstos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para água doce. 

Fonte: Agência Nacional de Águas. 
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A rede de monitoramento de qualidade das águas nas duas Regiões 
Hidrográficas possui 51 pontos de amostragem em operação, incluindo as redes de 
monitoramento mantidas pelo IEMA/AGERH (23 pontos) e pela Companhia Espírito 
Santense de Saneamento (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 se situam a jusante de pontos lançamento de efluentes. 

Para classificação final da qualidade da água com vistas ao 
enquadramento no ponto de monitoramento foram os seguintes parâmetros: Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), Coliformes Termotolerantes, 
Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal e Turbidez. Desses, apenas a Turbidez não 
consiste em um parâmetro utilizado para o enquadramento, porém optou-se por 
mantê-lo nesta análise devido a sua relação com o uso do solo nas RHs. 

Vale destacar que 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. Para caracterização 
da qualidade da água foram consultadas as seguintes fontes: 

• Dados de qualidade da água do monitoramento realizado pelo 
IEMA/AGERH. 

• 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. 

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 UPs Baixo SMV e Baixo Jucu apresentaram o maior percentual de 
áreas de pastagem, o que indica potencial influência da produção de carga de 
orgânica. Por outro lado, na cabeceira das bacias, especialmente, não há rede de 
monitoramento do IEMA/AGERH. Nessa região, encontram-se as UPs Alto Santa 
Maria da Vitória e Alto Jucu, as quais apresentam os maiores percentuais de áreas 
agrícolas. 
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Figura 3.1-2: Pontos de monitoramento na Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

 

 
Figura 3.1-3: Pontos de monitoramento na Região Hidrográfica do rio Jucu. 

3.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

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. 
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As Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e rio Jucu ainda 
apresentam grandes lacunas de informações sobre captações através de poços 
tubulares ou poços freáticos rasos. De um modo geral, verifica-se que as duas 
unidades geológicas possuem produtividade do aquífero similar - vazão entre 25 a 
3,25 m3/h. 

As melhores condições de recarga de aquífero são observadas na 
totalidade do município de Marechal Floriano e na região do divisor de águas das RHs 
SMV e Jucu no âmbito do 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. 

As áreas com maiores vulnerabilidades e risco de contaminação dos 
aquíferos 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. 
Isso se deve às condições de aquíferos superficiais nestas áreas, os quais ocorrem 
muito próximos à superfície. Já na parte média das RHs as maiores vulnerabilidades à 
contaminação de aquíferos relacionam-se às falhas geológicas e predominam nas 
UPs 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. 

 

3.3. QUANTIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

3.3.1 Disponibilidade Hídrica Superficial 

A disponibilidade hídrica superficial é a quantidade de água que temos 
disponível no rio. O cálculo dessa disponibilidade é estatístico e está sempre 
associado à probabilidade de ocorrência. A Figura 3.3-1 apresenta o ciclo hidrológico. 
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Figura 3.3-1: Ciclo Hidrológico 

A disponibilidade é estabelecida em “vazões de referência” as quais 
estão associadas a probabilidades de ocorrência. A vazão Q95 indica que as vazões 
são maiores ou iguais a ela durante 95% do tempo para a vazão de referência. Já a 
vazão Q90 indica que as vazões são maiores ou iguais a ela durante 90% do tempo 
para a vazão de referência.  

A vazão média determina o potencial hídrico de uma bacia hidrográfica, 
porque é a maior vazão que pode ser regularizada, permitindo a avaliação dos limites 
superiores do uso da água de um manancial para as diferentes finalidades (TUCCI, 
2002a). 

3.3.2 Disponibilidade Hídrica por Unidade de Planejamento 

A modelagem hidrológica das Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria 
da Vitória e Jucu tem por objetivo obter as disponibilidades hídricas nas Unidades de 
Planejamento (UPs). 

A modelagem hidrológica realizada representa uma importante atividade 
para o planejamento das RHs, 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 UPs, o estudo 
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. 

Como resultado da modelagem hidrológica são apresentadas as 
disponibilidades hídricas para cada Unidade de Planejamento das RHs dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu, respectivamente. Além disso, é apresentada uma comparação 
com os resultados obtidos por regionalização hidrológica realizada pelo IEMA/AGERH. 
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Tabela 3.3-1 - Vazões de referência para a Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 
Disponibilidade com 95% de garantia. 

Unidade de 
Planejamento (UP) 

Q90 
(Litros/s) 

Q95 
(Litros/s) 

Qmédia 

(Litros/s) 
Alto SMV 1.600 1.400 3.700 

Médio SMV 6.700 5.700 19.300 
Baixo SMV 9.300 7.400 26.900 

Observação: As vazões de referência de disponibilidade com cerca de 30% de garantia é equivalente à disponibilidade 
com 95% de garantia apresentada nesta Tabela. 

  

 

Figura 3.3-2: Modelagem Hidrológica realizada com modelo MGB/IPH para a Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. Disponibilidade Hídrica Q90%. 
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Figura 3.3-3: Modelagem Hidrológica realizada com modelo MGB/IPH para a Região 

Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. Disponibilidade Hídrica Q95%. 

 

 
Figura 3.3-4: Modelagem Hidrológica realizada com modelo MGB/IPH para a Região 

Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. Disponibilidade Hídrica Qmédia. 
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Tabela 3.3-2 - Vazões de referência para a Região Hidrográfica do rio Jucu. Disponibilidade 
com 95% de garantia. 

Unidade de 
Planejamento (UP) 

Q90 
(Litros/s) 

Q95 
(Litros/s) 

Qmédia 

(Litros/s) 
Alto Jucu 2.200 1.800 5.100 

Médio Jucu 6.100 5.300 13.000 
Rio Braço Sul 2.900 2.600 6.300 

Baixo Jucu 9.300 7.600 23.000 
Formate/Mar Costeira 800 600 2.100 
Observação: As vazões de referência de disponibilidade com cerca de 30% de garantia é equivalente à disponibilidade 
com 95% de garantia apresentada nesta Tabela. 

 

 
Figura 3.3-5: Modelagem Hidrológica realizada com modelo MGB/IPH para a Região 

Hidrográfica do rio Jucu. Disponibilidade Hídrica Q90%. 
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Figura 3.3-6: Modelagem Hidrológica realizada com modelo MGB/IPH para a Região 

Hidrográfica do rio Jucu. Disponibilidade Hídrica Q95%. 

 

 
 Figura 3.3-7: Modelagem Hidrológica realizada com modelo MGB/IPH para a Região 

Hidrográfica do rio Jucu. Disponibilidade Hídrica Qmédia. 

As informações relativas à disponibilidade hídrica das RHs Santa Maria 
da Vitória e Jucu foram adequadas à caracterização da sazonalidade hídrica regional, 
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às unidades de estudo e serão sujeitas à posterior confrontação com as demandas 
hídricas para a confecção dos balanços hídricos. 

3.4. LEVANTAMENTO DE PONTOS OU TRECHOS SUJEITOS A EVENTOS 
CRÍTICOS 

3.3.3 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Santa Maria de Jetibá, especialmente junto à região de sua sede, na 
área de drenagem da sub-bacia do rio São Luís, concentra a maior densidade de 
trechos com alta vulnerabilidade à inundação. Nesse mesmo município, destaca-se o 
rio Possmouser por apresentar alta vulnerabilidade a inundações graduais e 
enxurradas. 

O rio Duas Bocas e rio Bubu possuem alta vulnerabilidade a inundações 
graduais na totalidade de seus trechos inseridos em Cariacica. Nesse município, 
destaca-se o canal de Itanguá o qual transborda mesmo com um volume de chuva 
baixo o que, segundo Companhia De Pesquisa De Recursos Minerais (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. Também 
se destacam cursos de água com áreas de risco à inundação onde não há uma 
concentração de trechos com essa característica como, por exemplo, os trechos finais 
dos rios Caramuru e Mangaraí. Por outro lado, esses cursos localizam-se em áreas 
com maior propensão à erosão. 

No que diz respeito aos registros históricos de enxurradas/inundações 
bruscas com situação de decretação de emergência, CPRM (2012) apresenta os 
seguintes: 

• Santa Leopoldina (8 decretos); 

• Santa Maria do Jetibá (4 decretos); 

• Cariacica (2 decretos); 

• Serra (1 decreto). 

Em relação aos eventos de estiagem, com exceção do município de 
Serra (1 registro) não foram observados eventos com decretação de situação de 
emergência na Região Hidrográfica do rio SMV (Defesa Civil-ES, 2010). Já quanto ao 
assoreamento dos cursos d’água, os seguintes apresentaram problemas com esse 
fenômeno: 

• Rio Mangaraí, na Sede de Santa Leopoldina. 

• Rio Santa Maria e principais afluentes. 
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• Canal Itanguá, em Cariacica. 

As principais barragens existentes são as UHE de Rio Bonito e a UHE 
Suíça (PCH) situadas na UP Médio SMV e possuem uma distância de cerca de 11 km 
entre elas. O reservatório Duas Bocas, para fins de abastecimento público, está 
localizado dentro da Reserva Biológica Duas Bocas, na UP Baixo SMV. Região 
Hidrográfica do rio Jucu 

Na Região Hidrográfica do rio Jucu, as UPs Formate-Marinho e Costeira 
concentram a maior densidade de trechos com alta vulnerabilidade à inundação. O rio 
Fundo, o rio Jucu Braço Sul a região da Foz do rio Jucu também se destacam, bem 
como as sedes urbanas municipais em geral. 

Os dados do CPRM (2012) indicam 14 registros históricos de 
enxurradas/ inundações com situação de decretação de emergência, sendo eles: 

• Marechal Floriano e Domingos Martins (5 decretos) 

• Viana (4 registros) 

• Vila Velha (3 decretos) 

• Guarapari (2 decretos) 

Com relação à estiagem, segundo a Defesa Civil – ES (2010) não foram 
observados eventos com decretação de situação de emergência. O rio Jucu e 
principais afluentes e o rio Formate já sofreram/ sofrem com problemas de 
assoreamento. 

Na região, as principais barragens existentes são as PCHs São Pedro 
no rio Jucu Braço Norte e Rio Jucu no rio Jucu Braço Sul. 

3.5. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

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

Foram mapeadas 11 categorias de uso do solo nas Regiões 
Hidrográficas e suas Unidades de Planejamento: 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; 11) corpo d’água. 

Em uma análise comparativa das duas RHs, verifica-se que enquanto a 
Região Hidrográfica do rio Jucu (RHJ) apresenta uma maior área de uso 
agrosilvipastoril (Figura 3.5-1 e Figura 3.5-2
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), a Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória (RHSMV) dispõe de uma área 
urbana superior (Figura 3.5-3 e Figura 3.5-4). Nas duas RHs, entretanto, ocorre uma 
predominância de floresta entre os tipos de cobertura do solo. A participação do uso 
florestal, considerando as florestas nativas nas duas bacias, representa mais de 50% 
da área total das RHs. Esse percentual decresce de oeste para leste nas duas bacias, 
na transição serra-litoral. 
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Figura 3.5-1: Uso e Cobertura do solo na RH do rio Jucu. 

A classe de uso do solo com maior representatividade na bacia (41,6%) 
é “Área florestal” (mata nativa em diferentes estágios de regeneração), com destaque 
para UP Jucu Braço Sul (> 50% deste UP), bem como Médio Jucu e Alto Jucu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 36 

 
Figura 3.5-2: Características quanto ao uso e ocupação do solo em cada Unidade de 

Planejamento do rio Jucu. 

  

 

Figura 3.5-3: Uso e Cobertura do solo na RH do rio Santa Maria da Vitória. 
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Figura 3.5-4: Características quanto ao uso e ocupação do solo em cada Unidade de 

Planejamento do rio Santa Maria da Vitória. 

3.5.1 Crescimento das manchas urbanas dos municípios das RHs dos rios 
Santa Maria de Vitória e Jucu  

O estudo do crescimento das manchas urbanas dos municípios das 
RHs 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 nesse período ocorreu na região das duas 
bacias o processo de concentração de populações nas cidades, e que o crescimento 
populacional atual também se dá em parâmetros menores. Por isso, acredita-se que 
esta relação de crescimento não tende a se repetir nos próximos anos. 

Nota-se que neste período de crescimento das manchas urbanas dos 
municípios localizados nas duas bacias 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 ao movimento 
de expansão, que tem 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 elevada, visto que em 1976 a área urbana era 
bastante restrita. 
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Já os municípios da RMGV: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra 
e Guarapari (sede fora da bacia); 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. 

3.6. APTIDÃO AGRÍCOLA E ADEQUAÇÃO DO USO DO SOLO  

A adequação do uso do solo nas Regiões Hidrográficas do rio Santa 
Maria da Vitória e rio Jucu foi avaliada por meio de um estudo comparativo entre a 
aptidão agrícola dos solos e o atual uso dos solos nas Regiões Hidrográficas.  

A avaliação da aptidão agrícola dos solos tem sido um importante 
instrumento para o planejamento de uso e ocupação de regiões. Por meio 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 por meio de novas tecnologias, e também para outros 
fins, como por exemplo, uma ferramenta para o desenvolvimento de projetos de 
desenvolvimento regional. 

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. O Latossolo 
Vermelho-Amarelo é o tipo de solo dominante nas duas bacias.  

3.6.1 Aptidão dos solos na 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 Figura 3.6-1 apresenta a percentagem da aptidão de dos solos para a 
região. 
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Figura 3.6-1: Aptidão dos solos na RHSMV. 

A maioria dos solos apresenta limitações agrícolas, referente à 
fertilidade e risco de erosão cerca de 45%, o que significa que, geralmente, esses 
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, esses problemas podem ser 
resolvidos mediante a aplicação de corretivos e fertilizantes e com a implementação 
de um sistema de 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 à 
mecanização (16%). Os demais solos possuem limitações referentes fertilidade, 
associada a excesso de água e impedimentos à mecanização. 

3.6.2 Aptidão dos solos na Região Hidrográfica do rio Jucu 

As classes predominantes na RH são de aptidão restrita para lavoura e 
pastagens (e usos menos intensivos como silvicultura e fruticultura). A Figura 3.6-2 
apresenta a percentagem da aptidão de dos solos para a região. 
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Figura 3.6-2: Aptidão dos solos na RHJ 

A maioria dos solos apresenta limitações agrícolas, referente à erosão e 
impedimentos à mecanização (45%). Em seguida, aparecem os solos suscetíveis à 
fertilidade e risco de erosão cerca de 36%, o que significa que, geralmente, esses 
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, esses 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 à mecanização.  

3.7. USOS DA ÁGUA 

No Espírito Santo, a água sempre esteve presente no desenvolvimento 
do território. Desde o início da colonização, o rio foi usado como meio de transporte da 
produção agrícola. São inúmeros os exemplos das atividades ocorridas atualmente no 
território capixaba 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 às 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. Esses eventos podem ser visualizados na Figura 3.7-1. 
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Figura 3.7-1: Eventos típicos das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Rio 

Jucu. 

4. DIAGNÓSTICO DAS DEMANDAS HÍDRICAS 

O abastecimento público de água caracteriza-se como um uso 
consuntivo, significando que existe retirada (derivação) de água de mananciais. De 
acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 9.433/97) consiste 
no uso prioritário das águas. Todos os municípios das Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu requerem água para cumprir com a finalidade de 
abastecer suas populações, seja de mananciais superficiais ou subterrâneos, 
preferencialmente o mais próximo possível de seus centros de demanda.  

As questões quantitativas da situação atual dos municípios 
pertencentes às respectivas Regiões Hidrográficas, com relação aos sistemas de 
abastecimento público existentes, permitirão compor o balanço hídrico das regiões 
que, em conjunto com as questões qualitativas, serão fundamentais ao processo de 
enquadramento dos cursos d’água das Regiões Hidrográficas. 

De modo a representar a realidade da Região Hidrográfica, em termos 
de demanda de água para as áreas rurais, realizou-se uma estimativa de consumo por 
Unidades de Planejamento (UPs) considerando como consumo per capita 125 
l/hab.dia (PERH-RS, 2007). A demanda estimada a partir do consumo per capita de 
125 l/hab.dia corresponde à vazão necessária para abastecimento humano da 
população rural da UP considerada. A água para suprir o abastecimento humano não 
necessariamente provém do mesmo município ou UP em que se encontra a população 
abastecida. 
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4.1. REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA 

Os municípios da Região Hidrográfica estão distribuídos em quatro 
situações distintas: 

• Municípios com sede urbana integralmente na Região 
Hidrográfica, com abastecimento realizado por manancial da 
própria região. 

• Municípios com sede urbana integralmente na Região 
Hidrográfica, com abastecimento realizado por manancial da 
própria região e também de outra. 

• Municípios com sede urbana parcialmente localizada na Região 
Hidrográfica, com abastecimento por fontes da própria região. 

• Municípios com sede urbana parcialmente na Região 
Hidrográfica, com abastecimento realizado por manancial da 
própria região e de outra. 

As situações acima são apresentadas no 
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Quadro 4.1-1, apontando quais municípios se enquadram dentro de 
cada uma. Além disso, no Quadro 4.1-2 são apresentados os municípios, os locais de 
captação que abastecem os mesmos, bem como as vazões de captação de cada 
manancial. 
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Quadro 4.1-1 - Situação de cada município quanto aos seus respectivos tipo de abastecimento. 

 
Fonte: CESAN, Atlas de Abastecimento Urbano de Água (ANA) e CNARH (disponibilizado pelo IEMA/AGERH) 

 

Quadro 4.1-2 - Quantidade e local de captação para abastecimento de água dos municípios da 
RH do rio Santa Maria da Vitória 

Município Nome do Manancial Vazão/Quantidade captada 
(m³/dia) 

Santa Maria de Jetibá Rio São Sebastião de Cima 1.529,00 
Rio Santa Maria da Vitória 99,00 

Afluente do rio Possmouser 
(Córrego Abdeldt) 

72,00 

Afluente do córrego Pastilha 134,00 
Córrego Santa Luzia 166,75 

Rio Santa Maria da Vitória 302,44 
Santa Leopoldina Rio da Prata 572,00 

Rio Santa Maria da Vitória 349,44 
Serra* Rio Santa Maria da Vitória 128.194,00 

Vitória** 
Cariacica*** 

Rio Duas Bocas 10.194,00 
Total de Água Superficial - 141.905,41 
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Município Nome do Manancial Vazão/Quantidade captada 
(m³/dia) 

Total Geral - 141.905,41 
*As ETAs localizam-se no município de Serra, mas também abastecem aos municípios de Vitória e Cariacica. 
**25% da população do município de Vitória é abastecida pelo rio Santa Maria da Vitória. 
***12% da população do município de Cariacica é abastecida pelo rio Santa Maria da Vitória e 8% pelo rio Duas Bocas 
¹Nesse ponto a captação retirada do manancial é maior (190.828 m³/dia), sendo uma percentagem para abastecimento 
industrial 
Fonte: Dados obtidos nos questionários municipais e CESAN e Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH). 

Com base nas informações apresentadas, é possível avaliar a efetiva 
retirada de água para abastecimento público realizada na Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória. Os dados de vazões retiradas pelos operadores de 
abastecimento de água (CESAN e prefeitura) nos cinco municípios que captam na 
região. A Figura 4.1-1 apresenta os pontos de captação para a RH do rio Santa Maria 
da Vitória. 

 
Figura 4.1-1: Pontos de captação superficial de água na RH do rio Santa Maria da Vitória. 

Para abastecimento público, são retirados da Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória 51.795.474,65 m3/ano de águas superficiais. Salienta-se que 
as captações subterrâneas ocorrem apenas no município de Serra, para 
abastecimento do bairro de Belvedere, que se encontra fora dos limites da região, 
portanto não foi considerada. 

A UP Baixo Santa Maria da Vitória apresenta o maior valor de vazão 
captada, sendo retirados 50.618.200,00 m³/ano de água. Quanto às outorgas pelo uso 
da água para abastecimento público na RHSMV, observa-se que existem seis pontos 
com informação de vazão, totalizando 8.102.860 m³/ano. Em relação às demandas 
rurais, estima-se que a população rural da RHSMV necessite de 1.890.975,62 m³/ano. 
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4.2. REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO JUCU 

Os municípios da Região Hidrográfica do Jucu estão distribuídos em 
três situações distintas: 

• Municípios com sede urbana integralmente na Região 
Hidrográfica, com abastecimento realizado por manancial da 
própria Região. 

• Municípios com sede urbana parcialmente na Região 
Hidrográfica, com abastecimento realizado por manancial da 
própria Região e também de outra Região. 

• Municípios com sede urbana fora da Região Hidrográfica, com 
abastecimento realizado por manancial da própria Região e 
também de outra Região. 

As situações acima são apresentadas no 
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Quadro 4.2-1, apontando quais municípios se enquadram dentro de 
cada uma. Além disso no Quadro 4.2-2 são apresentados os municípios, os locais de 
captação que abastecem os mesmos, bem como as vazões de captação de cada 
manancial. 
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Quadro 4.2-1 - Situação de cada município quanto aos seus respectivos tipo de abastecimento. 

 
¹Poço Ponta da Fruta 1, atende aos municípios de Vila Velha e Guarapari. 
²Principais mananciais de abastecimento do município encontra-se fora da Região Hidrográfica 
Fonte: CESAN, ANA (Atlas de Abastecimento Urbano de Água) e Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
- CNARH (disponibilizado pelo IEMA/AGERH). 

 

Quadro 4.2-2 - Quantidade e local de captação para abastecimento de água dos municípios da 
RH do rio Jucu. 

Município Nome do Manancial Vazão/Quantidade captada 
(m³/dia) 

Domingos Martins Rio Jucu Braço Norte 371,00 
Córrego Areinha 224,00 

Rio Jucu Braço Sul 3.304,00 
Marechal Floriano Rio Jucu Braço Sul 

Córrego rio Fundo 194,40 
Afluente do Córrego Boa 

Vista 
72,00 

Córrego Boa Vista 146,16 
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Município Nome do Manancial Vazão/Quantidade captada 
(m³/dia) 

Viana Ribeirão Santo Agostinho 1.636,00 
Rio Formate 2.160,00 

Rio Jacarandá 93,00 
Rio Jucu 1.535,00 

Poço 552,50 
Vila Velha Poço-Ponta da Fruta 2.592,00 

Rio Jucu 315.592,00 
Cariacica* 
Vitória** 

Guarapari*** 
Total água Subterrânea - 3.144,50 

Total de Água Superficial - 325.165,56 

Total Geral - 328.310,06 
*80% da população do município de Cariacica é abastecida pelo rio Jucu. 
**75% da população do município de Vitória é abastecida pelo rio Jucu 
[1] Nesse ponto a captação retirada do manancial é maior (320.333 m³/dia), sendo uma percentagem para o 
abastecimento industrial 
Fonte: CESAN, ANA (Atlas de Abastecimento Urbano de Água) e Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
- CNARH (disponibilizado pelo IEMA/AGERH). 

 

Com base nas informações apresentadas, é possível avaliar a efetiva 
retirada de água para abastecimento público realizada na Região Hidrográfica do rio 
Jucu. Para abastecimento público, são retirados da Região Hidrográfica do rio Jucu 
1.147.742,50 m³/ano de água subterrânea e 118.685.429,40 m³/ano de águas 
superficiais. Quanto aos dados de outorgas para abastecimento público na RHJ, 
observa-se que existem 10 pontos com informação de vazão, totalizando 4.752.475 
m³/ano. 

Salienta-se que o município de Vitória, apesar de fazer parte da Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, também é abastecido por mananciais 
localizados na região do Jucu. A UP Baixo Jucu apresenta-se com o maior valor de 
vazão captada, sendo retirados 117.471.052,50 m³/ano de água. Em termos de 
demandas hídricas da população rural estima-se um volume de 1.937.366,76 m³/ano. 
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Figura 4.2-1: Pontos de captação superficial de água na RH do rio Jucu. 

4.3. CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

O aumento de DBO num corpo d’água é provocado pelo despejo 
efluentes de origem orgânica no meio aquático, aumentando muito a quantidade de 
nutrientes disponíveis no meio, desequilibrando os processos de fotossíntese e 
decomposição. 

O processo de enriquecimento das águas por matéria orgânica é 
denominado eutrofização e frequentemente é causado pelo despejo de esgotos. A 
presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento 
do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de 
vida aquática. 
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Figura 4.3-1: Impacto da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em um corpo d’água. 

4.3.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

A geração total de matéria orgânica considerando as porcentagens de 
áreas urbanas e rurais dos municípios dentro da região é de 38,27 ton. DBO5/dia. 
Considerando-se a depuração que ocorre com os efluentes ao passar pelos sistemas 
de tratamento existentes, a carga orgânica que efetivamente contribui para a Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória é de 19,04 ton. DBO5/dia.  

Em relação à geração total de matéria orgânica por UP, verifica-se, que 
a maior concentração de cargas é de 35,7 ton. DBO5/dia, localizada no Baixo Santa 
Maria da Vitória (onde se situam os municípios da Região Metropolitana da Grande 
Vitória) sendo a carga orgânica remanescente de 17,6 ton. DBO5/dia. Essas 
informações podem ser visualizada no Quadro 4.3-1 e Quadro 4.3-2. 

 

Quadro 4.3-1 - Carga de DBO nas regiões urbana e rural de cada município da RH do rio Santa 
Maria da Vitória. 

 

 

Quadro 4.3-2 - Carga de DBO total por Unidade de Planejamento na RH do rio Santa Maria da 
Vitória. 

Unidade de 
Planejamento (UP) 

Total Bruto DBO  
(kg/dia) 

Total Remanescente 
DBO5 

(kg/dia) 

% Remoção DBO 

Alto SMV 682,44 348,74 49% 
Médio SMV 1.812,07 1.050,37 42% 
Baixo SMV 35.775,73 17.638,12 51% 

 

Pode-se observar na e o percentual de contribuição potencial da carga 
orgânica proveniente de fontes difusas e o percentual da carga orgânica proveniente 
de fontes pontuais lançadas diretamente nos corpos d’água (Figura 4.3-2). Os 
principais pontos de lançamento de efluentes podem ser vistos na Figura 4.3-3. 
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Figura 4.3-2: Contribuição de carga orgânica potencial por Unidade de Planejamento da Região 

Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

 

 
Figura 4.3-3: Principais pontos de lançamento de efluentes identificados na RH do rio Santa 

Maria da Vitória. 
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4.3.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

A geração total de matéria orgânica considerando as porcentagens de 
áreas urbanas e rurais dos municípios dentro da região é de 38,37 ton. DBO5/dia. 
Considerando-se a depuração que ocorre com os efluentes ao passar pelos sistemas 
de tratamento existentes, a carga orgânica que efetivamente contribui para a Região 
Hidrográfica do rio Jucu é de 21,29 ton. DBO5/dia.  

Considerando a geração total de matéria orgânica por UP, verifica-se, 
que a maior concentração de cargas é de 20,26 ton. DBO5/dia, localizada na unidade 
de planejamento Formate/Marinho e Costeira, sendo a carga orgânica remanescente 
de 12,61 ton. DBO5/dia. Essas informações podem ser visualizada no Quadro 4.3-3 e 
Quadro 4.3-4. 

Quadro 4.3-3 - Carga de DBO nas regiões urbana e rural de cada município da RH do rio Jucu. 

 

 

Quadro 4.3-4 - Carga de DBO total por Unidade de Planejamento na RH do rio Jucu. 

Unidade de 
Planejamento (UP) 

Total Bruto DBO  
(kg/dia) 

Total 
Remanescente 

DBO5 
(kg/dia) 

% Remoção DBO 

Alto Jucu 498,00 263,54 47% 
Médio Jucu 1.064,27 615,40 42% 

Rio Jucu Braço Sul 916,49 610,52 33% 
Baixo Jucu 15.785,75 7.162,24 55% 

Forte/marinho 
Costeira 

20.261,69 12.618,29 38% 

Pode-se observar na Figura 4.3-4 o percentual de contribuição potencial 
da carga orgânica proveniente de fontes difusas e o percentual da carga orgânica 
proveniente de fontes pontuais lançadas diretamente nos corpos d’água. Os principais 
pontos de lançamento de efluentes podem ser vistos na Figura 4.3-5. 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 54 

 
Figura 4.3-4: Contribuição de carga orgânica por Unidade de Planejamento da Região 

Hidrográfica do rio Jucu. 

 

 

Figura 4.3-5: Principais pontos de lançamento de efluentes identificados na RH do rio Jucu. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 55 

4.4. USO DA ÁGUA – SANEAMENTO – RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos gerados pelas diversas atividades cotidianas da 
população representam riscos à saúde pública e à qualidade ambiental quando não 
são adequadamente coletados e dispostos. A decomposição dos resíduos sólidos gera 
um líquido com elevada carga poluidora (chorume) e, por isso, com grande potencial 
de contaminação do solo e, principalmente, dos corpos hídricos. 

 

4.4.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

De acordo com informações dos questionários respondidos no âmbito 
do Plano de Bacia, apenas Serra destina seus resíduos sólidos para aterro sanitário 
municipal. Vitória e Cariacica destinam seus resíduos para o aterro sanitário privado 
da empresa Marca Ambiental localizado em Cariacica. Os demais municípios da 
RHSMV possuem unidades de transbordo e destinam seus resíduos para Marca 
Ambiental.  

Cabe destacar que o município de Santa Maria de Jetibá estabeleceu 
dois Termos de Compromisso Ambiental (TCA) com o Ministério Público do Estado 
(MPES) os quais preveem a implementação de ações de gestão dos resíduos sólidos. 
A quantidade gerada bem como a destinação dos resíduos sólidos para RHSMV 
podem ser visualizados no Quadro 4.4-1. 

 

Quadro 4.4-1 - Geração e destinação dos resíduos sólidos na RH do rio Santa Maria da Vitória. 
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Fonte: 1) Coeficientes de Massa [RDO+RPU] coletada per capita Kg/(hab. dia): a) Produção RSD Urbano - SNIS 
(2012); b) Produção total de RSD rural - MMA (2012) - Plano Nacional de Resíduos Sólidos (de 0,10 Kg a 0,44 
Kg/pessoa/dia) 2) Questionários do Roteiro de Informações municipais do Plano de Bacia. 

4.4.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

A maioria dos municípios da Região Hidrográfica do rio Jucu (RHJ), tal 
como os municípios da RHSMV, destinam seus resíduos para o aterro sanitário 
situado em Cariacica, localizada na RHSMV. Apenas Vila Velha e Guarapari destinam 
seus resíduos para o aterro sanitário, também privado, gerenciado pela Central de 
Tratamento de Resíduos Vila Velha, localizado em Vila Velha. A quantidade gerada 
bem como a destinação dos resíduos sólidos para RHJ podem ser visualizados no 
Quadro 4.4-2. 

 

Quadro 4.4-2 - Geração e destinação dos resíduos sólidos na RH do rio Jucu. 
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4.5. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

4.5.1 Usos da água – Pecuária – Manejo animal 

Nas Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria da Vitória e rio Jucu 
ocorrem os seguintes sistemas de produção animal: bovinocultura de corte, 
bovinocultura de leite, suínos, aves e em menor escala a criação de equinos e 
caprinos. Cada um desses sistemas apresenta características próprias desde a 
estrutura fundiária, à convivência com outras atividades de produção vegetal e animal.  

A atividade suinícola capixaba de caráter empresarial teve início nos 
anos 50, sendo que os primeiros empreendimentos localizaram-se de forma distribuída 
no Estado, porém concentrando-se razoavelmente nos municípios de Castelo, Venda 
Nova do Imigrante, Viana, Domingo Martins e Santa Maria de Jetibá. 

Dos municípios que fazem parte das Regiões Hidrográficas o que 
possuem maior destaque para bovinocultura são: Santa Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, Cariacica, Serra, Domingo Martins e Viana, onde há o predomínio da pecuária 
extensiva. 

Os municípios de Viana (13%), Vila Velha (2,20%), Guarapari (4,60%), 
Castelo (5,60%), Santa Maria de Jetibá (1,70%), Santa Leopoldina (1,00%), Marechal 
Floriano (0,10%), e Domingo Martins (2,60%) representam aproximadamente 39% da 
produção do Estado do Espírito Santo na atividade suinícola. 

No Estado do Espírito Santo, a avicultura é vital para o desenvolvimento 
e reestruturação de todo o setor agrícola capixaba. Desde sua profissionalização nos 
anos 50 e 60 a atividade tornou-se não apenas uma opção de geração de trabalho e 
renda no interior, mas também uma grande catalisadora da economia rural capixaba 
na medida em que seus resíduos e produção de insumos alimentam economicamente 
outros subsetores também importantes como a produção hortifruticultora e a indústria 
de embalagens. O município de Marechal Floriano é responsável por 31,08% da 
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produção de frango de corte por município capixaba, seguido dos municípios de 
Domingo Martins (28,60%) e Santa Maria de Jetibá (0,88%). 

4.5.2 Demanda Hídrica da pecuária 

A carga orgânica proveniente da pecuária está diretamente relacionada 
ao número e as espécies de animais criados. Vale destacar que criação animal 
apresenta maiores índices do que a carga humana, devido à taxa de contribuição dos 
animais serem de 2 a 4 vezes maior do que a taxa de contribuição humana. 

4.5.1.1. Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

A UP do Médio SMV apresenta a maior demanda hídrica, assim como 
também a maior representatividade na taxa de contribuição na produção da carga 
orgânica referente à pecuária. Tais demandas podem ser explicadas pelo fato de 
nesta região estar os municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina que têm 
na bovinocultura e na avicultura um número significativo de indivíduos. 

Quanto ao setor da pecuária, só em Santa Maria do Jetibá há um 
grande aglomerado de atividades de apoio às granjas desse município (produção de 
ração, abatedouro, etc.). O município é o 2º maior produtor de ovos do Brasil. A 
avicultura de postura, apesar de concentrada em poucas propriedades (algumas 
empresariais), é a maior atividade econômica do município. Desta forma, o Alto SMV, 
possui grande representatividade na demanda hídrica para pecuária devido ao fato do 
município de Santa Maria de Jetibá estar inserido nesta UP (Figura 4.5-1). 

Os municípios inseridos na UP do Baixo SMV apresentam, em sua 
maior parte, poucas cabeças resultando em uma baixa demanda hídrica destinada à 
pecuária, em parte por ser a região metropolitana de Vitória. Entretanto, o município 
de Vila Velha se destaca na criação de bovinos de corte e na exploração leiteira. 
Existem dois laticínios de porte médio em funcionamento, com capacidade instalada 
para processar 3.000 litros de leite por dia. Nessa atividade está sendo dada 
prioridade para a melhoria das pastagens e de seu manejo, com complementação da 
alimentação com cana, de melhoria do rebanho por meio da inseminação artificial 
(INCAPER, 2011).  
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Figura 4.5-1: Demanda de água para a pecuária por UP. 

4.5.1.1. Região Hidrográfica do rio Jucu 

A Unidade de Planejamento do Baixo Jucu apresenta a maior demanda 
de água para pecuária, seguido do Médio Jucu, Rio Jucu Braço Sul, Alto Jucu e 
Formate/Marinho e Costeira (Figura 4.5-2). Os municípios inseridos na UP do Médio 
Jucu apresentam rebanhos significativos quando comparados aos demais. 

 

 

Figura 4.5-2: Demanda de água para a pecuária por UP. 

4.5.3 Demanda Hídrica da Agricultura 

Na agricultura praticada nas RHs SMV e Jucu, assim como 
praticamente em todo o Estado do Espírito Santo, o café está presente em todos os 
municípios, sendo produzido em grande escala, exceto nos municípios de Vila Velha e 
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Marechal Floriano os quais possuem poucos hectares destinados ao cultivo do café, e 
Vitória que não apresenta dados referentes à agricultura junto ao IBGE. 

A fruticultura assim como o café é cultivada em grandes extensões de 
terra nas Regiões Hidrográficas. Entre as atividades agrícolas praticadas nas duas 
RHs estão: maracujá, manga, morango, goiaba, mamão, banana, entre outros 
(INCAPER, 2011). 

A olericultura é o ramo da horticultura que abrange a exploração de um 
grande número de espécie de plantas, comumente conhecidas como hortaliças e que 
engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos diversos. Essa atividade 
ocorre de maneira significativa nas Regiões Hidrográficas, com destaque para o 
município de Santa Maria de Jetibá, maior produtor de hortigranjeiros do ES e maior 
abastecedor da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), além de 
mandar produtos para os mercados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e 
Nordeste. O município também se destaca como o maior polo estadual no 
desenvolvimento de lavouras orgânicas.  

Vale destacar que nem todas as culturas agrícolas das duas RHs 
utilizam irrigação no seu sistema produtivo, como por exemplo, o café, a citricultura e o 
cultivo de banana. Assim, para o cálculo da demanda hídrica considerou apenas as 
plantações irrigadas.  

Para o cálculo da demanda hídrica relacionada à olericultura, milho, 
feijão e demais cultivos, considerou-se a estimativa conforme quadro ao lado:  

• Em média os agricultores usam irrigação por aspersão durante:  

o 7 meses/ano  

o 4 dias/semana  

o 2,2 horas/por dia (uma vazão média de 0,003733 
m³/s/ha) 

• Resultando:  

o Necessidade hídrica de 3.311 m³/hectare/ciclo. 

Ressalta-se que para a olericultura o consumo de água do método de 
irrigação por gotejamento é 50% inferior, o que representa uma taxa unitária de 1.656 
m³ de água por hectare por ano (SEMA/PROFILL, 2007). 

Conforme observado no período em que se realizaram as visitas 
técnicas nos municípios que fazem parte das Regiões Hidrográficas, pode-se perceber 
a predominância do uso de aspersores em grande parte das lavouras. Desta forma, 
optou-se pela utilização do valor de 0,003733 m³/s/ha como demanda hídrica. Visto 
que grande parte das culturas acontece em consórcio, caracterizando a policultura 
existente nas propriedades rurais.  
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A 

 

Figura 4.5-3Figura 4.5-3 apresenta a demanda de água para a 
agricultura por Unidade de Planejamento nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu. 

 

 

Figura 4.5-3: Demanda de água para agricultura nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu. 

 

Os usos das águas superficiais pela indústria possuem dois aspectos 
principais: a captação de água a ser usada como insumo na atividade produtiva e o 
lançamento de efluentes para diluição e transporte dos resíduos da produção.  

Para determinar a demanda hídrica industrial quanto à captação e 
diluição de efluentes utilizou-se como fonte o Banco de Outorgas da AGERH, o 
Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) e o Banco de dados 
da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) com dados das principais 
captações para abastecimento industrial nas Regiões Hidrográficas (RHs) de estudo. 

Também foram observados os processos de licenciamento ambiental do 
IEMA (de empreendimentos com maior porte/potencial poluidor), em que se obteve 
como principais informações as concentrações de efluentes lançados e tipo de 
tratamento. 

 Em entrevista realizada junto ao setor de Licenciamento do IEMA, 
verificou-se o reuso da água como uma característica importante das indústrias nas 
RHs. Em entrevista realizada junto às sedes, foi relatada uma tendência de projetos de 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 62 

reutilização de água principalmente a partir de ações voluntárias de indústrias no 
sentido de aderir às boas práticas.  

Também foi observada, junto ao setor de Licenciamento Ambiental do 
IEMA, a predominância da captação subterrânea na maioria dos empreendimentos, 
ainda que em termos de volume as captações superficiais se apresentem superiores 
conforme dados cadastrais (Outorgas, CNARH e CESAN).Região Hidrográfica do rio 

Santa Maria da Vitória 

O tipo de indústria encontrado na RHSMV demonstra a predominância 
do setor de transformação, tanto nos municípios da UP Baixo SMV, como na UP 
Médio SMV. A UP Médio SMV é representada principalmente pelo município de Santa 
Maria de Jetibá, com 76 indústrias desse tipo, com a predominância de fabricação de 
produtos de madeira, seguido do setor alimentício.  

Em termos quantitativos o setor da construção civil é o que possui maior 
expressão, especialmente no município de Vitória, localizada na UP Baixo SMV. A 
capital capixaba ainda se destaca no setor alimentício (67 industriais), seguido de 
Cariacica (27). Outro setor com destaque na UP Baixo SMV refere-se ao 
metalmecânico, com predominância em Cariacica (43), seguido de Vitória e Serra, 
ambos com 30 Indústrias. A Figura 4.5-4 apresenta o consumo de água por setor 
industrial e a Figura 4.5-5 apresenta os pontos de captação de água das indústrias da 
região. 

 

 
Figura 4.5-4: Percentual do consumo de água por setor industrial na RHSMV. 
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Figura 4.5-5: Pontos de captação de água industrial para a RHSMV. 

Fonte: Banco de Dados de Outorgas, Licenciamento Ambiental do IEMA, CNARH e Banco de dados da CESAN. 

Para determinação da demanda de captação industrial foram obtidos 18 
pontos de captação superficial e quatro pontos de captação subterrânea, os quais 
somam demandas de 136.672 m³/dia e 1.088 m³/dia respectivamente. Desses 18 
pontos, 17 são das próprias indústrias e foram obtidos junto ao CNARH e Banco de 
Dados de Outorgas da AGERH, e 01 se configura como captação efetuada pela 
Companhia Estadual de Abastecimento. Essa captação esta localizada no rio Santa 
Maria da Vitória, no município de Serra (UP Baixo SMV) e apresenta uma demanda 
industrial de 62.342 m³/dia. Cabe aqui ressaltar que os usuários cadastrados no 
CNARH, também estavam contemplados em sua maioria no cadastro de outorga da 
AGERH. 

Verifica-se que as maiores captações superficiais (totalizando 84% do 
total) são observadas no rio Santa Maria, na divisa entre os municípios de Serra e 
Cariacica. Quanto às captações subterrâneas, destaca-se que os maiores volumes 
observados se encontam em Cariacica (99% do total), onde se observa o maior 
número de pontos de captação industrial subterrânea.  

Foram obtidos 13 pontos de lançamento com informações de 
vazão/concentração na RHSMV, a partir das Outorgas da AGERH e do CNARH. Cabe 
aqui ressaltar que os usuários cadastrados no CNARH, também estavam 
contemplados em sua maioria no cadastro de outorga da AGERH.  

A análise dos processos de licenciamento permitiu verificar que os 
maiores lançamentos na RHSVM situam-se no conjunto de lagoas de retenção e lagos 
naturais no município de Vitória – localidade de Tubarão. Tanto o complexo de 
indústrias de Tubarão quanto às lagoas receptoras situam próximas ao limite da 
RHSMV ou parcialmente inseridas na RH.  A partir da aplicação de uma taxa adotada 
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de 80% de retorno sobre a demanda hídrica das principais indústrias com lançamento 
nas referidas lagoas (segundo o processo de licenciamento do IEMA), verifica-se uma 
vazão de lançamento de 1.057 l/s ou 91.315 m³/dia, o que significa uma vazão de 
lançamento extremamente superior a todas as indústrias outorgadas pela AGERH na 
RHSMV. Por outro lado tais indústrias reutilizam as águas, caracterizando um 
lançamento não contínuo.  

4.6.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

 As indústrias do setor de transformação são a maioria na RH. A 
atividade de confecção de vestuário e acessórios apresenta 275 indústrias em Vila 
Velha e 28 em Cariacica. Os dois municípios têm suas áreas urbanas concentradas 
nas UPs Baixo Jucu e Formate Marinho e Costeira. Similarmente, as indústrias do 
setor metalmecânico localizam-se na maioria em Vila Velha e Cariacica.  

O setor de alimentos apresenta forte expressão em Vila Velha (94), 
Cariacica (23) e se constitui no setor com o maior número de indústrias em Viana, em 
conjunto com o setor de Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos (ambos 
com 19 indústrias). Em relação a Domingos Martins, que possui sua sede urbana junto 
ao trecho final do rio Jucu Braço Norte, destaca-se a fabricação de produtos de 
madeira (18). Por sua vez, Marechal Floriano, com sede situada na UP Jucu Braço 
Sul, possui uma baixa quantidade de indústrias, em comparação com demais 
municípios da RH Jucu. A Figura 4.5-6 apresenta o consumo de água por setor 
industrial e a Figura 4.5-7 apresenta os pontos de captação de água das indústrias da 
região. 

 

 

Figura 4.5-6: Percentual do consumo de água por setor industrial na RHJ. 
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Figura 4.5-7: Pontos de captação de água industrial para a RHJ. 

Fonte: Banco de Dados de Outorgas, Licenciamento Ambiental do IEMA e CNARH. 

Foram utilizados 22 pontos de captação obtidos junto ao banco de 
dados de outorga da AGERH, CNARH e CESAN. Cabe aqui ressaltar que os usuários 
cadastrados no CNARH, também estavam contemplados em sua maioria no cadastro 
de outorga da AGERH. Observa-se uma captação industrial superficial total na RHJ de 
25.118 m³/dia, com 66% do volume na UP Baixo Jucu. Mesmo se considerarmos 
apenas captações industriais próprias, ou seja, de indústrias que não recebem água 
da CESAN, a UP Baixo Jucu se destaca com 58% do volume, notadamente pelo 
volume captado por industriais localizadas no município Viana. 

Quanto à captação industrial subterrânea, observa-se que município de 
Viana apresenta os maiores volumes (48%), seguido de Domingos Martins (30%). Em 
termos de Unidade de Planejamento a UP Baixo Jucu capta 49% do volume total 
demandado na RH. 

Observa-se uma carga total DBO de 1.204,8 kg/dia das indústrias na 
RHJ e uma vazão de lançamento total 11.140,81 m³/dia. As maiores cargas 
concentram-se na UP Baixo Jucu (40% da carga total). Foram considerados20 pontos 
de lançamento de efluentes junto ao banco de dados de outorgas da AGERH e do 
CNARH. Cabe aqui ressaltar que os usuários cadastrados no CNARH, também 
estavam contemplados em sua maioria no cadastro de outorga da AGERH. 
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4.7. USOS DA ÁGUA – MINERAÇÃO – PRINCIPAIS BENS MINERAIS 
EXPLORADOS E ATIVIDADES LICENCIADAS 

Os estudos sobre os recursos minerais tiveram como objetivo a 
avaliação da ocorrência de jazidas minerais nas Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e 
Santa Maria da Vitória, de maneira a verificar sua relação com os recursos hídricos. As 
análises foram divididas por Região Hidrográfica (RH) e suas respectivas Unidades de 
Planejamento (UP). 

Não foram observadas outorgas pelo uso da água ou banco de dados 
para mineração nas RHs que possibilitassem a caracterização das demandas hídricas. 
Desse modo a caracterização dos usos foi efetuada no âmbito descritivo, indicando 
locais e potencialidades. 

4.7.1. Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

De acordo com o ISJN (2010) a mineração dispõe de uma área de 
180,8 hectares na RHSMV: 178,4 hectares na UP Baixo SMV e 2,4 hectares na UP 
Alto SMV. Essa área totaliza 0,10% da área total da Região Hidrográfica. 

A partir da análise das informações do Banco de Licenças Ambientais 
do IEMA observa-se que o beneficiamento prepondera no âmbito do Baixo SMV em 
área compreendida pelo município de Serra. Em relação à extração de areia, observa-
se que essa se concentra no rio principal em toda sua extensão. Não se observou a 
extração de argila nos processos de licenciamento do IEMA o que pode indicar que 
este mineral não apresenta exploração significativa na RH. Já o beneficiamento da 
brita ocorre, na maioria dos casos, em conjunto com a extração do mineral. O principal 
consumo hídrico na extração deste mineral ocorre pela utilização de aspersão, para 
fins de minimização de poeira.  

O beneficiamento, atividade com maior impacto potencial aos recursos 
hídricos não é significativa nas RHs em comparação com outras regiões do Estado. 
De acordo com informações do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
preponderam as situações em que a extração ocorre na RHSMV, porém o 
beneficiamento ocorre em outras regiões do Estado. Além disso, tanto a atividade de 
extração quanto de beneficiamento têm seus impactos reduzidos nos recursos 
hídricos. Na atividade de beneficiamento, ressalta-se a qualidade de reuso da água, 
caracterizando o lançamento como não contínuo. Outra questão é a captação de água 
subterrânea para o rebaixamento de lençol a qual ocorre sem monitoramento hídrico. 

A Figura 4.7-1 apresenta os principais bens minerais explorados na 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, bem como as atividades licenciadas 
nessa região. 
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Figura 4.7-1: Principais bens minerais explorados na RHSMV. 

Fonte: Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE/DNPM (maio de 2014) e Banco de Dados de 
Licenciamento Ambiental do IEMA 

4.6.3 Região Hidrográfica do rio Jucu 

De acordo com o ISJN (2010) a mineração dispõe de uma área de 3,62 
km² hectares na RHJ. Essa área totaliza 0,17% da área total da Região Hidrográfica. 
O beneficiamento possui pouca expressão na RH. Essa atividade se concentra na UP 
Formate-Marinho Costeira Baixo SMV em área compreendida pelo município de Vila 
Velha e refere-se principalmente ao beneficiamento de rochas ornamentais, mármore 
e granito. Tal como na RHSMV, o beneficiamento, atividade com maior impacto 
potencial aos recursos hídricos não é significativo em comparação com outras regiões 
do Estado.  De acordo com informações do DNPM, preponderam as situações em que 
a extração ocorre na RHJ, porém o beneficiamento ocorre em outras regiões do 
Estado.  

Além disto, tanto a atividade de extração quanto de beneficiamento têm 
seus impactos reduzidos nos recursos hídricos. Na atividade de beneficiamento, um 
aspecto neste sentido é a característica de reuso da água, caracterizando o 
lançamento como não contínuo. Outra questão é a captação de água subterrânea para 
o rebaixamento de lençol. Ambos os casos não possuem previsão de outorga pela 
AGERH. A água mineral, que se constitui em uma captação potencialmente mais 
significativa (água subterrânea) e com dados de controle e monitoramento que podem 
ser obtidos junto ao DNPM, possui apenas dois empreendimentos, localizados nas 
UPs Médio Jucu e Jucu Braço Sul. 

A Figura 4.7-2 apresenta os principais bens minerais explorados na 
Região Hidrográfica do rio Jucu, bem como as atividades licenciadas nessa região. 
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Figura 4.7-2: Principais bens minerais explorados na RHJ. 

Fonte: Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE/DNPM (maio de 2014). 

4.8. USOS DA ÁGUA – GERAÇÃO DE ENERGIA  – USINAS EXISTENTES  

A geração de energia hidrelétrica como usuária da água foi 
caracterizada a partir da identificação e levantamento das características dos 
aproveitamentos existentes e previstos, a partir de consulta junto ao Sistema de 
Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIG-ANEEL). 
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4.8.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Quadro 4.8-1 - Usinas de geração de energia elétrica na RHSMV e suas características. 

 

Fonte: http://www.escelsa.com.br/aescelsa/usinas.asp Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico - SIG ANEEL (http://sigel.aneel.gov.br:8080/sigel_hom.html). 
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Figura 4.8-1: Usinas hidrelétricas na RHSMV e seus respectivos estágios. 

Fonte: SIG-ANEEL;ESCELSA. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 71 

4.8.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

Quadro 4.8-2 - Usinas de geração de energia elétrica na RHJ e suas características. 

 
Fonte: http://www.escelsa.com.br/aescelsa/usinas.asp Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico - SIG ANEEL (http://sigel.aneel.gov.br:8080/sigel_hom.html 
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Figura 4.8-2: Usinas hidrelétricas na RHJ e seus respectivos estágios. 

Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico - SIG ANEEL ;ESCELSA Energias do Brasil; 
BRASIL PCH 

4.9. USOS DA ÁGUA – PESCA E AQUICULTURA  

As atividades de Aquicultura e Pesca, ocorrem nas Regiões 
Hidrográficas em estudo, por isso são usuários importantes para as definições de uso 
da água, determinadas em um Enquadramento de Corpos d’Água e Plano de 
Recursos Hídricos. Dessa forma, buscou-se realizar um diagnóstico da situação atual 
das atividades de pesca e de aquicultura nas Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e 
Santa Maria da Vitória para determinação da sua importância e sua consideração nas 
tomadas de decisões. 

4.9.1 Aquicultura 

Segundo a Gerência de Pesca e Aquicultura da SEAG, estima-se que 
existam 110 agricultores familiares nas regiões de estudo, dos quais nenhum deles 
possui licenciamento ambiental e, apenas 21 produtores possuem outorgas. Nas duas 
RHs há o predomínio da atividade de piscicultura– com o predomínio do cultivo de 
Tilápia –, desenvolvida principalmente em pequenas propriedades, concentrando-se 
especialmente em áreas menores que 50 hectares. 

Não foi identificado no banco de dados de licenciamento ambiental, 
processos referentes à atividade na Região. Nos dois casos não constam informações 
detalhadas quanto à área alagada ocupada pela aquicultura, bem como os portes e 
objetivos de cada empreendimento. 
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4.9.1.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

 

Figura 4.9-1: Pontos de outorga de lançamento e captação identificados na RHSMV. 

Fonte: Banco de Dados de Outorga da AGERH. 

4.9.1.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

 
Figura 4.9-2: Pontos de outorga de lançamento e capitação identificados na RHJ. 

Fonte: Banco de Dados de Outorga da AGERH. 
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4.9.2 Pesca 

No Espírito Santo, a pesca em águas interiores apresenta, de uma 
maneira geral, pouca importância, quando comparada à pesca oceânica. Nos 
mercados do Estado, o pescado é normalmente limitado a certas espécies, estando 
entre os mais frequentemente vendidos, as espécies marinhas. 

As áreas de exploração da pesca na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória é distribuída por toda a baía de Vitória e baía do Espírito Santo, bem 
como nos canais da região estuarina, em destaque o da passagem. Área essa, 
correspondente à Unidade de Planejamento do Baixo Santa Maria da Vitória. Já na 
Região Hidrográfica do rio Jucu ocorre principalmente na Unidade de Planejamento do 
Baixo Jucu, e Formate/Marinho e Costeira, mais especificamente, no território do 
município de Vila Velha que é compreendido por essas unidades. 

4.9.2.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

As características do setor pesqueiro na RH do rio Santa Maria da 
Vitória são apresentadas na Figura 4.9-3.  

 

Figura 4.9-3: Dados do setor de pesqueiro na RHSMV. 

4.9.2.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

As características do setor pesqueiro na RH do rio Jucu são 
apresentadas na Figura 4.9-4. 
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Figura 4.9-4: Dados do setor de pesqueiro na RHJ. 

4.10. USOS DA ÁGUA – NAVEGAÇÃO 

A atividade se desenvolveu nos rios das regiões de estudo, sobretudo, 
anteriormente à instalação da malha rodoviária, e teve papel importante no 
desenvolvimento da economia do Estado, configurando-se como vetor da ocupação do 
território.  

Na Região Hidrográfica do rio Jucu essa atividade não ocorre mais com 
objetivos mercantis ou logísticos, limitando a navegação para realização da pesca, do 
esporte e lazer. Já na região do rio Santa Maria da Vitória destaca-se, porém, o 
incremento e importância econômica da atividade portuária na baía de Vitória para o 
Estado (Figura 4.10-1). 
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Figura 4.10-1: Região portuária na Baía de Vitória 

4.11. USOS DA ÁGUA – TURISMO 

As Regiões das Bacias Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e 
do Jucu apresentam características e diversidades culturais e geográficas que 
favorecem o turismo e lazer (Figura 4.11-1). Tais peculiares são enriquecidas a partir 
da diversidade cultural da miscigenação dos povos que ocuparam essa região. 
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Figura 4.11-1: Pontos turísticos das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e rio 
Jucu: 1) Parque Cachoeira Véu de Noiva – Santa Leopoldina; 2) Rampa do Voo Livre – Santa 

Leopoldina; 3) Parque Estadual da Pedra azul – Domingos Martins; 4) Rafitthy – Domingos 
Martins. 

4.12. QUANTIFICAÇÃO FINAL DAS DEMANDAS HÍDRICAS POR UNIDADE DE 
PLANEJAMENTO 

4.12.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 
 

 

Figura 4.12-1: Demanda hídrica por UP na RHSMV. 
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Figura 4.12-2: Demanda hídrica total por setor de consumo. Observação: Foram computados 
para o setor industrial, no Baixo SMV a captação 62.346 m³/dia que são realizados pela 

CESAN para abastecimento de indústria.  

4.12.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 
 

 

Figura 4.12-3: Demanda hídrica por UP na RHJ. 

 

 

Figura 4.12-4: Demanda hídrica total por setor de consumo. 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 79 

4.13. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APPS) DAS REGIÕES 
HIDROGRÁFICAS 

As áreas de preservação ambiental objetivam a conservação da 
biodiversidade e respectivos ecossistemas, envolvendo a preservação dos recursos 
hídricos e sua cobertura vegetal. As Áreas de Preservação Ambiental das Regiões 
Hidrográficas foram consideradas sob três aspectos: Áreas de Preservação 
Permanente (APP) de recursos hídricos; Unidades de Conservação (UC); Áreas 
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (Ministério do Meio Ambiente). 

4.13.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Nas áreas de preservação permanente dos recursos hídricos da Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, observou-se um predomínio de áreas 
florestais (31%), como mostrado na Figura 4.13-1, seguido por cultura agrícola 
(22,7%) e silvicultura (15,5%). Esse cenário demonstra que maior parte da APP da 
região apresenta matas ciliares em algum grau de preservação. 

As APPs mais preservadas encontram-se na porção Médio Santa Maria 
da Vitória, o qual apresenta maior porcentagem de floresta e, consequentemente, 
menores áreas com plantio, pastagem e área urbana. A porção mais impactada é o 
Alto Santa Maria da Vitória, com significativa área ocupada por cultura agrícola e 
silvicultura.  

Na UP Baixo Santa Maria da Vitória observa-se predomínio de áreas de 
pastagens com uma porção de área florestal (mata nativa); a área urbanizada dentro 
desta UP apresenta maior participação nas proximidades dos cursos d’água, em 
comparação com as demais Unidades de Planejamento. 

 

Figura 4.13-1: RH do rio Santa Maria da Vitória onde há predomínio de áreas florestais. 
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4.13.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

A Região Hidrográfica do rio Jucu caracteriza-se por um predomínio de 
áreas de preservação permanente com matas nativas ribeirinhas (34%), seguida por 
cultura agrícola (23%), pastagem (18%) e silvicultura (17,5%). A partir destes dados 
conclui-se que uma porção das matas ciliares estão preservadas (não aqui 
considerado o estágio sucessional em que se encontram). No entanto, mais de 50% 
das APPs já foram desmatadas para algum tipo de ocupação com demandas de valor 
econômico. 

No Alto Jucu ocorre o predomínio de cultura agrícola, seguida por áreas 
florestais (ou seja, matas nativas) e pastagens. No Médio Jucu domina área de 
florestas seguida por silvicultura e cultura agrícola. No Baixo Jucu ocorre um maior 
índice de pastagens, enquanto no Jucu Braço Sul a área florestal tem destaque. A 
Formate/ Marinho e Costeira apresenta-se diferentemente das demais UPs, tendo em 
vista maior área urbanizada e pastagem e, em contrapartida, menor área florestal em 
APP do que as demais Unidades de Planejamento.  
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4.14. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Na Região Hidrográfica dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu é 
apresentado um total de 29 Unidades de Conservação, nove dessas têm como órgão 
gestor o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo e 
20 UCs possuem gestão municipal. Estão presentes na Região Hidrográfica do rio 
Santa Maria da Vitória 20 UCs e 11 na Região Hidrográfica do rio Jucu – três 
Unidades de Conservação fazem parte das duas Regiões Hidrográficas. 

 

Figura 4.14-1: Unidades de Conservação das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu. 

4.13.3 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Na Região Hidrográfica de Santa Maria da Vitória destaca-se a Reserva 
Biológica de Duas Bocas (Figura 4.14-2), com aproximadamente 99% da área inserida 
nesta região hidrográfica, cuja maior porção encontra-se dentro do segmento Baixo do 
Santa Maria da Vitória. A Área de Proteção Ambiental Monte Mochuara e Mestre 
Álvaro, representam, respectivamente, a segunda e terceira Unidade de Conservação 
com destaque na Região Hidrográfica Santa Maria da Vitória. A Figura 4.14-1 
apresenta a localização dessas regiões. 
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Figura 4.14-2: Reserva Biológica de Duas Bocas. 

4.13.4 Região Hidrográfica do rio Jucu 

O conjunto das Unidades de Conservação da Região Hidrográfica do rio 
Jucu ocupa 4.464,05 ha, ou seja, cerca de 2,04% área total desta região hidrográfica. 
Desse total aproximadamente 37,4% da área ocupada diz respeito a Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e 62,6% são de Uso Sustentável.  

De acordo com os dados apresentados, na Região Hidrográfica do rio 
Jucu a Unidade de Conservação com maior representação em termos de área 
ocupada nesta região hidrográfica é a APA da Lagoa Grande, seguido pela Área de 
Proteção Ambiental Municipal do Monte Mochuara. O mapa da Figura 4.14-1 
apresenta a localização dessas regiões. 

4.15. ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Com base no mapeamento realizado pelo Ministério do Meio Ambiente 
– MMA (disponível no banco de dados do MMA) na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória (Figura 4.15-1) e do rio Jucu (Figura 4.15-2), estão presentes áreas 
classificadas como “extremamente alta”, “muito alta” ou “alta”. Essa classificação é 
assim denominada de acordo com o grau de importância para biodiversidade e sua 
urgência para implementação das ações sugeridas. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 83 

 

Figura 4.15-1: Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade na RHSMV. 
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Figura 4.15-2: Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade na RHJ. 

 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 85 

4.16. POTENCIALIDADES EM TERMOS DE BENS E SERVIÇOS FORNECIDOS 
POR ESTUÁRIOS E MANGUEZAIS 

A área ocupada pelas Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu apresentam um total de, aproximadamente, 25 km² de manguezais. 

A “baía de Vitória” possui a maior concentração de mangues do estado 
do Espírito Santo, abrangendo os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. 
A “baía da Vitória” é um estuário, conectado ao oceano através de dois canais (Sul e 
Norte), sendo que a principal contribuição de entrada de água doce no sistema é o rio 
Santa Maria da Vitória. 

Os desmatamentos ao longo do rio Santa Maria, contribuíram para o 
seu assoreamento, inclusive em sua foz. As lavouras às margens desse rio e afluentes 
contribuíram para a contaminação desse recurso hídrico e consequentemente da baía 
de Vitória, por agrotóxicos e fertilizantes. Além disso, estes corpos d’água recebem há 
anos uma grande quantidade de efluentes, em sua maioria in natura, provenientes 
tanto da zona rural como também das cidades adjacentes que ali se instalaram. 

Outras formas de impacto diagnosticadas para a região são a 
destinação de lixo de origem doméstica e hospitalar em lixões construídos em áreas 
de aterro próximas à baía, a exploração de madeira e tanino da vegetação do 
manguezal e pesca predatória (Justino, 2009). A Figura 4.16-1 apresenta uma área 
ocupada por manguezal, típico nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu. 

 

Figura 4.16-1: Manguezal característico nas RHs dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 
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5. CENÁRIOS FUTUROS E ENQUADRAMENTOS 

5.1. CENÁRIO DE TENDÊNCIAS 

O Cenário de tendências com as intervenções previstas foi construído a 
partir do cenário atual (diagnóstico) e das projeções das demandas, baseado no 
levantamento dos programas, ações, projetos e intervenções previstas na bacia, bem 
como em possíveis acordos de futuro já estabelecidos pelo Comitê.  

Esse cenário apresentou as tendências futuras na bacia e as facilidades 
(ou não) no cumprimento dos objetivos de qualidade exigidos pelo Enquadramento. 
Para isso, um horizonte de 20 anos foi considerado, e possibilitou mostrar aos Comitês 
a situação futura dos recursos hídricos da bacia, considerando a efetiva implantação 
das intervenções atualmente previstas. Foram evidenciadas, neste cenário, as 
relações entre disponibilidades e demandas hídricas, tanto em termos quantitativos, 
como qualitativos, comentando as situações resultantes: normal, excesso ou escassez 
hídrica. 

Esse processo e desenvolvimento regional tem como limitações as 
zonas de restrição, regras de uso e as potencialidades. Além disso, é importante 
destacar o processo de licenciamento ambiental, bem como os usos da água e do 
solo. 

5.1.1 Projeção das cargas de poluentes: esgotos urbanos e descrição das 
intervenções previstas 

Foram verificadas junto aos órgãos de saneamento das regiões 
hidrográficas quais as intervenções previstas num cenário de 20 anos em relação aos 
projetos de incremento ou modificação das atuais Estações de Tratamento de 
Efluentes (ETEs) ou ainda se existem projetos de implementação de novas ETEs. 

Na avaliação verificou-se a existência de intervenções previstas para 
praticamente todas as ETEs já instaladas. Os projetos contemplam o incremento na 
capacidade de tratamento, além de projetos de reversões para ETEs maiores e 
desativação de ETEs revertidas. Existem também projetos de implementação de 
novas ETEs, no município de Serra e Santa Leopoldina (Bacia do Santa Maria), além 
de duas novas ETEs em Domingos Martins, três em Viana, duas em Marechal Floriano 
e uma em Vila Velha (Bacia do Rio Jucu). 

As projeções foram aplicadas sobre a população atribuída a cada ponto 
de lançamento, na definição do balanço hídrico atual, de acordo com as taxas 
calculadas para cada município. As intervenções foram associadas a cada ponto de 
lançamento de acordo com a proximidade do ponto, ou no caso dos municípios de 
Vitória e Vila Velha, com o somatório das intervenções distribuído proporcionalmente a 
cada ponto de lançamento. Vale ressaltar que para alguns casos, o incremento 
projetado na intervenção é maior do que a projeção da população, havendo uma 
chamada sobra de projeto. 
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Para os lançamentos industriais foi aplicada uma taxa de crescimento 
de 3,6% ao ano sobre cada ponto de lançamento industrial. 

 

 

Figura 5.1-1: ETE Manguinhos.  

Fonte: CESAN 

Para os lançamentos difusos, as cargas de origem difusa não tiveram 
seus valores alterados para a execução dos cenários futuros tendenciais, devido à 
complexidade deste tipo de poluição. Os valores ajustados de carga difusa para o 
cenário atual foram ajustados de forma com que os mesmos representem uma 
condição razoável em comparação com os pontos de monitoramento, ressaltando o 
fato de que o regime de vazões adotado é referente à Q90, ou seja, sob uma condição 
de estiagem, onde teoricamente não haveria o carreamento de cargas difusas para a 
calha do rio. 

5.1.2 Visualização dos resultados do cenário futuro tendencial através das 
classes de enquadramento 

Os resultados das simulações de qualidade de água – nos parâmetros 
DBO, coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido e fósforo total –, para o cenário 
futuro tendencial com intervenções nas Regiões Hidrográficas do rio Santa Maria de 
Vitória e do rio Jucu, serão expressos por meio de mapas que mostram a 
concentração resultante em cada trecho simulado. A simulação de nitrogênio 
amoniacal não será apresentada, pois todos os trechos simulados apresentam classe 
1. 

5.1.3 Proposição de metas necessárias para o alcance do Pré-Enquadramento 

A partir do cenário atual de lançamento de cargas poluidoras nas 
regiões hidrográficas, foram definidos percentuais progressivos de aumento de 
tratamento dos pontos de lançamento e também de redução de carga difusa. 
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• Pontos de lançamentos de esgotos de origem urbana: definir 
taxas de aumento da população atendida por ETEs, a um 
mesmo nível de eficiência de tratamento ao qual atualmente é 
adotado, ou considerando uma média das eficiências das ETEs 
existentes nas RHs para o caso de não haver nenhuma estrutura 
de tratamento no distrito. 

• Pontos de lançamento de efluentes de origem industrial: 
fixou-se as taxas atuais de vazão lançada e aplicou-se as taxas 
de redução aos valores de concentração típica dos parâmetros 
simulados.  

• Cargas difusas: aplicou-se as mesmas taxas de redução aos 
valores de carga atribuídos no cenário atual de forma 
homogênea nas duas regiões hidrográficas. 

A Figura 5.1-2 exemplifica as formas de contribuição de efluentes para 
os cursos d’água provenientes de diferentes fontes. 

 

Figura 5.1-2: Lançamentos de efluentes nos cursos d’água. 

5.2. PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ENQUADRAMENTO 

5.2.1 Etapas do processo de enquadramento 

O processo de Planejamento das Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e 
Santa Maria da Vitória seguiu as bases do que foi programado no Plano de Informação 
e Mobilização (PIM), para a etapa de Pré-Enquadramento. 

A realização de eventos setoriais para a definição do Enquadramento foi 
discutida na elaboração do projeto geral de mobilização conjuntamente com os 
Comitês e o IEMA (atual AGERH), tendo sido realizados eventos nos setores da 
indústria e da agricultura. Participaram da reunião 25 entidades ou pessoas 
participantes. 
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Figura 5.2-1: Reunião com diferentes representações para definição do Enquadramento. 

5.2.1.1 Pré-enquadramento 

Foram realizados quatro eventos públicos – dois eventos em cada 
Região Hidrográfica - Regiões Serrana (04/08/2014) e Metropolitana (07/08/2014) – 
sob a condução dos Comitês, nos quais os participantes expressaram seus desejos 
quanto aos usos futuros da água na bacia. 

Os eventos contaram com a participação dos representantes das 
entidades organizadas nas diferentes categorias dos Comitês, seus convidados e a 
comunidade em geral. Neles houve a apropriação e discussão do Diagnóstico 
Consolidado, incluindo o conjunto de usos da água em cada região hidrográfica e a 
disponibilidade em quantidade e qualidade. 

Identificaram-se os usos predominantes em cada trecho ou segmento 
da rede hidrográfica e determinação das classes de uso, conforme a Resolução 
Conama nº 357/2005, o que possibilitou a confecção de novos mapas hidrográficos. 
Além disso, nessa etapa, definiram-se alguns parâmetros técnicos como vazão de 
referência (em que situação deverá ocorrer o Enquadramento) e os segmentos ou 
trechos a serem enquadrados, ou seja, a vazão de referência para o Enquadramento 
define “por quanto tempo” a classe pretendida (Enquadramento) será mantida no 
curso d’água. 

Conforme previsto no Plano de Informação e Mobilização Social (PIM), 
foi realizada a Oficina de Validação do Diagnóstico de Demandas Hídricas das 
Regiões Hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. O desenvolvimento da 
Oficina de Validação do estudo, teve como objetivo a verificação de dados e 
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informações, bem como o recolhimento de sugestões, informações complementares 
para refinamentos e melhoria.  

Dessa forma, os setores usuários da água (saneamento, agricultura, 
indústria, turismo e lazer, navegação, geração de energia, entre outros) bem como a 
sociedade em geral das Regiões dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória foram 
chamados a contribuir. Duas reuniões de validação do Diagnóstico de Demandas 
Hídricas foram realizadas, uma em cada Região Hidrográfica (Figura 5.2-2 e Figura 
5.2-3). 

 
Figura 5.2-2: Reunião de validação do Diagnóstico de Demandas Hídricas na RHSMV, 

realizada em Santa Leopoldina em 20 de maio de 2014 às 18h00min no auditório da Secretaria 
de Educação do município. 

 

 

Figura 5.2-3: Reunião de validação do Diagnóstico de Demandas Hídricas na RHJ, realizada 
em Domingos Martins em 21 de maio de 2014 às 18h00min na escola municipal Mariano 

Ferreira Nazareth. 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 91 

Grupos de trabalho foram formados, antes da apresentação técnica, a 
partir dos setores que fazem parte dos Comitês, e convidados presentes, 
proporcionando uma integração de áreas de conhecimento. Cada grupo de validação 
ficou responsável pela contribuição de um conjunto de destaques. Ao final do trabalho 
mais de 80 contribuições foram recebidas e encaminhadas. Os grupos formados em 
cada encontro foram: 

• Saneamento (Abastecimento, Esgotamento Sanitário e Resíduos 
Sólidos); 

• Indústria, Energia E Mineração (Indústria, Energia e Mineração); 

• Produção Rural (Agricultura e Pecuária); 

• Outros Representantes (Aquicultura, Pesca, Turismo e 
Navegação). 

5.2.1.2 Preparação dos comitês 

Nessa etapa foi realizada uma reunião preparatória para o 
enquadramento em 28 de agosto de 2014 com os Comitês de Bacia entre as oficinas 
de pré-enquadramento e a plenária de enquadramento. Junto aos Comitês foram 
listados os critérios de definição dos rios a serem enquadrados. 

Foi realizada apresentação conceitual dos Cenários Alternativos a 
serem produzidos a fim de subsidiar a tomada de decisão, seguido de um exemplo de 
um trecho hipotético a ser enquadrado. 

5.2.1.3 Deliberação dos comitês 

A deliberação do Enquadramento das Bacias teve como objetivo definir 
o Enquadramento dos recursos hídricos em termos de classes de usos previstas na 
Resolução Conama 357/2005. A seguir são apresentados os cursos d’água a serem 
enquadrados nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória (Figura 5.2-4) 
e Jucu (Figura 5.2-5). 
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Figura 5.2-4: Cursos d’água a serem enquadrados na RHSMV. 

 

 
Figura 5.2-5: Cursos d’água a serem enquadrados na RHJ. 

Para o enquadramento dos rios, foram elaborados cenários técnicos de 
qualidade das águas, que em conjunto com as intenções de usos manifestados pela 
comunidade (cenário de Pré-Enquadramento), subsidiaram a deliberação do primeiro 
Enquadramento das águas nas respectivas Regiões Hidrográficas. As determinações 
sobre o Enquadramento foram baseadas no confronto de dois cenários básicos: 

• CENÁRIO 01 - Baseado na previsão da situação futura (20 
anos) da qualidade da água considerando o aumento tendencial 
de demandas, bem como os planos, programas e projetos 
existentes para as regiões, os quais podem aumentar as 
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demandas ou diminuir demandas. Ou seja: serão consideradas 
situações tanto em termos de aumento da demanda de água 
para diversos usos, como em termos de projetos que reduzam a 
carga poluidora ou racionalizem água. 

• CENÁRIO 02 - Correspondente ao Pré-Enquadramento, o qual 
reflete os resultados da oficina de intenções de usos futuros 
(para um horizonte temporal de 20 anos) da água, convertido, 
através da Resolução 357/2005 do Conama em classes de 
qualidade de acordo com o próprio conceito de Enquadramento. 

Os cenários serão apresentados considerando a vazão de referência 
Q90 para o Enquadramento. A escolha desta vazão de referência está embasada nas 
experiências nacionais conhecidas, as quais praticamente não variam de duas 
possibilidades Q90 e Q95, bem como nos resultados já obtidos para a modelagem da 
qualidade da água.  

5.2.1.3.1 Configuração do cenário 01: taxas 

• Rebanhos: foram calculadas taxas de crescimento por rebanho 
e no caso de bovinos e suínos por região Alto e Baixo rio; 
(0,5%aa – 5,0%aa). Quando a taxa encontrada foi negativa 
estipulou-se 0,5%aa. Para irrigação, considerou-se  0,5%aa 
(sem dados históricos). ;A taxa de crescimento foi limitada em 
5%aa (longo prazo). 

• Indústria: Assumido o percentual de 3,6%aa do Plano Nacional 
de Energia, para o setor. 

• Populações: Calculadas as taxas de crescimento por município 
(0,5%aa –2,95%aa). Quando a taxa encontrada foi negativa 
estipulou-se 0,5%aa. Nos municípios da RMV, sob influência dos 
programas de desenvolvimento do petróleo, acrescentou-se 
0,5% a taxa calculada. 

O Enquadramento foi debatido para cada curso d’água. A definição dos 
rios enquadrados e/ou sub-trecho, partiu dos seguintes critérios, elencados juntamente 
com os Comitês de Bacia porque são característicos; tem resultados de qualidade: rios 
monitorados (critério da ANA); tem usos cadastrados (captações ou lançamentos); tem 
mais de um por unidade de planejamento; foram objeto de escolha no pré-
enquadramento. 

5.2.1.3.2 Configuração do Cenário 02 
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Figura 5.5.2-6: Configuração do Cenário 02. 

5.2.1.4 Enquadramento 

5.2.1.4.1 Cenário de enquadramento 

Tendo como referência a situação atual de qualidade das águas foram 
estimadas as ações e intervenções necessárias para atingir o Cenário de 
Enquadramento (objetivo final) com prazo de 20 anos, referente ao ano de 2034. 

O critério de definição da Classe Geral segundo a Resolução Conama 
357/2005 dos trechos enquadrados em função dos resultados de cada um dos 
seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, DBO, oxigênio dissolvido, fósforo 
total e nitrogênio. A metodologia utilizada foi realizar uma média de classes em cada 
trecho, ponderando cada parâmetro em função de um peso relativo à importância do 
mesmo na definição da qualidade da água nas regiões hidrográficas. Aplicou-se um 
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peso de 0,35 para a DBO, 0,35 para os coliformes termotolerantes e 0,1 para os 
demais parâmetros (oxigênio dissolvido, fósforo total e nitrogênio).  

Para as duas Regiões Hidrográficas o enquadramento foi definido na 
vazão de referência Q90%, sendo que os resultados da simulação de qualidade atual 
e a Classe de Enquadramento correspondem a esta condição de vazão. Assim, foram 
considerados os abatimentos de carga para cada um dos trechos enquadrados e para 
cada um dos cinco parâmetros. Foram testados distintos percentuais de remoção 
(variando de 40% a 100%) até a verificação do atendimento da classe de 
enquadramento. Os percentuais de melhoria ou de abatimentos de poluentes 
estimados para orientar as ações de gestão das águas equivalem ao seguinte: 

• Na poluição difusa (agricultura): redução das cargas lançadas. 

• No tratamento de esgotos: aumento da vazão de tratamento. 

• Na poluição industrial: redução na concentração dos efluentes. 

Em alguns trechos enquadrados os Comitês deliberaram pela 
recomendação de estudos para implantação de Unidade de Conservação (UC) ao 
longo do trecho. Essa recomendação tem a finalidade de estudar a possibilidade de 
deliberação em um processo futuro de enquadramento em Classe Especial. Esses 
trechos estão atualmente enquadrados em Classe 1 e situam-se em regiões de 
cabeceira com reduzida ou sem ocupação urbana. 

O modelo de qualidade utilizado não possui modelagem hidrodinâmica 
do sistema estuarino. Os resultados de qualidade atual para os cursos de água com a 
influência direta do estuário foram obtidos pelos pontos de monitoramento. Em rios 
que não foram simulados em função de seu pequeno porte, como é o caso do rio 
Itanguá (RHSMV), a estimativa das intervenções necessárias foi baseada na análise 
de similaridade do que foi calculado para outros cursos de água. 

5.2.1.4.2 Cenários intermediários de enquadramento 

O cenário de enquadramento configura, em certos casos, uma 
considerável “distância” entre a situação atual e a pretendida no futuro (objetivo final), 
com relação à qualidade das águas superficiais da bacia. 

Assim, há necessidade de se definir metas intermediárias e 
progressivas, ao longo do horizonte temporal. Para tanto, foram estabelecidos pelos 
Comitês patamares de remoção de cargas, através de percentuais crescentes de 
população com tratamento de esgotos, com vistas ao alcance do objetivo do 
enquadramento. A esses escalonamentos de metas intermediárias foram associados 
horizontes temporais também progressivos, conforme a Figura 5.2-7. 

Foram estabelecidas pelos Comitês patamares de remoção de cargas 
(através de percentuais crescentes de população com tratamento de esgotos), com 
vistas ao alcance do objetivo do enquadramento. 
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Com vistas a fornecer maior embasamento factual aos cenários 
intermediários, eles foram confrontados com as informações provenientes da principal 
operadora de saneamento da bacia (CESAN), quanto às suas ações para o tratamento 
dos esgotos sanitários (obras e projetos em andamento e previstos).  

 
Figura 5.2-7: Metas intermediárias e horizontes temporais de enquadramento. 

 

5.2.1.4.2.1 Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Na região do rio Santa Maria da Vitória, foram enquadrados 23 cursos 
de água e 38 trechos. Tanto para o trecho do rio Santa Maria da Vitória compreendido 
entre a foz no estuário até limite águas doces, como para toda a extensão do estuário, 
as classes indicadas foram de 1-Salobra e 1-Salina (onde existir esta condição no 
Estuário). 
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Figura 5.2-8: Cenário 01 proposto para a RHSMV: tendencial + intervenções. 

 

 

Figura 5.2-9: Cenário 02 proposto para a RHSMV: pré-enquadramento. 

 

A seguir são apresentados os enquadramentos dos rios da RHSMV. 
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Figura 5.2-10: Enquadramento do Rio Taquerinha da Penha. 

 

 

Figura 5.2-11: Enquadramento do Rio Santa Leopoldina. 
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Figura 5.2-12: Enquadramento do Rio Possmouser – Trecho 1: Foz até Comunidade do Alto rio 
Possmouser. 

 

 
Figura 5.2-13: Enquadramento do Rio Possmouser – Trecho 2: Alto rio Possmouser até 

confluência do Plantojo. 
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Figura 5.2-14: Enquadramento do Rio Possmouser – Trecho 3: Confluência do Plantojo as 
nascentes do Possmouser. 

 

 

Figura 5.2-15: Enquadramento do Rio Plantanojo. 
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Figura 5.2-16: Enquadramento do Rio São Sebastião de Cima – Trecho 1: da foz até o ponto 
de lançamento (10 km da foz). 

 

 

Figura 5.2-17: Enquadramento do Rio São Sebastião de Cima – Trecho 2: Do ponto de 
lançamento (10 km da foz) até às nascentes. 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 102 

 

Figura 5.2-18: Enquadramento do Rio São Luiz. 

 

 

Figura 5.2-19: Enquadramento do Rio Claro (M. Esquerda BH rio SMV). 
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Figura 5.2-20: Enquadramento do Rio Bonito. 

 

 

Figura 5.2-21: Enquadramento do Rio da Prata – Trecho 1: Foz a cachoeira Véu de Noiva. 
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Figura 5.2-22: Enquadramento do Rio da Prata – Trecho 2. 

 

 

Figura 5.2-23: Enquadramento do Rio Claro (M. Direita BH rio SMV). 
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Figura 5.2-24: Enquadramento do Rio das Pedras. 

 

 

Figura 5.2-25: Enquadramento do Rio Jequitibá. 
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Figura 5.2-26: Enquadramento do Rio Caramuru. 

 

 

Figura 5.2-27: Enquadramento do Rio das Pedras. 
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Figura 5.2-28: Enquadramento do Rio Farinhas. 

 

 

Figura 5.2-29: Enquadramento do Rio Mangaraí. 
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Figura 5.2-30: Enquadramento do Rio Cachoeira das Fumaças. 
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Figura 5.2-31: Enquadramento do Rio do Meio. 
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Figura 5.2-32: Enquadramento do Rio Duas Bocas – Trecho 1: Foz no rio SMV até a montante 
da ES-080 (onde muda classe). 

 

 

Figura 5.2-33: Enquadramento do Rio Duas Bocas – Trecho 2: De montante da ES-080 até a 
Rebio Duas Bocas. 
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Figura 5.2-34: Enquadramento do Rio Duas Bocas – Trecho 3: De montante da ES-080 até a 
REBIO Duas Bocas. 

 

 

Figura 5.2-35: Enquadramento do Rio Santa Maria da Vitória – Trecho 1: Foz no estuário até 
limite águas doces. 
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Figura 5.2-36: Enquadramento do Rio Santa Maria da Vitória – Trecho 2: Limite águas doces 
até afluência do rio Duas Bocas. 

 

 

Figura 5.2-37: Enquadramento do Rio Santa Maria da Vitória – Trecho 3: Da afluência do rio 
Duas bocas até a sede de Santa Leopoldina. 
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Figura 5.2-38: Enquadramento do Rio Santa Maria da Vitória – Trecho 4: De Santa Leopoldina 
até a montante da sede urbana de Santa Maria de Jetibá. 

 

 

Figura 5.2-39: Enquadramento do Rio Santa Maria da Vitória – Trecho 5: De montante da área 
urbana de Santa Maria de Jetibá às nascentes. 
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Figura 5.2-40: Enquadramento do Rio Bubu – Trecho 1: Da foz no estuário até montante da 
BR-101. 

 

 

Figura 5.2-41: Enquadramento do Rio Bubu – Trecho 2: Da BR-101 até as nascentes. 

 

Figura 5.2-42: Enquadramento do rio Itanguá. 
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Figura 5.2-43: Enquadramento do Rio (Canal) da Passagem. 
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Figura 5.2-44: Enquadramento do Estuário – Trecho 1: Da foz no mar ao limite águas salobras. 

 

 

Figura 5.2-45: Enquadramento do Estuário – Trecho 2: Do limite águas salobras ao rio SMV. 

 A seguir são apresentados os destaques na plenária da Região 
Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória: 

• O impacto nos usos da água e no regime hidrológico proveniente 
da perda de solos e elevada turbidez das águas do médio e 
baixo SMV, com destaque para a sub-bacia do rio Mangaraí. 
Nesse sentido, discute-se a possibilidade de se levar em 
consideração o parâmetro turbidez para o enquadramento. 

• A influência e especificidades locais e legais das áreas de 
manguezal do baixo SMV no enquadramento das águas. 

 

5.2.1.4.2.2 Região Hidrográfica do rio Jucu 

Na região do rio Jucu, foram enquadrados 18 cursos de água em 37 
trechos. Destes, 12 trechos foram objeto de votação: 

• Rio Barcelos (trecho 1); 

• Rio Jucu Braço Norte (trechos 1, 2 e 3); 

• Rio Galo (trecho 1); 
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• Rio Chapéu (trecho 1); 

• Rio Fundo (trecho 1); 

• Rio Jacarandá (trecho 1); 

• Rio Calçado (trecho 1); 

• Ribeirão Santo Agostinho (trecho 1); 

• Rio Formate (trecho 2); 

• Rio Marinho (trecho 2); 

• Rio da Draga (trecho 1); 

• Rio Aribiri (trecho 2). 

 

Figura 5.2-46: Cenário 01 proposto para a RHJ: tendencial + intervenções. 
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Figura 5.2-47: Cenário 02 proposto para a RHSMV: pré-enquadramento. 

 

A seguir são apresentados os enquadramentos dos rios da RHJ. 

 

 

Figura 5.2-48: Enquadramento do Rio Barcelos – Trecho1: Da foz no Jucu braço Norte até a 
confluência. 
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Figura 5.2-49: Enquadramento do Rio Barcelos – Trecho 2: Da confluência até às nascentes. 

 

 

Figura 5.2-50: Enquadramento do Rio Ponte – Trecho 1: Da foz até o último distrito mapeado. 
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Figura 5.2-51: Enquadramento do Rio Ponte – Trecho 2: Do último distrito mapeado até a 
nascente. 

 

Figura 5.2-52: Enquadramento do Rio Melgaço – Trecho 1: Da foz no rio Jucu braço Norte até 
a montante do distrito. 
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Figura 5.2-53: Enquadramento do Rio Melgaço – Trecho 2: De montante do distrito até as 
nascentes. 

 

 

Figura 5.2-54: Enquadramento do Rio Chapéu. 

 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 122 

 

Figura 5.2-55: Enquadramento do Rio Galo. 

 

 

Figura 5.2-56: Enquadramento do Ribeirão Santo Agostinho – Trecho 1: Da foz até o final dos 
trechos urbanos de Viana. 
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Figura 5.2-57: Enquadramento do Ribeirão Santo Agostinho – Trecho 2: Dos trechos urbanos 
de Viana até as nascentes. 

 

Figura 5.2-58: Enquadramento do Rio Jucu Braço Norte – Trecho 1:Da confluência com o Jucu 
braço Sul até a altura de Domingos Martins. 
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Figura 5.2-59: Enquadramento do Rio Jucu Braço Norte – Trecho 2: Da altura de Domingos 
Martins até o rio Melgaço. 

 

 

Figura 5.2-60: Enquadramento do Rio Jucu Braço Norte – Trecho 3: Do rio Melgaço até as 
nascentes. 
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Figura 5.2-61: Enquadramento do Rio Fundo – Trecho 1: Da foz no Jucu Braço Sul até o rio 
Pedras. 

 

 

Figura 5.2-62: Enquadramento do Rio Fundo – Trecho 2: Do rio Pedras até as nascentes. 
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Figura 5.2-63: Enquadramento do Rio Pedras. 

 

 

Figura 5.2-64: Enquadramento do Rio Jucu Braço Sul – Trecho 1: Da confluência com o Braço 
Norte até montante Marechal Floriano. 
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Figura 5.2-65: Enquadramento do Rio Jucu Braço Sul – Trecho 2: De montante Marechal 
Floriano até ponto melhora qualidade. 

 

Figura 5.2-66: Enquadramento do Rio Jucu Braço Sul – Trecho 3.: Do ponto melhora qualidade 
até as nascentes cenário. 
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Figura 5.2-67: Enquadramento do Rio Jacarandá – Trecho 1: Da foz no rio Jucuaté a 
confluência com o rio Calçado. 

 

 
Figura 5.2-68: Enquadramento do Rio Jacarandá – Trecho 2: Da confluência com o rio Calçado 

até as nascentes. 
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Figura 5.2-69: Enquadramento do Rio Calçado. 

 

 

Figura 5.2-70: Enquadramento do Rio Claro – Trecho 1: Da foz até a montanha do distrito de 
Araçatiba. 
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Figura 5.2-71: Enquadramento do Rio Claro – Trecho 2: Do distrito de Araçatiba até as 
nascentes. 

 

 

Figura 5.2-72: Enquadramento do Rio Jucu – Trecho 1: Da foz ao limite da água doce. 
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Figura 5.2-73: Enquadramento do Rio Jucu – Trecho 2: do limite da água doce até um ponto 
característico da qualidade. 

 

 
Figura 5.2-74: Enquadramento do Rio Jucu – Trecho 3: Do ponto característico qualidade até 

confluência braço Norte e Sul. 
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Figura 5.2-75: Enquadramento do Rio da Draga. 

 

 

Figura 5.2-76: Enquadramento do Rio Formate – Trecho 1: Da foz ao limite urbano de 
Cariacica/Viana. 
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Figura 5.2-77: Enquadramento do Rio Formate – Trecho 2: Do limite urbano de Cariacica/Viana 
até 20 km da foz. 

 

 

Figura 5.2-78: Enquadramento do Rio Formate – Trecho 3: de 20 km da foz até as nascentes. 
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Figura 5.2-79: Enquadramento do Rio Marinho – Trecho 1: Da foz até o limite da água doce. 

 

 

Figura 5.2-80: Enquadramento do Rio Marinho – Trecho 2: Do limite da água doce até a 
chegada do Formate. 
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Figura 5.2-81: Enquadramento do Rio Aribiri – Trecho 1: Da foz até o limite da água doce. 

 

 

Figura 5.2-82: Enquadramento do Rio Aribiri – Trecho 2: Do limite da água doce até a 
nascente. 

O destaque da Plenária da Região Hidrográfica do rio Jucu foi: a 
proposição de enquadramento que considere as especificidades dos cursos de água 
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com lançamento de efluentes sanitários e/ou que se localizam nas áreas urbanas dos 
municípios da bacia. 
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6. DIRETRIZES PARA OUTORGA E COBRANÇA 

A outorga e a cobrança são instrumentos de gestão previstos na Lei 
Federal nº 9.433 de Janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esses 
instrumentos, entre outros, auxiliam na administração e controle da exploração dos 
recursos hídricos no Brasil. 

A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos define as diretrizes 
gerais para a outorga de usos das águas nas RHs Santa Maria da Vitória e Jucu. O 
tema trata-se de uma questão importante, pois definirá quanta água estará disponível 
para uso e quanta água deverá permanecer nos cursos de água. Diante disso, 
consiste em uma definição com repercussão direta para as condições futuras, sociais 
e econômicas na Bacia.  

Algumas diretrizes gerais de outorga para as águas superficiais são: 
vazão de referência; percentual máximo outorgável; vazão remanescente ou 
ecológica; sazonalidade; usos prioritários; critérios de eficiência e economia; vazão 
mínima para dispensa de outorga. Vale destacar que estes critérios têm associação 
com o enquadramento aprovado, alguns mais outros menos diretamente. 

6.1. VAZÃO DE REFERÊNCIA 

A vazão Q90 é a vazão de referência utilizada atualmente pelo órgão 
gestor para a emissão de outorgas para o uso da água. Diante disso, será a vazão que 
será considerada como disponibilidade hídrica para fins de outorga de uso da água 
(independentemente de quanta água passa no rio). Contudo, quanto maior (em valor 
absoluto) a Qreferência maior a quantidade de água a ser outorgada e, quando menor a 
garantia de atendimento para os usuários. A Tabela 6.1-1 e Tabela 6.1-2 apresentam 
as vazões Q90 por UP para cada RH. 

 

Tabela 6.1-1: Vazão de referência Q90 para cada Unidade de Planejamento da RHSMV. 

Unidades de planejamento Q90% (m³/s) 

Alto SMV 1,12 

Médio SMV 5,8 

Baixo SMV (região hidrográfica) 9,3 

Indicação: deliberação pela manutenção da Q90, 9,3 m3/s na foz do 
SMV. 

 

Tabela 6.1-2: Vazão de referência Q90 para cada Unidade de Planejamento da RHJ.  

Unidades de planejamento Q90% (m³/s) 

Alto Jucu 2,20 

Médio Jucu 6,12 
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Unidades de planejamento Q90% (m³/s) 

Jucu Braço sul 2,85 

Baixo Jucu 9,08 

For/Marinho 0,65 

Indicação: deliberação pela manutenção da Q90 = 9,73 m3/s na foz do 
Jucu (considerando o que chega na foz do Baixo Jucu + o que chega na foz do 
Formate. 

6.2. PERCENTUAL MÁXIMO OUTORGÁVEL 

Estabelece quanto da vazão de referência será outorgado e quanto 
permanecerá no rio. Quanto maior este percentual sobre a vazão de referência maior 
a quantidade de água disponível para os usos. 

a) Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória 

Na reunião plenária do Comitê Santa Maria da Vitória, foi deliberado: 

• Pela adoção de 40% como percentual máximo outorgável na UP 
Alto e Médio Santa Maria da Vitória; 

• Pela adoção 50% na UP Baixo Santa Maria da Vitória; 

O resultado da deliberação partiu de uma indicação técnica de 30% 
para o percentual máximo outorgável nas porções alta e média da bacia e de 50% na 
porção baixa. 

A Tabela 6.2-1 apresenta as vazões máximas outorgáveis, com base 
nos valores percentuais deliberados, e as demandas atuais estimadas, na região do 
rio Santa Maria da Vitória. 

Tabela 6.2-1: Vazões Máximas Outorgáveis por UP na região do rio Santa Maria da Vitória. 

Unidade de 
Planejamento 

Disponibilidade 
Q90%(m³/s) 

Vazão Máxima 
Outorgável 

(m³/s) 

Demanda 
estimada (m³/s) 

% demandado da 
vazão máxima 

outorgável 
Alto SMV 1,12 0,45 0,064 14,2% 

Médio SMV 5,80 2,32 0,253 10,9% 
Baixo SMV (região 

hidrográfica) 9,30 4,65 3,527 75,8% 

Total 16,22 7,42 3,84 51,8% 

Da análise da Tabela 6.2-1, observa-se que na região do rio Santa 
Maria da Vitória há certo conforto frente à vazão máxima outorgável adotada. A vazão 
total demandada corresponde a 51,8% da vazão máxima outorgável na bacia.  

Desta forma, pode-se concluir que as vazões máximas outorgáveis 
definidas com base nos percentuais máximos deliberados pelo Comitê Santa Maria da 
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Vitória, para cada unidade de planejamento, não limitarão a situação atual quanto ao 
uso dos recursos hídricos nas unidades de planejamento supracitadas, além de 
fornecerem uma folga já pensando em usos futuros. 

b) Região Hidrográfica do rio Jucu 

Na reunião plenária do Comitê Jucu, foi deliberado: 

• Pela adoção de 30% como percentual máximo outorgável nas 
UP’s Alto e Médio Jucu e Jucu Braço Sul; 

• Pela adoção 50% como percentual máximo outorgável na UP 
Formate/Marinho; 

• Pela adoção de 60% como percentual máximo outorgável na UP 
Baixo Jucu. 

O resultado da deliberação partiu de uma indicação técnica de 30% 
para o percentual máximo outorgável nas UP’s Alto e Médio Jucu e Jucu Braço Sul e 
de 50% para as UP’s Baixo Jucu e Formate/Marinho Costeira. 

A Tabela 6.2-2 apresenta as vazões máximas outorgáveis, com base 
nos valores dos percentuais máximos outorgáveis deliberados para cada UP, e as 
demandas atuais estimadas da região do rio Jucu. 

Tabela 6.2-2 - Vazões Máximas Outorgáveis por UP na região do rio Jucu. 

Unidade de 
Planejamento 

Disponibilidade 
Q90%(m³/s) 

Vazão Máxima 
Outorgável 

(m³/s) 

Demanda 
estimada (m³/s) 

% demandado da 
vazão máxima 

outorgável 
Alto Jucu 2,20 0,66 0,029 4,4% 

Médio Jucu 6,12 1,84 0,092 5,0% 

Jucu Braço Sul 2,85 0,86 0,163 19,0% 

Baixo Jucu 9,08 5,45 4,187 76,8% 

For/Mar Costeira 0,65 0,33 0,130 39,4% 
Total (região 
hidrográfica) 20,91 9,13 4,601 50,4% 

Da análise da Tabela 6.2-2, nota-se que na região do rio Jucu há certo 
conforto frente às vazões máximas outorgáveis em cada UP. A vazão total demandada 
corresponde a 50,4% da vazão máxima outorgável na bacia. 

Por conseguinte, pode-se concluir que as vazões máximas outorgáveis 
definidas com base nos percentuais máximos deliberados pelo Comitê Jucu, para 
cada unidade de planejamento, não limitarão a situação atual quanto ao uso dos 
recursos hídricos nas unidades de planejamento supracitadas, além de fornecerem 
relativa folga já pensando em usos futuros. Destaca-se que devido ao alto valor de 
vazão demandada na UP Baixo Jucu, deliberou-se, para esta unidade de 
planejamento, o maior percentual máximo outorgável (60%). Observa-se que 76,8% 
da vazão máxima outorgável está comprometida. 
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6.3. SAZONALIDADE DA OUTORGA 

Existem épocas específicas no ano em que as vazões são mais baixas, 
enquanto os meses de verão têm vazões mais altas. A Sazonalidade da Outorga 
Consiste na definição de épocas do ano em que as outorgas respeitam critérios 
diferenciados, em função das épocas de usos. 

O diagnóstico não aponta no caso da Bacia do Santa Maria da Vitória e 
da Bacia do Jucu significativa sazonalidade das demandas. 

• Rio Santa Maria da Vitória: No caso da irrigação, se dá 
complementarmente a chuva, e os ciclos de cultivo são 
consecutivos sem determinar épocas do ano com concentração 
deste tipo de uso.  

Indicação: deliberação sobre a não adoção de critério sazonal 
tendo em vista que não se aplica na Bacia do SMV. 

• Rio Jucu: No caso da irrigação, se dá complementarmente a 
chuva, e os ciclos de cultivo são consecutivos sem determinar 
épocas do ano com concentração deste tipo de uso.  

Indicação: deliberação sobre a não adoção de critério sazonal 
tendo em vista que não se aplica na Bacia do Jucu. 

6.4. USOS PRIORITÁRIOS 

Define quais usos têm prioridade e poderão ser mantidos em situações 
de escassez. Por força de lei abastecimento humano e dessedentação animal são 
usos prioritários da água em situações de escassez. 

A Lei 9.433/1997 apresenta em seu Art. 1º que a Política Nacional de 
Recursos Hídricos tem entre seus fundamentos que: 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

Em complemento, a Lei 10.179/2014 em seu Art. 25º diz que: 

A Outorga fica condicionada a usos prioritários determinados 
nos Planos de Bacia Hidrográfica 

A seguir são apresentados alguns usos existentes nas bacias, bem 
como a indicação de alguns usos prioritários. 
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Quadro 6.4-1: Lista de usos existentes nas bacias SMV e Jucu, identificada no diagnóstico. 

Regiões hidrográficas Usos existentes 

Bacias dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu 

Abastecimento humano 

Dessedentação animal 

Abastecimento Industrial 

Aquicultura 

Geração de Energia 

Irrigação de culturas agrícolas 

Lançamento de Efluentes 

Mineração 

Pesca 

Preservação e proteção ambiental 

Recreação de contato primário e secundário 

Indicação rio Santa Maria da Vitória:  

• Que seja criada pauta sobre a priorização de usos no Comitê 
Santa Maria da Vitória até a deliberação. 

• Que, tendo em vista as particularidades da Bacia (região 
Serrana e região Baixa), o debate de usos prioritários possa ser 
feito por UP. 

• Que seja feita indicação ao CERH/ES para que também abra a 
pauta de debate de usos prioritários, buscando uma resolução 
sobre o tema. 

Contudo, face a crise hídrica decorrente do longo período de estiagem 
no verão de 2014/2015, houveram mobilizações tanto na AGERH (Resolução 02/2015) 
quanto nos CBH’s de todo ES em torno do tema. O Comitê do Santa Maria da Vitória 
reuniu sua plenária em Santa Maria de Jetibá no dia 05/02/15 para deliberar (CBH-
SMV /ES N° 001/15):  

“Artigo 1º - Para o uso das águas superficiais e subterrâneas serão 
obedecidas as seguintes prioridades nessa ordem: a) Consumo Humano; b) 
Dessedentação de animais; c) Uso agrícola para produção de alimentos; d) Serviços, 
comercio e Industrial.” 

Indicação rio Jucu: 

• Que seja criada pauta sobre a priorização de usos no Comitê 
Santa Maria da Vitória até a deliberação. 

• Que, tendo em vista as particularidades da Bacia (região 
Serrana e região Baixa), o debate de usos prioritários possa ser 
feito por UP. 
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• Que seja feita indicação ao CERH/ES para que também abra a 
pauta de debate de usos prioritários, buscando uma resolução 
sobre o tema. 

6.5. CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIAS E ECONOMIA 

Em casos de indisponibilidade hídrica ou disponibilidade restrita, a 
concessão ou autorização de outorga a usuários de um mesmo setor passa pela 
verificação do atendimento de critérios de eficiência e economia.  

Esses critérios estão associados à exigência de melhoria de práticas e 
maior eficiência de uso da água dos setores usuários. Pode-se citar, por exemplo, a 
diminuição de perdas no sistema de abastecimento, melhoria no tratamento de 
efluentes, diminuição das taxas unitárias de demandas para produção agrícola ou 
industrial. 

A definição destes critérios passa por acordos intrasetoriais. Os setores 
usuários devem definir com seus pares quais critérios de eficiência e economia são 
válidos no confronto de um pedido com outro dentro de um mesmo setor. A seguir são 
apresentadas as indicações para as RHSMV e RHJ. 

Indicação SMV: O Comitê Santa Maria da Vitória deliberou pela criação 
de um Grupo de Trabalho para fomentar discussões mais aprofundadas sobre a 
adoção deste critério de Outorga 

Indicação Jucu: Deliberação para que sejam aplicados critérios de 
eficiência e economia na Outorga de Direito de Uso da Água na Bacia do rio Jucu. Os 
setores usuários, por meio de suas entidades representativas, poderão sugerir os   
parâmetros para os critérios de eficiência e economia (exemplo: demanda de água x 
produção, demandas x consumo, entre outros) que serão alinhados com o órgão   
regulador da Outorga no Estado do ES. 

 

6.6. VAZÃO MÍNIMA PARA DISPENSA DE OUTORGA 

A Lei 10.179/2014 em seu Art. 18, Parágrafo Único define que a vazão 
mínima para dispensa de outorga: 

Consiste na vazão de captação e lançamento para as quais o 
usuário não necessita de outorga, somente cadastro junto ao 
Iema/AGERH. 

De acordo com a legislação estadual (Res. CERH 017/2007) são 
dispensados de outorga por causa de uso insignificante: 

• De captação por usuários que demandem 1,5L/s ou menos, no 
limite de até 43.200L/dia;  
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• De lançamentos de DBO cujas concentrações sejam menores 
que as da classe do Enquadramento do corpo hídrico; 

• Acumulações de até 10.000 m3, respeitada a condição de vazão 
de captação supra citada. 

A Tabela 6.6-1 e a Tabela 6.6-2 apresentam o percentual do somatório 
de vazões de captação cadastradas e consideradas insignificantes, nas bacias dos 
rios Santa Maria da Vitória e Jucu, respectivamente. 

Tabela 6.6-1 - Percentual de vazões de captação insignificantes cadastradas na região do rio 
Santa Maria da Vitória. 

Vazão menor ou igual a: 
% sobre a demanda total diagnosticada 

(cadastrados) 

1,5 l/s 1,89% 

1,0 l/s 0,83% 

0,5 l/s 0,09% 

 

Tabela 6.6-2 - Percentual de vazões de captação insignificantes cadastradas na região do rio 
Jucu. 

Vazão menor ou igual a: % sobre a demanda total diagnosticada 
(cadastrados) 

1,5 l/s 0,76% 

1,0 l/s 0,15% 

0,5 l/s 0,06% 

Os percentuais de vazões de captação consideradas insignificantes são 
baixos tanto na região do rio Santa Maria da Vitória quanto na do rio Jucu. 

De acordo com o Relatório Técnico 2, tópico 4.4, na região hidrográfica 
do rio Santa Maria da Vitória a soma das vazões insignificantes é 0,065 m³/s o que 
representa 0,7% da Q90. Já na região hidrográfica do rio Jucu a soma é 0,033 m³/s que 
corresponde a 0,3% da Q90. Porém, deve-se ressaltar que muitos usuários 
provavelmente não estão cadastrados. Logo, é possível que esses percentuais sejam 
maiores (CONSÓRCIO NIP & PROFILL, 2014a). 

Neste contexto, houve indicativo nas reuniões plenárias dos Comitês 
Santa Maria da Vitória e Jucu para a deliberação pela manutenção dos valores de 
vazão mínima para dispensa de outorga atualmente vigentes, enquanto o cadastro 
não evoluir e atingir níveis mais próximos do universo de demanda, devendo ser 
buscado um limite em função do percentual da vazão de referência. Depois de definido 
o percentual da vazão de referência abaixo do qual o uso fica dispensado de outorga, 
o total deverá ser considerado no máximo outorgável para a região. 

Na reunião plenária do Comitê Santa Maria da Vitória, houve 
deliberação para a criação de um Grupo de Trabalho para aumentar as discussões 
acerca da vazão mínima para dispensa de outorga. Além disso, ficou acordado que a 
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AGERH irá se pronunciar sobre essa questão. Já na reunião plenária do Comitê Jucu, 
a deliberação foi no sentido de que o próprio Comitê irá se dirigir a AGERH para tratar 
das discussões referentes à vazão mínima para dispensa de outorga. 

 

6.7. DIRETRIZES PARA COBRANÇA 

6.2.1 Cobrança pelo uso da água 

Os estados, em consonância com a legislação federal, têm uma Política 
de Recursos Hídricos a ser aplicada aos corpos hídricos de seu respectivo domínio, e, 
em todas, está prevista a cobrança pelo uso de recursos hídricos como instrumento de 
gestão. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) estabelece que a cobrança é um 
preço público que deve ser acordado entre os usuários dos recursos hídricos, a 
sociedade civil e o poder público no âmbito do comitê de bacia. Diante disso, o Comitê 
será informado e subsidiado na futura decisão sobre modelo de cobrança, tarifas e 
arrecadação a ser adotado na bacia dos rios SMV e Jucu, sendo assim possível 
indicar quais serão as diretrizes para a cobrança nas bacias do SMV e Jucu. 

De acordo com a Lei Estadual 10.179/2014, Art. 30, os objetivos da 
cobrança são: 

I. Reconhecer a água como bem público limitado dotado de 
valor econômico. 

II. Incentivar a racionalização e uso sustentável. 

III. Assegurar a qualidade e melhorar o aproveitamento do 
recurso. 

IV. Assegurar a prevenção de eventos críticos. 

V. Obter recursos para financiar o plano de bacia. 

VI. Estimular o investimento em despoluição, reuso, proteção e 
conservação de acordo com o Enquadramento. 

VII. Induzir e estimular o manejo integrado do recurso com 
ênfase em áreas inundáveis e de recarga dos aquíferos. 

VIII. Contribuir para a indução da localização dos usuários (em 
locais mais adequados tendo em vista o Enquadramento). 

O Art. 31 dessa Lei apresenta os usos sobre os quais incidirá cobrança: 

I. Pelo uso ou derivação. 
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II. Pela diluição, transporte e assimilação de efluentes de sistemas de 
esgotos e de outros efluentes. 

III. Geração de energia hidrelétrica. 

IV. Quaisquer outros usos que alterem o regime hidrológico e as 
características do ecossistema. 

V. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final. 

O Art. 32 da Lei 10179/2014 apresenta diretrizes para a fixação de 
valores: 

I. Nas derivações, captações, extrações e aproveitamentos hidrelétricos: 

• Corpo d’água: natural, artificial, superficial ou subterrânea; 

• Classe do Enquadramento; 

• Disponibilidade hídrica; 

• Grau de regularização por obras; 

• Volume captado, extraído ou derivado e regime; 

• Consumo; 

• Finalidade; 

• Sazonalidade; 

• Característica dos aquíferos; 

• Qualidade da água do corpo hídrico no local, físico-químicas e 
biológicas; 

• Localização do usuário na bacia. 

 

II. No lançamento para diluição, transporte e assimilação de efluentes: 

•  Classe do Enquadramento; 

• Disponibilidade hídrica; 

• Grau de regularização por obras; 

• Carga lançada e regime, ponderando-se parâmetros orgânicos e 
físico-químicos dos efluentes; 



 

 

 

Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia Para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 146 

• Natureza da atividade; 

• Sazonalidade; 

• Vulnerabilidade dos aquíferos; 

• Características físico-químicas e biológicas do corpo receptor no 
local do lançamento; 

• Localização do usuário na bacia. 

Sobre a deliberação esperada dos comitês, o Art. 34 da Lei 10.179/2014 
dispões osbre os mecanismos de incentivo e dedução da cobrança: 

• Parágrafo 1º: ... em razão de investimento e ações 
voluntárias para a melhoria da qualidade e 
disponibilidade dos recursos hídricos; 

• Exemplos da lei: ações práticas de reuso, racionalização, 
conservação, recuperação e manejo do solo e da água. 

• Parágrafo 2º: ... a usuários que devolverem água em 
qualidade superior a aquela definida na legislação; 

Ainda sobre a deliberaçãop esperada dos comitês, o Art. 37 aborda a 
aplicação de recursos e em seu Parágrafo único menciona a aplicação de recursos 
fora da bacia hidrográfica. O Art. 41, abordando a forma da cobrança apresenta: 

I. Proposta tecnicamente fundamentada de mecanismos, 
critérios e valores da cobrança que considere as 
especificidades da bacia, do ponto vista hídrico, econômico e 
socioambiental da bacia hidrográfica. 

II. Relatório do processo de discussão da cobrança; 

III. Simulação do impacto econômico da cobrança nos 
respectivos usuários. 

Em relação ao item I acima, é Possível que o Estado do Espírito Santo 
busque uma construção coletiva no sentido de ter um modelo único para todas as 
Bacias Hidrográficas. 

No Art. 42 da Lei 10.179/2014 são apresentadas as Prerrogativas para 
o início da cobrança: 

• Implantação das deliberações sobre critérios de Outorga 
definidas no Plano de Bacia. 
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• Proposição de critérios e normas para definição do valores e 
usos insignificantes pelo Comitê e sua aprovação pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos;  

• Aprovação do Plano de Bacia pelo respectivo Comitê. 

Sobre a aplicação dos recursos da cobrança (Lei Est. 10.179/2014) tem-
se que: 

Art. 35 – Sobre o FUNDÁGUA. As receitas arrecadadas serão 
destinadas ao FUNDÁGUA para posterior transferência para a Agência de Bacia ou 
Entidade Delegada.  

• Parágrafo 1º: os recursos não serão objeto de 
contingenciamento. 

• Parágrafo 2º: cada bacia contará com uma conta no 
FUNDÁGUA. 

Art. 36 – No máximo 7,5% para pagamento de despesas administrativas 
do sistema. 

Art. 37 – Os recursos serão aplicados na Bacia Hidrográfica de origem. 

Art. 38 – A aplicação dos recursos obedecerá as diretrizes e prioridades 
estabelecidas no Programa de Ações do Plano de Bacia. 

 

6.2.2 Experiência brasileira 

A Cobrança pelos usos da água no Brasil se iniciou em rios de domínio 
da União: 

• 1ª experiência: Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (MG, 
RJ E SP) 

• 2ª experiência: Bacias dos rios Piracicaba, Capivari E Jundiai 
(PCJ) 

• 3ª experiência: Rio São Francisco (MG, GO, DF, BA, PE, AL e 
SE) 

• 4ª experiência: Rio Doce (MG, ES) 

Têm-se também as experiências de cobrança nos corpos hídricos de 
domínio dos estados. 
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1ª experiência - Rio de Janeiro: começou no CEIVAP (Comitê de 
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) e foi estendida para todo o 
RJ. 

2ª experiência -  São Paulo: PCJ (Consórcio das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundia) e CEIVAP 

• 3ª experiência - Minas Gerais: PCJ, Araguari e Velhas 

• 4ª experiência - Paraná: Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira. 

 

6.2.3 Simulações para Avaliação do Potencial de Arrecadação Financeira com a 
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Os resultados encontrados com as simulações auxiliarão no processo 
de discussão sobre o potencial de arrecadação financeira com a cobrança nestas 
regiões hidrográficas. 

• Base de cálculo - As bases de cálculos utilizadas neste trabalho 
foram: as estimativas de demanda e da carga poluidora nas 
bacias do rio Santa Maria da Vitória e Jucu; o banco de dados 
de Outorgas do IEMA (atual AGERH) emitidas nas bacias 
supracitadas; e os dados de captação e lançamento declarados 
no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídrico(Cnarh). 

� Banco de dados de Outorga emitidas - As informações de 
Outorgas de captação e de lançamento, para cada setor 
usuário presente nas bacias dos rios Santa Maria da Vitória e 
Jucu, foram obtidas do banco de dados de Outorgas emitidas 
pelo Iema nas regiões hidrográficas ora referidas. 

� Vazão captada e de lançamento de carga orgânica 
(Estimativas) - As informações de vazão captada e de 
lançamento de carga orgânica, para cada setor usuário 
presente nas bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, 
foram obtidas do banco de dados do Cadastro Nacional de 
Usuários de Recursos Hídricos. 

� Banco de dados do Cnarh - As informações de vazão 
captada e de lançamento de carga orgânica, para cada setor 
usuário presente nas bacias dos rios Santa Maria da Vitória e 
Jucu, foram obtidas do banco de dados do Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. 

• Mecanismos de Cobrança - O modelo aplicado nas simulações 
foi o modelo empregado na bacia do rio Doce. Além da 
consideração de três bases de cálculo para as simulações, 
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optou-se por três possibilidades de Preços Públicos Unitários 
(PPUs): 

o PPUs aplicados na calha principal do rio Doce com ano 
base em 2014. 

o PPUs estabelecidos para as bacias hidrográficas dos rios 
São José e Guandu – ES com ano base em 2014. 

o PPUs estabelecidos para as bacias hidrográficas dos rios 
São José e Guandu – ES com ano base em 2015. 

O modelo aplicado nas simulações foi o modelo empregado na bacia do 
Rio Doce. A formulação geral para estimativa do valor total a ser pago é apresentada a 
seguir: 

Valor
Total

 = (Valor
cap

 + Valor
lanç 

+ Valor
transp. 

+
 
Valor 

PCH
) x K

gestão
 

ValorTotal = pagamento anual pelo uso da água; 

Valorcap = pagamento anual pela captação de água, em R$/ano; 

Valorlanç = pagamento anual pelo lançamento de carga orgânica, em R$/ano; 

Valortransp = pagamento anual pelo uso das águas captadas e transpostas, em R$/ano; 

ValorPCH = pagamento anual pelo uso da água para geração hidrelétrica em PCHs, em 
R$/ano; 

KGestão = coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à Bacia Hidrográfica dos 
recursos arrecadados pela cobrança do uso da água nos rios de domínio 
da União. O coeficiente K assume diferentes valores. 

Dentre as quatro parcelas de cobrança abrangidas pelo modelo 
(captação, lançamento, transposição e geração de energia hidrelétrica), só foram 
consideradas na estimativa do potencial de arrecadação da cobrança as parcelas 
relativas à captação e ao lançamento de modo a tonar o modelo mais simples. As 
duas parcelas consideradas nas simulações do potencial de arrecadação com a 
cobrança são implementadas com maior facilidade no modelo, além de, no caso das 
regiões hidrográficas em estudo, refletirem os maiores usos do recursos hídrico. 

Destaca-se, que os Comitês de Bacia devem debater melhor sobre a 
incorporação dos valores relativos à transposição e à geração de energia elétrica no 
âmbito da discussão sobre os mecanismos de cobrança que serão adotados, de forma 
a refletirem o máximo possível, as especificidades verificadas na região hidrográfica. 

Assim, o valor total a ser pago pelo uso da água foi calculado pela 
formulação a seguir: 

Valor
Total

 = (Valor
cap

 + Valor
lanç 

) x K
gestão
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Onde, 

Valor
cap 

= Q
cap

 x PPU
cap

 x K
cap 

Valor
lanç

 = CO
DBO

 x PPU
DBO 

o Valorcap = valor anual de cobrança pela captação de água, em R$/ano; 

o Qcap = volume anual de água captado, em m³/ano; 

o PPUcap = Preço Público Unitário para captação, em R$/m³; 

o Kcap = coeficiente que considera objetivos específicos a serem atingidos 
mediante a cobrança pela captação de água.     Kcap = Kcap classe x Kt 

o Kcap classe = considera a classe de enquadramento do rec. hídrico superficial: 
classe 1 = 1,15; classe 2 = 1,1; classe 3 = 0,9; classe 4 = 0,8. 

o Kt = coeficiente que leva em conta a natureza do uso e/ou as boas práticas de 
uso e conservação de água. 

o ValorDBO = pagamento anual pelo lançamento de carga de DBO5,20; 

o CODBO = carga anual de DBO5,20 efetivamente lançada, em kg; 

o PUBDBO = Preço Unitário Básico da carga de DBO5,20 lançada; 
 

O Quadro 6.7-1 – Parâmetros empregados nas simulações. apresenta 
os parâmetros de simulação adotados neste trabalho. 

Quadro 6.7-1 – Parâmetros empregados nas simulações. 

Modelos PPU cap PPU kgDBO K cap Kcap agrop KGestão 

Preço do Doce 2014 R$ 0,024 R$ 0,15 1 0,025 1 

Preço do São José / Guandu 2014 R$ 0,030 R$ 0,158 1 0,05 1 
Preço do São José / Guandu 2015 R$ 0,035 R$ 0,160 1 0,05 1 

Assim, com estas três possibilidades de preços públicos unitários e 
considerando as 3 bases de cálculos supracitadas, 9 cenários de simulação são 
possíveis. Estes cenários são apresentados no Quadro 6.7-2 – Cenários de 
simulação.. 

Quadro 6.7-2 – Cenários de simulação. 

Cenários Preço Base de Cálculo 
Cenário 1 Preço do Doce 2014 Estimativa de demandas 
Cenário 2 Preço do São José / Guandu 2014 Estimativa de demandas 
Cenário 3 Preço do São José / Guandu 2015 Estimativa de demandas 
Cenário 4 Preço do Doce 2014 Outorgas emitidas 
Cenário 5 Preço do São José / Guandu 2014 Outorgas emitidas 
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Cenários Preço Base de Cálculo 
Cenário 6 Preço do São José / Guandu 2015 Outorgas emitidas 
Cenário 7 Preço do Doce 2014 Dados do CNARH 
Cenário 8 Preço do São José / Guandu 2014 Dados do CNARH 
Cenário 9 Preço do São José / Guandu 2015 Dados do CNARH 

 

6.8. SIMULAÇÕES DE COBRANÇA 

O setor de abastecimento urbano foi o que mais contribuiu para as 
arrecadações financeiras tanto na bacia do rio Santa Maria da Vitória quanto na do rio 
Jucu, exceto quando foram empregados como base de cálculo os dados de outorgas 
emitidas pelo IEMA (atual AGERH).  

Considerando as estimativas de demanda e os dados declarados no 
CNARH como base de cálculo, observa-se na Tabela 6.8-1 que o percentual de 
participação do setor de abastecimento urbano sobre o potencial de arrecadação 
financeira na região hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória varia entre 61,75% e 
96,52%. Em termos absolutos, como esboçado na Tabela 6.8-3, este setor apresenta 
um potencial de arrecadação que varia de 2,26 a 5,46 milhões de reais. Destaca-se 
que os altos valores de arrecadação obtidos com a base de cálculo do CNARH, para o 
abastecimento urbano apresentam-se superestimados por estarem considerando o 
abastecimento para fins industriais realizado pela CESAN. Já na região hidrográfica do 
rio Jucu, o percentual de participação do setor varia entre 92,85% e 97,57% (ver 
Tabela 6.8-2). Em termos absolutos, o setor de abastecimento urbano apresenta um 
potencial de arrecadação que varia de 3,97 a 6,73 milhões de reais (ver Tabela 6.8-4). 

Considerando os dados de outorgas emitidas pelo IEMA (atual 
AGERH), observa-se na Tabela 6.8-1 e Tabela 6.8-2, que o setor industrial é aquele 
que mais contribuiu para as arrecadações tanto na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória (76,59%) como na do rio Jucu (59,84%). 

Além disso, verifica-se que a Região Hidrográfica do rio Jucu possui 
maior potencial de arrecadação financeira quando comparado com o potencial de 
arrecadação da Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória para todos os 
cenários de simulação, exceto quando da aplicação da base de cálculo outorgas 
emitidas (ver Figura 6.8-1). A exceção ocorreu devido ao elevado valor de captação 
outorgado (73.267 m³/dia) para fins de abastecimento industrial encontrado na UP 
Baixo Santa Maria da Vitória e os baixos valores de captação outorgados para 
abastecimento urbano em ambas as bacias. 
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Os resultados encontrados a partir das simulações são apresentados na 

 

Figura 6.8-1. Além disso, a participação de cada setor usuário na 
arrecadação financeira, bem como as considerações de cada cenário para cada RH 
são apresentados na  Tabela 6.8-1 e Tabela 6.8-2. Os potenciais de arrecadação 
financeira anual das RHs são apresentados na Tabela 6.8-3 e Tabela 6.8-4.  

 

 

Figura 6.8-1: Simulações de arrecadação total anual com o uso da cobrança para diferentes 
cenários para as RHs dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. 
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Tabela 6.8-1 – Participação dos setores usuários no potencial de arrecadação financeira da 

bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

Cenários Criação Animal Abast. Urbano Abast. Rural Indústria Irrigação 

Cenário 1 0,04% 64,66% 0,59% 34,68% 0,03% 

Cenário 2 0,08% 63,00% 0,55% 36,31% 0,06% 

Cenário 3 0,09% 61,75% 0,52% 37,58% 0,06% 

Cenário 4 0,01% 22,58% 0,75% 76,59% 0,07% 

Cenário 5 0,02% 22,57% 0,75% 76,53% 0,13% 

Cenário 6 0,02% 22,57% 0,75% 76,53% 0,13% 

Cenário 7 0,02% 96,51% 0,85% 2,60% 0,03% 

Cenário 8 0,03% 96,50% 0,82% 2,59% 0,05% 

Cenário 9 0,04% 96,52% 0,80% 2,59% 0,05% 
 

Tabela 6.8-2 - Participação dos setores usuários no potencial de arrecadação financeira da 
bacia hidrográfica do rio Jucu. 

Cenários Criação Animal Abast. Urbano Abast. Rural Indústria Irrigação 

Cenário 1 0,04% 93,07% 0,87% 5,99% 0,02% 

Cenário 2 0,09% 92,92% 0,82% 6,13% 0,04% 

Cenário 3 0,09% 92,85% 0,78% 6,23% 0,04% 

Cenário 4 0,35% 32,05% 7,36% 59,84% 0,40% 

Cenário 5 0,54% 32,27% 7,41% 58,98% 0,80% 

Cenário 6 0,53% 32,57% 7,48% 58,62% 0,80% 

Cenário 7 0,02% 97,34% 1,47% 1,14% 0,03% 

Cenário 8 0,04% 97,46% 1,39% 1,05% 0,06% 

Cenário 9 0,04% 97,57% 1,34% 0,99% 0,06% 

 

Tabela 6.8-3 - Potencial de arrecadação financeira anual da bacia do rio Santa Maria da Vitória. 

Cenários 
Criação 
Animal 

Abast. Urbano Abast. Rural Indústria Irrigação Total 

Cenário 1 R$ 1.388,40 R$ 2.264.722,19 R$ 20.657,69 R$ 1.214.866,77 R$ 960,42 R$ 3.502.595,47 

Cenário 2 R$ 3.471,01 R$ 2.628.738,01 R$ 23.003,43 R$ 1.515.118,39 R$ 2.401,06 R$ 4.172.731,90 

Cenário 3 R$ 4.049,51 R$ 2.900.103,67 R$ 24.512,32 R$ 1.764.779,93 R$ 2.801,23 R$ 4.696.246,66 

Cenário 4 R$ 94,61 R$ 189.253,25 R$ 6.275,00 R$ 641.820,67 R$ 561,97 R$ 838.005,50 

Cenário 5 R$ 236,52 R$ 236.566,56 R$ 7.843,74 R$ 802.275,84 R$ 1.404,93 R$ 1.048.327,60 

Cenário 6 R$ 275,94 R$ 275.994,32 R$ 9.151,03 R$ 935.988,48 R$ 1.639,08 R$ 1.223.048,86 

Cenário 7 R$ 681,18 R$ 3.802.949,16 R$ 33.349,02 R$ 102.524,94 R$ 1.023,66 R$ 3.940.527,96 

Cenário 8 R$ 1.702,94 R$ 4.713.331,30 R$ 40.092,72 R$ 126.703,37 R$ 2.559,15 R$ 4.884.389,48 

Cenário 9 R$ 1.986,77 R$ 5.465.599,22 R$ 45.460,38 R$ 146.622,24 R$ 2.985,67 R$ 5.662.654,28 
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Tabela 6.8-4 - Potencial de arrecadação financeira anual da bacia do rio Jucu. 

Cenários 
Criação  
Animal 

Abast. Urbano Abast. Rural Indústria Irrigação Total 

Cenário 1 R$ 1.780,95 R$ 3.975.754,34 R$ 37.243,46 R$ 256.017,18 R$ 782,63 R$ 4.271.578,56 

Cenário 2 R$ 4.452,37 R$ 4.745.271,30 R$ 41.948,27 R$ 312.944,72 R$ 1.956,58 R$ 5.106.573,24 

Cenário 3 R$ 5.194,43 R$ 5.351.033,71 R$ 45.140,31 R$ 359.264,85 R$ 2.282,68 R$ 5.762.915,97 

Cenário 4 R$ 999,86 R$ 92.763,14 R$ 21.296,26 R$ 173.184,74 R$ 1.146,08 R$ 289.390,09 

Cenário 5 R$ 1.947,75 R$ 115.953,93 R$ 26.620,33 R$ 211.938,20 R$ 2.865,20 R$ 359.325,40 

Cenário 6 R$ 2.210,48 R$ 135.279,58 R$ 31.057,05 R$ 243.514,12 R$ 3.342,74 R$ 415.403,98 

Cenário 7 R$ 1.171,82 R$ 4.660.694,64 R$ 70.479,78 R$ 54.457,19 R$ 1.317,63 R$ 4.788.121,05 

Cenário 8 R$ 2.377,61 R$ 5.793.103,80 R$ 82.887,24 R$ 62.612,90 R$ 3.294,07 R$ 5.944.275,62 

Cenário 9 R$ 2.711,98 R$ 6.731.595,01 R$ 92.402,23 R$ 68.545,83 R$ 3.843,08 R$ 6.899.098,13 

 

6.9. ENCAMINHAMENTOS, INDICAÇÕES E DIRETRIZES 

A seguir são apresentados alguns encaminhamentos, indicações e 
diretrizes para o tema: 

I. Criação de um grupo de trabalho para aprofundar as discussões a 
partir dos resultados apresentados no Plano; 

II. Os valores da cobrança deve financiar as ações de Gestão dos 
Recursos Hídricos previstas no Plano de Recursos Hídricos; 

III. Reconhecer a necessidade do início do funcionamento da cobrança 
com modelo compatível com o grau de conhecimento da base de cálculo da cobrança; 

IV. Usar os mecanismos de cobrança previstos na legislação como 
referência: cobrança pela captação e lançamento;  

V. Anteriormente ao início da cobrança, o cadastro de usuários deve ser 
reavaliado, para estabelecer a base de cálculo para a cobrança; 
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7. PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Esta fase do trabalho consistiu na definição das ações a serem 
desenvolvidas e suas respectivas priorizações e na elaboração do cronograma físico-
financeiro para implementação das mesmas. Em resumo, esta Fase se constitui no 
Plano propriamente dito, considerado como “o acordo social e político que viabilizará o 
Enquadramento”. 

7.1. PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES 

O Programa de Ações do Plano de Bacia dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu corresponde a um conjunto de intervenções que visa atingir 
determinados objetivos os quais reflitam por um lado, os anseios e expectativas 
sociais e por outro, uma melhora nas condições atuais e futuras no que concerne aos 
recursos hídricos destas bacias, de forma direta ou indireta. 

O Processo de definição do Programa de Ações seguiu as seguintes 
etapas: 

1) Apresentação da pré-lista sugestiva de ações pelo Consórcio à 
AGERH; 

2) Apresentação da pré-lista sugestiva de ações aos Comitês de Bacia; 

3) Detalhamento das ações definidas; 

4) Apresentação das ações detalhadas aos Comitês de Bacia; 

5) Aprovação do Programa de Ações pelos Comitês; 

6) Priorização das ações. 

Uma lista inicial de ações foi submetida à apreciação da AGERH/CA-
IEMA que sugeriu alterações e complementações, visando a sua aprimoração. 
Também foram feitas inclusões do Consórcio NIP & PROFILL.  

Desta forma, os Comitês foram consultados quanto da necessidade de 
inclusão ou retirada de ação e tiveram liberdade para dar contribuições relativas a 
temas ou assuntos que, em seus respectivos entendimentos, mereciam destaque ou 
tratamento especial no detalhamento das ações inicialmente propostas. Nesta etapa, 
houve poucas contribuições, todas já contempladas no detalhamento das ações. 

Após o fechamento da pré-lista de ações, considerando as 
contribuições da AGERH/CA-IEMA e dos Comitês de Bacia, iniciou-se o detalhamento 
da lista de ações. Deste modo, cada uma das ações foi destrinchada e apresentada 
por meio dos seguintes itens: (a) objetivo, (b) descrição da ação, (c) resultados 
esperados; (d) interface com outras ações; (e) atores intervenientes e 
responsabilidades; (f) estimativa de custos; (g) cronograma físico-financeiro; (h) 
obstáculos esperados; (i) indicadores de acompanhamento e sucesso. 
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O conjunto de ações detalhadas foi disponibilizado à AGERH/CA-IEMA 
e aos Comitês por e-mail, para ambos avaliarem o conteúdo de cada uma das ações 
propostas pelo Consórcio, já se preparando para Reunião Plenária de Deliberação 
sobre o Programa de Ações. 

Como resultado, foi estruturado um novo Programa de Ações, 
apresentado nas Reuniões Plenárias de Deliberação. Os Comitês, em suas 
respectivas Reuniões Plenárias, avaliaram a sugestão proposta e sugeriram algumas 
modificações e fizeram sugestões de melhoria. 

 

7.1.1 Aprovação do Programa de Ações pelo Comitê Jucu 

A Reunião Plenária de Deliberação sobre o Programa de Ações do 
Comitê Jucu ocorreu no dia 08/04/2015 no município de Marechal Floriano (Figura 
7.1-1). Como resultado, houve a sugestão de criação de duas novas ações: ação que 
contemple a integração dos Planos Setoriais com o Plano de Bacia e uma ação que 
vise a recuperação de áreas de recarga hídrica. Além disso, houve outras 
contribuições pontuais relativas aos títulos de algumas ações. 

 
Figura 7.1-1: Reunião Plenária de Deliberação sobre o Programa de Ações do Comitê Jucu 

ocorrida no dia 08/04/2015 no município de Marechal Floriano. 

O Quadro 7.1-1 apresenta o Programa de Ações aprovado pelo Comitê 
de Bacia Hidrográfica do rio Jucu. As novas ações estão destacadas em verde. 
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Quadro 7.1-1 - Programa de Ações aprovado pelo Comitê Jucu. 

PROGRAMAS / 
RESPONSABILIDADE 

PROGRAMA 01                                                                                                                  
GESTÃO DAS DEMANDAS HÍDRICAS                                                                         

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 
REDUZIR A PRESSÃO DAS DEMANDAS 

SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS 

PROGRAMA 02                                                                                             
GESTÃO DA OFERTA HÍDRICA                                                                                                                              

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 
PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA NAS 

BACIAS 

PROGRAMA 03                                                                                                                  
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL                                                                                                                                             
ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO ARTICULAÇÃO 

DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E DE 
RECURSOS HÍDRICOS PARA RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL DAS BACIAS 

PROGRAMA 04                                                                                   
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                 

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

SUBPROGRAMA 
P1.1                                           

USO RACIONAL 
DA ÁGUA 

SUBPROGRAMA P1.2               
REDUÇÃO DAS 

CARGAS 
POLUIDORAS     

SUBPROGRAMA 
P2.1                            

ACRÉSCIMO DA 
DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA 

SUBPROGRAMA P2.2              
PREVENÇÃO E 

MINIMIZAÇÃO DOS 
EFEITOS DAS CHEIAS 

SUBPROGRAMA 
P3.1             

ARTICULAÇÃO DO 
ENQUADRAMENTO 

COM O 
PLANEJAMENTO 

MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA P3.2               
RECUPERAÇÃO E 

DEFINIÇÃO DE ÁREAS 
LEGALMENTE 
PROTEGIDAS 

SUBPROGRAMA P4.1           
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS    

SUBPROGRAMA 
P4.2               

ACOMPANHAMENTO 
DO PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO DE 
BACIA 

SUBPROGRAMA 
P4.3               

CARACTERIZAÇÃO 
QUALI-

QUANTITATIVA 
DAS ÁGUAS 

SUBPROGRAMA 
P4.4                                

EDUCAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO   

SUBPROGRAMA 
P4.5                   

VAZÃO 
ECOLÓGICA    

AÇÕES DE 
GOVERNO  

Informação e 
fomento para 

racionalização do 
uso da água no 

meio rural e 
urbano 

Diagnóstico sobre 
lançamentos de carga 

poluidora industrial Investimento em 
infraestrutura 

hídrica de 
reservação de 
pequeno porte 

    

Criação de UCs de proteção 
integral para efetivação do 
Enquadramento em Classe 

Especial e UCs de uso 
sustentável para preservação 

ambiental da Bacia 

          

Estudo para aumentar 
o conhecimento sobre 

a carga poluidora 
difusa de origem 

agropecuária 

Ações para redução de 
poluição do setor 

industrial 

Estudo Estratégico 
para infraestrutura 

hídrica de 
reservação de 

maior porte 

Ações para redução de 
poluição em áreas 

rurais 

AÇÕES DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL       

Aprimoramento das 
ações emergenciais 

existentes de 
minimização dos efeitos 

das cheias 

              

Controle processos 
erosivos em áreas em 

urbanas 

Desassoreamento dos 
cursos d’água 

Estabelecimento de 
soluções e diretrizes para 

a retenção de águas 
pluviais urbanas 

AÇÕES DE 
USUÁRIOS E 

SOCIEDADE CIVIL 

Estudos e obras 
de redução das 

perdas no sistema 
de abastecimento      Tratamento de esgotos 

domésticos rurais e 
urbanos 

Proteção e 
Recuperação de 

áreas estratégicas 
para a 

disponibilidade 
hídrica: nascentes, 

mata ciliares e 
áreas de recarga 

                
Elaboração de 
estudo sobre 

reutilização da 
água  

AÇÕES DE 
GOVERNANÇA DO 

SISTEMA DE 
      

Ampliação e 
detalhamento do 

zoneamento de áreas 

Integração dos 
Planos Diretores 
Municipais com o 

  
Implementação da 

Cobrança pelo Uso dos 
Recursos Hídricos 

Criação e Implantação 
de um sistema de 

gerenciamento das 

Investimentos na 
ampliação do 

monitoramento 

Elaboração e 
implementação do 

plano de 

Ampliação do 
conhecimento 

técnico-científico 
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PROGRAMAS / 
RESPONSABILIDADE 

PROGRAMA 01                                                                                                                  
GESTÃO DAS DEMANDAS HÍDRICAS                                                                         

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 
REDUZIR A PRESSÃO DAS DEMANDAS 

SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS 

PROGRAMA 02                                                                                             
GESTÃO DA OFERTA HÍDRICA                                                                                                                              

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 
PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA NAS 

BACIAS 

PROGRAMA 03                                                                                                                  
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL                                                                                                                                             
ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO ARTICULAÇÃO 

DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E DE 
RECURSOS HÍDRICOS PARA RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL DAS BACIAS 

PROGRAMA 04                                                                                   
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                 

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

SUBPROGRAMA 
P1.1                                           

USO RACIONAL 
DA ÁGUA 

SUBPROGRAMA P1.2               
REDUÇÃO DAS 

CARGAS 
POLUIDORAS     

SUBPROGRAMA 
P2.1                            

ACRÉSCIMO DA 
DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA 

SUBPROGRAMA P2.2              
PREVENÇÃO E 

MINIMIZAÇÃO DOS 
EFEITOS DAS CHEIAS 

SUBPROGRAMA 
P3.1             

ARTICULAÇÃO DO 
ENQUADRAMENTO 

COM O 
PLANEJAMENTO 

MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA P3.2               
RECUPERAÇÃO E 

DEFINIÇÃO DE ÁREAS 
LEGALMENTE 
PROTEGIDAS 

SUBPROGRAMA P4.1           
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS    

SUBPROGRAMA 
P4.2               

ACOMPANHAMENTO 
DO PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO DE 
BACIA 

SUBPROGRAMA 
P4.3               

CARACTERIZAÇÃO 
QUALI-

QUANTITATIVA 
DAS ÁGUAS 

SUBPROGRAMA 
P4.4                                

EDUCAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO   

SUBPROGRAMA 
P4.5                   

VAZÃO 
ECOLÓGICA    

GESTÃO inundáveis Enquadramento Integração dos programas 
de Compensação por 

serviços ambientais ao 
sistema de gestão de 

recursos hídricos 

ações do Plano quali-quantitativo da 
água superficial 

comunicação e 
mobilização social 

sobre a vazão 
ecológica 

Ampliação e 
fortalecimento do sistema 

de alerta contra cheias 

Orientar os planos 
municipais de 

saneamento quanto 
ao atendimento ao 

Enquadramento 

Apoio aos Comitês de 
bacias hidrográficas com o 

fortalecimento das suas 
atribuições legais 

Operação e 
ampliação de Banco 

de Dados 

Estudo para 
ampliação do 

conhecimento quali-
quantitativo da água 

subterrânea 

Educação 
Ambiental 

transversal a todos 
os programas  

Aprimorar o Sistema de 
Outorga 

Ação sistemática de 
aproximação do Plano de 
Recursos Hídricos com os 
demais Planos Setoriais 
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7.1.2 Aprovação do Programa de Ações pelo Comitê Santa Maria da Vitória 

A Reunião Plenária de Deliberação sobre o Programa de Ações do 
Comitê Santa Maria da Vitória ocorreu no dia 09/04/2015, no município de Santa 
Leopoldina (Figura 7.1-2). Como resultado, houve a sugestão de criação de 17 novas 
ações e dois novos subprogramas. Também houve sugestões de modificação de título 
de algumas ações. Após análise das sugestões apresentadas pelo Comitê, foram 
acrescentadas 04 novas ações, um subprograma e foram renomeadas e reformuladas 
10 ações. O subprograma que foi incorporado ao Programa de Ações foi o de Gestão 
de águas subterrâneas.  

As ações de “Desassoreamento dos cursos d’água” e “controle de 
processos erosivos em áreas urbanas”, aprovadas pelo Comitê Jucu, foram agrupadas 
dando origem a ação de “identificação de fontes, controle de processos erosivos e 
desassoreamento dos cursos d'água em áreas urbana e rural”. 

 
Figura 7.1-2: Reunião Plenária de Deliberação sobre o Programa de Ações do Comitê Santa 

Maria da Vitória ocorrida no dia 09/04/2015 no município de Santa Leopoldina. 

O Programa de Ações aprovado pelo Comitê Santa Maria da Vitória é 
apresentado no Quadro 7.1-2. As novas ações incorporadas estão destacadas em 
verde. 
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Quadro 7.1-2 - Programa de Ações aprovado pelo Comitê Santa Maria da Vitória 

PROGRAMAS / 
RESPONSABILIDADE 

PROGRAMA 01                                                                                                                  
GESTÃO DAS DEMANDAS 

HÍDRICAS                                   
ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 

REDUZIR A PRESSÃO DAS 
DEMANDAS SOBRE OS RECURSOS 

HÍDRICOS 

PROGRAMA 02                                                       
GESTÃO DA OFERTA HÍDRICA                                                                                                                              

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 
PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA 

NAS BACIAS 

PROGRAMA 03                                                                                                                  
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL                                                                                                                              
ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 

ARTICULAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS 
PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS 

BACIAS 

PROGRAMA 04                                                                         
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                        

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

SUBPROGRAMA 
P1.1                                           

USO RACIONAL 
DA ÁGUA 

SUBPROGRAMA 
P1.2               

REDUÇÃO DAS 
CARGAS 

POLUIDORAS     

SUBPROGRAMA 
P2.1                            

ACRÉSCIMO DA 
DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA 

SUBPROGRAMA 
P2.2               

PREVENÇÃO E 
MINIMIZAÇÃO DOS 

EFEITOS DAS 
CHEIAS 

SUBPROGRAMA 
P3.1             

ARTICULAÇÃO DO 
ENQUADRAMENTO 

COM O 
PLANEJAMENTO 

MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA P3.2               
RECUPERAÇÃO E 

DEFINIÇÃO DE ÁREAS 
LEGALMENTE 
PROTEGIDAS   

SUBPROGRAMA P4.1               
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS    

SUBPROGRAMA 
P4.2               

ACOMPANHAMENTO 
DO PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO DE 
BACIA 

SUBPROGRAMA 
P4.3               

CARACTERIZAÇÃO 
QUALI-

QUANTITATIVA 
DAS ÁGUAS 

SUBPROGRAMA 
P4.4                                

EDUCAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

SUBPROGRAMA 
P4.5                   

VAZÃO 
ECOLÓGICA    

SUBPROGRAMA 
P4.6                   

GESTÃO DA 
ÁGUA 

SUBTERRÂNEA   

AÇÕES DE 
GOVERNO  

Informação e 
fomento para 

racionalização do 
uso da água no 

meio rural e 
urbano 

Diagnóstico sobre 
lançamentos de 
carga poluidora 

industrial Investimento em 
infraestrutura 

hídrica de 
reservação de 
pequeno porte 

    

Criação de UCs de 
proteção integral para 

efetivação do 
Enquadramento em 

Classe Especial e UCs de 
uso sustentável para 

preservação ambiental da 
Bacia 

            

Estudo para 
aumentar o 

conhecimento 
sobre a carga 

poluidora difusa de 
origem 

agropecuária 

Ações para 
redução de 

poluição do setor 
industrial 

Estudo Estratégico 
para infraestrutura 

hídrica de 
reservação de 

maior porte 

Ações para 
redução de 

poluição em áreas 
rurais 

AÇÕES DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL       

Aprimoramento das 
ações emergenciais 

existentes de 
minimização dos 

efeitos das cheias 

                

Identificação de 
fontes, controle de 
processos erosivos 
e desassoreamento 
dos cursos d'água 
em áreas urbana e 

rural 

Estabelecimento de 
soluções e diretrizes 
para a retenção de 

águas pluviais 
urbanas 

Medidas estruturais 
para a minimização 

dos efeitos das 
cheias 

AÇÕES DE 
USUÁRIOS E 

SOCIEDADE CIVIL 

Estudos e obras 
de redução das 

perdas no 
sistema de 

abastecimento      

Tratamento de 
esgotos 

domésticos rurais 
e urbanos 

Proteção e 
Recuperação de 

áreas estratégicas 
para a 

disponibilidade 
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PROGRAMAS / 
RESPONSABILIDADE 

PROGRAMA 01                                                                                                                  
GESTÃO DAS DEMANDAS 

HÍDRICAS                                   
ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 

REDUZIR A PRESSÃO DAS 
DEMANDAS SOBRE OS RECURSOS 

HÍDRICOS 

PROGRAMA 02                                                       
GESTÃO DA OFERTA HÍDRICA                                                                                                                              

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 
PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA 

NAS BACIAS 

PROGRAMA 03                                                                                                                  
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL                                                                                                                              
ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO 

ARTICULAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS 
PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS 

BACIAS 

PROGRAMA 04                                                                         
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                        

ESCOPO: TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

SUBPROGRAMA 
P1.1                                           

USO RACIONAL 
DA ÁGUA 

SUBPROGRAMA 
P1.2               

REDUÇÃO DAS 
CARGAS 

POLUIDORAS     

SUBPROGRAMA 
P2.1                            

ACRÉSCIMO DA 
DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA 

SUBPROGRAMA 
P2.2               

PREVENÇÃO E 
MINIMIZAÇÃO DOS 

EFEITOS DAS 
CHEIAS 

SUBPROGRAMA 
P3.1             

ARTICULAÇÃO DO 
ENQUADRAMENTO 

COM O 
PLANEJAMENTO 

MUNICIPAL 

SUBPROGRAMA P3.2               
RECUPERAÇÃO E 

DEFINIÇÃO DE ÁREAS 
LEGALMENTE 
PROTEGIDAS   

SUBPROGRAMA P4.1               
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS    

SUBPROGRAMA 
P4.2               

ACOMPANHAMENTO 
DO PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO DE 
BACIA 

SUBPROGRAMA 
P4.3               

CARACTERIZAÇÃO 
QUALI-

QUANTITATIVA 
DAS ÁGUAS 

SUBPROGRAMA 
P4.4                                

EDUCAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

SUBPROGRAMA 
P4.5                   

VAZÃO 
ECOLÓGICA    

SUBPROGRAMA 
P4.6                   

GESTÃO DA 
ÁGUA 

SUBTERRÂNEA   

Elaboração de 
estudo sobre 

reutilização da 
água  

hídrica: nascentes, 
mata ciliares e 

áreas de recarga 

AÇÕES DE 
GOVERNANÇA DO 

SISTEMA DE 
GESTÃO 

      

Ampliação e 
detalhamento do 
zoneamento de 

áreas inundáveis 

Integração dos 
Planos Diretores 
Municipais com o 
Enquadramento 

  

Implementação da 
Cobrança pelo Uso dos 

Recursos Hídricos 
Criação e Implantação 

de um sistema de 
gerenciamento das 

ações do Plano 

Investimentos na 
ampliação do 

monitoramento 
quali-quantitativo da 

água superficial 

Elaboração e 
implementação 

do plano de 
comunicação e 

mobilização 
social 

Ampliação do 
conhecimento 

técnico-científico 
sobre a vazão 

ecológica 

Estudo para 
ampliação do 
conhecimento 

quali-quantitativo 
da água 

subterrânea 

Integração dos 
programas de 

Compensação por 
serviços ambientais ao 
sistema de gestão de 

recursos hídricos 

Ampliação e 
fortalecimento do 
sistema de alerta 

contra cheias 

Orientar os planos 
municipais de 

saneamento quanto 
ao atendimento ao 

Enquadramento 

Apoio aos Comitês de 
bacias hidrográficas 
com o fortalecimento 
das suas atribuições 

legais 
Operação e 

ampliação de Banco 
de Dados 

Educação 
Ambiental 

transversal a 
todos os 

programas  

Criação do Marco 
Legal das Águas 

Subterrâneas 

Aprimorar o Sistema de 
Outorga 

Ação sistemática de 
aproximação do Plano 
de Recursos Hídricos 
com os demais Planos 

Setoriais 
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7.2. PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 

Nas Reuniões Plenárias de Deliberação sobre o Programa de Ações da 
bacia dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, também houve a etapa de priorização 
das ações. A priorização reflete o grau de urgência para início de cada uma das ações 
que compõem o Programa de Ações.  

O Consórcio apresentou aos Comitês uma sugestão de priorização de 
ações, baseada nos seguintes critérios: 

• Ações voltadas à oportunidade e à estiagem; 

• Ações vinculadas a programas existentes; 

• Lógico Sistema de Recursos hídricos 

• Enquadramento 

Com base neles, o grau de priorização das ações quanto ao prazo para 
início da implementação das ações em relação ao horizonte de planejamento, foi 
definição como:  

• Curtíssimo prazo: 01 ano; 

• Curto prazo: 02 anos; 

• Médio prazo: 05 anos; 

• Longo prazo: 10 anos.  

No caso das ações de médio e longo prazo, foram consideradas as 
metas intermediárias e finais de enquadramento. 

 

7.2.1 Priorização das ações pelo comitê Jucu 

Após análise das sugestões de modificação propostas pelo Comitê 
Jucu, reestruturou-se as priorizações do Programa de Ações (Quadro 7.2-1). 

Quadro 7.2-1 - Priorização das ações deliberada pelo Comitê Jucu. 

Ações Priorização 
Estudo e obras de redução das perdas no sistema de abastecimento rural e 
urbano 

Curtíssimo Informação e fomento para racionalização do uso da água no meio rural e 
urbano 

Investimento em infraestrutura hídrica de reservação de pequeno porte 
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Ações Priorização 

Estudo Estratégico para infraestrutura hídrica de reservação de maior porte 

Integração dos Planos Diretores Municipais com o Enquadramento 

Orientar os planos municipais de saneamento quanto ao atendimento do 
Enquadramento 
Apoio aos Comitês de bacias hidrográficas com o fortalecimento das suas 
atribuições legais 
Aprimorar o Sistema de Outorga 

Criação e Implantação de um sistema de gerenciamento das ações do Plano 

Investimentos na ampliação do monitoramento quali-quantitativo da água 
superficial 
Elaboração de estudo sobre reutilização da água 

Curto 

Tratamento de esgotos domésticos rurais e urbanos 

Diagnóstico sobre os lançamentos de carga poluidora industrial 
Estudo para aumentar o conhecimento sobre a carga poluidora difusa de 
origem agropecuária 
Ações para redução de poluição do setor industrial 

Ações para redução de poluição em áreas rurais 
Proteção e Recuperação de áreas estratégicas para a disponibilidade hídrica: 
nascentes, matas ciliares e áreas de recarga 
Ampliação e detalhamento do zoneamento de áreas inundáveis 

Ampliação e fortalecimento de um sistema de alerta contra cheias 
Aprimoramento das ações emergenciais existentes de minimização efeitos 
das cheias 
Controle processos erosivos áreas em urbanas 

Desassoreamento dos cursos d’água 

Implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 
Integração dos programas de Compensação por serviços ambientais ao 
sistema de gestão de recursos hídricos 
Ação sistemática de aproximação do Plano de Recursos Hídricos com os 
demais Planos Setoriais 

Operação e ampliação de Banco de Dados 

Elaboração e implementação do plano de comunicação e mobilização social 

Educação Ambiental transversal a todos os programas 
Estabelecimento de soluções e diretrizes para a retenção de águas pluviais 
urbanas 

Médio 
 Estudo para ampliação do conhecimento quali-quantitativo da água 
subterrânea 
Criação de UCs de proteção integral para efetivação do Enquadramento em 
Classe Especial e UCs de uso sustentável para preservação ambiental da 
Bacia Longo 

Ampliação do conhecimento técnico-científico sobre a vazão ecológica 
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7.2.2 Priorização das ações pelo comitê Santa Maria da Vitória 

Após análise das sugestões de modificação propostas pelo Comitê 
Santa Maria da Vitória, reestruturou-se as priorizações do Programa de Ações 
(Quadro 7.2-2). 

Quadro 7.2-2 - Priorização das ações deliberada pelo Comitê Santa Maria da Vitória. 

Ações Priorização 

Estudo e obras de redução das perdas no sistema de abastecimento 
rural e urbano 

Curtíssimo 

Informação e fomento para racionalização do uso da água no meio 
rural e urbano 

Tratamento de esgotos domésticos rurais e urbanos 

Investimento em infraestrutura hídrica de reservação de pequeno 
porte 

Ampliação e detalhamento de zoneamento de áreas inundáveis  

Integração dos Planos Diretores Municipais com o Enquadramento  

Integração do Programa Compensação Serviços Ambientais ao 
Sistema de Gestão de Recursos Hídricos  

Apoio aos Comitês com o fortalecimento das suas atribuições legais 

Criação e Implantação de um sistema de gerenciamento das ações 
do Plano 
Investimentos na ampliação monitoramento quali-quantitativo água 
superficial 
Elaboração e implementação do plano de comunicação e mobilização 
social 

Educação Ambiental transversal a todos os programas 

Aperfeiçoamento do sistema de Outorga 

Estudo para ampliação do conhecimento quali-quantitativo da água 
subterrânea 

Criação do Marco Legal das Águas Subterrâneas 

Elaboração de estudo sobre reutilização da água 

Curto 

Estudo para aumentar conhecimento sobre lançamentos carga 
poluidora industrial 
Estudo para aumentar conhecimento sobre carga poluidora difusa de 
origem agropecuária 

Ações para redução de poluição do setor industrial 

Ações para redução de poluição em áreas rurais 

Medidas estruturais para a minimização dos efeitos das cheias 

Estudo Estratégico para infraestrutura hídrica de reservação de maior 
porte 
Proteção e Recuperação de áreas estratégicas para a disponibilidade 
hídrica: nascentes, matas ciliares e áreas de recarga 
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Ações Priorização 

Ampliação e fortalecimento do sistema de alerta contra cheias 

Aprimoramento ações emergenciais existentes de minimização efeitos 
cheias 
Identificação de fontes, controle de processos erosivos e 
desassoreamento dos cursos d'água em áreas urbana e rural 
Ação sistemática de aproximação do Plano de Recursos Hídricos com 
os demais Planos setoriais 
Orientar Planos Municipais de Saneamento quanto ao 
Enquadramento 

Implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Operação e Ampliação de Banco de Dados 

Estabelecimento de soluções e diretrizes para a retenção de águas 
pluviais urbanas Médio 

Criação de UCs de proteção integral para efetivação do 
Enquadramento em Classe Especial e UCs de uso sustentável para 
preservação ambiental da Bacia Longo 
Ampliação do conhecimento técnico-científico sobre a vazão 
ecológica 

 

7.3. ESTIMATIVA DOS CUSTOS DAS AÇÕES E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

A estimativa dos custos de implementação de cada uma das ações 
previstas no âmbito deste Plano das regiões hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu, considerando sua implantação e operação, baseou-se em outros 
Planos de Bacia (rio Sinos e Cai – RS), custos-índices, além de valores pesquisados 
juntos aos executores/fornecedores. 

Do valor total do custo das ações na Região Hidrográfica do rio Santa 
Maria da Vitória (R$ 521.166.763,94), 64,02% corresponde às ações do subprograma 
de “redução das cargas poluidoras”. Destaca-se que a ação de “tratamento de esgotos 
domésticos em áreas urbanas e rurais”, sozinha, corresponde a 58,6% do custo total 
do Programa de Ações, o que demonstra a relevância desta ação no âmbito do Plano 
de Bacia. 

Na Região Hidrográfica do rio Jucu, o custo das ações do subprograma 
“redução das cargas poluidoras” corresponde a 64,28% do custo total do Programa de 
Ações (R$ 692.566.386,16). A ação de “tratamento de esgotos domésticos em áreas 
urbanas e rurais” corresponde a 60,1% do custo total. 

De forma geral, em ambas as bacias, o Programa Gestão das 
Demandas Hídricas: cargas poluidoras e captações para abastecimento é responsável 
por mais de 67% dos custos de implementação das ações previstas. 
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As ações de gestão1 encontram-se destacadas em cor verde, no 
Quadro 7.3-1 e no Quadro 7.3-2, totalizando, respectivamente, custos estimados de 
R$ 32.616.545,56 e R$ 35.825.509,52 correspondendo a 6,3% e 5,2% dos custos 
totais dos Programas de Ações das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu. 

As ações de gestão e de investimento que serão efetivamente 
financiadas com recursos da cobrança deverão ser indicadas no Plano de Aplicação 
dos Recursos Arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. A 
elaboração do Plano de Aplicação compete à Agência de Bacia, que deverá propô-lo 
ao respectivo Comitê, conforme inciso XIV do Art. 64º da Política Estadual de 
Recursos Hídricos (Lei 10.179/2014). 

O Art. 38º estabelece que “a aplicação dos recursos da cobrança, 
definida pelo Comitê, obedecerá às diretrizes e prioridades estabelecidas nos planos 
de investimento constante dos respectivos Planos de Bacia [...]”. 

A seguir são apresentados no Quadro 7.3-1 e no Quadro 7.3-2 os 
Cronogramas Físicos-Financeiros de implementação das ações previstas no âmbito do 
Plano de Recursos Hídricos das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória 
e Jucu, respectivamente. Destaca-se que o Cronograma Físico-Financeiro se baseia 
no horizonte de 20 anos e levou em consideração a priorização das ações 
estabelecida pelos Comitês, a duração das ações, de acordo com suas naturezas e 
necessidades bem como os recursos financeiros anualmente necessários para tal. 

A legenda de cores adotada nos cronogramas diferencia o prazo de 
implantação e de operação / manutenção da ação. Assim, na legenda em azul escuro 
é ilustrado o prazo de implantação, enquanto o azul claro ilustra o prazo de operação / 
manutenção. As ações de gestão estão destacadas na cor verde. 

                                                

 

1 Por ação de gestão, entende-se serem aquelas qualificadas como de 
competência (quanto à execução) do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, salvo 
as ações de infraestrutura. 
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Quadro 7.3-1 – Cronograma físico - financeiro de implementação das ações do Programa de Ações da Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. 

Programa Subprograma Ação 

Tempo (anos) 
Custo total da 

ação (R$) 

Custo do 
Subprograma 

(R$) 

Custo do 
Programa (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. GESTÃO DAS 
DEMANDAS HÍDRICAS: 

cargas poluidoras e 
captações para 
abastecimento 

1.1. Uso Racional da Água 

Estudo e obras de redução das perdas no sistema de abastecimento rural e urbano 18.002.051,00                         18.002.051,00 

18.309.258,60 

351.981.618,38 

Informação e fomento para racionalização do uso da água no meio rural e urbano 307.207,60                         307.207,60 

Elaboração de estudo sobre reutilização da água                                         ** 

1.2. Redução das Cargas 
Poluidoras 

Tratamento de esgotos domésticos rurais e urbanos 305.352.159,78 305.352.159,78 

333.672.359,78 

Diagnóstico sobre os lançamentos de carga poluidora industrial                                         ** 

Estudo para aumentar o conhecimento sobre a carga poluidora difusa de origem 
agropecuária 

  300.000,00                                   300.000,00 

Ações para redução de poluição do setor industrial                                         ** 

Ações para redução de poluição em áreas rurais   28.020.200,00                       28.020.200,00 

2. GESTÃO DA OFERTA 
HÍDRICA: máximas e 

mínimas 

2.1. Acréscimo da 
Disponibilidade Hídrica 

Investimento em infraestrutura hídrica de reservação de pequeno porte 100.000,00                                     100.000,00 

133.720.000,00 

156.690.025,56 

Estudo Estratégico para infraestrutura hídrica de reservação de maior porte   150.000,00                                   150.000,00 

Proteção e Recuperação de áreas estratégicas para a disponibilidade hídrica: 
nascentes, mata ciliares e áreas de recarga 

  44.590.000,00 88.880.000                           133.470.000,00 

2.2. Prevenção e Minização dos 
Efeitos das Cheias 

Ampliação e detalhamento de zoneamento de áreas inundáveis  250.000,00                                     250.000,00 

22.970.025,56 

Ampliação e fortalecimento do sistema de alerta contra cheias   341.946,05 12.041.008,10 9.688.471,41 22.071.425,56 

Aprimoramento ações emergenciais existentes de minimização efeitos cheias   48.600,00                                   48.600,00 

Identificação de fontes, controle de processos erosivos e desassoreamento dos 
cursos d'água em áreas urbana e rural   300.000,00                                     300.000,00 

Estabelecimento de diretrizes para a retenção de águas pluviais urbanas                                         ** 

Medidas estruturais para a minimização dos efeitos das cheias   300.000,00                                     300.000,00 

3. GESTÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

3.1. Articulação do 
Enquadramento com o 

Planejamento Municipal 

Integração dos Planos Diretores Municipais com o Enquadramento dos Recursos 
Hídricos 250.000,00                                     250.000,00 

250.000,00 

2.450.000,00 Orientar Planos Municipais de Saneamento quanto ao Enquadramento                                         ** 

  3.2. Recuperação e Definição 
Áreas Legalmente Protegidas 

Criação de UCs de proteção integral para efetivação do Enquadramento em 
Classe Especial e UCs de uso sustentável para preservação ambiental da Bacia 

                  2.200.000,00               2.200.000,00 2.200.000,00 

4. GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

4.1. Instrumentos de Gestão de 
Recursos Hídricos 

Implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos                                         ** 

750.000,00 

10.045.120,00 

Aprimorar o Sistema de Outorga 500.000,00                                       500.000,00 

Integração dos programas de Compensação por serviços ambientais ao sistema 
de gestão de recursos hídricos 

                                        ** 

Apoio aos Comitês com o fortalecimento das suas atribuições legais 250.000,00                                     250.000,00 

Ação sistemática de aproximação do Plano de Recursos Hídricos com os demais 
Planos setoriais                                         ** 

4.2. Acompanhamento do 
Processo de Implementação do 

Plano de Bacia 

Criação e Implantação de um sistema de gerenciamento das ações do Plano 1.200.000,00 1.200.000,00 
1.200.000,00 

Operação e Ampliação de Banco de Dados                                         ** 

4.3. Monitoramento Quali-
Quantitativo das Águas Investimentos na ampliação monitoramento quali-quantitativo água superficial 242.506,00 2.042.614,00 2.285.120,00 2.285.120,00 

4.4. Educação, Mobilização e 
Comunicação 

Elaboração e implementação do plano de comunicação e mobilização social 50.000,00 290.000,00 1.870.000 2.210.000,00 
4.110.000,00 

Educação Ambiental transversal a todos os programas 100.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 

4.5. Vazão Ecológica Ampliação do conhecimento técnico-científico sobre a vazão ecológica                   1.500.000,00               1.500.000,00 1.500.000,00 

4.6. Gestão da água subterrânea 
Estudo para ampliação do conhecimento quali-quantitativo da água subterrânea 200.000,00                                     200.000,00 

200.000,00 
Criação do Marco Legal das Águas Subterrâneas                                         ** 

** Ações sem custos adicionais 
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Quadro 7.3-2 - Cronograma físico-financeiro de implementação das ações do Programa de Ações da Região Hidrográfica do rio Jucu. 

Programa Subprograma Ação 

Tempo (anos) 

Custo total 
Custo do 

Subprograma 
(R$) 

Custo do 
Programa (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. GESTÃO DAS 
DEMANDAS HÍDRICAS: 

cargas poluidoras e 
captações para 
abastecimento 

1.1. Uso Racional da Água 

Estudo e obras de redução das perdas no sistema de abastecimento rural e urbano 19.884.540,00 
            

19.884.540,00 

20.198.775,64 

465.392.276,64 

Informação e fomento para racionalização do uso da água no meio rural e urbano 314.235,64             314.235,64 

Elaboração de estudo sobre reutilização da água                     ** 

1.2. Redução das Cargas 
Poluidoras 

Tratamento de esgotos domésticos rurais e urbanos 
 

416.187.161,00 416.187.161,00 

445.193.501,00 

Diagnóstico sobre os lançamentos de carga poluidora industrial 
                    

** 

Estudo para aumentar o conhecimento sobre a carga poluidora difusa de origem 
agropecuária  300.000,00                  300.000,00 

Ações para redução de poluição do setor industrial                     ** 

Ações para redução de poluição em áreas rurais  28.706.340,00            28.706.340,00 

2. GESTÃO DA OFERTA 
HÍDRICA: máximas e 

mínimas 

2.1. Acréscimo da 
Disponibilidade Hídrica 

Investimento em infraestrutura hídrica de reservação de pequeno porte 100.000,00 
                  

100.000,00 

188.800.000,00 

214.872.221,52 

Estudo Estratégico para infraestrutura hídrica de reservação de maior porte 150.000,00 
                  

150.000,00 

Proteção e Recuperação de áreas estratégicas para a disponibilidade hídrica: 
nascentes, mata ciliares e áreas de recarga  

62.950.000 125.600.000 
             

188.550.000,00 

2.2. Prevenção e Minização 
dos Efeitos das Cheias 

Ampliação e detalhamento de zoneamento de áreas inundáveis   250.000,00                  250.000,00 

26.072.221,52 

Ampliação e fortalecimento do sistema de alerta contra cheias 
 

410.909 13.420.277 11.642.435,31 25.473.621,52 

Aprimoramento ações emergenciais existentes de minimização efeitos cheias 
 

48.600,00 
                 

48.600,00 

Controle de processos erosivos áreas em urbanas 
                    

** 

Estabelecimento de diretrizes para a retenção de águas pluviais urbanas                     ** 

Desassoreamento dos cursos d’água  300.000,00                   300.000,00 

3. GESTÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

3.1. Articulação do 
Enquadramento com o 

Planejamento Municipal 

Integração dos Planos Diretores Municipais com o Enquadramento dos Recursos 
Hídricos 250.000,00                   250.000,00 

250.000,00 

2.450.000,00 
Orientar Planos Municipais de Saneamento quanto ao Enquadramento 

                    
** 

  3.2. Recuperação e 
Definição Áreas Legalmente 
Protegidas 

Criação de UCs de proteção integral para efetivação do Enquadramento em 
Classe Especial e UCs de uso sustentável para preservação ambiental da Bacia          2.200.000,00        2.200.000,00 2.200.000,00 

4. GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

4.1. Instrumentos de Gestão 
de Recursos Hídricos 

Implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos                     ** 

750.000,00 

9.851.888,00 

Aprimorar o Sistema de Outorga 500.000,00 
                   

500.000,00 

Integração dos programas de Compensação por serviços ambientais ao sistema 
de gestão de recursos hídricos                     ** 

Apoio aos Comitês com o fortalecimento das suas atribuições legais 250.000,00 
                  

250.000,00 

Ação sistemática de aproximação do Plano de Recursos Hídricos com os demais 
Planos setoriais                     ** 

4.2. Acompanhamento do 
Processo de Implementação 

do Plano de Bacia 

Criação e Implantação de um sistema de gerenciamento das ações do Plano 1.200.000,00 1.200.000,00 
1.200.000,00 

Operação e Ampliação de Banco de Dados                     ** 

4.3. Monitoramento Quali-
Quantitativo das Águas 

Investimentos na ampliação monitoramento quali-quantitativo água superficial 323.344,40 1.868.543,60 2.191.888,00 
2.391.888,00 

Estudo para ampliação do conhecimento quali-quantitativo da água subterrânea 
    

200.000,00 
              

200.000,00 

4.4. Educação, Mobilização e 
Comunicação 

Elaboração e implementação do plano de comunicação e mobilização social 
 

50.000,00 290.000,00 1.870.000 2.210.000,00 
4.010.000,00 

Educação Ambiental transversal a todos os programas 
 

100.000,00 1.700.000 1.800.000,00 

4.5. Vazão Ecológica Ampliação do conhecimento técnico-científico sobre a vazão ecológica          1.500.000,00        1.500.000,00 1.500.000,00 

** Ações sem custos adicionais 
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7.4. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PARA O HORIZONTE 
FINAL DO PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO AO CENÁRIO DE 
ENQUADRAMENTO 

A Figura 7.4-1 apresenta o potencial de arrecadação com a Cobrança 
pelo Uso dos Recursos Hídricos nas Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da 
Vitória e Jucu para o horizonte final de planejamento (20 anos). Consideraram-se os 
cenários de arrecadação anual apresentados na Tabela 7.4-1 - Avaliação do potencial 
de arrecadação com a Cobrança frente ao custo total do Programa de Ações da 
Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. e na Tabela 7.4-2 - Avaliação do 
potencial de arrecadação com a Cobrança frente ao custo total do Programa de Ações 
da Região Hidrográfica do rio Jucu.. 

 
Figura 7.4-1: Arrecadação total com a Cobrança nas Regiões Hidrográficas dos Rios Santa 

Maria da Vitória e Jucu, para o horizonte final de planejamento (20 anos), por cenário de 
simulação. 

No caso da Região Hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, o 
potencial de arrecadação no horizonte final de planejamento, conforme o cenário 
avaliado pode variar de 16,8 milhões (outorgas emitidas e preço do Doce 2014) a 
113,3 milhões (dados do CNARH e preço São José / Guandu 2015). 

No Caso da Região Hidrográfica do rio Jucu, este potencial de 
arrecadação pode variar de 5,8 milhões (outorgas emitidas e preço do Doce 2014) a 
138 milhões (dados do CNARH e preço São José / Guandu 2015). 

Do valor total arrecadado com a Cobrança, 7.5% devem ser destinado 
ao suporte às entidades integrantes (Comitê de Bacia e Agência de Bacia ou Entidade 
Delegatária) e 92,5% pode ser destinado para implementação/operação/manutenção 
de projetos e obras previstos no âmbito do Pano de Recursos Hídricos, conforme 
dispõe a Política Estadual de Recursos Hídricos. 
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A Tabela 7.4-1 e a Tabela 7.4-2 apresentam o valor percentual do 
potencial de arrecadação com a cobrança, para aplicação em projetos e obras 
previstos nos respectivos Programas de Ações das Regiões Hidrográficas dos rios 
Santa Maria da Vitória e Jucu, em relação ao custo total das ações componentes nos 
Programas supracitados, no horizonte final de planejamento. 
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Tabela 7.4-1 - Avaliação do potencial de arrecadação com a Cobrança frente ao custo total do Programa de Ações da Região Hidrográfica do rio Santa Maria 
da Vitória. 

Cenários Arrecadação (20 anos) 
Suporte às entidades 

integrantes (7.5%) 

Aplicação em projetos e 
obras previstos no Plano 

(92.5%) 

% do potencial de 
aplicação em relação ao 

custo total do Plano* 

1 R$ 70.051.909,44 R$ 5.253.893,21 R$ 64.798.016,23 12% 

2 R$ 83.454.637,92 R$ 6.259.097,84 R$ 77.195.540,08 15% 

3 R$ 93.924.933,24 R$ 7.044.369,99 R$ 86.880.563,25 17% 

4 R$ 16.760.109,95 R$ 1.257.008,25 R$ 15.503.101,70 3% 

5 R$ 20.966.551,92 R$ 1.572.491,39 R$ 19.394.060,53 3,7% 

6 R$ 24.460.977,24 R$ 1.834.573,29 R$ 22.626.403,95 4% 

7 R$ 78.810.559,18 R$ 5.910.791,94 R$ 72.899.767,24 14% 

8 R$ 97.687.789,62 R$ 7.326.584,22 R$ 90.361.205,40 17% 

9 R$ 113.253.085,53 R$ 8.493.981,41 R$ 104.759.104,11 20% 

*Custo do Plano é de R$ 521.166.763,94 
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Tabela 7.4-2 - Avaliação do potencial de arrecadação com a Cobrança frente ao custo total do Programa de Ações da Região Hidrográfica do rio Jucu. 

Cenários Arrecadação (20 anos) Suporte às entidades 
integrantes (7.5%) 

Aplicação em projetos e obras 
previstos no Plano (92.5%) 

% do potencial de 
aplicação em relação 

ao custo total do 
Plano* 

1 R$ 85.431.571,13 R$ 6.407.367,83 R$ 79.024.203,29 11% 

2 R$ 102.131.464,82 R$ 7.659.859,86 R$ 94.471.604,96 14% 

3 R$ 115.258.319,49 R$ 8.644.373,96 R$ 106.613.945,53 15% 

4 R$ 5.787.801,78 R$ 434.085,13 R$ 5.353.716,65 0,8% 

5 R$ 7.186.508,09 R$ 538.988,11 R$ 6.647.519,99 1,0% 

6 R$ 8.308.079,52 R$ 623.105,96 R$ 7.684.973,55 1,1% 

7 R$ 95.762.421,08 R$ 7.182.181,58 R$ 88.580.239,50 13% 

8 R$ 118.885.512,43 R$ 8.916.413,43 R$ 109.969.099,00 16% 

9 R$ 137.981.962,60 R$ 10.348.647,19 R$ 127.633.315,40 18% 

*Custo do Plano é de R$ 692.566.386,16 
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Avaliando a Tabela 7.4-1 e a Tabela 7.4-2 nota-se que o balanço 
financeiro do sistema, arrecadação com a cobrança versus custo total do Programa de 
Ações, demonstra que o total a ser arrecadado com a cobrança cobre apenas uma 
parcela do valor total do Plano, sendo necessárias outras fontes de recursos para 
complementar a implantação do Plano. 

No caso específico dos cenários cuja base de cálculo são as outorgas 
emitidas (cenários 4, 5 e 6), o balanço financeiro fica na ordem de 4% e 1% para as 
Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, respectivamente. 
Percentuais bem abaixo dos verificados nos demais cenários. 

Como apresentado no tópico 7.3, os custos das ações de gestão 
totalizam, respectivamente, R$ 32.616.545,56 e R$ 35.825.509,52 nos Programas de 
Ações das Regiões Hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. Estes valores 
são inferiores aos valores de arrecadação com a Cobrança para aplicação em projetos 
e obras previstos no Plano, em ambas as regiões, com exceção dos cenários de 
arrecadação cuja base de cálculo são as outorgas emitidas (cenários 4, 5 e 6). Assim, 
para os cenários de arrecadação baseados nos dados de outorga emitida, não há 
viabilidade de financiamento de todas as ações de gestão com os recursos da 
Cobrança. Nos demais cenários, existe viabilidade de financiamento. 
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