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RESUMO – O objetivo deste estudo visa avaliar o comprometimento hídrico na Bacia Hídrográfica 

do rio São Mateus, localizada no Estado do Espírito Santo, por meio da comparação entre as 

demandas dos principais usos consuntivos identificados na bacia pela metodologia de Estimativas das 

Vazões para as Atividades de Uso consuntivo da Água em Bacias do Sistema Interligado Nacional – 

ONS e o banco de dados de Outorga do órgão gestor de recursos hídricos. A análise demonstrou que 

há uma discrepância entre a demanda estimada e a outorgada, além de apresentar a irrigação como 

uso preponderante em ambos os balanços hídricos. Desta forma, devido à baixa correlação 

apresentada entre os valores estimados e os outorgados pela agência é necessário que sejam 

implementadas ações que visem aprimorar e sistematizar o cadastro de Outorga, de forma a minimizar 

o passivo existente e assegurar os múltiplos usos da água, bem como propor estratégias para soluções 

de conflitos entre os diversos setores usuários. 

 

ABSTRACT– The objective this study is to evaluate the water compromise in the river basin São 

Mateus, located in the state of Espírito Santo, by comparing the demands of the main consumptive 

uses identified in the basin by the methodology of estimates of the flows for activities of consumptive 

use of water in basins of the national interconnect system – ONS and the database of the management 

agency. The analysis has shown that there is a discrepancy between the estimated demands and the 

granted, besides presenting the irrigation as a preponderant use in both balance sheets. In this way, 

due to the low correlation between the estimated values and those granted the agency is necessary to 

implement actions that aim to improve and systematize the Register of Grant, in order to minimize 

existing liabilities and ensure the multiple uses of water, as well to propose strategies for solutions of 

conflicts between the diverse sectors users. 

 

Palavras-Chave – Outorga do direito do uso da água; Conflito pelo uso da água; Irrigação. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política Nacional 

(Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997) e Estadual (Lei nº 10.179, de 18 de março de 2014) de 

Recursos Hídricos. Essas Políticas, em concordância, estabelecem que estão sujeitos à Outorga, 

independentemente da natureza pública ou privada dos usuários os usos de água para acumulação, 

derivação, ou captação de parcela da água existente em um corpo de água, para consumo final, 

inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; extração de água de aquífero 

subterrâneo para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; 

lançamento de efluentes, para diluição, transporte ou disposição final em corpo hídrico; 

aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; além de qualquer outro uso existente, que altere o 

regime, a qualidade ou quantidade dos recursos hídricos em um corpo de água; 

No Estado do Espírito Santo, a Instrução Normativa IEMA nº 013, de 019 de dezembro de 2009 

define que o somatório das vazões Outorgadas fica limitado a 50% da vazão de referência do corpo 

de água. No entanto, há alguns casos em que o limite de Outorga poderá ser superior a 50% da vazão 

de referência. Além disso, existem casos que podem ser considerados de pouca expressão no tocante 

à quantidade de água demandada frente à disponibilidade existente no local e são denominados como 

de usos insignificantes. Entretanto, embora o uso seja dispensado de Outorga, ainda há a 

responsabilidade do usuário de informar ao poder público federal ou estadual os valores utilizados 

para que os usos sejam computados e regulados (AGERH, 2019). 

Com relação à utilização da água, os conflitos existentes estão relacionados, principalmente, ao 

aumento da demanda e a multiplicidade dos usos. Essa situação é mais notória nos grandes centros 

urbanos e nas regiões com características com déficit hídrico, onde a escassez de água está relacionada 

à condicionantes antrópicas e naturais (Getirana, 2005). De acordo com dados do Ministério do Meio 

Ambiente (2001), de toda água consumida atualmente no país, a agricultura responde por 70% da 

demanda, seguido do setor industrial com 22%. 

Nesse contexto, a Outorga deve ser vista como um instrumento de alocação de água entre os 

mais variados usos dentro de uma bacia hidrográfica. A sua análise deve objetivar o atendimento das 

necessidades econômicas, ambientais e sociais por água, redução ou eliminação dos conflitos entre 

usuários da água e considerar a possibilidade de que as demandas futuras também sejam atendidas. 

Por isso, o outorgado tem o direito de uso de recursos hídricos por prazo determinado, nos termos e 

nas condições expressas nos respectivos atos (AGERH, 2019). 
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A Outorga de direito do uso da água visa assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Neste contexto, o principal objetivo 

deste trabalho visa comparar a vazão estimada pelos principais usos consuntivos identificados, 

conforme metodologia recomendada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a vazão 

Outorgada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) na Bacia Hidrográfica do rio São 

Mateus, localizada no Estado do Espírito Santo. 

 
METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus está localizada na região norte do Estado do Espírito 

Santo. As nascentes do rio São Mateus estão localizadas em Minas Gerais, que é formado pela junção 

do rio Cotaxé (braço Norte), que nasce no município de Itambacuri (MG), e o rio Cricaré (braço Sul), 

que nasce no município de São Félix de Minas (MG). Já no Espírito Santo, o rio São Mateus deságua 

no oceano no munícipio de Conceição da Barra. 

Visando melhor caracterizar a área de estudo e facilitar o processo de planejamento, durante a 

elaboração do Enquadramento e do Plano de Recursos Hídricos, a bacia foi segmentada em unidades 

de planejamento (UPs). Essa segmentação consiste na divisão do território em porções físicas que 

possuam uma identidade regional mais homogênea, de acordo com os aspectos físicos, socioculturais, 

econômicos e políticos. A definição dessas porções territoriais contou com a participação ativa dos 

membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Mateus. Na Figura 1 é apresentada as sete 

unidades de planejamento da bacia hidrográfica rio São Mateus. 
 

 
Figura 1 – Unidades de Planejamento da Bacia Hidrográfica do rio São Mateus. 

 

O Mapa de Clima do IBGE (IBGE, 2019) enquadra a Bacia Hidrográfica do rio São Mateus 
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como região de clima quente com temperaturas médias acima de 18º C em todos os meses. A 

precipitação média na bacia varia de 948 mm/ano a 1288 mm/ano, com valor médio aproximado de 

1150 mm/ano. Quando comparada à média de precipitação para o Estado do Espírito Santo (1219 

mm/ano), observa-se que há uma baixa incidência de chuva, ocasionada, principalmente, pelas 

características típicas do semiárido presente nessa região. Portanto, essa característica de baixa 

incidência de chuvas tem como uma das consequências um balanço hídrico deficitário na região. 

Além disso, essa particularidade natural faz com que a bacia do rio São Mateus possua características, 

muitas vezes similares ao semi-árido nordestino, sendo inclusive classificada no Programa Nacional 

de Combate à Desertificação e Mitigação aos Efeitos da Seca (MMA, 2005) como área susceptível à 

desertificação. 

 
Disponibilidade Hídrica 

A estimativa da disponibilidade hídrica nas UPs da Bacia Hidrográfica do rio São Mateus foi 

calculada utilizando como referência a vazão mínima com 90% de permanência no tempo (Q90), uma 

vez que a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) a adota como vazão de referência para 

Outorga. Desta forma, aplicou-se equações de regionalização conforme referente à região 

hidrologicamente homogênea a qual a bacia encontra-se inserida. 

 
Vazão de retirada Estimada 

Para estimativa da vazão de retirada para os usos na Criação Animal, no Abastecimento Humano 

e na Irrigação por UP da Bacia Hidrográfica do rio São Mateus reproduziu-se a metodologia 

estabelecida no trabalho “Estimativas das Vazões para as Atividades de Uso Consuntivo da Água em 

Bacias do Sistema Interligado Nacional – SIN (ONS, 2005). Devido à dificuldade de estimar a demanda 

pelo setor industrial este não foi estimado para a bacia. 

Criação Animal: 

Para estimativa da demanda destinada à Criação Animal considerou-se os rebanhos 

uniformemente distribuídos no território do município obtidos do IBGE Cidades 2015 e, portanto, a 

demanda em uma determinada UP corresponde à parcela do município inserida na UP. O coeficiente 

per capita de retirada de água para a criação de cada rebanho animal utilizado é o recomendado por 

Telles (2002). Para a estimativa da demanda hídrica na unidade L/s adotou-se um regime de 12 horas 

diárias de retirada de água nos mananciais superficiais e que a vazão de retorno corresponde à uma taxa 

de 0,2 do volume captado. 
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Abastecimento Humano: 

Para a determinação da demanda de água para o abastecimento humano foi considerado um 

coeficiente que retrata as retiradas médias de água por habitante dia, obtidos do documento “Base de 

Referência do Plano Nacional de Recursos Hídricos” ANA (2003). Ressalta-se que embora os 

coeficientes tenham sido obtidos a nível estadual, para o presente relatório, adotou-se os mesmos 

cofiecientes a nível de UP, uma vez que a análise da gestão dos recursos hídricos no País torna a bacia 

hidrográfica como unidade territorial de gerenciamento. Os dados de habitantes presentes nos 

municípios contidos na bacia foram extraídos da estimativa populacional fornecido pelo IBGE para o 

ano de 2017. Os coeficientes de retorno adotado foram os mesmos recomendados pela ABNT (1986), 

assim sendo, 0,8 para abastecimento humano urbano. Já para o abastecimento rural, devido à 

inexistência de sistemas para condução das vazões de retorno produzidas adotou-se o coeficiente de 

0,5, conforme adota o ONS (2005). 

Irrigação: 

Para estimativa do consumo de água para o setor de irrigação foi realizada a estimativa da lâmina bruta 

de irrigação, o qual é resultado da diferença entre a evapotranspiração real e a precipitação efetiva. Os 

dados de entrada utilizados foram provenientes do levantamento da área irrigada para cada cultura 

presente nos municípios inseridos na bacia fornecidos pelo INCAPER, para o ano de 2016. Para isso, 

foram assumidos que a distribuição espacial da área plantada é proporcional à distribuição das áreas 

municipais por UP; área irrigada não varia ao longo do ano; valor do coeficiente de cultura igual ao 

apresentado em Allen et al (1998); valor do coeficiente de umidade do solo igual ao apresentado em ONS 

(2005); valor do coeficiente de eficiência de aplicação igual ao apresentado em ANA (2002); para todos 

os cultivos assumiu-se uma captação superficial de oito horas diárias; durante o ano todo; as culturas 

permanentes utilizaram irrigação localizadas, enquanto que as culturas não permanentes irrigadas 

irrigação por aspersão convencional; vazão demandada por um dado cultivo, na UP, corresponde à média 

dos valores apresentados ao longo do ano para o dado cultivo e que a vazão total demandada para irrigação 

em cada UP corresponde à soma das vazões médias estimadas para cada cultivo identificado na UP. 

 
Vazão Outorgada 

Para análise da vazão Outorgada pela AGERH foi consultado o banco de dados de Outorga 

deste órgão gestor agrupando-as por finalidade de uso presente nas UPs. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A análise comparativa da vazão estimada e da vazão outorgada pelo órgão gestor na Bacia 

Hidrográfica do rio São Mateus permite propor diretrizes para o instrumento de Outorga nesta região. 

 
Análise da vazão de retirada estimada e outorgada 

 

Na Tabela 1 e na Tabela 2 são apresentadas, respectivamente, a vazão estimada e a vazão 

outorgada pela AGERH para os principais usos consuntivos identificados na Bacia Hidrográfica do rio 

São Mateus, por Unidade de Planejamento. 

Tabela 1 – Vazão de retirada estimada dos principais usos consuntivos identificados na Bacia Hidrográfica 
do rio São Mateus, por Unidade de Planejamento. 

UP 
Abastecimento Humano 

(m³/s) 

Dessedentação 

animal 

(m³/s) 

Irrigação (m³/s) 
Total 

(m³/s) 

Alto Cotaxé 0,02 0,22 0,15 0,39 

Médio Cotaxé 0,01 0,09 1,61 1,71 

Baixo Cotaxé 0,01 0,07 4,24 4,32 

Alto Cricaré 0,06 0,06 4,03 4,14 

Baixo Cricaré 0,04 0,07 4,17 4,28 

Rio Santana 0,01 0,04 1,21 1,26 

Rio São Mateus 0,08 0,08 1,27 1,43 

Bacia do Rio São Mateus 0,22 0,64 16,67 17,53 

 
Tabela 2 - Vazão de retirada outorgada dos principais usos consuntivos identificados na Bacia Hidrográfica 

do rio São Mateus, por Unidade de Planejamento. 

UP 
Abastecimento 

Humano[1] (m³/s) 

Indústria 

(m³/s) 

Irrigação 

(m³/s) 

Total 

(m³/s) 

Alto Cotaxé 0,01 - 0,03 0,04 

Médio Cotaxé 0,01 - 0,11 0,12 

Baixo Cotaxé - - 0,76 0,76 

Alto Cricaré 0,14 - 0,12 0,27 

Baixo Cricaré - - 0,01 0,01 

Rio Santana - - 0,58 0,58 

Rio São Mateus 
0,01 

0,0

1 
1,84 1,86 

Bacia do  

Rio São Mateus 
0,17 

0,0

1 
3,45 3,63 

- : Sinal indicativo de ausência de informação. 

Nota[1]: Devido à ausência de informação da distribuição da rede de abastecimento público para os diversos setores usuários, 

considerou-se que toda vazão demandada pelo abastecimento público destinava-se ao abastecimento humano. 

Já na Tabela 3 é apresentada a disponibilidade hídrica em função da vazão de referência com 

90% do tempo de permanência (Q90) por UP na Bacia Hidrográfica do rio São Mateus, as vazões 

outorgada e estimada e a análise do comprometimento hídrico destas em razão da vazão de referência. 

Tabela 3 –Análise do comprometimento hídrico na Bacia Hidrográfica do rio São Mateus, por Unidade de 

Planejamento. 

 

UP 

Disponibilidade 

hídrica - Q90 

(m³/s) 

Vazão 

outorgada 

(m³/s) 

Vazão 

estimada 

(m³/s) 

Vazão 

outorgada/Q90 

(%) 

Vazão 

estimada/Q90 

(%) 

Alto Cotaxé 8,7 0,04 0,39 0,4 4,5 
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Médio Cotaxé 9,4 0,12 1,71 1,2 18,1 

Baixo Cotaxé 9,4 0,76 4,32 8,1 46,0 

Alto Cricaré 5,9 0,27 4,14 4,6 70,2 

Baixo Cricaré 6,4 0,01 4,28 0,1 66,9 

Rio Santana 16,7 0,58 1,26 3,5 7,6 

Rio São Mateus 16,2 1,86 1,43 11,5 8,8 

Da análise da tabela, observa-se que as UPs Alto Cricaré e Baixo Cricaré requerem uma maior 

atenção na gestão dos seus recursos hídricos, uma vez que apresentam vazão percentual estimada 

superior ao permitido pelo órgão gestor (50% da Q90), sendo 70,2% e 66,9% da Q90, respectivamente. 

Além disso, nota-se que a UP Baixo Cotaxé encontra-se na iminência de atingir o limite máximo 

outorgável pelo órgão gestor de recursos hídricos, com 46,0% de comprometimento da Q90, segundo as 

estimativas. Já as UPs Alto Cotaxé, Médio Cotaxé, Rio Santana e Rio São Mateus encontram-se em 

situação de relativo conforto hídrico. No entanto, na análise do balanço hídrico pelos dados Outorgados 

é apresentado conforto hídrico em todas as UPs da bacia e que não há usuários cadastrados com 

finalidade de uso para Dessedentação Animal, demonstrando o déficit de cadastro dos usuários nesta 

bacia. 

Ressalta-se que o uso consuntivo que mais demanda água na bacia para ambas as vazões 

analisadas (estimada e outorgada) é a irrigação com 16,67 m³/s e 3,45 m³/s, respectivamente, as quais 

representam cerca de 95,0 % de toda demanda hídrica da bacia. 

 
Análise comparativa da vazão de retirada estimada e outorgada 

 

 

Fazendo uma análise comparativa entre as duas medidas de vazão de retirada para os principais 

usos consuntivos identificados na Bacia Hidrográfica do rio São Mateus observa-se que há uma 

discrepância entre os valores registrados pelo banco de dados da Outorga do órgão gestor e entre o 

estimado pela metodologia empregada (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Percentual da vazão outorgada pelo banco de dados do órgão gestor em relação à vazão estimada 

pela metodologia estabelecida. 

UP 
Vazão outorgada 

(m³/s) 

Vazão estimada 

(m³/s) 

Vazão outorgada/Vazão 

estimada (%) 

Alto Cotaxé 0,04 0,39 9,2 

Médio Cotaxé 0,12 1,71 6,7 

Baixo Cotaxé 0,76 4,32 17,7 

Alto Cricaré 0,27 4,14 6,5 

Baixo Cricaré 0,01 4,28 0,2 

Rio Santana 0,58 1,26 45,9 

Rio São Mateus 1,86 1,43 130,0 
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Conforme tabela acima, observa-se que o percentual de vazão outorgada em relação à vazão 

estimada é pequeno em quase todas as UPs, com exceção da UP Rio São Mateus. Nesse contexto, 

nota-se a desconformidade do banco de dados do órgão gestor frente à real demanda hídrica dos 

múltiplos usos identificados na bacia do rio São Mateus, demonstrando que é necessário 

aprimoramento do cadastro de Outorga, melhorando a eficiência deste instrumento de gestão e a 

capacidade de resposta do órgão gestor, de forma a minimizar o passivo de análise existente. Além 

disso, outro quesito que merece destaque é a ausência da Outorga para Criação Animal no banco de 

dados da AGERH (Tabela 2), contrapondo-se aos registros identificados na estimativa da demanda 

dos usos, o qual identifica este como o segundo mais expressivo na bacia (0,64 m³/s – 3,6 % da 

demanda total estimada). 

Considerando ser a Outorga um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, cabe ao 

Comitê de Bacia Hidrográfica, legitimar o seu poder deliberativo nas definições e alterações das 

diretrizes da Outorga a serem implementadas. 

Vale ressaltar que o aprimoramento do cadastro dos usos de recursos hídricos, com a 

identificação e o georreferenciamento dos usuários dos diferentes setores, possibilitará ao órgão gestor 

dispor de informações mais próximas da realidade das demandas pelo uso da água na Bacia 

Hidrográfica do rio São Mateus. Estes dados, aliados a informações de disponibilidade hídrica, 

permitirão realizar de forma mais adequada o balanço hídrico, que serve para avaliar a possível 

existência de criticidade hídrica em porções da bacia e é um balizador para orientar as ações necessárias 

relativas à gestão de recursos hídricos na bacia, bem como a condução do diálogo quanto ao 

aperfeiçoamento das diretrizes de Outorga. 

Uma das ações da AGERH para minimizar esse cenário foi a criação de 10 (dez) postos 

avançados no interior do Estado do Espírito Santo, em 2018, com o principal intuito de facilitar o 

cadastramento para os irrigantes. No entanto, apenas 1 (um) está localizado na Bacia Hidrográfica do 

rio São Mateus, no município de Nova Venécia. Além disso, conforme comentado, o posto refere-se a 

facilitar apenas o cadastramento dos irrigantes, o que de certa forma, não resolve o passivo de análise 

dos outros usos existentes na bacia. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a situação hídrica na bacia hidrográfica do Rio São Mateus requer uma maior 

atenção, principalmente nas UPs Alto Cricaré e Baixo Cricaré, visto que a demanda estimada para 

essas unidades já se encontra acima do percentual máximo estabelecido pelo órgão gestor. Além 
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disso, a UP Baixo Cotaxé encontra-se na iminência desse conflito, a qual também requer cuidados. 

Conforme análise entre os dados de vazão de retirada estimado e outorgado observa-se que há 

uma significativa diferença do banco de dados do órgão gestor frente à vazão estimada pela 

metodologia empregada, demonstrando que há necessidade de aprimoramento do instrumento de 

Outorga, com fomento ao cadastramento de usuários. 

Segundo as estimativas realizadas neste estudo, conclui-se que a situação hídrica na bacia 

hidrográfica do rio São Mateus requer uma maior atenção, principalmente nas UPs Alto Cricaré e 

Baixo Cricaré, visto que a demanda estimada para essas unidades já se encontra acima do percentual 

máximo estabelecido pelo órgão gestor. Além disso, a UP Baixo Cotaxé encontra-se na iminência de 

atingir esse limite, a qual também requer cuidados. 

Por fim, pode-se concluir que a Bacia Hidrográfica do rio São Mateus enquadra-se como uma 

bacia com potenciais conflitos pelo uso da água, destacando-se a irrigação como uso preponderante. 

Desta forma, é necessário que sejam propostas ações para mediações desses conflitos, de forma que 

a partilha pelo uso da água seja dada de forma racional e eficiente. 
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Bacias Hidrográficas dos Rios Itabapoana (parte capixaba), Itapemirim, Itaúnas, Novo e São Mateus 

(parte capixaba) como subsídio fundamental ao Enquadramento e Plano de Recursos Hídricos, a partir 

do qual este trabalho foi originado. 
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