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RESUMO - Com o aumento das ações antrópicas, de forma não planejada, sobre os recursos hídricos, 

sua disponibilidade vem reduzindo drasticamente considerando os diversos usos em uma bacia 

hidrográfica. O objetivo principal deste trabalho é comparar o nível de comprometimento hídrico das 

Bacias Hidrográficas do Rio Itaúnas e do Rio Itapemirim avaliando a influência do uso do solo nestas 

bacias e das condições climatológicas, bem como a demanda de água pelos diferentes setores 

usuários. Para isso, considerou-se o water exploitation index (WEI) como sendo o indicador do nível 

de criticidade do balanço hídrico. Para a caracterização do uso do solo foram identificadas e mapeadas 

14 categorias de uso do solo em ambas as bacias hidrográficas.  Observou-se que a irrigação é o setor 

que demanda o maior percentual de água e que a classe de uso do solo dominante foi a pastagem em 

ambas as bacias. A análise comparativa do comprometimento hídrico entre as bacias do Rio Itaúnas 

e Rio Itapemirim demonstram que a primeira já apresenta limitação pelo uso da água em algumas de 

suas sub-bacias, enquanto a segunda apresenta relativo conforto hídrico em toda a sua área. 

ABSTRACT– As the human interventions, without planning, on water resources increases, it causes 

a severe reduction on its availability. The main purpose of this study is to compare the level of water 

exploitation of Itaúnas and Itapemirim river basin, through the analysis of the influence of the land 

use and the climatic conditions, as well as the water demanded by the different users. The water 

exploitation index (WEI) was considered as the indicator of criticality level of the water balance. For 

the soil use characterization, 14 cathegories of soil use were identified and mapped in both basins. It 

was concluded that irrigation demands the highest percentage of water and that pasture was the 

dominant land use class in both basins. The comparative analysis of the water explotation between 

the Itaúnas and Itapemirim River basins shows that the first one has already limited water use in some 

areas, while the second presents relative water comfort in its whole area. 

Palavras-Chave – Uso do solo, Demanda por água, Conflito pelo uso da água. 
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1  INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, com a intensificação das atividades antrópicas, de maneira não planejada, 

houve um aumento das pressões sobre os mananciais de água, impactando negativamente o meio 

ambiente e os recursos hídricos (Santos et al., 2010) e potencializando o surgimento de conflitos pelo 

uso da água. 

A disponibilidade da água em uma bacia hidrográfica depende da variabilidade interanual do 

clima associada às interferências locais. Nesse aspecto, é importante avaliar a qualidade e quantidade 

da água, bem como a sua situação de vulnerabilidade frente às atividades antrópicas, visando a 

importância da gestão dos recursos hídricos no que se refere ao seu gerenciamento, uso e conservação 

(Santi et al., 2012) 

O processo de fragmentação florestal é uma das consequências dessas atividades antrópicas. 

Ele exerce influência direta no escoamento e aporte de sedimentos nos leitos dos mananciais, podendo 

causar erosão, degradação do solo e o desequilíbrio do clima, afetando, assim, a disponibilidade dos 

recursos hídricos, em quantidade e qualidade (Porto e Porto, 2008). Com isso, torna-se essencial para 

a gestão dos recursos hídricos a compreensão e a espacialização das diferentes tipologias e atividades 

econômicas existentes na bacia hidrográfica, tendo em vista um planejamento territorial que 

proporcione a compatibilização da produção de bens e serviços, com o menor impacto sobre os solos 

e os recursos hídricos (Lima, 2008).  

No Estado do Espírito Santo, de acordo com a SEAMA (2018), os remanescentes florestais de 

Mata Atlântica correspondem a apenas 15,9% da área total do estado e o uso do solo de maior 

dominância é a pastagem. Segundo Zigomar e Alves (2003), áreas ocupadas por pastagens acarretam 

redução da infiltração da água no solo, maior resistência do solo à penetração e uma menor 

condutividade hidráulica, condições desfavoráveis para a manutenção da quantidade de água. 

Além do baixo percentual de remanescentes florestais e da dominância das pastagens, o Espírito 

Santo tem passado, desde 2015, por um período de estiagem, levando parte do território à condição 

de déficit hídrico. Essa condição ficou mais destacada na região Norte do estado quando comparada 

à região Sul. 

Desta forma, o presente trabalho pretende apresentar uma avaliação comparativa do 

comprometimento hídrico nas bacias hidrográficas do rio Itaúnas e do rio Itapemirim, localizadas, 

respectivamente, no norte e no sul do Estado do Espírito Santo, além de evidenciar os principais fatores 

que interferem nesse comprometimento.  
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2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo  

A Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas localiza-se majoritariamente na região Norte do Estado do 

Espírito Santo e possui área de drenagem de aproximadamente 4.428 km², a qual abrange três estados: 

Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo – sendo que neste último se encontra 90% da área da bacia. No 

território delimitado pela bacia estima-se haver uma população de 241.916 habitantes.  Nessa região, 

a precipitação média anual oscila de 942 mm/ano a 1.337 mm/ano, com valor médio de 

aproximadamente 1.110 mm/ano.  

Por outro lado, a Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim se localiza na região Sul do Estado do 

Espírito Santo, possui uma área de drenagem em torno de 6.181 km² e uma população estimada de 

cerca de 522.932 habitantes. Nessa bacia, a precipitação oscila de 919 mm/ano (na região costeira) a 

1.733 mm/ano, apresentando valor médio de 1.320 mm/ano. 

Quando se compara à média de precipitação anual para o Estado do Espírito Santo (1.219 

mm/ano), observa-se uma baixa incidência de chuva na bacia do Rio Itaúnas, ocasionada, 

principalmente, pelas características típicas do semiárido presentes nessa região. Em contrapartida, a 

precipitação média anual verificada na Bacia do Rio Itapemirim é maior que a média estadual. 

Nas figuras 1 e 2 são apresentadas as localizações das bacias hidrográficas do rio Itaúnas e do 

rio Itapemirim, com suas respectivas divisões em unidades de planejamento (UPs). Essas UPs, que 

foram instituídas no âmbito da elaboração do Plano de Recursos Hídricos das respectivas bacias, são 

porções do território que possuem identidade regional mais homogênea, de acordo com os aspectos 

físicos, socioculturais, econômicos e políticos. As mesmas foram definidas em conjunto com os 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 
Figura 1 – Delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas e sua divisão em Unidades de 

Planejamento. 
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Figura 2 – Delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim e sua divisão em Unidades de 

Planejamento. 
 

2.2 Caracterização do uso e ocupação do solo 

A fim de subsidiar a discussão do impacto das atividades antrópicas no território sobre os 

recursos hídricos, foi realizado o mapeamento de uso e ocupação do solo nas regiões estudadas. Para 

a caracterização do uso do solo das bacias hidrográficas foram utilizados dados obtidos junto ao 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA) referentes aos 

levantamentos de uso e ocupação do solo extraídos dos ortofotomosaicos executados entre os anos 

de 2007/2008 e 2012, ambos na resolução de 1 metro, compatível com a escala 1:15.000.  

Foram identificadas e mapeadas 14 categorias de uso do solo, sendo: área edificada, mineração, 

cultivo agrícola, silvicultura, pastagem, área florestal, restinga, manguezal, corpo d’agua, área 

alagada, afloramento rochoso, dunas e praias, solo exposto e outros. 

As categorias de uso do solo foram agrupadas em classes maiores, a fim de subsidiar a discussão 

sobre o grau de antropização da bacia hidrográfica. Definiu-se como sistema antropizado o conjunto 

das áreas agrícolas (cultivo agrícola, silvicultura, pastagem) e não agrícolas (áreas edificadas e 

mineração). Em contrapartida o sistema natural foi definido como aquele em que há a presença de 

vegetação natural (área florestal, restinga e manguezal), corpo d’agua e área alagada, além de 

afloramento rochoso, dunas e praias. 

2.3 Balanço hídrico  

O balanço hídrico, calculado por Unidade de Planejamento, corresponde à razão entre a 

demanda de água requerida pelos setores usuários de água existentes nesse território e a vazão 

disponível na foz da UP. Esse balanço entre oferta e demanda expressa o grau de comprometimento 
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hídrico da UP, bem como fornece indícios do potencial de conflito pelo uso da água entre os diversos 

setores. 

A análise comparativa da razão entre disponibilidade hídrica superficial e a demanda dos usos 

consuntivos é facilitada ao se recorrer a indicadores de referência definidos na literatura. Valores 

elevados destes indicadores indicam situações em que a demanda é da mesma ordem de grandeza que 

a disponibilidade de água, o que significa que há um risco elevado de não ser possível satisfazer os 

usos múltiplos da água.  

Para tanto, utilizou-se o índice de retirada de água ou water exploitation index (WEI) como 

indicador, o qual corresponde à razão entre a vazão de retirada total dos usos consuntivos e a vazão 

média de longo termo (QMLT). Esse índice é recomendado pela Organização das Nações Unidas – 

ONU (ANA, 2007). 

2.3.1 Disponibilidade hídrica 

A disponibilidade hídrica foi caracterizada em função da vazão média de longo termo (QMLT), 

estimada nas UPs das Bacias Hidrográficas do rio Itaúnas e do rio Itapemirim através da aplicação de 

equações de regionalização de vazões propostas pela Nota Técnica SUORE/GRH/IEMA Nº 

007/2013, referentes à região hidrologicamente homogênea na qual cada bacia  se encontra.  

2.3.2 Demanda dos usos consuntivos 

A estimativa da demanda dos usos da água nas bacias hidrográficas do rio Itaúnas e do rio 

Itapemirim foi feita para os principais usos consuntivos identificados na região, os quais são: 

irrigação, criação animal, abastecimento humano e industrial. 

2.3.2.1 Irrigação 

A metodologia empregada para estimar a demanda de água para irrigação foi semelhante à 

adotada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no trabalho “Estimativas das vazões para 

as Atividades de Uso Consuntivo da Água em Bacias do Sistema Interligado – SIN” (ONS, 2005). 

Nesse trabalho, o método empregado foi a estimativa da lâmina bruta de irrigação. 

Utilizou-se como fonte de informação o relatório de área colhida fornecida pelo Instituto 

Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER). No referido relatório estão 

disponibilizados os valores de áreas totais irrigadas de diversos tipos de cultivos, por município, para 

o ano de 2016. A distribuição das áreas irrigadas de cada cultura por UP foi obtida pelo produto entre 
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a área total irrigada, por cultivo, de cada município e o percentual de área municipal inserida em cada 

uma das UPs. 

2.3.2.2 Criação Animal 

Para estimativa da demanda destinada à criação animal adotou-se a metodologia preconizada 

no trabalho ONS (2005). No entanto, para estimar o número de rebanho presente em cada UP foi 

realizado o produto entre o efetivo pecuário dos munícipios compreendidos em cada bacia, obtidos 

do IBGE Cidades 2015, e o percentual de área municipal inserida em cada uma das UPs.  

2.3.2.3 Abastecimento Humano 

Para a estimativa da demanda para abastecimento humano também se adotou a metodologia 

preconizada pelo ONS (2005). Para isso, admitiu-se que a população está dividida em urbana e rural 

e que a população apresentada por UP corresponde aos valores estimados a partir de projeção 

populacional para o ano de 2017 através do método AiBi – utilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

2.3.2.4 Abastecimento Industrial 

Para determinar a demanda de captação de água para a finalidade de abastecimento industrial 

superficial foram consideradas as vazões outorgadas pela Agência Estadual de Recursos Hídricos 

(AGERH). Também foram contabilizadas as vazões cadastradas como de uso insignificante. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A análise dos principais usos consuntivos identificados nas Bacias Hidrográficas do Rio Itaúnas 

e do Rio Itapemirim, em termos da vazão de retirada, demonstram que a maior demanda de água na 

bacia do Rio Itaúnas é para a irrigação com vazão de 14,5 m³/s, o que equivale a 90,5% da água 

requerida em toda bacia. Por outro lado, na bacia do Rio Itapemirim o setor da irrigação apresenta 

uma demanda de 2,56 m³/s, valor muito menor do que o observado na bacia do rio Itaúnas, - 

correspondendo a 39,1% do total de água demandada pela bacia, seguido do setor industrial, com 

1,78m³/s (27,2%), conforme exposto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Vazão de retirada e percentual de demanda dos principais usos consuntivos identificados na bacia 

Hidrográfica do Rio Itaúnas e Rio Itapemirim. 

Uso consuntivo 
 Rio Itaúnas Rio Itapemirim 

Vazão de retirada (m³/s) % Vazão de retirada (m³/s) % 

Abastecimento Humano 0,38 2,4 1,77 27,1 

Criação Animal 0,41 2,5 0,42 6,5 

Irrigação 14,5 90,5 2,56 39,1 

Industrial 0,74 4,6 1,78 27,2 

Total 16,03 100 6,53 100 
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De acordo com o Índice de Retirada de Água, a avaliação do comprometimento hídrico da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itaúnas, demonstra que há duas UPs em situação excelente, sendo elas: UPs 

Baixo Rio Itaúnas (3,5%) e Foz do Rio Itaúnas (0,8%), ou seja, indicando que pouca ou nenhuma 

atividade de gerenciamento é necessária nessas regiões. No entanto, a situação se mostrou 

preocupante nas UPs localizadas na porção norte da bacia: UPs Alto Rio Itaúnas (19,8%) e Médio 

Rio Itaúnas (8,6%) e a atividade de gerenciamento é indispensável. Nas UPs Rio do Sul (68,6%) e 

Rio Itauninhas (133,2%), a situação apresentada é muito crítica, o que faz com que haja a necessidade 

de uma intensa atividade de gerenciamento, além da implementação de medidas estruturais. 

Já a Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, em relação ao Índice de Retirada de Água, apresenta 

situação excelente para a maior parte das UPs, com exceção da UP Rio Castelo e UP Rio Muqui, nos 

quais o índice apontou uma situação confortável. Esse cenário de comprometimento hídrico fornece 

indícios de que essa bacia requer pouca atividade de gerenciamento, podendo ocorrer necessidade de 

gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimentos prioritários. 

Na Figura 3 e na Figura 4 são apresentados os resultados do balanço hídrico superficial nas 

Bacias Hidrográficas do Rio Itaúnas e do Rio Itapemirim, respectivamente. 

 
Figura 3: Balanço Hídrico na Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas, por Unidade de Planejamento. 
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Figura 4: Balanço Hídrico na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, por Unidade de Planejamento. 

 

Nesse contexto, ressalta-se que a situação preocupante e muito crítica apresentada nas UPs da 

Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas deve-se, majoritariamente, à elevada demanda de água para fins 

de irrigação, frente à baixa disponibilidade hídrica apresentada por esta bacia, decorrente 

principalmente da localização geográfica e o clima com características de semi-árido. 

Além disso, essa situação é agravada devido ao fato dessas UPs apresentarem elevado 

percentual de área coberta por usos antrópicos do solo (Figura 3), o que pode potencializar o déficit 

no balanço hídrico regional. Dos usos antrópicos, cabe destacar o elevado percentual das pastagens, 

com cerca de 50% de ocupação do território da bacia. Essa atividade, caso não manejada de acordo 

com práticas conservacionistas, tende a compactar os solos, potencializando os processos erosivos e 

o carreamento de sedimentos aos cursos d’água. De forma complementar, as outras tipologias de uso 

do solo que merecem destaque na bacia são os cultivos agrícolas (20,4%), a silvicultura (12,6%) e 

minoritariamente, com apenas 9,5% a área florestal remanescente. 

No entanto, o diferente cenário observado na bacia hidrográfica do rio Itapemirim, comparado 

ao do rio Itaúnas, demonstra uma sinergia de fatores que favorecem o conforto hídrico: apresenta  

regime pluviométrico acima da média estadual, o que favorece o maior saldo hídrico dessa região, 

além de menor demanda de água para a irrigação, uma vez que o regime pluviométrico favorável é 

responsável por diminuir a pressão sobre o uso dos recursos hídricos para fins agrícolas. 

Adicionalmente, um maior percentual de área florestal remanescente (21,4%), se comparado à bacia 

do rio Itaúnas, fornece indícios de que os serviços ecossistêmicos oferecidos pela cobertura vegetal 

na bacia hidrográfica do rio Itapemirim podem ser um fator de atenuação a possíveis conflitos futuros 

pelo uso da água. As outras tipologias de uso do solo presentes com destaque na bacia do rio 

Itapemirim são pastagens (46,6% da área da bacia), cultivos agrícolas (16,9%) e a silvicultura (4,3%). 
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Figura 3: Uso do solo na Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas. 

 

 
Figura 4: Uso do solo na Bacia Hidrográfica do rio Itapemirim. 

 

3 CONCLUSÃO 

Conclui-se que a situação hídrica na Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas requer atenção, 

principalmente nas UPs Rio do Sul e Rio Itauninhas, onde o cenário já é muito crítico. Atualmente, 

verifica-se que há limitação dos usos diversos dos recursos hídricos existentes nessas Unidades de 

Planejamento. Por outro lado, a Bacia Hidrográfica do rio Itapemirim apresenta situação excelente a 

confortável nas suas Unidades de Planejamento. Portanto, observa-se que a diferença nos cenários do 

comprometimento hídrico entre as bacias analisadas deve-se à soma das condições climatológicas 

desfavoráveis, ao alto percentual de área antropizada (84,7% da área total), além da forte pressão 

sobre os recursos hídricos ocasionada principalmente pelo setor de irrigação na bacia do rio Itaúnas, 
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se comparada a bacia do rio Itapemirim. Assim, esse panorama explica, em parte, a diferença do 

potencial de conflito pelo uso da água entre essas bacias hidrográficas. 
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