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Resumo. O Rio São Mateus (RSM) é a principal fonte de abastecimento da cidade de São Mateus-ES, 

contudo nos períodos de seca a vazão do rio é significativamente reduzida, o que permitiu o avanço atípico 

da intrusão salina (IS) pelo estuário do RSM o que impede a captação de água. A possibilidade de garantir 

o abastecimento da população mediante a construção de uma barragem num dos cursos d’água no entorno 
da cidade é avaliada neste estudo. Constatou-se que a baixa disponibilidade hídrica do Rio Abissínia é 

insuficiente frente a demanda municipal. Contudo a regularização de menos de 40% da vazão média do 

Córrego Bamburral, com um reservatório de 7,0 hm3, é capaz de prover a vazão necessária para o 

abastecimento municipal ao considerar a demanda projetada para o ano de 2050 (Qreg de 250 L/s). Tal 

proposta está em linha com as recomendações do Plano Estadual de Recursos Hídricos para melhorar o 

abastecimento municipal por meio de investimentos em infraestrutura para preservação hídrica. 
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Introdução 

A região norte do Espírito Santo (ES) é periodicamente afetada por secas prolongadas devido a irregularidade do 
regime de chuvas (Alvalá et al., 2019; Favero et al., 2020), o que reduz a vazão de seus rios, e a descarga nos estuários 

(Molisani et al., 2006; Marengo et al., 2017). Segundo Puppin et al. (2019), a região norte do ES apresenta a menor 

disponibilidade hídrica do estado e grande dificuldade para atender às demandas agropecuária e urbana. O que têm gerado 

conflitos pela água (Loss et al., 2019; Novais et al. 2019), em oposição a Política Estadual de Recursos Hídricos que 

prevê sua gestão e uso compartilhados (Espírito Santo, 2014) 

O Rio São Mateus (RSM) é o principal manancial de abastecimento para os mais de 130 mil habitantes da cidade de 

São Mateus-ES (IBGE, 2019; Cotta et al., 2020). Em seu baixo curso (entre a foz e a cidade,) o rio caracteriza-se pela 

ocorrência de processos flúvio-marinhos que permitem o avanço da intrusão salina (IS), uma vez que seu estuário está 

sujeito às marés oceânicas (Vale & Ross, 2011). 

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus a IS é agravada durante a maré cheia e em 

períodos de estiagem severa, como ocorrido entre 2015 e 2017, com índices pluviométricos de 25 a 50% inferiores à 

média histórica (Ramos et al., 2016; Alvalá et al., 2019). Tal fato implicou numa significativa redução na vazão do RSM, 
ao ponto de inviabilizar a captação para abastecimento público devido ao avanço da IS até o ponto da captação municipal 

(Rede Gazeta, 2017). No estudo de Cotta & Jesus (2021) foi demonstrado que a água captada apresentava níveis de cloreto 

de até 13.000 mg/L e se mantinham por longos períodos acima de 250 mg/L em conflito com o estabelecido pela Portaria 

2.914 914 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011). O que levou ao racionamento no abastecimento e à decertação de estado 

de calamidade pública (Decreto Nº 8.839, 2017). As mesmas dificuldades para o abastecimento municipal se repetiram 

2020 (Decreto Nº 11.806, 2020). 

Considerando a dificuldade de abastecimento público em São Mateus este estudo objetiva apontar um local para a 

construção e o tamanho de um reservatório capaz de atender a demanda hídrica municipal projetada para 2050. 

 

Área do estudo, materiais e métodos 

A bacia hidrográfica do Rio São Mateus (Fig. 1) possui 13,5 mil km2. O rio principal é formado pelos braços Norte e 
Sul, respectivamente, o Rio Cotaxé com 244 km de extensão, e o Cricaré de 188 km, cujas nascentes em Minas Gerais 

estão a cerca de 1000 m de altitude. A confluência dos braços ocorre no baixo curso da bacia, onde passa a se chamar Rio 

São Mateus. Em seus braços, ou em seu curso principal, o rio não possui barragens para regularização de vazão (ANA, 

2010), apesar de propostas já terem sido formuladas (Acquatool, 2009). 
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Figura 1. Bacia hidrográfica do RSM com destaque para captação municipal, próxima da sede do município, e principais 

cursos d’água do trecho próximo à cidade de São Mateus-ES. 

A sub-bacia do córrego Bamburral (109 km2) tem ampla ocupação agrícola e dezenas de pequenos reservatórios para 
armazenar água para irrigação. No trecho próximo à cidade o Rio Abissínia recebe a maior parte dos efluentes domésticos 

municipais, o que representa cerca de 70% de sua descarga no RSM (Cotta et al., 2017), e impede seu aproveitamento 

para abastecimento público. 

Os registros da estação fluviométrica Boca da Vala (de 01/09/1974 a 23/12/2020) foram obtidos no site do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia), e processados no software SisCaH 1.0 (Sistema Computacional para Análises 

Hidrológicas), conforme Tormentino et al. (2009). Verificou-se que a bacia apresenta vazão específica (Qs) de 6,0 

L/(km2.s), vazão média de 71,5 m3/s e vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de recorrência (Q7,10) de 

3,5 m3/s. Na média, a sazonalidade natural do Rio São Mateus concentra 32% da descarga em dezembro e janeiro, e 

apenas 11% no trimestre seco crítico entre agosto e outubro. Com destaque para o intervalo 2015-2020, no qual a vazão 

média manteve-se 50% abaixo da média, devido ao baixo volume de chuvas na bacia. O que trouxe sérios problemas para 

o abastecimento público, devido à maior extensão da IS nos períodos de seca. 

A avaliação da disponibilidade hídrica das sub-bacias no entorno da cidade (Rio Abissínia e Córrego Bambual) foi 
feita considerando-se a vazão média estimada com a função de regionalização (Qmédia = 0,00730xA0,9784, com A em km2), 

estabelecida Cotta & Jesus (2021), e a área de drenagem de cada porção das sub-bacias passíevis de barramento e sem 

despejo de efluentes. Enquanto a área de contribuição de um reservatório no Rio Abissínia (35,6 km2), à montante da 

cidade, proveria uma vazão média de apenas 240 L/s, a qual é insuficiente para o abastecimento público. A área de 

contribuição no Córrego Bamburral (102,5 km2) oferece uma disponibilidade hídrica de 690 L/s, a qual é capaz de atender 

a demanda do município. O local da barragem foi escolhido ao considerar a proximidade com a sede da cidade e a 

identificação de um ponto estreito na calha do Córrego Bamburral. 

O SisCaH 1.0 foi também utilizado para estimar o volume de um reservatório no Córrego Bamburral capaz de prover 

uma determinada vazão regularizada (Qreg), conforme a metodologia de “diferenças acumuladas” entre as vazões afluentes 

e as vazões regularizadas (Tucci, 2012; Paiva & Paiva, 2016). As vazões afluentes foram calculadas ponderando-se os 

registros da estação Boca da Vala pela área de contribuição do reservatório (102,5 km2) e área de drenagem da estação 
(11.973 km2). Assim para gerar as séries de vazão do Córrego Bamburral multiplicou-se os registros diários de vazão da 

estação Boca da Vala pelo fator (102,5/11.973 =0,00856), isto é, fez uma estimativa proporcional à área de drenagem. 

Isto teve de ser feito, pois não há registros de medição de vazão para o Córrego Bamburral. 

No presente estudo, a determinação do volume de armazenamento objetivou garantir uma Qreg suficiente para o 

abastecimento da população de São Mateus projetada para 30 anos. Atualmente a captação média é de 200 L/s e projeta-

se que em 2050 seja de 250 L/s (SAAE-São Mateus), assim a Qreg = 250 L/s. 

Os mapas de localização e cálculos de áreas alagadas, para diferentes cotas de inundação pelo reservatório, foram 

produzidos com o software QGIS (QGIS.org 2021) utilizando o modelo digital de elevação (MDE) disponível no sítio 

Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA, 2020).  

 

Resultados e discussão 
As vazões médias mensais do Rio São Mateus e a projeção destas para gerar as vazões estimadas para um reservatório 

no Córrego Bamburral são apresentadas da Figura 2. 
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Figura 2. Vazões médias mensais para o Rio São Mateus (RSM) e a projeção das vazões do Córrego Bamburral de 

modo proporcional à área de drenagem para o reservatório.  

 

 Com a série de vazões projetadas para o Córrego Bamburral o software SisCaH 1.0 foi utilizado para calcular a 
relação entre o volume do reservatório e a vazão por este regularizada (Tab. 2). Foi considera uma taxa de evaporação de 

3 mm/dia (Cotta et al., 2020), o que para 2/3 de um lago de 1,09 km2 (Paiva & Paiva, 2016) implica em perdas de 6 L/s 

por evaporação. 

Tabela 2. Relação entre vazão regularizada (Qreg) e volume do reservatório 

(Qreg/Qmédia)x100 Qreg (L/s) Vol. do Reservatório (𝐱𝟏𝟎𝟔 𝐦𝟑) 

5 31 0,3 

10 66 1,0 

15 101 1,7 

20 135 2,4 

25 170 3,2 
30 205 4,0 

35 239 5,4 

40 274 8,6 

 

Um reservatório de 0,3x106 m3 (0,3 hm3) é capaz de prover uma Qreg  de 31 m3/s, a qual equivale a 5,0% da vazão 

média (Qmédia), Tabela 2. Já reservatórios de 5,4 e 8,6 hm3, proveem Qreg de 239 e 274 L/s. Um reservatório com volume 

útil de 7,0 hm3 é indicado como capaz de prover a vazão regularizada desejada (Qreg ≈ 250 L/s), figura 3. 

 

 
Figura 3. Relação vazão regularizada e volume do reservatório, com destaque para o volume capaz de prover a vazão 

necessária para o abastecimento municipal.  

 



4 
 

Como software QGIS realizou-se o processamento do modelo digital do terreno de modo gerar a bacia de contribuição 

do reservatório e a área alagada para o ponto escolhido para o barramento no Córrego Bamburrral, figura 4. Para a cota 
de inundação de 8,5 m, é obtido gerar um reservatório com 7,05 hm3 e um lago de 1,09 km2. O ponto da barragem foi 

definido ao considerar um local estrito na calha do curso d’água e que não acarretasse no alagamento da sede de 

propriedades rurais e que fosse próximo da área urbana do município para que o lago tenha apelo turístico e paisagístico.  

 
Figura 10. Representação da área alagada por um reservatório de 7,0 hm3 formado por um barramento de 8,5 m de altura 

no Córrego Bamburral. No destaque são representados a elevação do terreno, área de contribuição, rede de drenagem e o 

lago formado pelo barramento.  

 

A regularização da vazão do Córrego Bamburral com um reservatório de 7,0 hm3, de modo a prover a captação de 

uma vazão de 250 L/s, mesmo durante os períodos de seca, deve assim assegurar o abastecimento municipal. Contudo a 

construção do reservatório demanda uma série de estudos geotécnico, hidrológico e sedimentológico aprofundados, além 

de avaliações de viabilidade financeira e socioambiental, o que está além do escopo desta proposta. Por fim, destaca-se 

que o PERH-ES reconhece a necessidade de investimentos para construção de reservatórios de regularização de vazões 

para usos múltiplos (AGERH, 2018b).  
 

5 Conclusões 

A construção de uma barragem no Córrego Bamburral para viabilizar a captação de 250 L/s, o que representa 

aprox. 40% das vazões afluentes estimadas para um reservatório de 7,0 hm3 é apresentada como a melhor alternativa para 

suprir a demanda relativa ao abastecimento público de São Mateus-ES 
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