
As Bacias Hidrográficas dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu 
  
  
O Espírito Santo possui 12 bacias hidrográficas que desempenham o papel da manutenção da 
vida e da economia do Município de Vitória e do Espírito Santo. 
  
O Censo 2000 (IBGE) contabilizou 3.093.171 habitantes para o Espírito Santo. Destes, 
1.509.496 fazem parte da região abrangida por duas das mais importantes bacias hidrográficas: 
as dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu. Ambas banham 10 municípios da Grande Vitória e da 
região centro-serrana e mantêm estreita dependência ambiental, social e econômica dos seus 
afluente e contribuintes. Os municípios pertencentes aos territórios das referidas bacias são: 
Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 
  
As bacias hidrográficas dos rios Santa Maria e Jucu abastecem quase 50% da população do 
Espírito Santo, além servir de insumo para indústrias de grande porte e pólos industriais e 
irrigação para o setor agropecuário, especialmente para a produção de hortifrutigranjeiros, uma 
das economias mais importantes da região serrana. Esses dados demonstram a imensa gama de 
serviços ambientais que geram vida e mantém a vida e a riqueza das mais importantes regiões do 
Espírito Santo. 
  
Entretanto, a região de abrangência das bacias sofre intenso processo de desmatamento das áreas 
de nascentes e de recarga de aqüíferos, redução drástica de mata ciliar, uso excessivo e 
degradador dos recursos hídricos, falta ou insuficiência de saneamento básico, gestão incompleta 
ou incipiente dos recursos hídricos e pouco envolvimento da sociedade na gestão e na 
conservação dos recursos naturais. Todos esses fatores comprometem de maneira preocupante o 
abastecimento dos mananciais de água das populações urbanas e rurais da Grande Vitória e de 
grande parte da economia do ES. 
  
  
Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria 
  
A bacia do rio Santa Maria da Vitória é limitada a leste pela baía de Vitória, ao Norte e a Oeste 
pelas bacias dos rios Reis Magos e Doce e ao Sul com a bacia do rio Jucu, com área de drenagem 
de cerca de 1800 km². Nasce aos 1.100 m de altitude, em Santa Maria de Jetibá e deságua na baía 
de Vitória, após percorrer 122 km. Ao longo dos afluentes se concentram importantes 
fragmentos florestais responsáveis pela proteção das nascentes, margens e solo, manutenção do 
micro clima e da biodiversidade. 
  
Bacia Hidrográfica do Rio Jucu 
  
As cabeceiras do rio Jucu estão situadas na Serra do Castelo, região serrana central do Estado do 
Espírito Santo. Antes de atingir sua foz, no município de Vila Velha, percorre uma extensão de 
227 km. Ao longo do percurso recebe afluentes em ambas as margens. A extensão total dos 
cursos d?água na bacia do rio Jucu é de 4.195 km. Possui uma área de drenagem de 
aproximadamente 2.220 km. 
  


