
Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória

DE OLHO NO RIO: DO PLANO AO MOP



O Brasil possui a maior disponibilidade de 
água doce do mundo, porém, a distribuição 
da água é desigual em seu território. Para 
que se mantenha a quantidade e qualidade 
de água necessárias é essencial entender 
a situação atual desse precioso recurso 
e o que pode acontecer no futuro caso 
continuemos a utilizar a água da mesma 
forma.

Para isso foi elaborado o Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Santa Maria da Vitória, o qual define ações 
para o gerenciamento da água na bacia, 
além de informações sobre planejamento, 
gestão, projetos, investimentos e ações 
de recuperação. O Plano, com todas 
as etapas e documentos, incluindo o 
Manual Operativo (MOp) completo, está 
disponível em  www.agerh.es.gov.br.

APRESENTAÇÃO
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Esse documento se constitui em um resumo e tem por objetivo apresentar, de forma simples 
e acessível, um roteiro para que os usuários, comunidades e consumidores de água possam 
compreender quais são as ações prioritárias, que deverão ser realizadas na Bacia Hidrográfica do 
Rio Santa Maria da Vitória para que se garanta o acesso e a qualidade da água na região.
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Cachoeira Véu de Noiva
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HIDROGRÁFICA 
DO RIO SANTA 
MARIA DA VITÓRIA

A Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da 
Vitória está localizada na região central do 
Estado do Espírito Santo. 

Possui área de drenagem de aproximadamente 
1.876 km² e abrange cinco municípios 
capixabas: Santa Maria de Jetibá e parte dos 
municípios de Cariacica, Santa Leopoldina, 
Serra e Vitória. Seus principais afluentes são 
os rios Possmoser, Claro, São Luiz, Bonito, 
da Prata, Mangaraí, Caramuru, Duas Bocas, 
Triunfo, Farinhas, Fumaça e São Miguel.
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Unidades de Planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória
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CONJUNTURA E 
PERSPECTIVAS
A Bacia Hidrográfica do Rio Santa 
Maria da Vitória, juntamente com a 
Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, são os 
principais mananciais utilizados para o 
abastecimento da Região Metropolitana 
da Grande Vitória (RMGV) e de alguns 
municípios da região serrana do Estado. 

A bacia é dotada de uma grande diversidade 
climática, devido à influência marítima 
e continental, e em função de seu relevo 
acidentado. Em sua maior parte apresenta 
clima tropical úmido com estação chuvosa 
no verão e seca no inverno. 

O balanço hídrico indica que a bacia 
se encontra em situação preocupante. 
Em termos de qualidade das águas, a 
condição é desfavorável, principalmente 
devido às cargas poluentes, domésticas 
e industriais, resultantes do grande 
contingente populacional, relacionado 
ainda, à ausência ou à ineficiência de 
coleta e tratamento de esgoto.

A Bacia Hidrográfica do Rio Santa 
Maria da Vitória, em alguns trechos, 
encontra-se com elevado índice 
de comprometimento hídrico e de 
qualidade da água.
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Disponibilidade Hídrica (Qmédia) da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória



Plano de Ações
O Plano apresenta horizonte temporal de 20 
anos e tem como objetivo central a melhoria 
do processo de gerenciamento de recursos 
hídricos na bacia. No Manual Operativo foram 
detalhadas algumas metas de curto prazo, que 
visam o fortalecimento do Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Sigerh/
ES), além de metas nas quais o Comitê de Bacia 
Hidrográfica (CBH) tem papel de articular e 
propulsionar ações para seu cumprimento.

Definição dos programas
Os programas elaborados no Plano de Recursos 
Hídricos têm a finalidade de solucionar os 
problemas identificados na bacia hidrográfica 
e apresentam uma estrutura com justificativas, 

objetivos, diretrizes, responsáveis, metas 
e principais ações para que os resultados 
esperados sejam alcançados. A seleção dos 
programas e metas foi realizada em conjunto com 
a sociedade durante o processo de elaboração 
do Plano.

Detalhamento das ações
Na versão completa do MOp, cada ação 
apresenta um fluxograma e fichas descritivas 
com um detalhamento em atividades, que, por 
sua vez, estão discriminadas em função dos 
atores responsáveis por sua execução. Cada 
ficha contém os procedimentos que devem ser 
realizados e o prazo para o cumprimento de 
cada atividade. O material pode ser acessado na 
íntegra em www.agerh.es.gov.br.
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CONSTRUÇÃO DO MANUAL OPERATIVO
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IMPLEMENTAÇÃO

RESPONSÁVEIS TRABALHANDO 
CONJUNTAMENTE PELO 

CUMPRIMENTO DAS METAS

ACOMPANHAMENTO

SOCIEDADE FISCALIZANDO O 
CUMPRIMENTO DAS METAS

AVANÇOS NA GESTÃO, 
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DOS RECURSOS HIDRÍCOS PARA 

FUTURAS GERAÇÕES

OBJETIVO

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

MANUAL OPERATIVO

NECESSIDADE DE GARANTIR 
DISPONIBILIDADE E QUALIDADE 

DOS RECURSOS HIDRICOS

DESAFIO



O MANUAL OPERATIVO
O Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória  
consiste em um documento complementar ao Plano que apresenta de forma objetiva os passos para se 
alcançar algumas metas definidas para serem colocadas em prática no curto prazo (4 anos).

Esse documento é destinado a toda sociedade e tem o objetivo de apresentar as ações que devem ser 
implantadas para garantir uma boa gestão da água na bacia.
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Programas e metas
A partir do Plano de Ações da Bacia 
Hidrográfica do Rio Santa Maria da 
Vitória foram selecionados 4 programas 
e 11 metas prioritárias.

Atores
Entre os atores responsáveis pela 
implementação das metas estão:
• Agência Estadual de Recursos Hídricos 

(Agerh);
• Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio  

Santa Maria da Vitória (CBH SMV);
• Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (Cerh);
• Prefeituras;
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (Seama);
• Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento e Pesca (Seag).
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PROGRAMAS
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GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS1

GESTÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2

GESTÃO DA 
OFERTA HÍDRICA3

GESTÃO DAS 
DEMANDAS HÍDRICAS 4



PROGRAMAS E METAS
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META: Apoio ao Comitê de bacia hidrográfica com o 
fortalecimento das suas atribuições legais
Implementar medidas de apoio institucional ao CBH e 
fortalecer as suas atribuições legais junto ao processo 
de planejamento da Bacia, viabilizando infraestrutura 
física, técnica, administrativa e financeira para o CBH e 
consolidando os instrumentos de gestão.
RESPONSÁVEIS: Agerh, CBH, Oscip e Agência de Bacia.

GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS1



META: Elaborar e implementar o Plano de 
Comunicação e Mobilização social
Elaborar e implementar um Plano de Comunicação 
e Mobilização social permanente com objetivo de 
conscientizar e potencializar a participação social 
na gestão de recursos hídricos, possibilitando a 
transparência na tomada de decisão e permitindo 
a fiscalização das ações por parte da sociedade.
RESPONSÁVEIS: Agerh, CBH e Câmara Técnica 
de Comunicação e Mobilização social e Serviço 
Especializado.

META: Implementação da Cobrança pelo Uso dos 
Recursos Hídricos
Discutir diretrizes e valores, aprovar mecanismos 
de Cobrança e, posteriormente, encaminhar 
a deliberação ao Cerh/ES para homologação, 
visando subsidiar financeiramente a execução 
de parte das ações do PRH e a implantação da 
Agência de Bacia.
RESPONSÁVEIS: CBH, Câmara Técnica, Agerh e 
Cerh/ES

META: Criação e implantação de um sistema de 
gerenciamento das ações do Plano
Implementar sistema de gerenciamento para o 
monitoramento, a avaliação da efetividade das 
ações e da destinação dos recursos aplicados, 
possibilitando maior transparência na tomada de 
decisões, além de permitir ajustes e revisões.
RESPONSÁVEIS: Agerh e CBH.

META: Educação Ambiental transversal a todos 
os programas
Desenvolver e implantar um Programa de Educação 
Ambiental contínuo e transversal com enfoque no 
melhor uso dos recursos hídricos e na difusão dos 
fundamentos da gestão ambiental para todos os 
usuários dos recursos hídricos. 
RESPONSÁVEIS: CBH, Grupo de Trabalho de 
Educação Ambiental, Agerh, Iema e Sedu.

Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória
Foto: Rodrigo de Macêdo Mello



v

META: Integração dos programas de 
Compensação por serviços ambientais ao 
sistema de gestão de recursos hídricos
Contribuir para a conservação e recuperação de 
áreas de recargas na bacia, através da integração 
do Programa Estadual de Compensação por 
Serviços Ambientais - Reflorestar com as ações do 
PRH, possibilitando a maximização de recursos e a 
integração de áreas a serem recuperadas.
RESPONSÁVEIS: CBH, Agerh e Seama/Reflorestar, 
GT de Comunicação e Mobilização, Associação de 
Produtores Rurais e Prefeituras.

META: Elaborar proposta de atualização do 
Plano de Ações
Atualizar Plano de Ação do Plano de Recursos 
Hídricos a partir do monitoramento dos Programas 
e ações implantados de acordo com o horizonte de 
planejamento pactuado, permitindo a adoção de 
estratégias mais eficientes.
RESPONSÁVEIS: CBH, Câmara Técnica de 
Acompanhamento do Plano (CTAP), Agerh e 
Serviço Especializado.

META: Orientação aos planos municipais 
de saneamento quanto ao atendimento do 
Enquadramento
Estabelecer mecanismos de adequação e integração 
dos Planos Municipais de Saneamento com o 
Enquadramento, através da produção de material 
de divulgação e cartilhas informativas, com objetivo 
de melhorar a qualidade dos corpos d’água.
RESPONSÁVEIS: CBH, Poderes Executivos e 
Legislativos Municipais, Agerh, Operadoras de 
saneamento e Iema.

META:  Informação e fomento para racionalização 
do uso da água no meio rural e urbano
Divulgar informações, por meio de campanhas, 
para estimular a implantação de medidas de 
racionalização, visando uso de tecnologias de 
redução de consumo de água e consequente 
redução da demanda de água dos principais usos 
da bacia.
RESPONSÁVEIS: CBH, Grupo de Trabalho, Iema, 
Associação de Produtores, Findes e Grupo de 
Trabalho de Comunicação Ambiental.

GESTÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2



META: Proteção e recuperação de áreas 
estratégicas para a disponibilidade hídrica
Implementar medidas de proteção e recuperação de 
áreas estratégicas para o aumento da disponibilidade 
hídrica na bacia, como nas nascentes, em matas 
ciliares e em áreas de recargas.
RESPONSÁVEIS: CBH, Agerh, Seama/Reflorestar, 
Serviço Especializado e produtores rurais.

META: Estudo sobre redução de perdas no 
sistema de abastecimento em áreas urbanas e 
rurais
Elaborar estudo visando identificar volumes e 
fatores que influenciam as perdas de água no 
sistema de abastecimento, com foco na redução 
das demandas de água, possibilitando a setorização 
adequada da Bacia Hidrográfica para realização de 
obras e investimentos.
RESPONSÁVEIS: CBH, Agerh, Concessionárias de 
abastecimento público e Municípios.

GESTÃO DA 
OFERTA HÍDRICA3 GESTÃO DAS 

DEMANDAS HÍDRICAS 4
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Agência Estadual de Recursos 
Hídricos do Espírito Santo

A Agerh tem por finalidade 
executar a Política Estadual 
de Recursos Hídricos, regular 
o uso da água, promover a 
implementação e gestão de 
obras de infraestrutura hídrica e 
realizar o monitoramento do uso 
água. É integrante do Sistema 
de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Espírito Santo 
(Sigerh), sendo responsável 
pela Gestão da Água no Estado 
juntamente com a Seama e 
demais entes do Sigerh.

Comitês de Bacias 
Hidrográficas

Os CBHs são os gestores das 
bacias hidrográficas. São órgãos 
colegiados, com atribuições de 
caráter normativo, consultivo e 
deliberativo e integram o Sigerh. 
Possuem representantes do poder 
público, dos usuários de água e da 
sociedade civil organizada.

Agência Nacional 
de Águas

A ANA é responsável pela 
regulação, planejamento, aplicação 
da lei e monitoramento referente 
ao uso da água em todo território 
nacional, com exceção das águas 
de domínio estadual.

CONHEÇA OS ATORES 
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Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos

O Cerh é o órgão colegiado 
central do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Sigerh), auxiliando 
nas ações administrativas. É 
formado por representantes 
da sociedade civil organizada, 
do poder público e de usuários 
de água com igual número 
de cadeiras e de votos. Seu 
caráter é consultivo, deliberativo, 
normativo e recursal.

Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos

A Seama, órgão da administração 
direta do Governo do Estado e 
gestora das políticas públicas 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, é responsável pelo 
gerenciamento das ferramentas 
que propiciam a melhoria 
das condições ambientais e o 
desenvolvimento sustentável do 
Espírito Santo.

Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento

e Pesca

A Seag é responsável por 
promover, coordenar, orientar, 
estimular e regular as atividades 
agropecuárias, da pesca e da 
aquicultura no Espírito Santo.
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A água é um bem indispensável para a 
manutenção da vida. Sua gestão é coletiva 
e, por possuir diversos usos, é essencial que 
haja um compromisso de todos em garantir 
sua disponibilidade para as próximas 
gerações. 

Divulgar e conscientizar os usuários e 
consumidores a respeito das ações que 
estão sendo implementadas, bem como 
auxiliar os gestores e responsáveis por 
colocar em prática as ações do Plano de 
Recursos Hídricos é fundamental para que 
tenhamos água, em qualidade e quantidade, 
para as pessoas, para as atividades 
produtivas e para os ecossistemas.

CONCLUSÃO
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CRÉDITOS
O Manual Operativo (MOp) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória foi 
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com Seama, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes), a Secretaria de Estado de Saneamento, 
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