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APRESENTAÇÃO 

A Agência Estadual de Recursos Hídricos foi criada por meio da Lei 10.143, de 16 

de dezembro de 2013 e se constitui em uma autarquia vinculada à Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, composta por uma presidência e três 

diretorias: Diretoria Administrativa e Financeira - DAF, a Diretoria de Planejamento e 

Gestão Hídrica - DPH e a Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DIH, com as 

atribuições de órgão estadual gestor de recursos hídricos, responsável pela 

execução da também nova Política Estadual de Recursos Hídricos, a Lei 10.179, de 

17 de março de 2014 (DIO-ES de 18/03/2014), de forma integrada e participativa. 

Especificamente, a DAF é a área responsável pela operação de todo suporte 

administrativo necessário para o alcance de suas funções institucionais, bem como 

para o bom funcionamento da AGERH. A DPH possui como atribuição a implantação 

da Política de Recursos Hídricos e seus instrumentos de gestão: planos de recursos 

hídricos, enquadramento de corpos de água, outorga do direito de uso e cobrança 

pelo uso da água, sistema de informações, compensação em recursos hídricos e o 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDÁGUA.  

A DIH é a área com competência técnica voltada à concepção de barragens e outras 

estruturas de acumulação e distribuição de água bruta para atendimento aos usos 

múltiplos, por meios próprios ou de parceria.  

No âmbito do desenvolvimento socioeconômico do Estado, a água se constitui 

insumo indispensável no processo produtivo de diversas atividades no meio urbano 

e rural. Neste sentido, alguns estudos apontam para uma forte relação existente 

entre o índice de desenvolvimento de uma região, saúde e bem estar da população, 

associado a sua disponibilidade hídrica. Porém, a falta de um plano ordenado para o 

crescimento e principalmente de uso e ocupação do solo tem causado grandes 

prejuízos ambientais, sobretudo sobre os recursos hídricos, impactando em 

quantidade e em qualidade as águas das bacias hidrográficas capixabas. 

A fim de assegurar ao Estado do Espírito Santo e aos seus cidadãos condições de 

Segurança Hídrica, a AGERH desponta no cenário nacional dentro de uma filosofia 

e um arranjo institucional inovador que busca harmonizar as ações de Planejamento 

e Gestão com os investimentos em infraestrutura hídrica. 
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1.0 Planejamento em Recursos Hídricos 

De acordo com a Lei das Águas, a Lei Nº 9433/97, os planos de recursos hídricos 

são instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que funcionam como 

planos diretores de longo prazo, que visam a fundamentar e orientar a 

implementação desta Política e o gerenciamento da água, com horizonte de 

planejamento compatível com o período (ANA, 2014). 

Da mesma forma, no domínio estadual, os planos de recursos hídricos possuem a 

mesma função em relação à Política Estadual de Recursos Hídricos, e a AGERH, 

órgão gestor de recursos hídricos do Espírito Santo, deve promover a elaboração de 

estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado em obras e 

serviços de regularização de cursos d’água, de alocação e distribuição de água e de 

controle de poluição hídrica.  

O Plano de Recursos Hídricos, elaborado de forma participativa, diagnostica a 

situação atual da bacia e projeta cenários e tendências para o futuro. Como 

resultados, são estabelecidas uma série de ações para serem desenvolvidas a curto, 

médio e longo prazo, além de diretrizes e arranjos institucionais para garantir a 

sustentabilidade técnica, econômica e financeira de sua implementação. 

Outro instrumento dessa Política que está no âmbito do planejamento é o 

enquadramento dos corpos hídricos em classes, o qual estabelece a classe (nível de 

qualidade) a ser alcançada ou mantida num trecho de determinado corpo hídrico ao 

longo do tempo, e tem por objetivo assegurar às águas qualidade compatível com os 

usos mais restritivos a que foram destinadas e diminuir os custos de combate à 

poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. 

1.1. O Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento de corpos de água em 

classes de uso 

1.1.1. O Plano de Recursos Hídricos e o Enquadramento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Benevente 

A bacia do Rio Benevente foi a primeira entre as de domínio estadual a dar início à 

elaboração do Plano de Recursos Hídricos, por meio do Contrato Nº 042/2012, 

firmado entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e a 
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contratada Lume Estratégia Ambiental, em 05/12/2012, e depois transferido para a 

AGERH, por ocasião da sua criação pela Lei Nº 10.143, em 16/12/2013. 

O Plano de Recursos Hídricos nasceu de uma iniciativa do Comitê das Bacias 

Hidrográficas da Região do Rio Benevente (CBH Benevente) e da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), por meio do IEMA. 

Participam do processo de elaboração do plano, representantes de órgãos públicos, 

iniciativa privada, sindicatos, cooperativas, Organizações Não Governamentais 

(ONGs), associações comunitárias, instituições de ensino superior e de fomento ao 

turismo, consumidores industriais e comerciais, entre outros, representados ou não 

no comitê da bacia hidrográfica.  

Já foram realizadas diversas reuniões com o CBH Benevente, reuniões públicas e 

com setores da economia regional para discussão do tema. As sugestões dos 

participantes são consideradas durante toda a elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos e Enquadramento, o que garante a construção participativa desses 

instrumentos e da implementação da política de recursos hídricos no Estado. 

 

Figuras 1 e 2 - Processo participativo: discussão do Enquadramento. Lume, 2013. 

Para o diagnóstico, foram levantadas informações sobre a bacia hidrográfica através 

da análise das águas e o mapeamento dos principais usuários e sistemas de 

captação e distribuição. Também foi feito o levantamento socioeconômico dos 

municípios da bacia, das principais atividades desenvolvidas na região, do uso do 

solo, bem como da infraestrutura sanitária disponível, entre outros levantamentos. 
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Figura 3 - Pressão sobre os recursos hídricos na bacia do Rio Benevente. Fonte: Lume, 2013 

A etapa de elaboração do Enquadramento – que definiu os usos principais da água 

na bacia, estabelecendo o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao longo 

do tempo para atender às necessidades dos seus diferentes usuários, resultou em 

45 trechos propostos para enquadramento em 14 sub-bacias. A bacia do rio 

Benevente possui águas doces, salobras e salinas. Para a grande maioria dos 

trechos de águas doces foram propostas as classes 1 e 2. 

 

 

Figura 4 – Uso para recreação: Cachoeira de 
Matilde. Fonte: Lume, 2013. 

Figura 5 - Uso para irrigação.                                     
Fonte: Lume, 2013. 

Até a conclusão do Plano, prevista para o primeiro semestre de 2015, serão 

definidas as ações a serem executadas para atingir os objetivos propostos. Também 

nestas fases serão realizadas reuniões públicas para a apresentação dos resultados 

dos estudos, a saber, o Plano de Recursos Hídricos propriamente dito e o Programa 

de Efetivação do Enquadramento. 

As informações detalhadas do Plano podem ser encontradas no endereço 

eletrônico: http://www.lumeambiental.com.br/prhbenevente/ 
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1.1.2. O Plano e o Enquadramento das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Santa Maria da Vitória e Jucu 

O Plano das Bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu está em elaboração 

desde julho de 2013, por meio do Contrato Nº 020/2013, firmado entre a SEAMA e o 

Consórcio de empresas NIP S.A. (Espanha) e Profill (Brasil), dentro do Projeto 

Florestas para a Vida (FPV), com recursos do Banco Mundial, sendo que a 

fiscalização e acompanhamento técnicos do Contrato são realizados pela AGERH 

em conjunto com o IEMA. 

Esse Plano possui basicamente três fases: a fase A correspondente ao Diagnóstico, 

a B, que trata do processo de Enquadramento e prognóstico e a C que equivale ao 

Plano de Ações e Diretrizes para os outros instrumentos de gestão (Outorga e 

Cobrança), as quais têm sido desenvolvidas de forma participativa junto aos Comitês 

e à sociedade interessada das duas bacias.  

 

Figura 6 - Rio Jucu e sua foz na Barra do Jucu, Vila Velha. Fonte: PROFILL, 2013 

Para que o processo de mobilização na elaboração dos instrumentos ocorra de 

forma satisfatória, já foram realizadas reuniões com os Comitês e reuniões públicas 

para que fossem abordadas as seguintes atividades: (i) Validação do Diagnóstico, 

(ii) Pré-Enquadramento, (iii) Enquadramento, (iv) Discussões sobre as diretrizes de 

Outorga e (v) Diretrizes sobre Cobrança.  
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Estima-se que o Plano seja finalizado no primeiro semestre de 2015, uma vez que a 

se encontra em desenvolvimento a Fase C, ou seja, o Plano de Ações, com previsão 

de entrega do detalhamento a seguir: (i) Avaliação de custo das ações, (ii) estudo e  

definição de Modelos de Cobrança, (iii) avaliação do potencial de arrecadação, (iv) 

proposta de operacionalização, (v) estratégia de monitoramento e (vi) resumos da 

fase C e geral do Plano de Recursos Hídricos. 

 

Figura 7 – Pesca artesanal no manguezal na foz do Rio Santa Maria da Vitória, na baía de Vitória. 

Fonte: PROFILL, 2013 

As informações detalhadas do Plano podem ser encontradas no endereço 

eletrônico: http://www.jucusantamaria.com.br/. 

 

Figura 8: Imagem da tela do PC no acesso ao endereço eletrônico 
http://www.jucusantamaria.com.br/. Fonte: PROFILL, 2014.  

http://www.jucusantamaria.com.br/


14 
 

1.2. Os Comitês das Bacias Hidrográficas 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) são os órgãos de gerenciamento das 

bacias hidrográficas, sendo estes formados por representantes dos usuários, do 

poder público e sociedade civil organizada, que, na forma tripartite, garante a 

paridade nas suas representações.  

Fazem parte de importantes atribuições do Comitê no que tange aos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos: participar da elaboração do plano de recursos 

hídricos da bacia em que atuam, determinar diretrizes de Outorga, deliberar 

encaminhamentos sobre Cobrança, além de definir metas de qualidade para o 

Enquadramento dos trechos dos rios e corpos de água dessa bacia, entre outros. 

Assim, é importante que todas as bacias e regiões hidrográficas do Estado esteja 

sob a área de atuação de um comitê de bacia e, atualmente, os CBHs existentes no 

Estado são os mostrados na Figura 9, abaixo:  

 
 

Figura 9 – Comitês das Bacias Hidrográficas do Estado do Espírito Santo. Fonte: AGERH, 2014. 
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As áreas ainda não abrangidas pela gestão de comitês capixabas correspondem ao 

extremo sul do Estado, que é a bacia hidrográfica do Rio Itabapoana, federal; as 

regiões hidrográficas dos rios Guarapari e Aribiri e boa parte da área da porção 

capixaba do Rio Doce, tanto na porção do extremo oeste que faz fronteira com a 

bacia do Manhuaçu, em Minas Gerais, como nas áreas da Região Hidrográfica do 

Rio Barra Seca, na Foz do Rio Doce e nas áreas adjacentes e compreendidas entre 

os CBHs existentes Guandu, Santa Maria do Rio Doce e Rio São José.  

À exceção da área que faz fronteira com a bacia do Manhuaçu, todas as demais 

áreas da bacia do Rio Doce foram consideradas para fins de incorporação em 

comitês existentes ou de criação em um novo comitê, de modo que quase a 

totalidade das bacias afluentes ao Rio Doce na porção capixaba esteja sob a 

atuação de um comitê estadual, conforme a Figura 10: 

 
Figura 10 – Futuros CBHs – UGRH Doce – Resolução CERH 036/2012 

 

Para isso, foi encaminhada ao CERH a Nota Técnica DRH Nº01/2011 ao CERH, a 

qual foi amplamente discutida na Câmara Técnica de Planejamento – CTEP e com 

os Comitês e com a sociedade das bacias pertinentes. Essa discussão, ocorrida ao 

longo do ano de 2012, resultou na Resolução CERH 036/2012, e desde então, ao 

órgão gestor de recursos hídricos foi atribuída o compromisso de promover o 

cumprimento da Resolução, atividade esta que tem sido desenvolvida até então, 

com previsão de conclusão ao final de 2015, ou meados de 2016. 
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1.2.1. A Redefinição de áreas de atuação dos CBHs capixabas afluentes 

ao Rio Doce, conforme Resolução CERH 036/2012 

 A ampliação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José  

Tendo em vista a aprovação da Resolução CERH n° 36/2012 de dezembro de 2012, 

o CBH São José deliberou em 19 de fevereiro de 2013 pela criação do Grupo de 

Trabalho - GT para o planejamento e condução do Processo de Criação do CBH 

unificado das Bacias Hidrográficas da Margem Esquerda da Unidade de Gestão de 

Recursos Hídricos do Rio Doce/ES, e em 17/05/2013 ocorreu a reunião que planejou 

as etapas desse Processo.   

 As atividades consistiram em ações de mobilização e de articulação com os atores 

locais, elaboração de documentos e participação em diversos fóruns de discussão, e 

culminou na elaboração do Decreto de “criação” do Comitê ampliado, que passará a 

ser denominado CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce, já aprovado pelo CERH e 

analisado pela Procuradoria Geral do Estado. No momento, o Decreto aguarda os 

últimos trâmites para sua assinatura e publicação e, após essa etapa, o CBH 

Pontões e Lagoas, por meio de sua diretoria provisória, conduzirá o processo 

eleitoral com sua plenária ampliada.  

 
 Figura 11 – CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce – Resolução CERH 036/2012.  

Fonte: AGERH, 2014. 
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 A criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e da Foz do Rio 

Doce 

Este trabalho tem sido desenvolvido desde o início de 2013, como uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Jaguaré que, dentro do Programa de Desenvolvimento de 

Gestores Ambientais – PDGA, e contando com o apoio do órgão gestor de recursos 

hídricos, escreveu o projeto para criação do Comitê de Bacia Hidrográfica da Região 

do Rio Barra Seca.  

Como o Parecer Técnico que subsidiou a Resolução 036/2012, recomendou que 

fosse criado um Comitê para a Região do Rio Barra Seca, de forma que abarcasse 

todos os vazios institucionais existentes, a área proposta para abrangência desse 

Comitê se estende e inclui a região hidrográfica da foz do Rio Doce, na fronteira do 

Comitê Litoral Centro Norte. 

A partir do projeto e da criação do Pró Comitê, portanto, iniciaram as ações 

conjuntas com o órgão gestor de recursos hídricos para a criação do Comitê, que 

vão desde reuniões do Pró-Comitê com atores locais, até a elaboração do 

documento de bacia e da minuta de decreto de criação do Comitê e, atualmente, o 

Pró Comitê aguarda a aprovação do CERH e os demais encaminhamentos que 

resultem na criação desse Comitê. 

 

Figura 12 – Área e limites do CBH do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce – Resolução CERH 
036/2012. Fonte: AGERH, 2014   
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2.0 Monitoramento Hidrológico  

O monitoramento dos recursos hídricos consiste na observação, medição, 

processamento e previsão de dados hidrológicos para avaliação quantitativa dos 

mananciais e nas análises de amostras de água laboratoriais e de campo para 

determinação de sua qualidade.  

Os dados provenientes desse monitoramento servem como base para a avaliação 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a qual integrará informações 

relativas à caracterização física, climática, pluviométrica e hidrológica da bacia; à 

regionalização de vazões; ao balanço hídrico e à disponibilidade hídrica da bacia; à 

qualidade de água; ao transporte de sedimentos e à previsão de eventos 

hidrológicos críticos, com vistas a fornecer elementos para o macro planejamento de 

ações, a minimização de impactos decorrentes de eventos críticos e as tomadas de 

decisão para uma gestão efetiva e racional dos recursos hídricos. 

Objetivos 

 Subsidiar o uso racional e eficiente da água, dando suporte aos usuários e 

gestores de recursos hídricos, possibilitando a administração eficiente dos 

seus usos múltiplos, garantindo a oferta, a preservação e a conservação dos 

recursos hídricos estaduais. 

 Organizar um sistema de recepção, de armazenamento e de tratamento de 

dados, visando à formação de um banco de dados hidrológico e um sistema 

de alerta de eventos extremos; 

 Desenvolver e implementar rotinas para geração e disseminação de 

informações quali-quantitativas sobre recursos hídricos para o Estado do 

Espírito Santo. 

 Oferecer aos usuários, ao poder público e privado, à comunidade científica, e 

à população em geral, informações e produtos que orientem as tomadas de 

decisões nos âmbitos socioeconômicos e ambientais. 

2.1 Monitoramento Quantitativo de Águas Interiores 

O monitoramento quantitativo consistirá na operação de uma rede de estações 

pluviométricas e fluviométricas, localizadas estrategicamente nas principais bacias 
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hidrográficas do Espírito Santo, para realizar as medições das precipitações 

(pluviômetros automáticos) e das cotas dos rios (linígrafos automáticos), com 

posterior utilização nas curvas-chave para determinação das vazões dos mesmos.  

As estações que compõem a rede de monitoramento quantitativo são automáticas e 

registram os dados de chuva e cota de rios a cada quinze minutos (Figura 13). Estes 

dados são armazenados em um FTP para posterior divulgação. 

 

Figura 13 – Estação hidrológica de Alfredo Chaves. Fonte: AGERH, 2014 

Essa rede terá como finalidade a construção de séries históricas e alerta de eventos 

extremos que, parte sob a responsabilidade da AGERH e parte sob 

responsabilidade conjunta com a ANA, tem suas estações de monitoramento 

dispostas conforme os mapas mostrados nas Figura 14 e 15.  

A AGERH conta ainda com o apoio dos municípios que são contemplados por 

estações da rede que, em contrapartida, fornecem mão de obra e materiais para as 

instalações. Paralelamente, algumas destas estações serão instaladas por meio de 

terceirização, através de processo de licitação. 
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Figura 14 – Monitoramento quantitativo sob a responsabilidade da AGERH Fonte: AGERH, 2014 

 

Figura 15 – Monitoramento quantitativo sob a responsabilidade da AGERH compartilhada com a 
ANA. Fonte: AGERH, 2014 
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Além disso, a AGERH, na qualidade de órgão gestor dos recursos hídricos, 

articulada com a Agência Nacional de Águas – ANA, estabeleceu no mês de abril de 

2014 um Acordo de Cooperação Técnica – ACT para a implantação, na sua sede, 

de uma Sala de Situação. Esta Sala corresponde a um centro de gestão de eventos 

críticos que, por meio do acompanhamento das condições hidrológicas de alguns 

cursos hídricos do Estado, identifica possíveis ocorrências de eventos críticos, 

permitindo a adoção antecipada de medidas mitigadoras dos efeitos de secas e 

inundações, subsidiando os gestores na tomada de decisões estratégicas para o 

Estado. 

Por meio desse ACT, serão repassados a AGERH equipamentos para o 

funcionamento da Sala de Situação, bem como as estações hidrológicas da rede de 

alerta composta por 14 (catorze) pontos de monitoramento, além de capacitações da 

equipe do Estado para manutenção de todo o sistema. 

Foram iniciadas instalações dessas redes em alguns municípios como mostra o 

Quadro 01:  

Quadro 01 – Estações hidrológicas instaladas no território capixaba entre 2013 e 2014 

Nome da Estação Município Curso de água Nível Precipitação 

Barra do Batatal (AGERH) Alfredo 
Chaves 

Rio Batatal previsto operando 

Pontãozinho (AGERH) Castelo Rio Castelo previsto operando 

Marechal (AGERH) Marechal 
Floriano 

Rio Jucu Braço Sul previsto operando 

Itarana (AGERH) Itarana Rio Santa Joana previsto operando 

Ifes Barracão (AGERH) Santa 
Teresa* 

Rio Santa Maria do 
Rio Doce 

previsto previsto 

Conceição do Quinze 
(AGERH) 

Vila Pavão Rio Quinze de 
Novembro 

previsto operando 

Córrego do Galo (ANA) Domingos 
Martins 

Rio Jucu Braço 
Norte 

operando operando 

Fazenda Jucuruaba (ANA) Viana Rio Jucu operando operando 

Barra de São Gabriel 
(ANA) 

São Gabriel 
da Palha 

Rio São José operando operando 

Linhares Cais do Porto 
(ANA) 

Linhares Rio Doce operando operando 
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2.2 Monitoramento Qualitativo de Águas Interiores  

Um programa de monitoramento para avaliação da qualidade das águas interiores é 

uma das ferramentas básicas para o desenvolvimento de qualquer plano de 

gerenciamento de recursos hídricos, pois fornece informações necessárias à tomada 

de decisões para a gestão ambiental e estratégias de desenvolvimento, com vistas 

ao desenvolvimento sustentado.  

O Programa de Monitoramento das Águas Interiores do Estado do Espírito Santo 

teve início no ano de 1989, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEAMA, com o monitoramento de 17 (dezessete) pontos 

amostrais, localizados nos principais mananciais da Região da Grande Vitória, 

compreendendo as bacias dos rios Jucu, Santa Maria da Vitória, Formate e 

Jacaraípe. 

Atualmente, a Rede de Monitoramento de Águas Interiores possui aproximadamente 

79 (setenta e novo) pontos no Estado, distribuídos em 11 (onze) Bacias 

Hidrográficas. O monitoramento é realizado em 04 (quatro) campanhas anuais, com 

duração de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias cada, sendo a primeira e 

segunda campanhas realizadas de março a junho, com intervalo de 

aproximadamente quinze dias, enquanto a terceira e quarta campanhas ocorrem de 

agosto a novembro. A análise dos resultados é feita com base na Resolução no 

357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

A Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais - RNQA é 

o principal eixo do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas - 

PNQA, cujo objetivo é melhorar a informação sobre qualidade de água no Brasil, de 

forma a subsidiar os tomadores de decisão na definição de políticas públicas para a 

recuperação da qualidade das águas, contribuindo com a gestão sustentável dos 

recursos hídricos (ANA, 2014). 

De acordo com a Resolução n° 903/2013, da ANA, que cria a RNQA e estabelece 

suas diretrizes, no seu Art. 17, dispõe que “A ANA irá apoiar as Unidades da 

Federação para que implementem, apliquem e/ou adequem as suas redes de 

monitoramento aos critérios mínimos da RNQA, por meio de apoio técnico, 

capacitação e cessão de uso de equipamentos, celebrando-se, conforme o caso, os 
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instrumentos jurídicos pertinentes”. No ES, a ANA estabeleceu o ACT Nº 010/2011 

com o IEMA em dezembro de 2011, tendo sido transferido para a AGERH em 

agosto de 2014.  

Quadro 02: Resumo do Programa de Águas Interiores do ES. 

 Programa de Águas Interiores do ES 

Número de pontos 79 pontos de monitoramento. 

Bacias monitoradas 11 bacias hidrográficas. 

Periodicidade das coletas 
Coletas de março a junho e de agosto a novembro, sendo 4 
campanhas anuais com duração de aproximadamente 45 dias cada. 

Parâmetro avaliado Coliformes termotolerantes. 

Metodologia utilizada 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, 
21th edition, 2005. Method 9221 E. 

Legislação  Resoluções 410/2011 e 357/2005 do CONAMA. 

Divulgação dos resultados Solicitação através de e-mail. 

Histórico do Programa 
Manutenção de coleção de dados que permite o acompanhamento 
da evolução da qualidade das águas das bacias hidrográficas. 

 
 

 
Figura 16 – Rede de monitoramento: PNQA 

Fonte: AGERH, 2014 
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Para monitorar os corpos de água superficiais, o Estado adota o Índice de Qualidade 

da Água (IQA), que incorpora nove variáveis relevantes para a avaliação da 

qualidade da água bruta visando seu uso para o abastecimento público, após 

tratamento, portanto, constituindo-se de parâmetros indicadores de contaminação 

causada pelo lançamento de esgotos domésticos. 

Além dos parâmetros atualmente avaliados e constituintes do IQA, pretende-se 

incorporar ao Monitoramento Qualitativo do Programa das Águas Interiores do 

Estado outros parâmetros ambientais para cálculo dos seguintes Índices: 

- Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática (IVA); 

- Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público (IAP);. 

- Índice do Estado Trófico (IET) e 

- Índice de Contaminação por Tóxicos (ICT).  

Serão também incluídos novos parâmetros, além de 23 (vinte e três) pontos de 

coletas, necessários para atendimento ao PNQA, conforme estabelecido no ACT, 

prevendo a colaboração mútua para a padronização de procedimentos de coleta e 

análise das amostras de qualidade de água, de forma a tornar os resultados 

confiáveis e sujeitos à comparação, o que amplia o conhecimento sobre a qualidade 

das águas superficiais. 

2.3 Programa de Balneabilidade do ES 

Considerando que a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados pelas 

condições de balneabilidade, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece, na Resolução nº 274 de 29 de novembro de 2000, a classificação da 

condição de balneabilidade das águas de rios, lagoas e praias destinados à 

recreação nas categorias “Própria” e “Imprópria”. 

O Programa de Balneabilidade das praias e balneários capixabas teve início no ano 

de 1978, na região da Grande Vitória através da Secretaria Estadual da Saúde, mas 

de forma não sistemática. Entre 1986 e 1987 foi realizado levantamento das 

condições das praias do Estado com o objetivo de estabelecer um Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas das principais praias do Espírito Santo pelo 
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Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos – IEMA, cujo resumo se encontra 

apresentado no Quadro 03.  

Quadro 03: Resumo do Programa de Balneabilidade do ES. 

 Programa de Balneabilidade do ES 

Número de pontos 80 pontos de monitoramento. 

Municípios monitorados 13 municípios litorâneos, com exceção do município de Vitória, que 
realiza seu monitoramento 

Periodicidade das coletas Coletas semanais em 53 pontos de monitoramento; 

Coletas mensais em 19 pontos sistematicamente próprios ou 
impróprios, conforme o histórico da classificação dos últimos anos do 
Programa, ao longo de todo o ano; 

Coletas somente entre os meses de novembro e fevereiro em 6 pontos 
de monitoramento, os quais se encontram distantes dos centros 
urbanos e apresentam frequência de banhistas somente na estação do 
verão. 

Parâmetro avaliado Coliformes termotolerantes 

Referência da metodologia Detecção de coliformes termotolerantes pela técnica de Fermentação 
em Tubos Múltiplos em meio de cultura A1, conforme Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, 21th 
edition, 2005. Method 9221 E 

Legislação pertinente Resolução nº 274/00 do CONAMA 

Meios de divulgação dos 
resultados 

Boletim eletrônico semanal enviado para os jornais de grande 
circulação e imprensa em geral, além das Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente que possuam pontos de monitoramento contemplados 
no programa; 

Atualização semanal dos resultados no link “Balneabilidade das 
Praias" no site www.meioambiente.es.gov.br 

Histórico do Programa Manutenção de coleção de dados que permite o acompanhamento da 
evolução da qualidade das águas que se destinam à recreação de 
contato primário. 

 
Com a criação da AGERH, o monitoramento da balneabilidade se tornou uma de 

suas competências e, atualmente, integra a rede de monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos, conforme a Figura 17. 

De acordo com o Artigo 12 da Resolução n° 274/2000 do CONAMA, “A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios articular-se-ão entre si e com a 

sociedade, para definir e implementar as ações decorrentes desta Resolução”. 

Desta forma, considerando o incremento da malha amostral do Programa de 

Balneabilidade do ES, assim como a maior proximidade em relação aos pontos de 

http://www.meioambiente.es.gov.br/
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coleta, a AGERH tem proposto às Prefeituras Municipais, por intermédio das 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente, auxílio na realização das coletas nos 

pontos de monitoramento destes municípios para fins de balneabilidade, a partir da 

formalização de Acordos de Cooperação Técnica (ACT). Os municípios de Vila 

Velha e Linhares já formalizaram esse ACT, nos anos de 2009 e 2012, 

respectivamente, e se encontram em fase de formalização outros 07 municípios: 

Marataízes, Anchieta, Guarapari, Serra, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra. 

Dentre as metas para o Programa de Balneabilidade no ano de 2015, podem ser 

citadas: o aumento da malha amostral; a mudança de metodologia analítica a ser 

empregada, com a substituição do parâmetro coliformes termotolerantes pelo 

parâmetro de contagem de enterococos, e a concretização das formalizações dos 

ACTs com as prefeituras municipais supracitadas. 

 

Figura 17 – Rede de monitoramento qualitativo: águas interiores e balneabilidade.  
Fonte: AGERH, 2014 
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3.0 Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos 

A outorga de direito dos recursos hídricos, instrumento instituído pelas Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, Lei Federal 9.433/1997 e Lei Estadual 

10.179/2014, respectivamente, visa a promover o gerenciamento dos recursos 

hídricos, permitindo o controle quantitativo e qualitativo dos usos das águas e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

3.1 Demandas de Usos  

Para as estimativas das demandas de uso no Estado, considerou-se o período de 

novembro de 2013 a outubro de 2014, em função dos pleitos outorgados. A Figura 

18 mostra que o setor de irrigação é o que possui a maior demanda (cerca de 85%), 

seguido pelas finalidades de reserva hídrica, diluição de efluentes e abastecimento 

industrial. Outros usos, como dessedentação de animais e aquicultura, somam 

apenas 4%. 

 

Figura 18. Finalidade de uso das águas no Estado do Espírito Santo. Fonte: AGERH, 2014 

3.2 Precipitação no Espírito Santo 

A precipitação média anual no ES, baseando-se nos históricos de 1976 a 2012, varia 

entre 988 mm, na região norte, a 1.566 mm, na região serrana. A Figura 19 
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apresenta a precipitação média nas principais estações meteorológicas do Espírito 

Santo. 

 

Figura 19. Precipitação anual no Espirito Santo – média histórica – período: 1976 a 2012. 

3.3 Disponibilidade da Vazão de Referência “Q90”   

Com o aprimoramento do Sistema de Balanço Hídrico, desenvolvido pela AGERH, já 

foi possível, a partir de uma classificação sistemática, cadastrar na sua base de 

dados mais de 21.600 cursos d’água no estado do Espírito Santo, cada um com 

suas características físicas e técnicas, entre elas: nome oficial, vazão de referência 

no trecho, precipitação contribuinte, dominialidade, comprimento e área de 

drenagem montante. Todas as bacias hidrográficas do Estado se encontram 

modeladas e com os cursos cadastrados, com exceção das Bacias dos rios 

Itabapoana e Itapemirim.  

A partir desse diagnóstico, foi possível realizar outra ação relevante, que é a 

disponibilização dessas informações para a população desde o primeiro semestre do 
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ano de 2014, por meio do software i3Geo (Figura 20), no sítio 

“http://189.84.218.229/aplicmap/geral.htm?23e3a3e5634198d51d8629bee76a9e7c“, 

com destaque para a vazão de referência Q90, adotada para todo o estado como 

parâmetro na análise da disponibilidade hídrica local. Isso permite ao usuário 

conhecer a vazão outorgável no trecho de interesse, incrementando ao seu projeto 

dados essenciais que subsidiam  o diagnóstico do índice de viabilidade do seu 

empreendimento. 

 

Figura 20.  Imagem do I3geo, mostrando  os corpos hídricos e o resultado da consulta às suas 
informações técnicas. Fonte: AGERH, 2014 

3.4 Áreas Críticas para Estudo da Oferta Hídrica no Estado 

A demanda pelo uso dos recursos hídricos deve estar consonante com a oferta 

hídrica local, porém, em algumas regiões do estado, municípios em destaque na 

Figura 21, ocorre situação inversa, provocando um déficit hídrico crítico localizado e 

que repercute, também, em prejuízo significativo à disponibilidade hídrica a jusante 

destas regiões. 

Nestes cenários, a AGERH busca atuar com maior intensidade no gerenciamento 

dos corpos hídricos, promovendo a integração dos dados de usos dos recursos 

hídricos fornecidos pelos interessados, analisando coletiva e criteriosamente os 

pleitos de outorga, visando distribuir justamente a oferta, zelando pela conservação 

do recurso na região. 

http://189.84.218.229/aplicmap/geral.htm?23e3a3e5634198d51d8629bee76a9e7c
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Figura 21. Regiões com “Criticidade Hídrica” no Estado do Espírito Santo.  
Fonte: AGERH, 2014 
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4.0 Usos Múltiplos e Fiscalização 

Dentre suas atribuições e competências, a Gerência de Usos Múltiplos e 

Fiscalização atende não só ao uso múltiplo da água, como também à fiscalização de 

sua utilização no que tange aos direitos de seu uso pelos vários segmentos 

econômicos e sociais da população, com eficiência e sustentabilidade.  

Atualmente, além das demandas oriundas de denúncias e respectivas idas a campo 

para fiscalização, com relação aos Usos Múltiplos se têm desenvolvido ações, por 

solicitações de Ministérios Públicos e Secretarias Municipais envolvidas, nas 

seguintes vertentes: 

 Revisão e Adequação dos Termos de Ajustamento de Conduta – TAC -, de 

grande relevância, considerando os longos períodos de estiagem e a 

necessidade de seu acionamento para resolver as questões relacionadas ao 

conflito pelo uso da água e à escassez hídrica que comprometa as atividades 

agrícolas. Neste contexto, reuniões de uma comissão interinstitucional foram 

e estão sendo realizadas, principalmente, nos municípios de Santa Teresa e 

São Roque do Canaã; 

 Limpeza e Manutenção de Poços Escavados, de caráter prioritário e de 

grande importância, posto que esse expediente é amplamente utilizado para 

atender a irrigação na maior parte das áreas agricultáveis do Estado, embora 

tenha comprometido o balanço hídrico de muitos cursos de água, uma vez 

que ainda não existem normativas que regulem sua utilização. 

  
Figura 22 – Ação de fiscalização e atendimento 
ao Ministério Público em Laranja da Terra. 
Fonte: AGERH, 2014. 

Figura 23 – Ação de vistoria para estudo sobre 
poços escavados e escassez hídrica na sub-bacia 
do rio Santa Maria do Doce. Fonte: AGERH, 2014. 
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5.0 Infraestrutura Hídrica 

A Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DIH surgiu juntamente com a criação da 

AGERH, como segmento responsável por desenvolver ações de planejamento, 

implantação, cadastro e definição de critérios de operação de obras de infraestrutura 

hídrica. Tais ações visam à gestão de conflitos pelo uso da água e adoção de 

estratégias que possibilitem o aumento da disponibilidade hídrica, seja por meio de 

práticas de conservação ou realização de obras de infraestrutura de reservação e 

adução de água bruta. 

5.1 Obras de Infraestrutura Hídrica 

Neste tema se destaca o projeto de “Implementação de Barragens para Reservação 

e Adução de Água Bruta para Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos do Espírito 

Santo”, cujo objetivo é implantar barragens para reservação de água, permitindo 

assim o aumento da disponibilidade hídrica em áreas com acentuado déficit hídrico e 

o uso múltiplo dos recursos hídricos em regiões com escassez de água e conflitos 

pelo uso da água. 

Para implementação de 34 obras de infraestrutura hídrica que já possuem projetos 

básico e executivo, a Diretoria de Infraestrutura Hídrica atuou no levantamento de 

informações de campo e da situação documental dos projetos; na articulação e 

orientação dos atores locais envolvidos para obtenção de documentação, licenças e 

autorizações ambientais e na discussão com Comitês de Bacias Hidrográficas 

contemplados com projeto sobre a finalidade e abrangência das ações de 

reservação hídrica, com o objetivo de discutir e articular parcerias para a futura 

operação e gestão dessas barragens. 

Com fins de captar recursos para a viabilidade financeira dessas obras, foi 

apresentada proposta junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do 

Espírito Santo – Fundágua, o que resultou em um modelo próprio de edital de 

licitação referente à construção de barragens para fins de usos múltiplos. Essa 

proposta para a captação de recursos previu um valor aproximado de R$ 7 milhões 

para a construção de 5 (cinco) barragens para reservação de água, tendo sido 

aprovada pelo Conselho Gestor do Fundágua, conforme Deliberação do Conselho 
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Gestor da Subconta Recursos Hídricos do Fundágua nº 014, de 15 de dezembro de 

2014 (biênio 2014/2015). 

 

Figura 24 – Localização das obras de infraestrutura hídrica. Fonte: AGERH, 2014. 

5.2  Segurança de Barragens 

Sabe-se que a ruptura de uma barragem pode ser induzida por causas naturais ou 

provocada pela ação humana, por um fator isolado ou pela combinação de mais de 

um (MASCARENHAS 1990). 

No sentido de garantir a observância de padrões de segurança de barragens e de 

reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, foi instituída a Política 

Nacional de Segurança de Barragem (PNSB) e o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragem (SNISB), por meio da Lei 12.334/2014, de 20 de 

setembro de 2010. De forma complementar, as Resoluções nº 143 e 144 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH estabelecem critérios gerais para 

classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e 

volume do reservatório. 
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As ações relacionadas à Segurança de Barragens fazem parte do Programa de 

Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO, firmado 

em 2014 e desenvolvido pela União em parcerias com os Estados. No Espírito 

Santo, cabe à AGERH a fiscalização de barragens que se enquadre ao disposto na 

PNSB. 

A atuação da AGERH, no âmbito da PNSB, se aplica a barragens destinadas à 

acumulação de água para quaisquer usos, que apresente pelo menos uma das 

características: 

1) Altura do maciço igual ou maior que 15 m; 

2) Capacidade total do reservatório igual ou maior 3.000.000 m3; 

3) Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos 

econômicos, sociais, ambientais, ou de perda de vidas humanas.  

Desta forma, no intuito de cadastrar as barragens definidas no escopo da PNSB, a 

AGERH criou um Grupo de Trabalho para definição de critérios e procedimentos de 

cadastramento de proprietários de barragens, realizou Reunião Técnica sobre 

segurança de barragem, convocou e cadastrou proprietários de barragens junto à 

autarquia, iniciando o processo de criação de uma base cadastral e classificação de 

barragens a serem regularizadas. 

As ações supramencionadas permitirão ao órgão fiscalizador e empreendedores a 

classificação e definição de estratégias e planos de emergência a serem 

implementados para redução dos riscos e impactos negativos da ruptura de 

barragens, como a mostrada na figura 24.  

 

Figura 25 – Barragem rompida, em Marechal Floriano/ES. Fonte: Banco de Imagens Idaf. 


