
 
Acordo de Cooperação Comunitária 001/2016 

Dispõe sobre os requisitos para a captação e uso da água 

na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana e outras 

providências. 

Considerando a necessidade de atender às regras e às condições do Cenário de Alerta estabelecido pelas 

Resoluções AGERH 005/2015 e 006/2015; 

Considerando a necessidade de fomentar o enfrentamento coletivo da escassez hídrica na Bacia Hidrográfica 

do Rio Santa Joana; 

Considerando que o Comitê das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana (CBH Águas do Rio Santa 

Joana) é o espaço institucional destinado ao estabelecimento de acordos coletivos na bacia de sua 

circunscrição; 

Considerando que o CBH Águas do Rio Santa Joana é o órgão colegiado gestor local dos recursos hídricos na 

bacia hidrográfica do rio Santa Joana, com atribuições de caráter normativo, consultivo e deliberativo, 

integrado ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, possuindo representantes do poder 

público, dos usuários de água e da sociedade civil organizada. 

Resolve: 

Art. 1º - Estabelecer requisitos para a captação e uso da água na bacia hidrográfica do rio Santa Joana. 

Art. 2º - A captação e o uso da água na bacia hidrográfica do rio Santa Joana serão normatizados pelo CBH 

Águas do Rio Santa Joana. 

Art. 3º - O Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Santa Joana utilizará como norma para captação e uso 

da água a seguinte Escala de Cores: 

I – Verde: Captação normal para uso racional da água; 

II – Azul: Captação para fins de irrigação em dias alternados, Afonso Cláudio e Itarana (segunda, quarta e 

sexta) e Itaguaçu e Colatina (terça, quinta e sábado). Ficando vedada a captação aos domingos, exceto para o 

consumo humano e para a dessedentação de animais; 

III – Amarela: Captação para fins de irrigação em dias alternados restrita aos períodos noturno das 18 horas 

até às 6 horas, Afonso Cláudio e Itarana (segunda, quarta e sexta) e Itaguaçu e Colatina (terça, quinta e 

sábado). Ficando vedada a captação aos domingos, exceto para o consumo humano e para a dessedentação 

de animais; 

IV – Vermelha: Suspensa a captação para fins de irrigação e demais usos comerciais. Permitida somente a 

captação para uso humano e para a dessedentação de animais. 

§ 1º - As restrições de captação para fins de irrigação descritas nas Cores Azul, Amarela e Vermelha na Escala 

de Cor não se aplicam aos cultivos de olerícolas folhosas (alface, couve, cebolinha, salsa, coentro, almeirão, 

entre outras folhosas); 



 
§ 2º - As restrições de captação para fins de irrigação descritas nas Cores Azul, Amarela e Vermelha na Escala 

de Cor não se aplicam ao sistema de lavador e despolpador de café; 

§ 3º - Para agricultores irrigantes que possuem relógio de dupla tarifação, conhecido popularmente como 

“relógio verde”, quando a restrição de captação para fins de irrigação descritas na Cor Amarela na Escala de 

Cor estiver em vigor, só poderá captar água fora dos horários restritos definidos no item III do artigo 3º, 

mediante anuência por escrito do CBH Águas do Rio Santa Joana. 

Art. 4º - O CBH Águas do Rio Santa Joana definirá a Cor vigente na Escala de Cores, a partir das constatações 

de campo da Comissão de Acompanhamento do Acordo, levando em consideração os usos prioritários 

(consumo humano e dessedentação animal). 

Parágrafo Único – O CBH Águas do Rio Santa Joana criará a Comissão de Acompanhamento do Acordo, 

devendo ser constituída por representantes do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil 

organizada. 

Art. 5º - Quando da vigência da Cor Vermelha na Escala de Cores, o CBH Águas do Rio Santa Joana fará, 

revisões ordinárias quinzenais e extraordinárias a qualquer momento que for necessário. 

Art. 6º - Quando da vigência da Cor Amarela ou Azul na Escala de Cores, o CBH Águas do Rio Santa Joana fará, 

revisões ordinárias mensais e extraordinárias a qualquer momento que for necessário. 

Art. 7° – O CBH Águas do Rio Santa Joana solicitará às instituições de fomento e, ou de crédito agrícola que 

suspendam imediatamente, e por período indeterminado, as operações para implantação de novos sistemas 

de irrigação e para ampliação de sistemas já existentes. Exceto nos seguintes casos: 

I – Em que o objeto do fomento ou crédito agrícola seja a troca de sistemas existentes de irrigação por 

sistemas de irrigação localizada (gotejamento, microspray e microaspersão) reduzindo as perdas de água; 

II – Renovação de lavouras com redução da área cultivada, desde que seja adotado sistema de irrigação 

localizada (gotejamento, microspray e microaspersão); 

III – Substituição de lavouras menos exigentes em água, desde que seja adotado sistema de irrigação 

localizada (gotejamento, microspray e microaspersão); 

Parágrafo Único – Nestes casos de exceção, às instituições de fomento e, ou de crédito agrícola devem 

solicitar parecer técnico emitido pelo Incaper localizado nos municípios de abrangência da Bacia Hidrográfica 

do Rio Santa Joana.  

Art. 8° - O CBH Águas do Rio Santa Joana solicitará aos Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto, que:  

I) Desenvolvam e implantem medidas necessárias à adaptação a esse novo cenário de escassez hídrica, 

visando a incentivar a população a reduzir seu consumo médio diário de água;  

II) Acelerem, em caráter de urgência, a implementação de medidas e intervenções necessárias à redução dos 

índices de perdas e do tempo de atendimento às solicitações de reparos e denúncias de vazamento em suas 

redes. 



 
Art. 9° - O CBH Águas do Rio Santa Joana solicitará ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos municípios que 

fazem captação de água na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana para abastecimento humano, que adotem 

as medidas legais cabíveis visando a incentivar a redução do consumo per capita e a redução de perdas. 

Art. 10° - O CBH Águas do Rio Santa Joana solicitará às Prefeituras Municipais dos municípios pertencentes à 

Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana e demais órgãos fiscalizadores, que adaptem, em regime de urgência, 

seus Códigos Municipais de Postura, visando à proibição e à penalização de atividades notadamente 

reconhecidas como promotoras de desperdício de água, tais como:  

I) Lavagem de vidraças, fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos com o uso de mangueiras;  

II) Irrigação de gramados e jardins;  

III) Resfriamento de telhados com umectação ou sistemas abertos de troca de calor;  

IV) Molhar e/ou lavar vias públicas e outras fontes de emissão de poeiras, exceto quando a fonte for o reuso 

de águas residuais tratadas; 

Art. 11° - O CBH Águas do Rio Santa Joana desenvolverá no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana 

ações visando: 

I) Ampliação do uso racional, ao reuso e ao aproveitamento de águas residuais tratadas;  

II) Ampliação da captação/acumulação de águas de chuva;  

III) Conservação de solo e água por meio de recomposição florestal e práticas conservacionistas;  

IV) Incentivar cultivos agrícolas mais rentáveis em áreas menores e menos exigentes em água, utilizando 

sistemas de irrigação localizada; 

V) Incentivar atividades econômicas mais rentáveis com menor aporte de água; 

VI) Em parcerias com instituições de ensino, pesquisas, assistência técnica e extensão rural, desenvolver um 

sistema de rodizio para a captação de água. Associado a um sistema de captação de água de menor vazão 

captada, alimentando reservatórios internos das propriedades. Ficando vedada a captação e irrigação direta; 

VII) Junto com as instituições parceiras desenvolver um sistema de cadastramento dos usuários de água da 

bacia, criando um banco de dados; 

VIII) Incentivar aos usuários de água solicitar a outorga. 

Art. 12° - O CBH Águas do Rio Santa Joana solicitará aos órgãos responsáveis pelo licenciamento de atividades 

poluidoras ou potencialmente poluidoras e degradadoras a aplicação de mecanismos de desburocratização do 

licenciamento de atividades e intervenções emergenciais destinadas ao aumento da oferta hídrica e garantia 

de usos múltiplos dos recursos hídricos. 

Art. 13° - O CBH Águas do Rio Santa Joana solicitará aos Governos Municipais em sua área de gestão (Afonso 

Cláudio, Itarana, Itaguaçu e Colatina) e aos Governos Estadual e Federal, a adoção de ações que visem a 

reservação hídrica, tais como: 



 
I) Construção de grande(s) reservatório(s) de água para fins de regularização de vazão do rio Santa Joana e 

armazenamento do excesso de água da chuva com potencial de causar enchentes, utilizando a água 

armazenada durante os períodos de estiagens; 

II) Construção de reservatórios de água de portes grande e médio para uso coletivo e múltiplo (abastecimento 

público, irrigação, amortecimento picos e cheias, agroturismo e lazer); 

III) Construção de pequenos reservatórios e, ou pequenas barragens de terra nas propriedades rurais, 

permitindo ao agricultor reservar água no período chuvoso para utilizar em tempos de estiagens; 

IV) Apoiar pesquisas com o objetivo de avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais dos poços 

escavados existentes; 

V) Apoiar a adoção de práticas conservacionistas de solo, visando melhor as condições físicas do solo, 

contribuindo para aumentar o percentual de infiltração da água das chuvas. 

Art. 14° - Ficará a cargos da Comissão de Acompanhamento do Acordo acionar os órgãos fiscalizadores; 

Art. 15º - Em casos de descumprimento deste Acordo, serão aplicadas as penalidades dispostas na Resolução 

AGERH 006/2015. 

Art. 16º - Visando a operacionalização do presente Acordo o CBH Águas do Rio Santa Joana, atuará de forma 

articulada junto as prefeituras municipais que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana, as 

instituições de governo estadual com atuação na região, sindicato rural, sindicato dos trabalhadores rurais, 

associações, cooperativas e usuários (SAAE e agricultores irrigantes), dentre outros atores relevantes. 

Art. 17° - Este Acordo de Cooperação Comunitária entra em vigor na data de sua publicação pela 

SEAMA/AGERH. 

Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana - ES, 17 de junho de 2016.  

 
Diretoria Provisória do CBH Santa Joana  

 

 

 

 

 


