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RESUMO - Nas últimas décadas, o homem vem se conscientizando que a água é um bem finito. 

Sua preocupação se dá a partir do momento em que a escassez da água provoca danos tanto ao 

meio ambiente, quanto a ele próprio. A Bacia Hidrográfica é definida como unidade de análise, 

planejamento e gerenciamento mais eficaz para caracterizar e combater os impactos ambientais. A 

Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce no Estado do Espírito Santo, apresenta 

indícios de degradação ambiental, sendo possível avaliar de forma integrada as ações humanas 

sobre o ambiente e seus desdobramentos no equilíbrio hidrológico. Neste contexto, a presente 

pesquisa teve como objetivo descrever a evolução e experiência do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Santa Maria do Rio Doce no Estado do Espírito Santo. Mediante coleta de dados e 

entrevistas, a pesquisa permitiu concluir que, modelos insustentáveis e economicamente inviáveis 

condicionam a uma generalizada degradação dos recursos naturais (florísticos, faunísticos, 

edáficos e hídricos) em todas as regiões da bacia. Embora haja tímidas e isoladas medidas que 

estão sendo executadas na bacia, há uma enorme carência de estudos, assim como, ausência de 

ações do comitê de bacia, que mobilizem e sensibilizem as ações antropogênicas. 

 

Palavras - chave: Degradação dos Recursos Naturais, Ações do comitê da bacia. 

 

 

ABSTRACT - In recent decades, man has become aware that water is a finite good. His concern 

takes from the moment the shortage of water causes damage to the environment as much to 

himself. The Basin is defined as the unit of analysis, planning and management more efficient to 

characterize and address the environmental impacts. The River Basin Santa Maria do Rio Doce in 

the state of Espirito Santo, show evidence of environmental degradation, it is possible to assess in 

an integrated human actions on the environment and its developments in hydrological balance. In 

this context, this article aims to describe the evolution and experience of the Watershed 

Committee of the Rio Santa Maria do Rio Doce in the state of Espirito Santo. Through data 

collection and interviews, the research suggests that unsustainable patterns and economically 

infeasible to determine a general worsening of natural resources (flora, fauna, soil and water) in 

all regions of the basin. Although there are shy and isolated measures being implemented in the 

basin, there is a distinct lack of studies, as well as non-actions of a basin committee to mobilize 

and sensitize the anthropogenic activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo o homem vem utilizando os recursos hídricos sem a preocupação 

de sua conservação. A crescente demanda pelo uso dos recursos naturais foi acompanhada nas 

últimas décadas, pela preocupação com a quantidade e qualidade desses recursos. Neste 

sentido, cresceu enormemente o valor da Bacia Hidrográfica como unidade de análise e 

planejamento ambiental, segundo Nascimento e Villaça (2008).  

A bacia hidrográfica foi definida segundo Guerra (1978, p. 48), “como um conjunto de 

terras drenadas por um rio principal e seus afluentes”. Tucci (1997) complementa afirmando 

que, a bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação, que faz 

convergir o escoamento para um único ponto de saída. Portanto, a bacia hidrográfica é 

composta de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem, formada por 

cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório.  

Por ter características bem definidas, a bacia hidrográfica é uma unidade que permite a 

integração multidisciplinar entre diferentes sistemas de planejamento, gerenciamento, estudo 

e atividade ambiental. Freitas (2000) destaca que o gerenciamento de um recurso ambiental, 

consiste na articulação do conjunto de ações de diferentes agentes sociais, econômicos ou 

socioculturais, tendo como principal finalidade compatibilizar o uso, o controle e a proteção 

deste recurso, disciplinando as respectivas ações antrópicas, de acordo com uma política 

preliminarmente estabelecida.  

Historicamente, a gestão de águas no Brasil se desenvolveu de forma fragmentada e 

centralizada. A fragmentação foi consequência da atuação dos diferentes setores (energia 

elétrica, agricultura irrigada, saneamento, ente outros.) que realizavam seu próprio 

planejamento e programavam ações voltadas exclusivamente para os interesses do setor. A 

centralização, por sua vez, se estabelecia a partir da atuação dos governos estaduais e federal, 

que definiam suas políticas sem que houvesse a participação dos governos municipais, dos 

usuários da água e da sociedade civil. Durante a década de 80, debates internacionais e 

nacionais conduziram à definição dos princípios básicos de um novo modelo, expondo que a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada para o nível de bacia hidrográfica, deve 

integrar todas as políticas setoriais envolvidas na gestão da água, deve envolver a sociedade 

civil e os usuários nas tomadas de decisão e por fim, deve tratar a água como um recurso 

natural limitado e dotado de valor econômico (ABERS e JORGE, 2005). 
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Com a promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), definida por 

meio da Lei nº 9.433/1997, a bacia hidrográfica estabeleceu-se como a unidade de 

planejamento dos recursos hídricos, constituindo a unidade territorial para implementação da 

Política e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos- SNGRH. 

Desta forma, a nova regionalidade definida pela bacia hidrográfica passou a ter relações 

diretas com questões econômicas, sociais e ambientais da população que ocupa seus domínios 

(SigRH, 2011). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH definiu adicionalmente que a 

descentralização integrada e participativa dos recursos hídricos deve ser conduzida por meio 

da criação de dois entes públicos: os comitês de bacia hidrográfica e as agências de bacia. Os 

comitês constituem um fórum privilegiado de deliberação, reunindo representações do poder 

público, dos usuários, e da sociedade civil, tendo como área de atuação a totalidade de uma 

bacia hidrográfica, uma bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia 

(ou de tributário desse tributário) ou um grupo de bacias ou bacias hidrográficas contíguas.  

No Estado do Espírito Santo, a Lei nº. 5.818, de 29 de dezembro de 1998, dispõe sobre 

a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e institui o Sistema Integrado de 

Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hídricos (SIGERH-ES). Assim como as 

políticas de todos os demais Estados da Federação, a PERH traz em seu texto a figura dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica como órgãos regionais e setoriais, deliberativos e normativos 

de uma bacia hidrográfica.  

Assim, em face da grande importância do comitê de bacia hidrográfica para o 

gerenciamento e gestão dos recursos hídricos, no sistema representado pela bacia 

hidrográfica, este trabalho teve como objetivo apresentar a evolução e experiência do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce no Estado do Espírito Santo, 

buscando também apresentar as ações que estão sendo realizadas na bacia hidrográfica. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia do trabalho constou de entrevistas ao presidente do comitê da bacia, consultas 

a acervos técnicos, existente no órgão ambiental competente de atuação na área (Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA) e relatórios do Comitê da Bacia do 

Rio Santa Maria do Rio Doce. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  Página 4 

 

2.1. Delimitação da Área de Estudo 

 

O Rio Santa Maria do Rio Doce nasce a mil metros de altitude na Serra do Gelo, 

município de Santa Teresa, percorre 85 km, desde sua nascente principal, até sua foz no Rio 

Doce na cidade de Colatina. A bacia hidrográfica do Rio Doce abrange 83.000 km2 dos quais 

995,3 km2 correspondem a sub-bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce inserida totalmente no 

Estado do Espírito Santo. Na bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce estão contidos, no todo 

ou em parte, os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã e 

Colatina, tendo como principais afluentes em sua margem direita, Córrego Serra dos Pregos, 

Córrego Caldeirão, Córrego Santo Hilário, Rio Cinco de Novembro, Rio Vinte e Cinco de 

Julho e Rio Mutum. Pela margem esquerda os principais contribuintes são o Córrego do Gelo, 

Córrego da Onça, Rio Perdido, Rio Santa Júlia e Córrego Senador (Comitê de Bacias 

Hidrográficas, 2011). 

Atualmente a bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce foi inserida no Plano de Ação de 

Recursos Hídricos da Unidade de Análise Santa Maria do Doce – PARH Santa Maria do 

Doce. Sendo a Unidade de Análise - UA Santa Maria do Doce (Fig. 1) composta pela bacia 

hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce, com área de 995,3 km2, e pela sub-bacia 

hidrográfica do Rio Santa Joana, com área de 891 km². Além destas, fazem parte desta UA, as 

áreas de drenagem de outros rios e córregos de contribuição hídrica menos representativa, 

como os Rios Baunilha e Pau Gigante e as lagoas do Limão e do Amarelo, os quais drenam 

diretamente para o Rio Doce pela sua margem direita. Totalizando 1.237 km², estes córregos 

integram a chamada “área incremental Santa Maria do Doce”. 
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Figura 1 - Unidades de Análise da bacia do Rio Doce, em destaque UA Santa Maria do Doce. 

Fonte: PARH Santa Maria do Doce, 2010. 

 

A região da bacia do Rio Santa Maria do Doce, apresenta principalmente solos do tipo 

Latossolos Vermelho-Amarelos, Argissolos Vermelhos e Amarelos, além de Cambissolos e 

Gleissolos Háplicos. Os Latossolos Vermelho-Amarelos são os solos predominantes na Bacia, 

estes solos são profundos, acentuadamente drenados e com baixa fertilidade natural. Nas áreas 

onde o relevo mostra-se com encostas íngremes, são comuns os problemas de instabilização 

de encostas, com a ocorrência de deslizamentos de solo, desabamentos e corridas de lama 

mobilizando blocos fraturados. Segundo o PARH, em Santa Maria do Doce, observa-se a 

existência de sulcos e voçorocas, onde dominam as colinas convexas com declives mais 

acentuados. Estes processos contribuem para a produção de sedimentos na Unidade de 

Análise - UA Santa Maria do Doce, uma vez que mais de 85% da UA apresenta forte a média 

suscetibilidade à erosão (PARH Santa Maria do Doce, 2010). 
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Figura 2 – A UA Santa Maria do Doce compreende território dos municípios capixabas de 

Itaguaçu, Itarana, São Roque do Canaã, Colatina, Linhares, Santa Teresa, Ibiraçu e João 

Neiva. 

Especificamente, a paisagem da bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce é caracterizada 

por intensa degradação ambiental, que teve inicio na década de 30 do século XX, com intensa 

produção agropecuária, baseada na monocultura do café, pecuária bovina extensiva e intenso 

ciclo madeireiro. Além dessa ocupação agrícola, as construções de eixos de transportes como 

a abertura de estradas vicinais sem planejamento tiveram importantes impactos sobre o 

desenvolvimento regional, em virtude da devastação indiscriminada da cobertura vegetal 

ocasionando sucessivas erosões e assoreamento dos corpos de água. A industrialização se deu 

a partir da década de 40, com a instalação de olarias, fábrica de esquadrias e alambiques para 

a produção de aguardente de cana-de-açúcar. Este período marcou a crise cafeeira e o inicio 

do ciclo industrial na região.  

A bacia do Rio Santa Maria do Doce trata-se de um manancial de extrema importância 

econômica e ecológica por existir em áreas onde historicamente se desenvolvem atividades 

agropecuárias por pequenos e médios produtores rurais, e desenvolvimento de indústrias de 

pequeno e médio porte, como fábricas de esquadrias, pequenas serrarias, alambiques e olarias 

em geral. Todas estas atividades, de certa forma, contribuem para o atual estádio de 

degradação desta bacia hidrográfica. Outro fator que contribuiu para a degradação da bacia 

hidrográfica foi à excessiva fragmentação das propriedades rurais em pequenos lotes 

familiares, originando uma desconexão da cobertura florestal nativa e causando grande 

impacto ao fluxo gênico entre os diferentes fragmentos remanescentes. 
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A região serrana do município de Santa Teresa, ao qual integra a bacia do Rio Santa 

Maria do Doce, é considerada de especial interesse ecológico, por conter diferentes unidades 

de conservação, tanto Federais, Estaduais e Municipais, que incluem a Reserva Biológica 

Federal Augusto Ruschi (contribuinte dos rios Piraqueaçu, Timbui, Reis Magos e Rio Santa 

Maria do Doce), assim como a Estação Biológica Santa Lúcia e o Parque Natural Municipal 

São Lourenço. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente – EIMA, (2011) no Estado do Espírito 

Santo encontra-se dividido oficialmente em 12 Unidades Administrativas de Recursos 

Hídricos. Sendo composta atualmente por 15 (quinze) comitês de bacias hidrográficos 

(CBH´s) legalmente instituídos (Fig. 3): CBH Rio Benevente; CBH Rio Guandu; CBH Rio 

Guarapari; CBH Ilha de Vitória; CBH Rio Itapemirim; CBH Rio Itaúnas; CBH Jucu; CBH 

Rio Novo; CBH São José; CBH Santa Maria da Vitória; CBH Rio Santa Maria do Rio Doce e 

CBH Rio São Mateus. É importante ressaltar, que impulsionado pela importância em nível 

nacional, atribuído aos projetos de gestão integrada das águas do rio e do mar, o CBH 

Jacaraípe se integrou às bacias dos Rios Piraquê-Açu, Riacho e Reis Magos. Formando o 

atual Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Centro-Norte do Espírito Santo, o qual foi 

aprovado mediante Decreto Nº 2376-R, de 13 de outubro de 2009. Existe ainda o comitê 

federal do Rio Doce (CBH Doce) e o consórcio federal do Rio Itabapoana. Adicionalmente, 

há movimentos de mobilização para a criação do Comitê de Bacia em torno da Bacia 

Hidrográfica do Rio Santa Joana. 
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Figura 3 - Comitês de bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo-ES, em destaque a 

bacia hidrográfica em estudo. Fonte: IEMA, 2011 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica - CBH do Rio Santa Maria do Rio Doce, teve sua 

evolução em 2002, quando teve inicio o processo de mobilização para a criação do Comitê. 

Em 28 de janeiro de 2003, foi protocolizado no Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – ofício solicitando a criação do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Santa Maria do Rio Doce (Protocolo 580/03 – OF 004/2003). No mesmo dia foi encaminhada 

ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH a solicitação de criação do Comitê. 

Naquele momento, as entidades envolvidas no processo manifestaram a intenção de promover 

uma grande mobilização social e levantamentos científicos e populares, através de uma 
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Expedição Ambiental, que serviria de base para elaborar um diagnóstico geral sobre a bacia 

hidrográfica.  

Segundo entrevista realizada em 26 de abril de 2011 com presidente do Comitê do Rio 

Santa Maria do Rio Doce, entre os dias 11 e 13 de junho de 2003 ocorreu a 1º Expedição 

Ecológica do Rio Santa Maria do Rio Doce, evento que serviu de base para a elaboração de 

um diagnóstico geral sobre a bacia hidrográfica.  

A proposta de Instituição do Comitê (Documento de Bacia) foi protocolizada em 30 de 

dezembro de 2003 (Protocolo 1968/03 – ADM). O comunicado de intenção de instituição do 

Comitê no Diário Oficial foi publicado em 23 de março de 2004. No Jornal “A Tribuna” a 

publicação ocorreu em 07 de abril 2004 (IEMA, 2011). Em 07 de maio de 2004 foi 

encaminhado o ofício de intenção de criação do Comitê, sob protocolo nº. 704/04 (OF 

002/2004), subscrito paritariamente.  

A reunião da Câmara Técnica de Apoio a Comitês, para análise da proposta de criação 

do Comitê de bacia hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce, foi realizado em 19 de agosto 

de 2004. Nesta reunião, os membros da Câmara Técnica posicionaram-se favoráveis à criação 

do Comitê, por fim, a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica da bacia do Rio Santa Maria 

do Rio Doce foi aprovada na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH 

realizada em 21 de dezembro de 2004. Em 25 de abril de 2005, é publicado no Diário Oficial 

do Estado do Espírito Santo o Decreto número 883-S que Instituiu o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce, localizada no Estado do Espírito Santo 

(EIMA, 2011). 

Dentro do processo de ocupação da área da bacia do Rio Santa Mario do Rio Doce, 

sobressaem como fatos altamente modificadores da história regional, a ocupação humana no 

fim da década do século XIX por imigrantes Italianos e Alemães, fragmentando a região em 

pequenas propriedades familiares à base principalmente da cafeicultura extensiva. Observa-se 

também, que modelos de desenvolvimento da época insustentáveis e economicamente 

inviáveis, baseado no extrativismo, condicionaram uma generalizada degradação dos recursos 

naturais (florísticos, faunísticos, edáficos e hídricos), em todas as regiões da bacia, gerando 

impacto econômico, social e ambiental e culminando, assim, com a diminuição da qualidade 

de vida das populações humanas. Nota-se em diversos pontos do Rio Santa Maria do Doce, 

assoreamento causado pela perda do solo através de fatores erosivos, oriundos das atividades 

agroindustriais pouco sustentáveis, causando diminuição de sua vazão, interferindo no seu 

ciclo hidrológico, e comprometendo a disponibilidade de água tanto em quantidade quanto em 
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qualidade. Também se observa áreas de proteção permanentes – APP’s ilegalmente 

exploradas, seja pela atividade industrial da extração argila destinada a indústrias cerâmicas, 

seja pela ocupação urbana ou pela atividade agropecuária.  

Destaca-se ainda como um dos maiores problemas ambiental da região, a poluição do 

Rio Santa Maria do Rio Doce e seus afluentes, pelo lançamento de esgotos domésticos em 

decorrência dos escassos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, e lançamento 

indiscriminado de efluentes industriais, principalmente de alambiques para a produção de 

aguardentes de cana-de-açúcar. Por fim, ressalta-se que as áreas mais preservadas 

concentram-se nas partes altas da bacia e sistema antropizado na parte média e baixa desta 

bacia, onde a suscetibilidade à erosão é forte e a produção de sedimentos é considerada alta. 

Existe uma sazonalidade bastante marcante entre o período de inverno (menos chuvoso) e 

verão (mais chuvoso). Predomina na bacia o setor de serviços, o agropecuário e o industrial, 

destacando-se a produção de café, cana-de-açúcar e o extrativismo.  

Dentre as atividades desenvolvidas na bacia, desde a aprovação do comitê até os dias 

de hoje, merecem destaque o ciclo de palestras realizado no ano de 2006 e 2009, voltado para 

a discussão dos temas outorga e política estadual de recursos hídricos, a elaboração dos 

planos anuais de ação do Comitê e a campanha em prol da outorga na bacia, campanha 

realizada entre os meses de abril e maio de 2007. Outra atividade que vem sendo amplamente 

disseminada é o desenvolvimento em propriedades rurais no âmbito da bacia do Rio Santa 

Maria do Doce do projeto “caixa seca” que vem sendo realizado pelo Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Espírito Santo - INCAPER. A técnica 

conhecida como "caixa seca" consiste na escavação de um reservatório na margem de estradas 

rurais para captação das águas de chuva, que acumula água e através da gradativa infiltração 

no perfil do solo alimenta as nascentes, favorecendo aumento na vazão dos rios, evita erosão e 

assoreamento, além de promover a conservação das estradas rurais. 

Em fevereiro de 2010, o comitê da bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce apoiou e 

participou como parceira, do Projeto “Revitalização de nascentes em propriedades rurais da 

bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce”, com o apoio do Instituto Federal do 

Espírito Santo – IFES Campus Santa Teresa e Associação dos Ceramistas da Cidade de São 

Roque do Canaã, tendo como coordenador do projeto a Prefeitura Municipal de São Roque do 

Canaã. No mesmo ano em 17 de agosto o comitê da bacia delibera o Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH/Doce e o Plano de Ações de 

Recursos Hídricos da Unidade de Análise do Rio Santa Maria do Rio Doce - PARH/Santa 
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Maria do Rio Doce, Considerando a e conclusão dos estudos do Plano de Ação de Recursos 

Hídricos da Unidade de Análise Santa Maria do rio Doce.  

Em 24 de março de 2010 foi celebrado o pacto das águas para a Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Trata-se de um acordo de cooperação 

técnica entre os Estados de Minas Gerais e o Espírito Santo, (o qual integram o CBH do Rio 

Doce) com a participação da Agência Nacional de Águas (ANA) e os comitês das bacias com 

atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A partir da assinatura do pacto, Espírito Santo e 

Minas Gerais se comprometeram a desenvolver projetos integrados na Bacia do Rio Doce, 

como a implantação do mecanismo de pagamento por serviços ambientais, a cobrança pelo 

uso da água e ações em parceria com os comitês. Objetivando compartilhar a gestão dos 

recursos hídricos da Bacia do Rio Doce, para a recuperação e preservação dos seus afluentes, 

a realização de campanhas integradas de fiscalização, a aprovação de mecanismos gerais de 

cobrança para toda a Bacia e a realização de encontro anual de integração da Bacia, entre 

outros.  

No tocante ao pagamento por serviços ambientais, o Espírito Santo foi o primeiro 

Estado brasileiro a instituir o mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais como 

política pública, por meio do projeto “ProdutorES de Água”, utilizando recursos do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos ( Fundágua ) provenientes de 3% dos royalties de petróleo e 

gás e de compensação paga pelo setor hidroelétrico. O pagamento teve inicio na bacia piloto 

do Rio Benevente e já foi estendido para as bacias dos rios São José e Guandu, afluentes do 

Rio Doce (SEAG, 2011).  

Neste ano (31 de março de 2011), tendo como fruto do pacto das águas, foi aprovado a 

cobrança pelo uso da água do Rio Doce, mediante encontro do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce (CBH – Doce), realizado em Governador Valadares (MG). Neste encontro ficou 

confirmado que a cobrança válida exclusivamente para usuários da água do Rio Doce, que é 

de domínio da União, começará ser feita a partir de setembro deste ano (2011), e os recursos 

arrecadados serão usados para financiar ações de preservação e recuperação da bacia do Rio 

Doce. Foi aprovado ainda o processo de concorrência pública, para que a Agência da Bacia do 

Rio Doce possa fazer a gestão financeira dos recursos destinados à Bacia (IEMA, 2011).  

O Comitê espera arrecadar no primeiro ano cerca de R$18 milhões, esse valor poderá 

chegar a R$ 31 milhões no quarto ano. A cobrança irá incidir sobre os usuários que captam, 

consomem ou utilizam a água para transporte e diluição de efluentes em uma quantidade 

significativa, como indústrias, órgãos de abastecimento urbano e produtores rurais irrigantes. 
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Os valores serão válidos exclusivamente para usuários da água do Rio Doce, que é de 

domínio da União. Para seus afluentes da porção capixaba, o comitê colocou em pauta no mês 

de abril de 2011 para ser votado à cobrança também pelo uso da água nos afluentes do Rio 

Doce. 

Os valores cobrados serão de R$ 0, 018 por m³, para captação de água; já para a 

diluição, o valor será de R$ 0,10 por Kg de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), que é a 

quantidade de oxigênio necessária para tornar sólida a matéria orgânica; e para a transposição 

da água o valor será de R$ 0, 022 por m³ valores válidos para o ano de 2011-2012 (CBH-

DOCE, 2011). Contudo, segundo o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa 

Maria do Doce, “o comitê decidiu não proceder à cobrança neste momento, alegando que há 

intenção na cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce 

principalmente por reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação 

de seu real valor, bem como incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados no Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, porém necessita primordialmente que haja uma 

nova eleição para a presidência do comitê da bacia”. Visto que o mandato do atual presidente 

já está terminando. 

Ainda de acordo com o presidente do comitê da Bacia do Rio Santa Maria do Doce, 

“não há monitoramento da Bacia, por falta de recursos”, no entanto, afirma que, com a 

celebração do pacto das águas, e a futura criação de agência de bacia do Rio Doce e com a 

cobrança pelo uso da água na bacia, a gestão poderá ter recursos para a implementação das 

sub bacias de seus afluentes.  

Outro ponto que merece atenção, é que apesar de existir conflito pelo uso da água na 

bacia, o comitê muitas vezes não tem intervindo esses conflitos, mesmo sendo de sua 

competência. O que tem ocorrido, é a mediação e acordo de conflitos em reuniões realizadas 

pela gestão pública municipal, juntamente com o poder judiciário, no entanto, muitas vezes 

sem a participação do comitê de bacia.  

Portanto, apesar de existir isoladas ações que visam à melhoria dos aspectos 

ambientais no âmbito da bacia, como o projeto “caixa seca”, o ciclo de palestras voltadas 

voltado para a discussão dos temas outorga e política estadual de recursos hídricos, e o 

Projeto “Revitalização de nascentes em propriedades rurais da bacia Hidrográfica do Rio 

Santa Maria do Rio Doce”, a inexistência da agência de bacia, aliado a escassa atuação do 

comitê, dificulta a implementação dos diferentes instrumentos necessários ao gerenciamento 
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dos recursos hídricos no âmbito da bacia, como a coleta de dados pluviométricos e 

fluviométricos, análise da qualidade da água, plano de proteção, conservação e utilização dos 

recursos da bacia hidrográfica, assim como campanhas para a conscientização ambiental da 

população que ocupa seus domínios. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1- As ações antrópicas, principalmente da ocupação humana no fim da década do 

século XIX por imigrantes Italianos e Alemães, fragmentaram a região em pequenas 

propriedades familiares, contribuindo para a degradação dos recursos naturais localizados na 

Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce no Estado do Espírito Santo. 

2- As ocupações das áreas de preservação permanente por loteamentos urbanos, 

atividades agropecuárias e indústrias extrativistas, geram modelos insustentáveis e 

ambientalmente inviáveis, condicionando uma generalizada degradação dos recursos naturais 

(florísticos, faunísticos, edáficos e hídricos) em todas as regiões da bacia. 

3- A falta de sistemas de tratamento de esgoto doméstico e de efluentes industriais, 

agrava os problemas de poluição do Rio Santa Maria do Rio Doce e seus afluentes. 

4- Os recursos hídricos da bacia do Rio Santa Maria do Rio Doce não são 

monitorados, dificultando conhecimento das necessidades e da capacidade de oferta e 

renovação de suas fontes naturais , assim como, da definição de marços regulatórios e da 

capacidade de suporte da bacia. 

5- Apesar de existir isoladas ações que visam à melhoria dos aspectos ambientais no 

âmbito da bacia, a inexistência da agência de bacia, aliado a escassa atuação do comitê, 

dificulta a implementação dos diferentes instrumentos necessários ao gerenciamento dos 

recursos hídricos no âmbito da bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce; 

6- O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Rio Doce no Estado do 

Espírito Santo, apesar de escassez de recursos, passa por tímidas evoluções importantes na 

busca pelo uso sustentável dos recursos naturais. 
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