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Divulgação

USO DA ÁGUA NA AGRICULTURA – DECISÕES 
IMPORTANTES 

Renovação das outorgas de direito de uso da água

O Cedagro, Faes, Associação de Irrigantes (Assipes) e Seag solicitaram ao Iema, a mais de um ano, a renovação 
automática das outorgas de direito de uso da água, especialmente para irrigação, que tem prazo médio de cinco 
anos. Finalmente, o Iema e o Conselho Recursos Hídricos (CERH) aprovaram a renovação da outorga sem a 
necessidade de elaborar um novo projeto. Para isso, basta que o usuário (irrigante) faça uma solicitação formal ao 
Iema declarando que não houve alteração no projeto original, isto é, não houve mudança na vazão demandada. 
Também foi aprovada a prorrogação de um ano para que os usuários de água cuja outorga já tinha vencida 
regularizem a sua situação junto ao Iema.

Uso insignificante de água

Alterar o uso insignificante de água foi outra solicitação feita ao Iema pelo 
Cedagro, Faes, Assipes e Seag. Atualmente o uso, que é dispensado de 
outorga, é de 1,5 l/seg. A solicitação visa aumentar este número para 5 l/seg 
(quantidade necessária para irrigar cerca de 5 ha), desde que o consumo da 
microbacia hidrográfica não ultrapasse 50% da vazão de referência. Não 
teriam vazão insignificante as localidades com Termo de Ajuste de Conduta – 
TAC, em função da escassez hídrica. Como resposta, o Iema, e depois o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), deliberaram que essa decisão 
ficará a cargo dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Cobrança do uso da água

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) também atribuiu aos Comitês de Bacias Hidrográficas a 
definição sobre as possíveis cobranças do uso da água (se irá cobrar, qual o valor, forma de cobrança, uso 
insignificante, entre outros parâmetros). Essa deliberação reforça a importância da participação dos diferentes 
segmentos ligados ao agronegócio na composição desses Comitês.

Agenda de eventos

• I Congresso Brasileiro de Eucalipto – I CBE
Período de Realização: 23 a 25 de Maio de 2012
Local: Vitória – ES

NOVA ASSOCIADA DO CEDAGRO

O Cedagro, dando continuidade ao Plano de Trabalho de 2012, cujo foco é reforçar sua atuação em defesa do 
agronegócio, bem como apoiar às empresas e instituições associadas também tem como meta a ampliação do 
quadro de associados. Sendo assim, apresenta a mais nova associada: OCB/ES

OCB/ES - Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo

A OCB/ES tem como missão representar, promover e fortalecer o cooperativismo, participando do 
desenvolvimento do Espírito Santo. Atualmente a OCB-ES conta com 150 cooperativas associadas e na 

área de agronegócio possui 38 cooperativas: 08 de Leite, 13 de Café, 01 de Cana, 02 de Seringueira, 01 de Pesca, 01 de 
Noz Macadamia, 01 Avícola, 01 de Camarão, 05 de Frutas e 05 de outras atividades ligadas ao agronegócio capixaba.

Ala Pescados;
Associação Brasileira dos Exportadores de Papaya (Brapex);
Associação Capixaba de Supermercados (Acaps);
Associação dos Irrigantes do Estado do Espírito Santo (Assipes);
Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas 
e Veterinários (Andav);
Banestes;
Caliman Agrícola;
Carvalho Consultorias e Eventos;
Casa do Adubo;
CTA – Serviços em Meio Ambiente;
Covre & Cia;
Defagro Defensivos Agrícolas;
Desenvolvimento de Mercados e Produtos no ES (DM&P);
Emflora Empreendimentos Florestais;
Fertilizantes Heringer;

Agora são 31 empresas/instituições associadas ao Cedagro. Confira:
Fibria;
Instituto Verde Brasil;
Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais;
Marca Ambiental;
Midas Eventos;
Nòvabra Energia;
Nutriave;
Plantar;
Ruralter Planejamento e Consultoria;
Siderúrgica Ibiraçu;
Sítio e Jardins;
Summer Fruit;
Suzano Papel e Celulose;
Trop Frutas do Brasil;
Viana Agro.


