
 

MOÇÃO 

PLANO DE METAS PARA A REVITALIZAÇÃO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. 

Os Subcomitês de Bacia Hidrográfica, vinculados ao CBH Rio das Velhas, no uso de suas 

atribuições e competências que lhes são conferidas pelas Deliberações Normativas CBH Rio 

das Velhas 02 de 2004 e 02 de 2009, reuniram-se durante o VI encontro de Subcomitês da 

Bacia do Rio das Velhas, realizado nos dias 14 e 15 de julho de 2016, na cidade de Curvelo.  

Os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê do Rio das Velhas e Subcomitês de Bacia Hidrográfica 

tem como finalidade principal a melhoria da quantidade e da qualidade das águas do Rio das 

Velhas e dos seus afluentes; 

O tratamento de esgotos sanitários na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi 

considerado como ponto fundamental para atendimento das Metas 2010 e 2014, que são 

planos estratégicos pactuados com o Estado de Minas Gerais e que foram sintetizados no lema 

“nadar, navegar e pescar no Rio das Velhas”; 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do Rio das Velhas (PDRH), atualizado em 2015, 

estabelece as diretrizes e os programas para a recuperação ambiental da bacia hidrográfica do 

Rio das Velhas. O PDRH foi construído de forma coletiva e sintetiza os anseios, as necessidades 

e as ações fundamentais para a melhoria da qualidade e da quantidade de água na bacia do 

Rio das Velhas. 

Considerando que, conforme apresentado pelos estudos do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

da bacia do Rio das Velhas, o lançamento de esgotos sanitários sem tratamento adequado é 

um dos principais agentes de impacto na qualidade das águas do Rio das Velhas, diminuído as 

potencialidades de uso da água e comprometendo a integridade socioambiental do Rio das 

Velhas; 

A manutenção e a recuperação das áreas de cobertura natural vegetadas, assim como o 

manejo integrado do solo, são considerados como fundamentais para o aumento da 

quantidade de água na bacia do Rio das Velhas. 

Reunidos durante o VI Encontro de Subcomitês da Bacia do Rio das Velhas, realizado nos dias 

14 e 15 de julho de 2016, na cidade de Curvelo, os coordenadores e conselheiros dos 

subcomitês de bacia propõem ao CBH Rio das Velhas a realização de um plano de metas entre 

as entidades atuantes nas Unidades Territoriais Estratégicas do Rio das Velhas de forma a 

estabelecer:  

1) Prazos e ações prioritárias para que o tratamento de esgotos sanitários seja efetivado 

na bacia, garantindo o direito de acesso aos usos múltiplos das águas, conforme 

preceitos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos;  



 

2) A efetivação de recursos e programas para a manutenção e para a recuperação de 

áreas consideradas de relevância ambiental e de importância para a manutenção da 

oferta de água em quantidade e qualidade para a bacia do Rio das Velhas; 

3) A continuidade de esforços propostos pelas Meta 2010, Meta 2014 e estudos do PDRH 

do Rio das Velhas, com prioridade para a ampliação do volume de esgotos tratados na 

RMBH e a melhoria do processo de tratamento, garantindo a retirada de material 

infeccioso e de macronutrientes nos processos realizados pelas ETEs Arrudas e Onça. 

Essas ações são essenciais para o atendimento do lema e das prioridades sociais para 

Nadar, Navegar e Pescar no Rio das Velhas e em seus afluentes. 


