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Introdução 

A Lei Estadual no 13.199, de 29 de janeiro de 1999, estabelece em seu artigo 11 

que o planejamento de recursos hídricos deva ser elaborado por bacia 

hidrográfica do Estado e consubstanciado em Planos Diretores de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas, tendo por finalidade fundamentar e orientar 

a implementação de programas e projetos. 

O Decreto Estadual no 41.578, de 08 de março de 2001, que regulamenta a Lei 

no 13.199/99 - que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

estabelece no artigo 28 os subsídios necessários para a implantação dos 

instrumentos econômicos de gestão na elaboração dos Planos Diretores de 

Recursos Hídricos, dentre os quais “a indicação de projetos para o alcance 

das metas de qualidade e quantidade dos recursos hídricos, com vistas ao 

estabelecimento de programas de investimento”. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

criado pelo Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, aprovou o seu 

Plano Diretor de Recursos Hídricos, por meio da Deliberação CBH Rio das 

Velhas 03, em 10 de dezembro de 2004; aprovou por meio da Deliberação 

CBH Rio das Velhas 04/2009 a cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

aprovou, por meio da Deliberação Rio das Velhas 05/2009 o Contrato de 

Gestão, firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a 

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo 

(Agência Peixe Vivo) - entidade equiparada para o cumprimento das funções 

de Agência de Bacia Hidrográfica. 

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito 

privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações 

da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos 

Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de 

Gestão nº 03 de 2009 junto ao IGAM, tendo como interveniente o CBH Rio das 

Velhas. O Contrato de Gestão possibilitou o repasse e a aplicação dos 
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recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso da água realizada na 

bacia, que se iniciou no segundo semestre de 2010. 

O Contrato de Gestão estabelece em seu objeto o alcance, pela Entidade 

Equiparada, das metas constantes no Programa de Trabalho, cujos resultados 

são mensurados por meio de indicadores de desempenho, na forma 

estabelecida no Anexo do Contrato. Ainda em referência ao Contrato de 

Gestão nº 03/2009 destaca-se que foram assinados dois Termos Aditivos, 

respectivamente, em dezembro de 2010 e em dezembro de 2011, que 

possibilitaram a sua continuidade. 

Em 16 de dezembro de 2012, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de 

Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com a 

anuência do CBH Rio das Velhas. Posteriormente foram assinados dois Termos 

Aditivos a este Contrato, assinados em setembro de 2014 e dezembro de 2016. 

Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, cumpre à 

Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - 

Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Bacia do Rio das Velhas.   

O Plano Plurianual de Aplicação (PPA) 2015-2017, aprovado pelo CBH Rio das 

Velhas, para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos é peça fundamental estabelecida entre o 

Comitê e sua Agência, que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações 

e programas que agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde 

os recursos são arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

apresenta a Avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de 

Recursos Hídricos (com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos), 

contendo: i) providências adotadas pela Entidade Equiparada para a 

execução das ações, inclusive articulação com outros entes do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); ii) identificação 

do componente/subcomponente do Plano Diretor executados; iii) 

identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados 
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com recursos de outras fontes e iv) recomendações de ações com vista a 

aceleração da implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, possuindo extensão de 800 km e área drenagem da bacia 

equivalente a, aproximadamente, 29.000 km². Sua nascente encontra-se no 

Parque Municipal das Andorinhas, Ouro Preto, e a foz no rio São Francisco em 

Barra do Guaicuí, distrito de Várzea da Palma, Minas Gerais. 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados 

pelo rio principal e seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia, mas possui mais de 

70% de toda a sua população. 

O CBH Rio das Velhas aprovou, para auxiliar o planejamento e a gestão das 

águas na bacia, a Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 01, de 09 de fevereiro 

de 2012, que define as Unidades Territoriais Estratégicas (UTE). As UTE possuem 

a finalidade de viabilizar a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica 

do rio das Velhas, dadas às particularidades socioeconômicas, culturais 

existentes; além de auxiliar no cumprimento das diretrizes que propiciem a 

descentralização das ações e do planejamento preconizados no Plano Diretor 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.  

O CBH Rio das Velhas, objetivando concretizar o conceito da gestão 

descentralizada dos recursos hídricos, incentivou a criação de unidades 

denominadas “Subcomitês”, que, por sua vez, prestariam apoio consultivo e 

propositivo junto às principais bacias de rios afluentes ao rio das Velhas. A 

criação dos Subcomitês foi regulamentada por meio da Deliberação CBH Rio 

das Velhas n.º 002/2004, que foi alterada pela Deliberação CBH Rio das Velhas 

n.º 001/2009. 

Na Figura 1 é apresentada a divisão territorial da bacia hidrográfica do Rio das 

Velhas em Unidades Territoriais Estratégicas.  
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Figura 1 - Mapa temático com a localização das UTE da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

FONTE: CBH Rio das Velhas (2015). 
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O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 

Em 1997, a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas elaborou a primeira versão do 

seu Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH). O mesmo foi atualizado no ano 

de 2004, com definição de metas, ações e programas para a melhoria da 

gestão dos recursos hídricos. 

No ano de 2015, novamente, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

foi atualizado. O processo de atualização foi iniciado no ano de 2013 e estes 

trabalhos se estenderam até o primeiro trimestre de 2015, quando o PDRH foi 

plenamente atualizado, conforme processo acompanhado pelo CBH Rio das 

Velhas e pela Agência Peixe Vivo ao longo do período de desenvolvimento.  

Para a atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos, foi elaborado um 

Termo de Referência pela Agência Peixe Vivo que teve como objetivo definir 

diretrizes sobre o seu conteúdo mínimo, como previsto na Lei Estadual nº 

13.199/99 e no Decreto Estadual nº 41.578/01, além das premissas básicas do 

PDRH elaborado no ano de 2004 e demais Deliberações Normativas 

publicadas pelo CBH Rio das Velhas, quando cabíveis. 

Durante a atualização do PDRH foi adotada como metodologia a 

compartimentação do território da bacia adotando a temática dos 

Subcomitês de bacia hidrográfica. Este fato permitiu que a atualização 

ocorresse focando nas particularidades de cada região da bacia (UTE) e ao 

mesmo tempo, abrangente, estando integrada com o restante da bacia 

hidrográfica. No decorrer do processo de atualização, que contou com 

contribuições inúmeras dos membros do CBH Rio das Velhas, integrantes dos 

Subcomitês e também de diversos entes que foram convidados a participar e 

colaborar no processo, foi demonstrado grande preocupação com a 

revitalização da Bacia.  

Diversos fatores de pressão sobre os cursos d’água atuam comprometendo a 

qualidade e a disponibilidade hídrica, por outro lado, existe um bom 

percentual de áreas bem preservadas e com água de boa qualidade, no 

entanto, o avanço econômico coloca em risco a biodiversidade e os recursos 

hídricos. O PDRH Rio das Velhas foi atualizado levando em consideração as 
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preocupações da população da bacia e objetivando a presença de água 

em boa qualidade e em quantidade suficiente para as gerações futuras. 

Importante observar que o caminho a ser seguido para a revitalização do rio 

das Velhas é um grande desafio, exigindo dos atores e do Sistema de 

Gerenciamento Recursos Hídricos um aperfeiçoamento significativo e um 

aprofundamento do papel dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na 

bacia.  

A revitalização do Rio das Velhas, portanto, requer a definição de metas a 

serem atingidas e ações necessárias para que estas metas se concretizem, 

bem como de uma organização e o estabelecimento de uma agenda de 

ações e prioridades setorizada, que atenda ao espectro diversificado e 

integrado de problemas a serem enfrentados. 

No PDRH Rio das Velhas atualizado em 2015, foi elaborado um “Plano de 

Metas” para a Bacia Hidrográfica. Na estruturação deste documento foram 

elencadas diversas Componentes que foram agrupadas de acordo com 

objetivos para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

A lista das Componentes existentes do PDRH Rio das Velhas (2015) será 

apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Estruturação temática dos Componentes do PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas. 
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As ações das Componentes do PDRH Rio das Velhas expressam um 

compromisso e um desejo mútuo e não são de exclusiva competência do CBH 

Rio das Velhas. As definições das prioridades de investimentos foram realizadas 

em conjunto com os atores da Bacia Hidrográfica e tanto o Poder Público 

quanto os demais entes da Bacia devem assumir o compromisso de somar 

esforços para que o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas alcance os objetivos almejados no PDRH.  

Ciente dos objetivos traçados no Plano de Metas e Investimentos do PDRH Rio 

das Velhas, o CBH Rio das Velhas, juntamente com o suporte da Agência Peixe 

Vivo, realizou o desenvolvimento do PPA 2015-2017 levando em consideração 

as Componentes da Tabela 1.  

Apesar do PPA 2015-2017 ter sido publicado anteriormente à conclusão da 

atualização do PDRH Rio das Velhas, já havia informações suficientes e 

disponíveis para que o PPA 2015-2017 fosse elaborado em perfeita 

consonância com o Plano de Metas e Investimentos da Bacia. 
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Providências adotadas pela Entidade Equiparada para a 
execução das ações previstas no Plano Diretor 

A Agência Peixe Vivo é a Entidade Equiparada às funções de Agência de 

Bacia do CBH Rio das Velhas e suas funções e obrigações são estabelecidas 

no Contrato de Gestão nº 002/2012.  

A implementação de um Plano Diretor de Recursos Hídricos não é uma tarefa 

simples, sua efetivação deve acontecer em consonância com políticas 

públicas, em harmonia com o desenvolvimento de diversos setores 

econômicos, em estrita observância aos preceitos de conservação ambiental 

e, além disso, o suprimento das demandas elencadas em um Plano Diretor de 

Recursos Hídricos carecem de financiamento, que, pode ser de origem com os 

próprios recursos da cobrança pelo uso da água, mas, preponderantemente 

provém de fontes externas e estratégicas para a Bacia, tais como os Governos 

(União, Estado e Município) com suas arrecadações fundos de financiamento 

socioambiental e a iniciativa privada. 

Neste sentido, a Agência Peixe Vivo deve atuar no intuito de concentrar 

esforços dos diversos atores da Bacia e com o consentimento do CBH Rio das 

Velhas para a convergência interinstitucional. Recentemente, a atuação da 

Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas tem se dado na busca pelo 

estreitamento de relações com os atores chave na Bacia, a partir da 

formalização de parcerias.   

Dentre as iniciativas conjuntas mais interessantes, tem destaque o Programa 

Revitaliza da Bacia do Rio das Velhas. Este Programa, aprovado por meio da 

DN CBH Velhas 002/2017, tem por objetivo avançar no projeto de revitalização 

do Rio das Velhas para garantir a quantidade e qualidade das águas, os usos 

múltiplos, produção de água e a manutenção da biota aquática em função 

da sua importância na região metropolitana de Belo Horizonte, o estado de 

Minas Gerais e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

O Programa Revitaliza Rio das Velhas prevê incorporar ações definidas no 

PDRH Rio das Velhas (2015), concentrando os esforços em 3 (três) focos 

principais: i) Gestão Ambiental e Participação Social; ii) Preservação e 
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produção de água, manutenção da biota aquática e; iii) Recuperação de 

passivo ambiental - tratamento de esgotos. 

O funcionamento e o desenvolvimento do Programa Revitaliza são frutos de 

desejos coletivos e espontâneos dos membros do CBH Rio das Velhas, dos 

governos, dos usuários de água e da sociedade civil; os quais reconhecem a 

água como recurso insubstituível para a manutenção da vida e no 

desenvolvimento socioeconômico.  

Parceria com atores estratégicos na Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 

A formalização de parcerias com atores estratégicos na bacia é de fato outra 

alternativa extremamente importante no alcance das metas do PDRH Rio das 

Velhas. Ao longo dos anos de 2016 e 2017 foram formadas parcerias 

importantes com: i) a empresa ArcelorMittal; ii) a COPASA; iii) a FIEMG e iv) o 

Instituto Espinhaço. 

Os termos de parceria firmados são apresentados nos Anexos deste Relatório. 

 ArcelorMittal 

O ano de 2016 foi marcado por importante termo de parceria firmado 

juntamente com a empresa ArcelorMittal (unidade siderurgia de Sabará), com 

a interveniência do CBH Rio das Velhas, para realização de atividades de 

produção de mudas nativas em um viveiro (Viveiro Langsdorff) instalado em 

terreno da empresa no município de Taquaraçu de Minas, às margens do rio 

Taquaraçu. O objeto desta parceria se enquadra na Componente VI – 

Conservação Ambiental do PDRH Rio das Velhas. 

No ano de 2017 iniciou-se a produção de mudas no viveiro Langsdorff e no 

final deste ano já se encontravam disponíveis 30.000 (trinta mil) mudas para 

disponibilização para Prefeituras e Associações utilizarem na recuperação de 

áreas em APPs da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

As Figuras 2, 3 e 4 ilustram algumas das atividades de produção de mudas no 

viveiro Langsdorff. 
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Figura 2 - Placa na recepção do viveiro Langsdorff. FONTE: TANTO Expresso (2017). 

 

 
Figura 3 - Área de aclimatação das mudas e casa de vegetação ao fundo. FONTE: TANTO Expresso 

(2017). 
 

 
Figura 4 - Representantes da Prefeitura de Sete Lagoas retirando mudas para plantio em áreas de 

APP. FONTE: TANTO Expresso (2017). 
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 COPASA 

O ano de 2017 foi também marcado pela formalização da parceria entre o 

CBH Rio das Velhas, Agência Peixe Vivo e a COPASA (Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais) para o Programa Revitaliza Rio das Velhas. 

O evento de assinatura da parceria aconteceu no dia 29/08/2017 no Auditório 

da COPASA e na ocasião a presidente da companhia, Sinara Meireles, 

anunciou que o Governo de Minas Gerais, por meio da COPASA, irá investir R$ 

530 milhões nos próximos cinco anos em obras de saneamento nos municípios 

de sua concessão que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

As intervenções da COPASA contemplam obras de ampliação da coleta, 

interceptação e tratamento de esgotos, além de investimentos em programas 

ambientais, com ações de mobilização, proteção e conservação de 

mananciais nos municípios.  

O ‘Revitaliza Rio das Velhas’ estabelece o compromisso por uma atuação 

sistêmica e coordenada de vários atores com vistas a alcançar a 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade, visando garantir seus 

múltiplos usos e a segurança hídrica da bacia do Rio das Velhas, 

especialmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).  

As Figuras 5 e 6 representam a solenidade em que ocorreu a assinatura do 

termo de parceria com a COPASA que aderiu ao Programa. 

 
Figura 5 - Representantes da COPASA e CBH Rio das Velhas discursam a respeito do termo de 

parceria e suas possibilidades. FONTE: TANTO Expresso (2017). 
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Figura 6 - Após assinatura os dirigentes da Agência Peixe Vivo, CBH Rio das Velhas e COPASA 

celebram o termo firmado. FONTE: TANTO Expresso (2017). 
 

 FIEMG 

No dia 11/07/2017 a FIEMG, o CBH Rio das Velhas e a Agência Peixe Vivo 

assinaram o termo de parceria do Programa Revitaliza Rio das Velhas. 

Por meio da parceria formada, o Presidente da FIEMG, Olavo Machado Junior, 

celebrou a assinatura. “Construir parcerias para simplesmente assinar papel 

não é com a FIEMG. Nossas parcerias são feitas para efetivamente mudar as 

coisas”, disse. Ainda segundo ele, a indústria mineira tem o papel de liderar 

ações de conservação e proteção no Estado. “Muito do que estamos 

vivenciando hoje [crise hídrica] é por conta da nossa omissão enquanto 

empresários. Por isso, nós da indústria acreditamos que podemos ter sim um 

protagonismo, não só nas questões que envolvem produção, como de 

preservação também”, concluiu. 

Na sequência a FIEMG irá elaborar um Plano de Trabalho para atuação com 

foco no segmento industrial e a Agência Peixe Vivo prestará apoio no 

desenvolvimento deste mecanismo que resultará em ações preconizadas no 

PDRH Rio das Velhas e, dentro do possível, tentando compatibilizar e somar 

esforços com outras ações já em curso na bacia.  

Nas Figuras 6 e 7 são ilustrados momentos da assinatura do termo de parceria 

juntamente com a FIEMG. 
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Figura 7 - Presidente do CBH Rio das Velhas apresenta o termo de parceria assinado. FONTE: 

TANTO Expresso (2017). 
 

 
Figura 8 - Diretora Geral da Agência Peixe Vivo no momento da assinatura do termo de parceria. 

FONTE: TANTO Expresso (2017). 

 

 Instituto Espinhaço 

O Instituto Espinhaço também formalizou seus compromissos de conservação e 

recuperação da bacia com a assinatura do Termo de Adesão ao Programa 

‘Revitaliza Rio das Velhas’, junto ao CBH Rio das Velhas e Agência Peixe Vivo. 

A assinatura ocorreu no dia 04/09/2017. 

A parceria se dá a partir do Projeto ‘Plantando o Futuro – Semeando Floresta, 

Colhendo Águas na Serra do Espinhaço’, iniciativa que visa o plantio de 3 

milhões de árvores – 1 milhão delas somente na Bacia do Rio das Velhas – para 
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a recuperação de 40 mil nascentes, 6 mil hectares de mata ciliar e 2 mil 

hectares de áreas degradadas, até o final de 2018. 

O presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, destacou que o 

convênio do Instituto com a CODEMIG inclui a produção, plantio e 

monitoramento das mudas, além de ações de mobilização social com as 

comunidades próximas, mas que não prevê o cercamento dessas áreas. Ele 

vislumbra, portanto, uma parceria com o CBH Rio das Velhas nesse sentido.  

Nas Figuras 9 e 10 são ilustrados momentos de assinatura do termo de parceria 

com o Instituto Espinhaço. 

 
Figura 9 - Diretora Geral da Agência Peixe Vivo e Presidente do CBH Rio das Velhas durante 
assinatura do termo de parceria com o Instituto Espinhaço. FONTE: TANTO Expresso (2017). 

 

 
Figura 10 - Momento em que os partícipes celebram a parceria firmada. FONTE: TANTO Expresso 

(2017). 
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Identificação dos componentes e sub componentes do 
Plano Diretor executados com recursos da cobrança 

No ano de 2017 o CBH Rio das Velhas executou algumas demandas inscritas 

no Plano de Metas e Investimentos do PDRH Rio das Velhas. É importante 

salientar que os valores auferidos com a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos são insuficientes para suprir as necessidades da Bacia Hidrográfica, tal 

como explicitado no PDRH Rio das Velhas, conforme a sua atualização, 

aprovada em Plenário no ano de 2015. 

Cabe ressaltar que não foram identificadas ações financiadas com recursos 

financeiros de outras fontes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em 

consonância com as Componentes listadas na Tabela 1. 

No ano de 2017 as ações executadas pela Agência Peixe Vivo com vistas ao 

cumprimento das metas do PDRH Rio das Velhas são listadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Ações executadas pelo CBH Rio das Velhas em 2017 e relação com o PDRH Rio das Velhas. 

OBJETO 
VALOR GLOBAL 
DA AÇÃO (R$) 

VALOR 
EXECUTADO EM 

2017 (R$) 

COMPONENTE 
DO PAP 2015-

2017 

SUB 
COMPONENTE DO 

PAP 2015-2017 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE NO PPA 

2015-2017 

COMPONENTE 
DO PDRH RIO 
DAS VELHAS 

SUB COMPONENTE 
DO PDRH RIO DAS 

VELHAS 

Projeto de educação e 
mobilização social na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 

5.489.582,46 1.058.226,42 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.1.1 - Apoio às 
atividades de 
educação e 

mobilização social 
na bacia 

hidrográfica 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.1 - Planejamento 
das ações de 

Educação 
Ambiental, 

Comunicação e 
Mobilização Social 

Serviços de consultoria e 
assessoria de imprensa e 
comunicação para o CBH 
Velhas 

2.784.554,68 1.087.974,35 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.1 - Planejamento 
das ações de 

Educação 
Ambiental, 

Comunicação e 
Mobilização Social 

Serviços de construção e 
desenvolvimento da 
plataforma SIGA Rio das 
Velhas 

994.214,00 824.280,45 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - Instrumentos 
de gestão 

I.2.3.1 - 
Desenvolvimento e 

Implantação do 
Sistema de 

Informações (SIG 
Rio das Velhas) 

1 - 
Instrumentos 
de gestão 

1.4 - Sistema de 
informações 

Consultoria Especializada para 
Desenvolvimento e 
Elaboração de Termos de 
Referências para 
Contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 
(lote 01) 

375.765,19 195.397,90 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 

Consultoria Especializada para 
Desenvolvimento e 
Elaboração de Termos de 
Referências para 
Contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia 

306.236,16 51.054,36 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 
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Hidrográfica do Rio das Velhas 
(lote 02) 
Consultoria Especializada para 
Desenvolvimento e 
Elaboração de Termos de 
Referências para 
Contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 
(lote 03) 

447.557,67 14.312,89 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 

Elaboração do Plano de 
Manejo do Parque Natural das 
Andorinhas, Ouro Preto/ MG 

683.106,13 504.218,17 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.2 -  Agendas 
Verde e Azul  - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

II.2.1.1 - 
Levantamentos de 

Campo e 
Diagnósticos 
relativos aos 

Programas das 
Metas 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.4 - Recuperação 
de Unidades de 

Conservação 

Consultoria especializada para 
desenvolvimento e 
elaboração de projetos de 
saneamento básico na bacia 
hidrográfica do rio das Velhas 

339.987,20 191.174,80 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.1 - Agenda 
Marrom - 

Saneamento 

II.1.1.1 - 
Elaboração de 

projetos básicos e 
executivos 

3 - 
Saneamento 

ambiental 

3.3 - Esgotamento 
sanitário 

Contratação de 
assessoramento técnico-
operacional em apoio às 
atividades da AGB Peixe Vivo 
para fiscalização de projetos 
contratados sob demanda do 
CBH Velhas 

1.136.648,63 247.266,55 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa de 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.4.1 - 
Fiscalização e 

Gerenciamento de 
Projetos e Obras 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
recuperação 

ambiental 

Projeto de biomonitoramento 
na Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas 

1.045.454,01 198.636,25 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Estudos e 
projetos 

 II.4.2.1 - 
Biomonitoramento 

na Bacia do Rio 
das Velhas 

2 - Gestão da 
oferta da 

água 

2.1 - 
Monitoramento  

 

Contratação de empresa 
especializada para 
revitalização de nascentes 
urbanas na bacia hidrográfica 
do ribeirão Arrudas e 

483.561,41 254.804,45 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 
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divulgação de práticas 
ambientais para proteção das 
nascentes  

pelos SCBH 

Contratação de empresa 
especializada para 
revitalização de nascentes 
urbanas na bacia hidrográfica 
do ribeirão Onça e divulgação 
de práticas ambientais para 
proteção das nascentes 

657.821,25 592.039,11 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 

Revitalização de quatro 
microbacias inseridas na bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas 
e na APA da Andorinhas 

504.783,28 85.535,02 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos Erosivos 

Contratação de empresa 
especializada para executar 
obras de terra, visando a 
melhoria hidroambiental em 
pontos diversos de estradas 
rurais na UTE Guaicuí, nos 
municípios de Várzea da 
Palma e Lassance - MG 

944.128,77 550.741,79 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos Erosivos 

Contratação de empresa 
especializada para realização 
de diagnóstico da qualidade 
e disponibilidade das águas 
na UTE Poderoso Vermelho, 
distrito de Ravena, município 
de Sabará/MG 

235.086,72 11.754,34 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.3 - Agenda 
Laranja – 

Nascentes e 
Aquíferos 

I.3.1.1 - Elaboração 
de diagnóstico e 

projetos visando a 
melhoria da 

oferta de água 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de empresa 
especializada para realizar 
estudo de identificação de 
áreas de recarga de lençol 
freático, Corinto/MG 

202.468,42 10.123,42 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.3 - Agenda 
Laranja – 

Nascentes e 
Aquíferos 

I.3.1.1 - Elaboração 
de diagnóstico e 

projetos visando a 
melhoria da 

oferta de água 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada para 

962.934,00 154.069,44 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

6 - 
Conservação 

6.3 - 
Recomposição de 
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elaboração de diagnóstico de 
nascentes urbanas na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão 
Onça, em BH/MG 

Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

Ambiental APPs 

Contratação de pessoa 
jurídica para elaboração de 
estudo de análise de 
influências dos usos de 
recursos hídricos sobre as 
vazões disponíveis em regiões 
da bacia hidrográfica 

648.114,66 64.811,46 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - Instrumentos 
de gestão 

I.2.1.3 - Estudo de 
consistência de 

dados de cadastro 
e outorgas de 

direito de uso das 
águas 

1 - 
Instrumentos 
de Gestão 

1.1 - Outorga  

Operação e fornecimento de 
mudas no viveiro de mudas 
LANGSDORFF, em Taquaraçu 
de Minas/MG 

1.450.000,00 355.250,00 
III - Ações 
Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde e Azul - 
Recuperação, 
Conservação e 
Revitalização 

III.2.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais 

demandados 
pelos SCBH 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 
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Recomendação de ações com vista à aceleração da 
implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos 
 
A implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) deve ser 

tratada como o grande objetivo da bacia hidrográfica e também dos seus 

habitantes, por consequência. À medida que o CBH Rio das Velhas avança e 

dissemina conhecimento e informação na bacia hidrográfica, a instituição se 

torna mais forte e contribui para o aumento da sua credibilidade. 

É de fundamental importância, visando à implementação do PDRH Rio das 

Velhas que haja maior aproximação da Agência com as Câmaras Técnicas 

do CBH Rio das Velhas e junto aos Sub Comitês para que a implementação do 

PDRH possa avançar e repercutir uma sensação de pertencimento dos 

membros do CBH Rio das Velhas e da população residente na bacia. 

Fomentar o fortalecimento e a maior participação das Câmaras Técnicas no 

cotidiano da gestão, no entendimento da Agência Peixe Vivo, é um caminho 

que poderá agregar energia na busca pela implementação do PDRH Rio das 

Velhas. As Câmaras Técnicas são instâncias colegiados formados a partir das 

instituições que compõem a Plenária do CBH Rio das Velhas. Elas refletem o 

modelo de organização paritário do Comitê e têm como finalidade discutir 

com o tempo e a dinâmica que julgam necessárias as discussões temáticas, 

técnicas e complexas. Cada Câmara Técnica é encarregada de examinar e 

relatar assuntos de sua competência.  

No âmbito do CBH Rio das Velhas: 

a) A Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC): 

acompanha os projetos, discute de forma inicial as prioridades de 

aplicação dos recursos a partir das prioridades do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de projetos e das 

demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas.  

b) A Câmara Técnica de Educação, Mobilização e Comunicação 

(CTECOM): é encarregada de acompanhar os processos de 

comunicação e mobilização que estão em andamento no âmbito do 

CBH Rio das Velhas e de seus parceiros. A CTECOM tem como 
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finalidade pensar as ações educativas e de comunicação a serem 

executadas em projetos e ações do CBH Rio das Velhas ou de projetos 

contratados pela Agência.  

c) A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC): é responsável pela 

análise dos processos de outorga, assim como pela discussão das 

fórmulas e valores da cobrança pelo uso da água. 

d) A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL): responsável por examinar 

a legalidade e institucionalidade das atividades, documentos e 

deliberações do CBH Rio das Velhas. A CTIL é responsável por adequar 

as decisões e as prioridades do CBH Rio das Velhas às formas e padrões 

legais.  
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Anexo I – Termo de Parceria firmado com a Arcelor Mittal 
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Anexo II – Termo de Parceria firmado com a COPASA 
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Anexo III – Termo de Parceria firmado com a FIEMG 
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Anexo IV – Termo de Parceria firmado com o Instituto 
Espinhaço 
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