INFORME DO LEVANTAMENTO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÃO
PARA A BACIA DO RIO BICUDO
No mês de maio de 2013 teve início a execução do Projeto Hidroambiental Levantamento
Ambiental e Plano de Ação para a Bacia do Rio Bicudo. A contratação do Projeto, uma
iniciativa do CBH Rio das Velhas e do Subcomitê - SCBH Rio Bicudo, foi feita pela AGB Peixe
Vivo através da GERHI – Gestão de Recursos Hídricos, empresa especializada na área. O
projeto foi viabilizado com os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia do
Rio das Velhas.
O objetivo do Levantamento Ambiental e Plano de Ação para a Bacia do Rio Bicudo é
realizar o cadastramento de proprietários rurais, o levantamento georreferenciado e a
identificação das áreas próximas às nascentes, de forma a subsidiar o desenvolvimento de
ações ambientalmente e economicamente viáveis que visem à recuperação de áreas
degradadas.
A área de abrangência do Projeto é a parte alta da Bacia Hidrográfica do Rio Bicudo,
iniciando-se na região de cabeceiras e terminando próximo à foz do Córrego Capivara com o
Rio Bicudo, nos municípios de Corinto e Morro da Garça.
O Levantamento Ambiental e Plano de Ação para a Bacia do Rio Bicudo terá duração de 3
(três) meses, com previsão de conclusão das ações até julho deste ano. Como resultado,
será produzido o Plano de Ação para a bacia, para posterior contratação da execução das
ações recomendados.
Dentro das ações previstas no âmbito do levantamento ambiental, ocorreu a apresentação
do Projeto na reunião do SCBH Rio Bicudo, coordenado por Leandro Vaz Pereira, técnico da
Prefeitura Municipal de Corinto, no dia 22 de maio de 2013. A reunião contou com a
participação dos representantes do SCBH Rio Bicudo e da equipe de mobilização do CBH Rio
das Velhas (Fotos 1).

Fotos 1: Apresentação da GERHI na reunião do SCBH Rio Bicudo
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Dados do Rio Bicudo
A Bacia Hidrográfica do Rio Bicudo está localizada no baixo Rio das Velhas, em sua margem
esquerda, e possui área de 2.209,5 km2. Seu território abrange parte dos municípios de
Morro da Garça e Corinto (Figura 1). Os principais tributários do Rio Bicudo são: Córrego da
Lagoa, Córrego Jenipapo, Riacho do Morro, Riacho das Vacas, Ribeirão Santana e Córrego da
Capivara.
O Rio Bicudo constitui um dos principais
afluentes do Rio das Velhas no que diz
respeito à qualidade das águas e
diversidade da fauna aquática
A qualidade ambiental do Rio Bicudo se
reflete no enquadramento de suas
águas, Classe 1, cujos requisitos de
qualidade são mais restritivos. Os usos
permitidos são:




Figura 1: Área de abrangência do SCBH Rio Bicudo/ Fonte: CBH
Velhas



abastecimento para consumo
humano
(após
tratamento
simplificado);
proteção
das
comunidades
aquáticas;
recreação de contato primário;
irrigação de hortaliças e frutas
consumidas cruas;
proteção
de
comunidades
aquáticas em Terras Indígenas.

O Rio Bicudo encontra-se entre os afluentes em melhor estado de conservação, quando
comparados à calha do Rio das Velhas. Estima-se que entre 75 e 80% da ictiofauna do Rio
das Velhas está preservada nos seus afluentes, compondo áreas relevantes quanto à
manutenção das comunidades aquáticas, oferecendo melhores condições para a
reprodução.
Entre os afluentes pesquisados pelo Projeto Manuelzão, o Rio Bicudo, em termos de
diversidade, perde somente para o Rio Cipó. Nele se registraram 42 espécies, sendo várias
de importância comercial e algumas de piracema. É também considerado pelo Atlas de
Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais, sob o tema peixes, de importância extrema
para a proteção da ictiofauna.
____________________________________________________________________________________________
Contatos:
GERHI – (31) 2526 - 2028
AGB Peixe Vivo – (31) 3207 - 8500
projetos@gerhi.com.br
patricia.sena@agbpeixevivo.org.br
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