INFORME DO LEVANTAMENTO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÃO
PARA A BACIA DO RIO BICUDO
O Projeto Hidroambiental Levantamento Ambiental e Plano de Ação para a Bacia do Rio
Bicudo encontra-se em fase de execução. 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.
Dentro das ações previstas no âmbito do
levantamento

ambiental,

ocorreu

a

apresentação do estágio do Projeto na
reunião do SCBH Rio Bicudo, no dia 24 de
julho de 2013.A reunião contou com a
participação

dos

representantes

do

Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Bicudo - SCBH Rio Bicudo e da equipe de
mobilização

do

Comitê

de

Bacia

Hidrohgráfica do Rio das Velhas - CBH Rio

Fotos 1: Apresentação do estágio do projeto na
reunião do SCBH Rio Bicudo em 24.07.2013 / Fonte:
GERHI 2013

das Velhas (Fotos 1).
Membros do SCBH Rio Bicudo apontaram
como um dos principais problemas da bacia
a escassez de água em grande parte das
comunidades

rurais.

Durante

o

levantamento de campo, verificou-se que
afluentes do Rio Bicudo possuíam trechos
sem água, como se observa na fotografia ao
lado.

Fotos 2: Trecho do leito do Riacho do Morro – sem
fluxo de água (11.06.2013) / Fonte: GERHI 2013
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Estágio do Projeto Hidroambiental Levantamento Ambiental e Plano de Ação
para a Bacia do Rio Bicudo
Na primeira etapa de levantamento de campo, que ocorreu no período de 10.06.2013 a
21.06.2013, foram georreferenciadas 253 barraginhas, nos tributários do Rio Bicudo: Riacho
do Morro, Riacho das Vacas, Ribeirão Santana e Córrego da Capivara (Figura 1). A segunda
etapa de levantamento de campo ocorreu no período de 22.07.2013 á 02.08.2013.

Figura 1: Resultado da primeira etapa de levantamento de campo / Fonte: GERHI

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.
____________________________________________________________________________________________
Contatos:
GERHI – (31) 2526 - 2028
AGB Peixe Vivo – (31) 3207 - 8500
projetos@gerhi.com.br
patricia.sena@agbpeixevivo.org.br
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