
Se você mora próximo à área que será beneficiada pelo 
projeto, receba a equipe da Fortal Engenharia. 

Você poderá entrar em contatos pelos telefones:
(31) 3337.4812 / (31) 9 99784.0847

Fique atento para a possibilidade 
de publicação de novos 
chamamentos públicos!

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas (CBH Rio das Velhas) é um 
órgão colegiado consultivo, delibe-
rativo e normativo, formado por repre-
sentantes do Poder Público, Sociedade 
Civil e Usuários de Água na bacia.

Seu objetivo é realizar a gestão 
descentralizada e participativa dos 

recursos hídricos na bacia do Rio das Velhas. Os recursos financeiros 
utilizados nas atividades desenvolvidas pelo CBH Rio das Velhas, vêm 
da cobrança do uso das águas.

Quem aplica e presta conta dos 
recursos da bacia hidrográfica do Rio 
das Velhas é a Agência de Bacia 
Hidrográfica Peixe Vivo. Ela é a 
secretaria executiva e presta apoio 
administrativo, técnico e financeiro ao 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas.

A Agência auxilia o Comitê na gestão dos recursos hídricos de sua bacia, 
avaliando serviços e obras, celebrando convênios e contratando a 
execução de projetos. Periodicamente, presta contas das suas 
atividades e da aplicação dos recursos ao Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (IGAM).

Mobilize-se em prol da melhoria 
das questões ambientais da sua região. 

Seja um colaborador para estas mudanças!

Sua participação é fundamental! 

COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 
VELHAS (CBH Rio das Velhas)

AGÊNCIA DE BACIA 
HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO 
(Agência Peixe Vivo)

UNIDADE TERRITORIAL
ESTRATÉGICA (UTE) 
RIBEIRÕES TABOCAS
E ONÇA
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VOCÊ SABIA ?
Que o CBH Rio das Velhas lançou, em 2017, o chamamento 

público para apresentação de projetos de demanda 
espontânea para seleção de estudos e obras com objetivo 

de promover a racionalização do uso e a melhoria dos 
recursos hídricos da bacia hidrográfica.

O Projeto Hidroambiental ´´Produzindo Água na Bacia do 
Ribeirão Tabocas´´ foi aprovado neste chamamento 

público e financiado com os recursos obtidos através da 
cobrança pelo uso da água na bacia do Rio das Velhas.

UTE Ribeirão Tabocas e Onça região rica 
em afloramentos calcários

FONTE: CBH Velhas (2016)

Fale conosco!

A UTE Ribeirões Tabocas e Onça é 
uma das 23 Unidades Territoriais 
Estratégicas (UTEs) que o Plano 
Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) 
da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas adota como unidade de 
estudo e planejamento das metas e 
ações para gestão dos recursos 
hídricos na Bacia.



 Construção de bacias de contenção Tipo I e II (barraginhas);

 Cercamento de Áreas de Preservação Permanente;

 Reflorestamento de Áreas;

 Adequação do escoamento da drenagem superficial ao longo dos 

trechos das estradas rurais;

 Construção de terraço;

 Plantio de gramíneas;

 Construção de paliçadas.

Comunidades Beneficiadas: Moradores das áreas de abrangência das 

microbacias dos Córregos Aguada, Vargem Bonita, Barracão, João 

Ferreira e Mochila.

Prazo de execução:  17 meses

Empresa Executora:  Fortal Engenharia

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

ÁREA DAS INTERVENÇÕES

A participação da comunidade é muito importante para o sucesso das 
ações do Projeto Hidroambiental "Produzindo Água na Bacia do 
Ribeirão Tabocas". Confira as atividades!

IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA A 
UTE RIBEIRÕES TABOCAS E ONÇA

Todas as ações visam à preservação 
da bacia, das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), de nascentes e 
de matas ciliares, contribuindo para 
a melhoria do armazenamento de 
água da chuva no solo, evitando a 
degradação ambiental, a erosão e o 
assoreamento de córregos e 
nascentes.

Fomentar na comunidade da área de abrangência do projeto, o 
entendimento sobre a importância da preservação das características 
naturais dos cursos d´água para manutenção das áreas de recarga 
hídrica das microbacias dos Córregos Aguada, Vargem Bonita, 
Barracão, João Ferreira e Mochila, visando o aumento da taxa de 
infiltração de água no solo e a elevação do lençol freático.

Localizada no Médio Rio das Velhas é 
composta pelos municípios de Araçaí, 
Cordisburgo, Curvelo, Jequitibá e 
Paraopeba. Possui área de 1.223,26 
km² e população de 13.209 habitantes. 
Os principais cursos d'água são o 
Ribeirão da Onça, Ribeirão Tabocas, 
Ribeirão do Melo e Córrego Barro 
Vermelho.

Com relevo calcário, a região possui inúmeras grutas, sendo a Gruta de 
Maquiné a mais famosa. Com uma vegetação de campos gerais e 
veredas, a região é terra natal do escritor Guimarães Rosa, sendo fonte 
de inspiração de sua obra literária. As grutas e a cultura do sertão 
atraem muitos turistas à região.

O PROJETO REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL

UNIDADE TERRITORIAL ESTRATÉGICA 
RIBEIRÕES TABOCAS E ONÇA 

CONHEÇA A ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

DO PROJETO PRODUZINDO ÁGUA 

NA BACIA DO RIBEIRÃO TABOCAS

– UTE RIBEIRÕES TABOCAS E ONÇA

ATIVIDADES AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

Área do Projeto
FONTE: FORTAL ENGENHARIA (2021)

Trecho do Ribeirão Onça
FONTE: CBH Velhas (2016)

Vegetação predominante na região da 
UTE Ribeirões Tabocas e Onça 

FONTE: CBH Velhas (2016)

FONTE: FORTAL ENGENHARIA (2021)

Executar obras hidroambientais 
para contribuir para a maior 
disponibilidade de água nas 
microbacias dos Córregos 
Aguada, Vargem Bonita, Barracão, 
João Ferreira e Mochila.

O que será feito:

Objetivo: 

Mobilização
porta a porta

Seminário
Inicial

Oficinas de
capacitação 
e Educação
Ambiental

Seminário
Final

Cadastrar e mapear os beneficiados pelo projeto, bem como 
preencher o Cadastro dos Produtores Rurais e o Termo de Aceite 
para execução das obras.

Apresentar o projeto hidroambiental, os serviços que serão 
executados e as instituições envolvidas na sua realização.

Disseminar informações relevantes ao público-alvo, para a 
promoção de uma reflexão crítica sobre a preservação dos 
recursos naturais, com foco nos recursos hídricos, a fim de 
conduzir à conscientização e sensibilização ambiental da 
comunidade quanto às temáticas mais relevantes para a região. 

Apresentar os resultados obtidos com a execução dos serviços 
e intervenções realizados ao longo do Projeto.

LEGENDA


