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DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH SAPUCAÍ Nº 19, DE 10 DE NOVEMBRO 

DE 2011 

Da prioridade ALTA ao projeto de 
Elaboração do Plano de Sustentabilidade 

Ambiental e Instalação de Fossas Sépticas 

Biodigestoras na Micro-bacia do Ribeirão 

Pedra Preta, com vistas ao atendimento do 

edital do FHIDRO 2011. 

Artigo 1º 

A plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, com vistas ao 
atendimento do edital do FHIDRO 2011, e após exposição da Diretoria em 

sua 5ª Reunião Ordinária realizada na cidade de Itajubá no dia 10 de 

novembro de 2011, dá prioridade ALTA ao Projeto de Elaboração do Plano 

de Sustentabilidade Ambiental e Instalação de Fossas Sépticas 

Biodigestoras na Micro-bacia do Ribeirão Pedra Preta encaminhado pela 
proponente Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de Itajubá – 

AEARSI. 

A prioridade alta foi dada pois este projeto tem como objetivo realizar 

as seguintes ações estabelecidas no Plano Diretor de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí e que foram classificadas com 
prioridade alta para a bacia Sapucaí, conforme Deliberação Normativa 

Nº18: 

- Implementação de ações de manejo hídrico com vistas a minimizar 

processos de inundação e maximizar os de perenidade hídrica;  
- Levantamento de todas as fontes de captação de água para abastecimento 

com o objetivo de verificar se há problemas de contaminação do manancial 

ou diminuição do volume de água, ou necessidade de ampliação;  

- Instalação de fossas sépticas de baixo custo em unidades isoladas e 

sistemas de esgotamento sanitário em núcleos populacionais rurais, em 
substituição as fossas negras;  

- Incentivo a projetos sustentáveis e tecnologias limpas para o tratamento 

dos esgotos em zonas rurais; 

- Recuperação de vegetação de mata ciliar, de topos de morro, surgenciais 
(APP) e demais áreas degradadas;  

- Aplicação de técnicas de manejo agrícola adequadas ao solo e à topografia 

do relevo;  

- Programa de Manejo do uso da terra;  

- Incentivo a reciclagem de dejetos da bovinocultura e suinocultura na 
agricultura;  

- Programa de incentivo a produção agroecológica;  

- Programa de Treinamento, com palestras e cursos dirigidos aos 

agricultores locais, que abordem temas como a utilização segura de 
agrotóxicos e descarte de vasilhames, técnicas de cultivo apropriadas ao 

relevo local, irrigação adequada, definição de áreas de proteção permanente 

e averbação de reserva legal;  
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- Implantação de projetos de proteção de mananciais de abastecimento para 

consumo humano. 

 

Solicitamos suas atenções sobre a importância do projeto para recuperação e 
conservação dos recursos hídricos de nossa bacia e expansão do 

saneamento para área rural melhorando a qualidade da água e qualidade de 

vida desta população, sendo esta uma ação priorizada pelo Plano Diretor de 

Recurso Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí conforme descrito 

acima.  
Artigo 2º 

Esta deliberação entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

Itajubá, 10 de novembro de 2011. 
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Secretário executivo 
 


