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O , instituído em 1998 com 

a publicação do Decreto Estadual n° 39.911, tem como missão realizar a gestão 

participativa e descentralizada dos recursos hídricos. Seu papel é conscientizar, 

informar, debater, esclarecer e defender as águas e sua preservação.

O é um órgão consultivo e deliberativo. A plenária é composta 

paritariamente por representantes do governo estadual, dos municípios, da 

sociedade civil e dos usuários de água (Fig. 1). A estrutura do CBH está representada na 

Fig 2. Os assuntos específicos são discutidos nas Câmaras Técnicas – CT.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí – CBH Sapucaí

CBH Sapucaí 

Fig. 1 – Composição do CBH Sapucaí Fig. 2 - Organograma da estrutura do CBH Sapucaí

As reuniões do CBH Sapucaí são itinerantes, de forma a percorrer as cidades 

integrantes da Bacia e ocorrem a cada dois meses.

AÇÕES DO CBH

?Implementação e estruturação da secretaria executiva do CBH Sapucaí;

?Elaboração do Projeto Cadastro de Usuários;

?Elaboração do Projeto de Revitalização de Áreas Verdes de Itajubá;

?Realização do Projeto de Proteção de Nascentes no bairro Estância – Itajubá, em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Itajubá e IEF;

?Apoio técnico às entidades na elaboração de projetos que visam a recuperação da 

bacia hidrográfica;

?Divulgação e mobilização do CBH Sapucaí para a população;

?Realização de palestras sobre a importância dos recursos hídricos;

?Capacitação dos membros do CBH Sapucaí nas áreas de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos;

?Participação e apoio em eventos de meio ambiente.

Elaborado em junho de 2010, o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí é um 

instrumento de gerenciamento e planejamento estratégico para o desenvolvimento 

sustentável das regiões que fazem parte da bacia, além de estabelecer regras e definir 

medidas de preservação e manutenção das águas em quantidade e qualidade para 

atender a  população.

Plano Diretor



11

22

33
1010

1111

77

55
1818

1616

1313

1414

1919

2323

2424

3232

3131
3030

4444

4343

4141

4040

3838

3535

3636

2828
2727

2626

2121

2222 2020

4545

4242

3737

2929

1515

3333

2525
44

3434

1717

4747
4646

1212

99

66
88

3939

www.cbhsapucai.org.br
A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAPUCAÍ

O CBH Sapucaí tem como área de atuação a bacia hidrográfica do Rio Sapucaí. A área de 

drenagem é de  e abrange  onde vivem 

aproximadamente . Ela é uma sub-bacia da bacia hidrográfica do Rio 

Grande, denominada de Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos de Minas 

Gerais - AUPGRH GD 5. 

28.882 km 48 municípios mineiros
620.000 pessoas

 

OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Uma gestão dos recursos hídricos sustentável necessita de um conjunto básico de 

instrumentos que viabilizem sua implementação, que são:

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos

A outorga é instrumento através do qual o Poder Público assegura ao usuário utilizar as 

águas de seu domínio, por tempo determinado e com uma vazão e finalidade 

determinadas.

Enquadramento dos corpos d'água

É a classificação dos corpos d'água segundo seu uso preponderante. Esse instrumento 

está relacionado com as metas de qualidade de água pretendidas para um corpo hídrico 

(o rio que queremos) e não necessariamente com as condições atuais do mesmo (o rio 

que temos).

A cobrança pelo uso da água

Os princípios da cobrança pelo uso da água são fundamentados nos conceitos de 

“usuário pagador” e do “poluidor pagador”, adotados com o objetivo de combater o 

desperdício e a poluição das águas, de forma que, quem desperdiça e polui, paga mais.

O sistema de informações

O sistema de informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes em sua gestão. O objetivo é reunir, dar consistência e divulgar os dados e 

informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos na bacia 

hidrográfica.

Fig.3 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí

Precisam de outorga Não precisam de outorga

?O uso de recursos hídricos para a 

satisfação das necessidades de pequenos 

núcleos populacionais, distribuídos no 

meio rural;

?As derivações, captações e lançamentos 

considerados insignificantes (<1l/s);

?Os reservatórios de água considerados 
3 insignificantes (<5.000 m ).

?A captação de água em um manancial superficial 
ou subterrâneo para consumo, inclusive 
abastecimento público ou uso no processo 
produtivo;

?Lançamento em corpo de água de esgotos e 
demais resíduos líquidos ou gasosos tratados ou 
não;

?Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
?Outros usos que alteram o regime, a quantidade ou 

a qualidade da água existente em um corpo de 
água.

Da nascente até a foz, o Rio Sapucaí 

tem uma extensão de  de 

comprimento e a bacia pode ser 

dividida em função da declividade nos 

trechos em ,  e  

Sapucaí (Fig. 3). Na região de 

cabeceira (Serra da Mantiqueira), 

grande parte da vegetação nativa foi 

removida e substituída por áreas de 

pastagens, culturas de café, milho e 

silviculturas. Práticas agrícolas 

inadequadas favorecem o surgimento 

de erosões. A adequação de culturas 

às características do solo e relevo, 

bem como o cuidado com o manejo 

são medidas mitigadoras eficientes 

para a manutenção da qualidade não 

apenas do solo, mas também da água.

248 km

Alto Médio Baixo

 O rio Sapucaí é um rio perene e seu regime 
hidrológico acompanha o de chuva, ou seja, 
no período chuvoso há grandes riscos de 
inundações e, no período de estiagem, 
apresenta carência hídrica.

 A qualidade da água na Bacia varia de média a 
ruim (Projeto Águas de Minas – IGAM). O 
lançamento de esgoto sem tratamento é um 
dos principais fatores que contribuem para 
sua degradação.

1- Virgínia
2- Marmelópolis
3- Delfim Moreira
4- Maria da Fé
5- Wenceslau Braz
6- Itajubá
7- Pedralva
8- Piranguinho
9- São José do Alegre
10- Piranguçu
11- Brasópolis
12- Conceição Dos Ouros 
13- Paraisópolis
14- Careaçu
15- Consolação
16- Gonçalves

17- Sapucaí Mirim
18- Cambuí
19- Camanducaia
20- Córrego do Bom Jesus
21- Senador Amaral
22- Munhoz
23- Extrema
24- Pouso Alegre
25- Borda da Mata 
26- Ouro Fino
27- Senador José Bento
28- Congonhal
29- Cachoeira de Minas
30- Santa Rita do Sapucaí
31- São Sebastião da Bela Vista

32- Silvianópolis
33- Espirito Santo do Dourado
34- São João da Mata
35- Poço Fundo
36- Machado 
37- Paraguaçu
38- Turvolândia
39- Carvalhópolis
40- Cordislândia
41- Elói Mendes
42- Monsenhor Paulo
43- São Gonçalo do Sapucaí
44- Heliodora
45- Lambarí
46- Natércia
47- Conceição das Pedras

Rio Sapucaí

Principais Afluentes

Bacia do Rio Sapucaí

Limite dos Municípios


