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Municípios que integram a 

bacia do RIO SÃO JOÃO 

• Itaguara 
• Itatiaiuçu 
• Carmo do Cajurú 
• Itaúna 
• Mateus Leme 
• Igaratinga 

 

• Onça do Pitangui 
• Pitangui 
• Pará de Minas 
•  São Gonçalo do Pará 
•  Conceição do Pará 

 



Equipe técnica 

 

Coordenador Geral : Diretor do SAAE – 

Marcos Vinicios Fereira 

 

Coordenador de equipe de campo (SAAE): 

Ralim Dias Mileib 

Estagiária: Bruna Thamires  

                    Débora Chaia 

                    Gabriela Lara 

                    Vanessa Pereira 



APRESENTAÇÃO 

Histórico 



 



 







   “Que se fale da água com abundância, 
que se fale da água com parcimônia, com 
respeito de que sem ela não há vida. A 
água deixou de ser eterna, e dela só 
beberão as gerações futuras se, desde 
hoje, modificarmos nossa postura de 
agressão a natureza e com ela 
convivermos fraternalmente integrados”. 



 







 



 



 



 



 



 



 



 

Ribeirão dos Cornélios e Ribeirão dos Gentios 











 















SITUAÇÃO ATUAL DAS 
NASCENTES 



 

 Situação das nascentes que compõe o 
Rio São João  

Itaguara 
 

Série1; 
Naturais  
(26); 26; 

41% 
Série1; 

Alteradas 
(14); 14; 

22% 

Série1; 
Impactadas 

(24); 24; 
37% 

Situação das nascentes em Itaguara (64) 

Naturais  (26)

Alteradas (14)

Impactadas (24)



Itatiaiuçu 

Série1; 
Naturais  
(65); 65; 

35% 

Série1; 
Alteradas 
(32); 32; 

17% 

Série1; 
Impactadas 

(90); 90; 
48% 

Situação das nascentes em Itatiaiuçu (187) 

Naturais  (65)

Alteradas (32)

Impactadas (90)



Itaúna 

Série1; 
Naturais  

(115); 115; 
19% 

Série1; 
Alteradas 

(283); 283; 
47% 

Série1; 
Impactadas 
(205); 205; 

34% 

Situação das nascentes em Itaúna (603) 

Naturais  (115)

Alteradas (283)

Impactadas (205)



Carmo do Cajuru 

Série1; 
Naturais  

(22); 22; 17% 

Série1; 
Alteradas 

(51); 51; 40% 

Série1; 
Impactadas 

(54); 54; 43% 

Situação das nascentes em Carmo do Cajuru (127) 

Naturais  (22)

Alteradas (51)

Impactadas (54)



Série1; 
Naturais  

(228); 228; 
23% 

Série1; 
Alteradas 

(380); 380; 
39% 

Série1; 
Impactadas 
(373); 373; 

38% 

Situação Geral das Nascentes (981) 

Naturais  (228)

Alteradas (380)

Impactadas (373)



OBJETIVOS DO PROJETO 
  

OBJETIVO GERAL 
  

Apresentar com base no diagnóstico realizado um 
plano de manejo da Sub-bacia do Rio São João 
contemplando programas de revitalização e 
educação ambiental. 

  

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1  Recuperar as  matas ciliares ao longo da sub-bacia ; 
2  Propor medidas para  a reconstituição e conservação das 

nascentes; 
3 Implantar programa de educação ambiental, principalmente junto 

às comunidades rurais e ribeirinhas, visando conscientizar o 
produtor e a população do seu papel na preservação da qualidade 
ambiental da Bacia; 

4 Criar no âmbito das escolas um espaço de discussão periódica 
sobre as questões ambientais; 

5 Propor ações de saneamento em busca da melhoria da qualidade 
das águas; 

6 Monitorar e avaliar todas as ações contempladas nos programas de 
revitalização e educação ambiental. 



Linha de ação – PROGRAMA SÓCIO-AMBIENTAL 

• Produção de materiais educativos;   
• Oficinas para capacitação de professores;  
• Palestras temáticas e itinerantes  e apresentação 

de peças teatrais; 
• Envolvimento da Comunidade;  
• Realização de  Seminários e outros eventos 

ambientais; 
• Realização de pesquisa sócio-econômica e 

ambiental com os moradores ribeirinhos e 
produtores rurais.  

 











 



 



 



 



 



 





Micro-Bacia do Córrego do 
Soldado 

• Córrego do Soldado 

• Córrego da Lage 

• Córrego dos Gonçalves 

• Córrego Grota do Hangá 

• Córrego dos Batatas 

• Córrego Retiro do Miguelinho 

• Córrego do Sumidouro 



 



 



 



Fazenda Sumidouro 

 



 



 



Fazenda Retiro 



Fazenda Córrego do Soldado 

 



Fazenda Sagarana 

 



Horto 

 



 



 



 



 



 



 



   “Que se fale da água com abundância, 
que se fale da água com parcimônia, com 
respeito de que sem ela não há vida. A 
água deixou de ser eterna, e dela só 
beberão as gerações futuras se, desde 
hoje, modificarmos nossa postura de 
agressão a natureza e com ela 
convivermos fraternalmente integrados”. 

(Autor desconhecido) 



Projeto Rio São João 

• Contato 

 

E-mail:  projetoriosaojoao@gmail.com 

 

Tel: (37) 3249 - 5800  


