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PREFÁCIO

Foi com grata satisfação que recebi o honroso convite para prefaciar esta obra, certamente pelo cargo que ocupo, à frente 

da Curadoria do Meio Ambiente da Comarca de Pará de Minas.
“Águas de Pará de Minas” não poderia abordar tema mais atual: a realidade e as peculiaridades dos recursos hídricos desta 

região, demonstrada através de conceitos, mapas atualizados, dados técnicos, históricos e geográficos.
Preludialmente, conforme proclamado princípio universal, todos têm o direito ao acesso à água. É preciso garantir à 

população carente água tratada e saneamento básico. Para tanto, devemos nos preocupar em utilizar a água de forma 
sustentável, preservando as nascentes, cursos d´água, rios, riachos, matas ciliares, encostas etc.

Segundo estudos promovidos pela ONU, mais de um bilhão de pessoas, o que equivale a 1/6 da população mundial, passam 
fome e ficam doentes por não terem acesso a água limpa para beber. Outras três milhões de pessoas morrem anualmente de 
doenças provocadas por ingestão de água impura. E quase 2,9 bilhões vivem em locais onde não há saneamento básico. Nem água 
canalizada nem esgotos tratados.

Curial registrar que, em diversos lugares do planeta, milhares de pessoas já sofrem com a falta desse bem essencial à vida. A 
água é um bem precioso e insubstituível. É um elemento da natureza, um recurso natural.  É de domínio público e de vital 
importância para a existência da própria vida na Terra. A água é um recurso natural que propicia saúde, conforto e riqueza ao 
homem, por meio de seus incontáveis usos, dos quais se destacam o abastecimento das populações, a irrigação, a produção de 
energia, o lazer, a navegação.

Muito se fala em falta de água e que, num futuro próximo, teremos uma guerra em busca de água potável. O Brasil é um país 
privilegiado, pois aqui estão 11,6% de toda a água doce do planeta. Aqui também se encontram o maior rio do mundo - o 
Amazonas - e o maior reservatório de água subterrânea do planeta - o Sistema Aqüífero Guarani.

Registre-se a situação de países como Egito, África do Sul, Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Haiti, Turquia, Paquistão, Iraque 
e Índia, onde os problemas com recursos hídricos já chegam a níveis críticos. Em todo o mundo, domina uma cultura de 
desperdício de água, pois ainda se acredita que ela é um recurso natural ilimitado. O que se deve saber é que apesar de haver 1,3 
milhão de km\3 livre na Terra, segundo dados do Ministério Público Federal, nem sequer 1% desse total pode ser 
economicamente utilizado, sendo que 97% dessa água se encontra em áreas subterrâneas, formando os aqüíferos, ainda 
inacessíveis pelas tecnologias existentes. 

Políticas públicas e um melhor gerenciamento dos recursos hídricos em todos os países tornam-se hoje essenciais para a 
manutenção da qualidade de vida dos povos. Se o problema de escassez já existente em algumas regiões não for resolvido, ele 
se tornará um entrave à continuidade do desenvolvimento do país, resultando em problemas sociais, de saúde, entre outros. 

Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU, 50% da taxa de doenças e morte nos países em desenvolvimento ocorrem 
por falta de água ou pela sua contaminação. Assim sendo, o rápido crescimento da população mundial e a crescente poluição, 
causado também pela industrialização, torna a água o recurso natural mais estratégico de qualquer país do mundo. 

Para cada 1.000 litros de água utilizados, outros 10 mil são poluídos. Segundo a ONU, parece estar cada vez mais difícil se 

Águas de Pará de Minas



conseguir água para todos, principalmente nos países em desenvolvimento. Estima-se que no ano de 2025, 1,8 bilhão de pessoas 
de diversos países deverão viver em absoluta falta de água, o que equivale a mais de 30% da população mundial. Diante dessa 
constatação, cabe lembrar que a água limpa e acessível se constitui em um elemento indispensável para a vida humana e que, 
para se tê-la no futuro, é preciso protegê-la para evitar o futuro caótico previsto para a humanidade, quando homens de todos 
os continentes travarão guerras em busca de um elemento antes tão abundante: a água. 

Devido à grande expansão urbanística, a industrialização, a agricultura e a pecuária intensivas e ainda à produção de energia 
elétrica que estão estreitamente associadas à elevação do nível de vida e ao crescimento populacional - crescentes 
quantidades de água passaram a ser exigidas.

As crescentes necessidades de água, a limitação dos recursos hídricos, os conflitos entre alguns usos e os prejuízos 
causados pelo excesso de água exigem um planejamento bem elaborado pelos órgãos governamentais, estaduais e municipais, 
visando técnicas de melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Além das responsabilidades públicas, cada cidadão tem o 
direito de usufruir da água mas o dever de preservá-la, utilizando-a de maneira consciente, sem desperdícios, assim dando o 
valor devido à água.

Use a água racionalmente, a fonte não pode secar!
Inúmeras são as previsões relativas à escassez de água, em conseqüência da desconsideração da sua esgotabilidade. A água 

é um dos recursos naturais fundamentais para as diferentes atividades humanas e para a vida, de uma forma geral. Apesar de 
muitos entenderem que o ciclo natural da água promove a sua recuperação, na prática não é o que se observa, tendo em vista os 
inúmeros fatores que interferem neste ciclo hidrológico. A falta de água traz como efeito a seca, que possui diversas faces 
dependendo da ótica da observação. A mais comum é a seca climatológica, que desencadeia o processo, seguida da seca das 
terras e a conseqüente seca social, com os respectivos danos e mazelas causados. A seca hidrológica representa a falta de 
água nos reservatórios e mananciais. 

O Brasil detém 13% das reservas de água doce do Planeta, que são de apenas 3%. Esta visão de abundância, aliada à grande 
dimensão continental do País, favoreceu o desenvolvimento de uma consciência de inesgotabilidade, isto é, um consumo 

1
distante dos princípios de sustentabilidade  e sem preocupação com a escassez. A elevada taxa de desperdício de água no 
Brasil, 70%, comprova essa despreocupação. A oferta gratuita de recursos naturais pela natureza e a crença de sua 
capacidade ilimitada de recuperação frente às ações exploratórias, contribuiu para essa postura descomprometida com a 
proteção e o equilíbrio ecológico. 

Cotidianamente, diversos são os exemplos de desperdício e despreocupação, como escovar os dentes com a permanência da 
torneira aberta; lavagem de ruas e calçadas com jatos d'água (“vassoura hidráulica”), lavagem de veículos com água tratada, o 
uso de válvulas sob pressão nas descargas dos vasos sanitários; o despejo das águas servidas de banho e lavagens em geral, sem 
a preocupação com a racionalização de consumo e/ou reuso. Por outro lado, a indústria tem percebido, cada vez mais, a 
indissociabilidade entre a conservação dos recursos naturais e a ecoeficiência ambiental. É preciso que esta inter-relação 
seja, assimilada e internalizada na prática diária de cada cidadão. Mesmo em regiões brasileiras, onde as reservas hídricas 
geralmente atendem as necessidades de uso, em algumas épocas do ano são relativamente comuns os períodos de escassez, em 
atividades produtivas, devido às condições climáticas adversas e/ou aumento de demanda em atividades produtivas. Buscando 
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equilibrar as necessidades para o abastecimento das populações e para a atividade produtiva e, ainda, minimizar as 
conseqüências sociais da seca, estratégias de racionalização e de racionamento são estabelecidas. Esta situação gera um 
nítido conflito entre os usuários e os usos da água. A solução para este tipo de conflito está na gestão deste recurso, que inicia-
se pela racionalização de consumo, acrescida do estabelecimento de estratégias de reuso, tanto nas práticas agrícolas quanto 
nas atividades cotidianas residenciais, comerciais e industriais.

Estima-se que atualmente, no mundo, 1,7 milhão de pessoas sofrem com a escassez de água. Esta dificuldade também pode 
estar associada a fatores qualitativos, ocasionados, por exemplo, pela disposição inadequada de resíduos sólidos, comumente 
chamado lixo. O comprometimento da qualidade da água pode inviabilizar o uso ou tornar impraticável o tratamento, tanto em 
termos técnicos quanto financeiros. Diversas são as substâncias tóxicas geradas nas diferentes atividades humanas. Nas 
práticas agrícolas, por exemplo, o uso sem controle de defensivos químicos pode representar um grande perigo ao Meio 
Ambiente, aos ecossistemas e à saúde humana. 

Diariamente são produzidas toneladas de resíduos tóxicos, a partir de diversos produtos comprados livremente e 
descartados sem controle, como lâmpadas, pilhas, medicamentos, inseticidas, tintas, produtos de limpeza, combustíveis, 
equipamentos eletrônicos, dentre outros, que muitas vezes vão parar em lixões nos arredores das grandes cidades, sem a 
menor preocupação com os efeitos dessa poluição nos mananciais de água, solo e atmosfera. 

Com efeito, sabe-se que o Meio Ambiente é formado, dentro de uma visão simplificada, pelo solo, água e ar. Estes meios 
interagem sinergicamente entre si, significando que o resíduo descartado no solo, por exemplo, mais dia menos dia irá 
contaminar as reservas de água e o ar. Assim como, a decomposição dos resíduos descartados nos rios, originando substâncias 
tóxicas, pode atingir outros locais distantes da fonte poluidora, ampliando assim os danos da contaminação para o Meio 
Ambiente. 

A relação do homem com o Meio Ambiente, baseada no indesejável tripé do descomprometimento, inesgotabilidade e 
irresponsabilidade, poderá consumar as previsões mais catastróficas quanto a escassez dos recursos naturais, sobretudo da 
água, inviabilizando dentro de poucos anos, a vida na Terra. Portanto, é fundamental a substituição por uma visão 
fundamentada nos princípios da sustentabilidade, racionalização e responsabilidade, dentro da qual, somos parte integrante 
do Meio Ambiente e, responsáveis pela proteção e pela elevação da qualidade de vida no Planeta.

Nos últimos anos, uma das grandes preocupações ambientais tem sido a escassez da água. Uma preocupação que foi 
amenizada com a descoberta do Aqüífero Guarani, considerado a maior reserva de água doce e potável do mundo. Talvez o 
único com água potável a 2 mil metros de profundidade, uma vez que outros aqüíferos como os da Arábia Saudita, do Egito, da 
Líbia, da Austrália, da França (Paris) e do Arizona, nos Estados Unidos, similares geologicamente, apresentam altas taxas de 
salinidade, tornando-os impróprios para o consumo humano. 

A Lei Federal nº 9.433, conhecida como “Lei das Águas”, instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos e criou o 
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Os Comitês de Bacia constituem-se na base do Sistema de 
Gerenciamento. Nestes fóruns são promovidos os debates sobre as questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos 
sendo, por esta razão, chamado por muitos de Parlamento das Águas, dadas as suas atribuições normativas, consultivas e 
deliberativas.

Os Comitês de Bacia Hidrográfica têm como objetivo a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos 
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naquele território, utilizando-se da implementação dos instrumentos técnicos de gestão, harmonizando os conflitos e 
promovendo a multiplicidade dos usos da água, respeitando a dominialidade das águas, integrando as ações de todos os 
governos, no âmbito dos Municípios, dos Estados e da União, propiciando o respeito aos diversos ecossistemas naturais, 
promovendo a conservação e recuperação dos corpos d'água, garantindo a utilização racional e sustentável dos recursos para a 
manutenção da boa qualidade de vida da sociedade local.

Segundo a mensagem do Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, publicada no Dia Mundial da Água - 22 de março de 2005, a 
água é indispensável à vida. Contudo, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de escassez de água. Milhões de crianças 
morrem todos os anos devido a doenças de vetor hídrico. E a seca afeta regularmente alguns dos países mais pobres do planeta. 
O mundo tem que encontrar soluções reais para estes problemas. Temos que utilizar a água de uma maneira mais racional. 
Temos que fazer do saneamento uma prioridade, porque é neste domínio que os progressos são mais lentos. E temos que 
mostrar que os recursos hídricos não são inevitavelmente uma fonte de conflito, podendo, pelo contrário, fomentar a 
cooperação. Trata-se tanto de um problema urgente de desenvolvimento humano como de uma questão de dignidade humana. 
Neste Dia Mundial da Água, devemos tomar consciência de que temos de intensificar os esforços para que todos os seres 
humanos disponham de água não poluída. Devemos também reafirmar a nossa vontade de gerir melhor os recursos hídricos do 
nosso planeta, que são a chave da nossa sobrevivência e do desenvolvimento sustentável no século XXI.

Cumpre destacar que, concomitantemente com a criação e instalação do aterro sanitário, importante obra está sendo 
executada na cidade de Pará de Minas. Trata-se da ampliação do sistema de tratamento do esgoto sanitário urbano, onde é 
contemplada a construção da respectiva estação  ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Tal iniciativa, viabilizada através 
de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público, Curadoria do Meio Ambiente, COPASA e 
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, será de fundamental importância para a revitalização e preservação do Ribeirão 
Paciência, já que todo o esgoto produzido na cidade será previamente tratado antes de ser devolvido ao curso d´água natural. 
Referidas obras  aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto  são tidas como as mais importantes e significativas já 
realizadas em toda a região, sob o ponto de vista ambiental, cujos resultados se perpetuarão no tempo, por vários anos, em prol 
de toda a sociedade, contribuindo, de forma essencial, para a drástica redução da atual poluição hídrica observada nesta 
cidade.

No que pertine ao regramento constitucional sobre a proclamada proteção ambiental, estabelece a Constituição da 
República:
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Art. 225. Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 

e manipulação de material genético; 
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III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

Meio Ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o Meio Ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

Meio Ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o Meio Ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao Meio Ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Qualquer obra, artigo, iniciativa, ação governamental, palestras ou troca de idéias em torno do tema a respeito da 
preservação dos recursos hídricos merece toda a atenção possível, de forma a otimizar atitudes concretas, despertando a 
consciência da sociedade, desde o simples cidadão comum, passando pelos comerciantes, pelas indústrias até o Presidente da 
República.

Se não agirmos desde já e posicionarmos em favor da preservação da água poderá ser tarde demais, segundo os 
especialistas mais autorizados.

Lançando mão de uma linguagem acessível ao público, esta obra retrata as peculiaridades da situação hídrica no município de 
Pará de Minas, que é cortada pelo Ribeirão Paciência, abastecido por dezenas de afluentes e inúmeros córregos menores, todos 
comprometidos sob o ponto de vista ambiental.

“Águas de Pará de Minas” encerra uma louvável iniciativa, entabulada por pessoas sérias e comprometidas com o Meio 
Ambiente neste região, no sentido de trazer a informação e conscientizar cada cidadão sobre a necessidade urgente de velar 
pelas questões ambientais e principalmente utilizar racionalmente a água,  defendendo-a e preservando-a para as presentes e 
futuras gerações.

Derradeiramente, parabenizo a idealizadora desta obra pela feliz iniciativa de trazer ao público, através de séria pesquisa, 
valiosas informações sobre as “Águas de Pará de Minas”, despertando o senso crítico e alertando sobre a premente 
necessidade de agirmos em benefício do ecossistema local.

Pará de Minas, Abril de 2005

Charles Daniel França Salomão - Promotor de Justiça
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“Todo jardim começa com um sonho de amor. 

Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer

lago seja construído, é preciso que as árvores e os 

lagos tenham nascido dentro da alma.

Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins 

por fora.

E nem passeia por eles”...

                                                             Rubem Alves 
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APRESENTAÇÃO

“Águas de Pará de Minas” pretende conquistar cada pessoa que vive nesta cidade, mostrando o mapa atual 

das águas, comparando com tempos passados. Acreditamos que, quando cada um se conscientizar da 

importância da água em seu cotidiano, (a informação vai facilitar esta conscientização), sua forma de agir vai 

melhorar e a natureza terá esperanças de recuperação.

As águas desta terra nascem dentro de seu território. 

Isto facilita a recuperação dos mananciais, a revitalização dos cursos d'água e a independência 

econômica, industrial e agrícola. 

É cultural, infelizmente, nosso descaso com os recursos naturais. Vivemos uma educação herdada de 

vários séculos de desperdícios, degradação e ausência do conhecimento sobre a natureza, achando até que 

os recursos naturais são infinitos.

As águas se encontram, completam e se fortalecem.

As águas garantem a vida de todas as espécies e dá sustentabilidade a todos os segmentos da economia, 

principalmente a irrigação.

Qualquer olho d'água ou qualquer nascente, está ligado a algum curso d'água. É um corpo vivo. Se nós 

ainda não respeitamos a água que vemos, a água de superfície, imagine o que não vemos. É o caso das águas 

subterrâneas, do lençol freático. Esta água que fica debaixo da Terra e tem a função de sustentar o curso 

d'água de superfície, dá origem aos córregos, ribeirões, rios, lagos e lagoas.

A água da chuva penetra na Terra, infiltra e alimenta o lençol freático.                                                                              

Molha a Terra e lhe dá força. Não devemos impermeabilizar a Terra com tanto asfalto.

Águas de Pará de Minas
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Águas de Pará de Minas

Cada ponto de água tem ligação com outro. É como o sistema nervoso do corpo humano. Num corpo vivo, 

cada parte por menor que seja, tem função própria e ajuda na função de outra parte, todos os sistemas estão 

ligados entre si para garantir a harmonia e a saúde. Na natureza também é assim, tudo está interligado para 

garantir a vida.

Entretanto por causa da falta de conhecimento e consciência, fazemos muitas coisas erradas que 

desequilibram o ambiente de tal forma que pagamos  um preço alto demais. A natureza tem sido 

desrespeitada em muitos pontos, diminuindo a chance de vida do ser humano. É uma auto-destruição.

A água poluída é responsável pela falta de saúde. Pagamos caro para viver.

Maravilhas

PequiOnça de
Pitangui

Nova Serrana

Araújos Perdigão

São Gonçalo
do Pará

Pará de Minas

Fonte: www.cbhpara.org.br

Bacia Hidrográfica do 
Rio Pará em Minas Gerais
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Águas de Pará de Minas

ACALANTO DE SAUDADE AO VELHO “CHICO”

Ainda sinto tuas tardes rosadas de domingo

onde, ao longe, sinos entoavam partidas.

Mais um alguém em tuas águas se havia ido

tornando-se parte indissolúvel de ti.

Cravadas em mim existem tuas pedras

onde, por sobre elas, sempre repousava.

E naquele instante mágico  de paz e solitude

teu corpo morno de sol minhas mãos buscavam

acariciando o verde incrustado de teus musgos

marcas indeléveis de tuas tantas estórias...

Ao teu lado me fiz tua outra margem, a terceira.

Fui várzea extravasada de teu leito

mas também apenas o teu único fio d'água

frágil artéria pulsante que abraçava

e sem compreender porquê, por tua vida eu orava...

Um dia te deixei, mas nunca me deixastes.

Sem que percebesse fostes minhas margens e barrancos,

fostes correnteza que, como farol guiou meu coração

pelas sinuosas e desconhecidas curvas deste teu percurso...

14



Envelhecemos juntos, eu e tu.

Em minhas rugas te abriguei e hoje descansas.

Ó, doce guardião, arcanjo fiel e atento

que de mim cuidou para que não me perdesse

na longa jornada deste meu amadurecimento... 

Mas eras tão grande e eu tão pequena quando te vivi

que hoje, te vendo assim

frágil, esmaecido e tão tristonho

dói-me tanto lembrar que poderia ter feito algo por ti...

Porque não fui o insistente andarilho a te buscar recantos

onde, a cada passo, como pétalas , meu coração se abriria

e aprenderia a decifrar teus sonhos?

Na aridez de tuas moradas

seria a chuva fértil, farta e profunda

ressuscitando tuas nascentes há muito adormecidas...

Porque não fui o próprio artista a te fazer obra eternizada?

Minhas mãos como pincéis eu usaria

e meu sentir seria a cor mais preciosa:

teu esmaecer, assim, repintaria,

tua tristeza, faria alegria

tua fragilidade,  fortaleza, construiria...

Ana Gabriela L. Fagundes

                                                                                  Engenheira Florestal do IEF

Águas de Pará de Minas
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CONVITE

Nesta primeira edição, vamos mostrar as primeiras questões referentes às “Águas de Pará de Minas”.

Depois que nosso caro leitor apreciar este trabalho simples, mas de grande base para o futuro, 

pedimos que nos dê retorno, fazendo sua crítica, comentários e principalmente, contando as histórias que 

viveu ou conhecem sobre a beleza e abundância das águas dessa Terra.

Precisamos rever a história, analisar o que já se perdeu, reconstruir das perdas, o futuro.

Este momento político é precioso porque vamos elaborar um novo Plano Diretor para Pará de Minas.

Queremos, todos nós, continuar com a vida da cidade. Precisamos potencializar o turismo e o 

agronegócio. Somos da Terra, viemos, bebemos, comemos e respiramos D'ela.

O retorno desse trabalho pode ser destinado para 

Caixa Postal 67  cep 35.660-970 Pará de Minas  MG  ou

pelo e-mail: aguasdeparademinas@yahoo.com.br e

codema@parademinas.mg.gov.br.

Este livro foi idealizado e organizado por Sônia Maria Moreira Mariquito Naime.

Para 2006, a segunda edição está sendo preparada pela Professora Maria José Perpétua Almeida 

(Majú), com as histórias que estão sendo escritas, pelas lembranças do povo desta terra.

A água é o sangue da terra.

Apreciamos ao lado, o mapa atual do município. Nele encontramos todas as informarções de uma

só vez. Queremos melhorar o estudo, conhecendo mais de nossa cidade. Vamos “descongestionar” o atual 

mapa, até conseguirmos um que registre apenas os pontos das nossos nascentes. Esperamos que este 

momento aconteça em 2006 na 2ª edição deste trabalho. 

Águas de Pará de Minas
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Águas de Pará de Minas

Fonte: Mapa retirado do banco de dados da Secretaria Municipal de Planejamento,

 Desenvolvimento Econômico e Orçamento - SEPLAM. 

MAPA COMPLETO DE PARÁ DE MINAS
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REFLEXÃO

Vivemos um momento crucial em nosso planeta, a medida que a população cresce, a água fonte de vida 

desaparece.

O mundo globalizado e massificado corre perigo. Lembranças de nossa infância nos levam ao local onde 

nascemos e crescemos. Nascentes que borbulhavam jorrando o líquido precioso, não existem mais. O Ribeirão 

Paciência onde tantas crianças brincavam já não é mais possível fazê-lo, tão poluído!

Urge que a sociedade se mobilize, busque ações proativas para livrar o nosso ambiente de tantas 

agressões.

Mas, no meio destes infortúnios, ainda há pessoas preocupadas em salvar nossas águas. Por isso, 

mapear os recursos hídricos de Pará de Minas e o seu entorno é um trabalho importante, pois permitirá a 

população tomar consciência e descobrir alternativas para recuperar e preservar nossas nascentes. 

Tomara que num futuro bem próximo, a água volte a jorrar e correr em seus cursos, levando a vida por 

onde passar.

Alécia Morgado S. Pereira

Águas de Pará de Minas

O analfabetismo Ambiental representa a maior ameaça à sustentabilidade da civilização humana.

O seu antídoto é a Educação Ambiental e a Ética.

Não existe meio-termo. Ou construimos uma economia que respeite os limites da terra ou continuamos com 

o que está aí até o seu declínio e nos envolveremos em uma tragédia evolutiva.

Genebaldo Freire Dias
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Conheça sobre as águas além de Pará de Minas

www.ana.gov.br / gestão de Recursos Hídricos / Info Hidrológicas / mapas SIH

www.cbhpara.org.br  Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará

www.agenda21.mg.gov.br

www.feam.br   Fundação Estadual do Meio Ambiente

www.igam.mg.gov.br  Instituto Mineiro de Gestão das Águas

www.ief.mg.gov.br  Instituto Estadual de Florestas

www.mma.gov.br  Ministério do Meio Ambiente

www.amazonia.org.br

www.curitibarodandolimpo.com.br - Sobre reaproveitamento de pneus

www.amda.org.br  Associação Mineira de Defesa Ambiental

www.defensoriadaagua.org.br  Poder Judiciário em defesa das Águas

www.wordwatch.org.br  Instituto Mundial das Águas

www.cidadaniapelasaguas.net

www.manuelzao.ufmg.br  Projeto Manuelzão sobre o Rio das Velhas 

www.conservation.org.br  Conservação Ambiental

www.esgotoevida.com.br  Saneamento 

www.plantarum.com.br  Plantas, árvores e como cultivar

www.hortaviva.com.br  Completo, sobre hortaliças

www.saneamentobasico.com.br

www.pontoterra.org.br  ONG Ambientalista com muitas informações

www.greenpeace.org.br  ONG que atua em todos os continentes

Conheça mais sobre a nossa cidade

www.parademinas.mg.gov.br  Prefeitura Municipal de Pará de Minas  Prefeito Inácio Franco 2001/2005/2008

Águas de Pará de Minas
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Águas de Pará de Minas

PACIÊNCIA

O Ribeirão Paciência - RP -  é vital para a vida humana e econômica do município de Pará de Minas. 

Nasce no próprio município, perto da divisa com a cidade de Mateus Leme, na localidade dos Pimentas 

a 3.500 metros a sudeste da igreja desta região, numa altitude de 1.100 metros, segue de sudeste para 

noroeste, rumo ao Rio São Francisco, o rio da Unidade Nacional.

O Ribeirão Paciência divide ao meio a cidade de Pará de Minas, nos perímetros: rural, urbano e rural. 

Próximo à cidade de Onça de Pitangui, o Ribeirão Paciência entrega suas águas paraminenses ao Rio São 

João, depois de receber diretamente as águas dos seus afluentes sendo oito pela margem direita e 

dezesseis pela margem esquerda e indiretamente de inúmeros  outros córregos menores e riachos.

Todos os córregos estão com suas nascentes comprometidas: 

Degradadas e/ou poluídas.

As águas do Ribeirão Paciência recebem todo o esgoto da cidade e mais os afluentes da área rural (que são 

trazidos pelos córregos afluentes); dejetos industriais; descartes dos postos de gasolina e lava-jato; lixo 

doméstico, animais mortos e outros.

A situação da água é grave. Cada um de nós precisa fazer bem a sua parte, 

porque cada um de nós tem a igual necessidade da água para sobreviver.

Através da mobilização do CODEMA (Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente), uma ação conjunta 

da Prefeitura, COPASA e Curadoria Ambiental, o esgoto doméstico será retirado dos cursos d'água, e 

destinado a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) onde depois de processado retornará as águas do 

Ribeirão Paciência em condições normais.
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Por sua importância e posição geográfica, o Ribeirão Paciência 

precisa de total assistência e monitoramento.

Precisamos de mais políticas públicas e parcerias com os representantes da sociedade civil para 

recuperar as nascentes, replantar mata ciliar, revitalizar as águas e então conservá-las.

Precisamos investir em Educação Ambiental, construir a Agenda 21, construir o Plano Diretor com 

muita profundidade e motivar a mídia a cumprir  o papel que pede a Lei 9.795/2000 (que trata basicamente 

da Educação Ambiental através das escolas e mídia. 

Todos os demais agentes poluídores estão fazendo mundanças em seus descartes. 

Percebemos uma nova visão surgindo no coração das pessoas sobre o meio ambiente.

Águas de Pará de Minas

8 Afluentes da 
direita

Aeroporto

Torre de Telecomunicações/Cemig

RP

16 Afluentes da 
esquerda

R
 

o
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ã
io

S
ã

 
o

o

RP

oRi  

São

Francisco

RP

PR

R
P

Fonte: dados coletados e elaborados pela autora.

DESENHO DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA E SEUS AFLUENTES DIREITO.
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Águas de Pará de Minas

Margem esquerda 

Córregos:

_ da Lage

_ do Gomes

_ da Rapadura 

_ do Peão 

_ do Primo 

_ das Vassouras

_ do Silvestre 

_ do Arroz 

_ do Taquara

_ da Cachoeira dos Macacos

_ dos Gorduras 

_ Ausência 

_ das Pedras

_ Engenho Velho 

_ da Fazenda Velha

_ Fundo 

AFLUENTES DIRETO DO NOSSO

 RIBEIRÃO PACIÊNCIA - RP

Margem direita 

Córregos:

_ da Matinha 

_ do Sapé

_ da Água Limpa

_ do Geraldo 

_ do Garcia

_ da Cachoeira do Campo

_ da Aparição

_ Capão do Rosilho

Todos estes córregos são formados por 

pequenos outros córregos e riachos 

com lindas ramificações.

Todos os córregos já 

perderam a metade 

de suas nascentes.

Todos os esforços são poucos para 

preservar as nascentes que 

ainda restam. 
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Águas de Pará de Minas

POSIÇÃO GEOGRÁFICA DOS AFLUENTES DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA  R.P.

Margem esquerda

Córregos:

 Está acima da comunidade da Matinha próximo ao nascimento do Ribeirão Paciência, recebe água 

de dois outros córregos.

Vem da comunidade de Gomes, recebe água de nove outros córregos, encontra o Ribeirão 

Paciência próximo ao Instituto Coronel Benjamin Guimarães -  Patronato.

Nasce no bairro Serra Verde, Jardim das Piteiras, passa pela antiga PCE e entrega suas águas ao 

Ribeirão Paciência.

Nasce acima do bairro Serra Verde, passa pelo bairro Patafufo ao lado da FAMOTEC, atravessa 

em galeria a BR 262 e encontra o Ribeirão Paciência no bairro.

Nasce atrás do Morro do Caneco, passa no bairro Belvedere, atravessa em galeria a BR 262.

Nasce atrás da PAVEPE. É totalmente canalizado em baixo da Avenida Professor Melo Cançado e 

Avenida Argentina. Encontra o Ribeirão Paciência na ponte de entrada para o bairro Castelo 

Branco. Está quase sem vida porque suas nascentes no alto do bairro São José foram muito 

degradadas. Há 20 anos, havia ali  uma cachoeira.

Nasce na Serra do Caracol, desce entre os bairros N. Sra. de Fátima e JK. Passa dentro do 

terreno da Cia. Fiação e Tecelagem Pará de Minas.

Nasce na Fazenda do Arroz, recebe água de onze córregos. Desce as serras das Piteiras e do 

Caracol, passa no bairro Residencial Dona Flor, no pátio da Coopertêxtil, atravessa as ruas Melo 

Guimarães e Nova Serrana, passa nos fundos do Galpão de Triagem da Coleta Seletiva  ASCAMP  e 

entrega suas águas sujas e tristes ao Ribeirão Paciência.

Até vir a COPASA para Pará de Minas, era no córrego do Arroz o ponto de captação de água para 

abastecer a cidade.

DA LAGE     -

DO GOMES  -

DA RAPADURA  

DO PEÃO  -

DO PRIMO      -

DAS VASSOURAS -

DO SILVESTRE  -

DO ARROZ  -

23



Águas de Pará de Minas

Passa entre os bairros Ozanan e São Pedro. Nasce no bairro Grão Pará e encontra o 

Ribeirão Paciência próximo à COVIPA.

Entre o bairro Grão Pará e a entrada municipal para o povoado de Gorduras. 

 Vem do povoado do mesmo nome.

Nasce na Serra do Andaime, recebe dois afluentes.

Nasce também na Serra do Andaime e tem três afluentes.

 Nasce entre os povoados dos Penhas e Paraíso (ex Purgatório), tem cinco afluentes, 

alimenta o Ribeirão Paciência alguns metros após o ponto que o Ribeirão Paciência 

recebe as águas do Ribeirão dos Meireles e nasce na comunidade de Jangadinha, 

recebe água de três pequenos córregos, no limite com a cidade de Onça do Pitangui. 

Nasce na comunidade de Jangadinha, recebe água de: três pequenos córregos e do 

córrego jangadinha. Alimenta a RP no limite com a cidade de Onça de Pitangui.

É o último afluente do Ribeirão Paciência antes deste entregar sua águas ao Rio São 

João. Nasce na localidade de Fazendinha.

NOTA: Não conseguimos informações do porque este ponto foi abandonado e porque não foi conservado como uma 

segunda opção, uma vez que havia já em seu entorno, um parque industrial formado por algumas empresas, entre elas, 

a Alterosa, CISAM, Coopertêxtil, Revex e a FAPAM. Sem nenhum custo a mais, o que já havia ali de operacional, 

poderia ter continuado com o abastecimento para as indústrias. Com a urbanização crescente e sem sustentabilidade 

com os recursos naturais, hoje é  perdido 50% do potencial.

DO TAQUARA -

DA CACHOEIRA DO MACACO-

DOS GORDURAS -

AUSÊNCIA -

DAS PEDRAS -

ENGENHO VELHO -

 

FAZENDA VELHA - 

FUNDO -
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Águas de Pará de Minas

MAPA DOS AFLUENTES DA MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA
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Fonte: dados coletados e elaborados pela autora.
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POSIÇÃO GEOGRÁFICA DOS AFLUENTES DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA

Margem Direita:

Córregos:

DA MATINHA: Próximo as nascentes do Ribeirão Paciência na região com o mesmo nome à serra do 

Bom Sucesso.  

DO SAPÉ: Nasce na Fazenda Sapé, Propriedade do Sr. José Lino.

DO ÁGUA LIMPA: Vem da FRANCAP, dos bairros Recanto da Lagoa e Santa  Edwirges     

(CAIC,ARPA, Zoológico) e eles se juntam na AABB formando o Água Limpa.

DO GERALDO: Corre ao lado do Aeroporto de Pará de Minas. Nasce no bairro São Cristovão, 

atravessa a Rua Ricardo Marinho e divide os terrenos da Alterosa e da Fapam.

DO GARCIA: Recebe as águas do córrego do Mimoso e vários outros córregos da região do bairro 

Padre Libério e muito ramificado. 

Não temos com certeza  este percurso pois são vários córregos por perto.

DA APARIÇÃO: Vem da localidade de Aparição.

Também conhecido como ribeirão dos Guardas próximo a Onça de Pitangui, perto dos 

córregos: Capão e Ribeirão da Jaguará.

 

Na 2ª edição deste trabalho em 2006, teremos mapeados todos os muitos pequenos 

riachos que dão origem aos córregos que alimentaram o 

Ribeirão Paciência 

DA CACHOEIRA DO CAMPO:

DO CAPÃO DE ROSILHO:

Águas de Pará de Minas
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Águas de Pará de Minas

MAPA DOS AFLUENTES DAS MARGENS DIREITA DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA
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Águas de Pará de Minas

RIBEIRÃO PACIÊNCIA E O RIBEIRÃO DE MEIRELES

O mapa hidrográfico do município foi construído por mãos abençoadas e com muito gosto. As águas 

do Ribeirão Paciência são paralelas às águas do Ribeirão Meireles que é continuidade do Ribeirão Bom 

Sucesso, que por sua vez é o segmento do Ribeirão do Sobrado que nasce na mesma região das nascentes 

do Ribeirão Paciência. 

Esta cidade deve despoluir suas águas, revitalizar as margens dos seus córregos,  proteger as 

nascentes para ser totalmente independente dos recursos hídricos de outras bacias.

Todas suas nascentes estão dentro do próprio município.

Se linearmos o mapa hidrográfico de Pará de Minas, teremos a figura de uma espinha de peixe, dado ao 

grande número de afluentes de ambas as margens.

O peixe é símbolo de alimento, de vida, de multiplicação. É de graça, é saudável e, segundo os 

Japoneses, é bom para a inteligência do ser humano, tem ômega 3.

Considerando que a pescaria é um ótimo exercício de paciência, penso que temos razões de sobra para 

tratarmos nossas águas.

O Ribeirão Paciência tem seus parceiros. Em paralelo ao Ribeirão Paciência, apenas em perímetro 

rural, corre as águas do Ribeirão Sobrado, seguido do Ribeirão Bom Sucesso, que continua como Ribeirão 

Meireles e entregam suas águas ao Ribeirão Paciência, próximo à comunidade dos Guardas.

Se a água nos é dada limpa pelo Criador, porque sujamos tanto? 

Vai entender o ser humano!

Sujamos, poluímos, depois tratamos com produtos químicos para ter água limpa de novo. E aí?
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MAPA HIDROGRÁFICO DOS RIBEIRÕES: MEIRELES, SOBRADO, BOM SUCESSO E PACIÊNCIA

Fonte: Mapa retirado do banco de dados da Secretaria Municipal de Planejamento,

 Desenvolvimento Econômico e Orçamento - SEPLAM. 
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Águas de Pará de Minas

CÓRREGO ÁGUA LIMPA

Certo dia, em 1998, um senhor desta cidade disse que se a AABB  aterrasse “aquela água que passa 

nos fundos do terreno do clube, aumentaria a área para o estacionamento”...

Eu fiquei muito triste e tentei confortar meu coração aflito com a lembrança da frase do Mestre, 

“Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem”. Acontece, que muitas vezes, o poder de decisão, de mando e de 

fazer, está em mãos e nas mesas de senhores como esse. Daí a importância de conhecer mais da 

hidrografia,  do solo, das árvores. Os livros de escola mostram mais o regional, o estadual, mundial. 

Precisamos ver de perto o nosso desenho, a nossa realidade, nosso corpo ambiental.

Vejamos no desenho ao lado, a grandeza “daquela água que passa nos fundos do terreno do clube” 

AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) na avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Trevo 

que liga ao Parque de Exposição Francisco Olivé Diniz.

O córrego Água Limpa é formado dentro da AABB depois de receber água de três pontos A, B, C, 

vindas de três áreas geográficas distantes, como podemos apreciar no desenho ao lado. 

“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades

das presentes gerações sem comprometer a capacidade de as futuras 

gerações atenderem às suas próprias necessidades”.

                                                                  Comissão Brunaltland 1987

As águas crescem, porque se encontram.

É bem próxima  a lembrança das lavadeiras que se encontravam na Rua 

Raimundo Menezes e em Águas Limpas lavavam caprichosamente suas roupas.
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Águas de Pará de Minas

CÓRREGO ÁGUA LIMPA O MAIOR DOS AFLUENTES DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA
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Águas de Pará de Minas

CÓRREGO DO ARROZ

Antigo ponto de captação de água para abastecimento urbano. Uma das regiões mais ricas em recurso 

hídrico, no município há 25 anos.

As serras da Piteira e do Caracol, no alto dos bairros São José, São Sebastião e Residencial Dona Flor 

merecem atenção.

A cidade vivia da água captada em um dos pontos destas serras para abastecimento doméstico e 

industrial.

A população representava um terço do que é hoje, com setenta e dois mil habitantes.

O contrato assinado pela Prefeitura Municipal com a COPASA em 26 de outubro de 1979 mudou toda 

uma situação estável até então.

Ninguém sabe explicar como, nem porque, foi desprezado toda uma situação estável, consistente, 

resolvendo o problema e atendendo a necessidade de abastecimento de água na cidade.

A COPASA chega e investe em 2 novos pontos, a saber: Matinha e Paivas e despreza o que se tinha.

Hoje, sabendo que não está sendo suficiente para o abastecimento da Cidade, a COPASA precisa 

considerar a possibilidade de ir captar água no Rio São João para abastecer Pará de Minas.

E se for este o ritmo, vamos depois captar água no Rio Pará, talvez depois no Rio São Francisco. Penso 

até que o ser humano buscaria água na Planeta Marte, num total desafio tecnológico.

Mas penso ser mais interessante ter Educação Ambiental.

Penso ser mais interessante ter Educação Ambiental. Ser mais revitalizar o que por perto. Racionalizar o 

consumo, evitar o desperdício, criar pequenos pontos de captação localizados para abastecimento regionais, 

pontuais nos diversos bairros.

Precisamos urgentemente redesenhar nossas águas e correr atrás do prejuízo.

Vamos lembrar o lado da gratidão. Recebemos do Criador a natureza limpa. 

Se o desperdício atual continuar como hoje, dentro de vinte anos, duas de 

cada três pessoas sofrerão as penúrias da falta de água
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Águas de Pará de Minas

COMUNIDADES PARAMINENSES E SUAS DISTÂNCIA DO DISTRITO SEDE

01.      Ascenção     11,813 Km² - distrito com 46,970 Km²

02.  Aparição 15,249 Km²

03.  Bom Jesus do Pará 11,359 Km²

04.  Bom Sucesso 15,694 Km² 

05.  Braz Correia 14,850 Km²

06.  Carioca 26,980 Km² - distrito com 52,650 Km²

07.  Caetano Preto 11,668 Km² 

08.  Córrego do Barro 23,378 Km² - distrito com 73,146 Km²

09.  Córrego das Pedras 13,149 Km²

10.  Floresta 14,179 Km²

11.  Guardas 17,430 Km²

12.  Limas 07,588 Km² 

13.  Mata de Cedro 11,215 Km² 

14.  Mata dos Pimentas 12,808 Km²

15.  Matinha 09,051 Km² 

16.  Meireles 12,175 Km²

17.  Muquem 24,500 Km²

18.  Paivas 09,717 Km²

19.  Paraíso 16,621 Km² 

20.  Penha 15,308 Km²

21.  Tavares 11,486 Km² - distrito com 41,411 Km²

22.  Torneiros 19,328 Km² - distrito com 44,780 Km²

23.  Trindade 18,387 Km²

Em Pará de Minas a Parte Central (distrito sede) com 62,109 Km². 

Vamos fazer do Ribeirão Paciência

o cartão postal de Pará de Minas.

Vamos unir esforços 

para realçar a beleza

das águas da área rural.

Fonte: SEPAM  Topografia
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Águas de Pará de Minas

MAPA COM AS COMUNIDADES RURAIS DE PARÁ DE MINAS
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Águas de Pará de Minas

1) BR 262  Rodovia Presidente Médice, aproximadamente 28 Km.

2) BR 352  Pará de Minas / Pitangui (delegada ao DER), aproximadamente 25 Km.

MG 431  Pará de Minas a São José da Varginha aproximadamente 11 Km.

Pará de Minas  Itaúna  aproximadamente  8 Km.

Rodovia Estadual: Rodovia Estadual MG 818  Pará de Minas/Florestal, 14,10 Km até a divisa com o 

Município de  Florestal dá acesso à entrada para a localidade de Costas passando atrás  do parque 

de exposição (RM 130). Acesso: BR 352 Acesso à localidade de Floresta com uma entrada antes de 

Tavares, à esquerda.

Entrada dos Costas. Inicia atrás do Parque de Exposição, atravessa a Fazenda Divinal, a  localidade 

de Costas, passa dentro  de Ascenção e vai até ao povoado de Bom Jesus do Pará.

Serve aos povoados de Paivas, Sobrado e Bom Sucesso. Sai da Rodovia MG  431 ( trecho Itaúna) à  

frente do Motel da Serra das Piteiras. Até Paivas 1,4 Km. Até a divisa com o município de Mateus  

Leme + 5,7 Km. Em Sobrado sai a RM 480 que liga Sobrado - Mata dos Pimentas (perto de Mateus 

Leme)

Liga Sobrado à Mata dos Pimentas extensão de aproximadamente 3,30 Km.

Liga os dois povoados de “Matinha de Cima e Matinha de Baixo” passando pela igreja e saindo 

na BR 262. Extensão de aproximadamente 2,5 Km.

Sai da RM 040 na localidade de Paivas e se liga a MG 431 (Itaúna / Pará de Minas), extensão 

aproximada de 4,2 Km.

Do povoado de Caetano Preto até a MG 43 (Itaúna / Pará de Minas). Extensão de aproximadamente 

3,2 Km, e do povoado de Caetano Preto até a BR 262 em Palmital / Jatobá = 4,7 Km.

NOSSAS ESTRADAS 

FEDERAIS: 

ESTADUAL: 

MUNICIPAIS:

RM 130

RM 040

RM 330

RM 455

RM 460 

RM 155 

  -

  -

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -
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Águas de Pará de Minas

Sai da Rodovia Mg 431 (Itaúna / Pará de Minas) e vai até a localidade de Caetano Preto. Extensão: 2,7 

Km.

Interliga Pará de Minas à localidade de Peixotos Extensão 6,1 Km.

Começa na RM 380, entre o povoado de Meireles e a localidade de Peixotos e vai até a Fazenda Grota 

dos Teixeiras  Extensão ± 2,5 Km.

Sai de dentro do povoado de Meireles e vai até a Fazenda Buração a sudoeste do povoado de Meireles.

Interliga Pará de Minas à cidade de Florestal passando dentro do povoado de Tavares.

Dá acesso à: RM 440  (contorno de Pará de Minas em BR 352)

RM 130

RM 240

RM 442

RM 352  ramal para a BR 262.

Dá acesso às localidades de Floresta e Paulista partindo da RM 020 antes do povoado de Tavares após a 

Fábrica de ração da Francap. Dá acesso à RM 410 e RM 442. Em Paulista dá acesso ao município de 

Florestal. Extensão: 7,6 Km.

Parte da localidade de Floresta e segue em direção à RM 020 para o lado de (sudeste) Floresta. 

Extensão: 2,6 Km.

Interliga a RM 240 à RM 345 próximo a Fazenda Cachoeira. Extensão 4,3 Km.

Entre a Fazenda São Lourenço e o Município de Florestal. Passando em Ribeirão do Ouro. Extensão 10,7 

Km.

Interliga Trindade à Fazenda Recreio Extensão: 1,6 km. Prossegue na RM 345 que sai em Córrego do 

Barro. 

Inicia na RM 130 Sai de Bom Jesus do Pará, passa por Trindade, vai até Córrego do Barro e prossegue 

até à margem direita do Rio Paraopeba confrontando com o Município de Esmeraldas. Dá acesso à RM 

405 em Trindade e à RM 345 em córrego do Barro.

Inicia na BR 262 antes da entrada para Palmital e segue em direção ao Noroeste passando pelos 

povoados de Peixotos, Meireles,  Bráz Correia, Jangadinha e indo até Carioca. Dá acesso às RM: 070, 

445, 435, 415, 413, 420, 195.

RM 060  -

RM 070  -

RM 445  -

RM 435  -

RM 020  -

RM 240  -

RM 442  -

RM 410  -

RM 408  -

RM 405  -

RM 325  -

RM 380  -
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Águas de Pará de Minas

 Interliga BR 352 à RM 380. Extensão 4 Km.

Interliga a BR 352 à RM 380 passando pela localidade de Penha.

Vai de Torneiros até Carioca, passando por Ponte Alta. Extensão: 8,5 Km.

Sai da BR 262 junto ao distrito de Torneiros e segue por 1,3 Km até à divisa com o município de 

Igaratinga.

Interliga Torneiros a Carioca, passando por Várzea do Pari. Extensão 7,2 + 4,8 = 12 Km. Continua 

depois de Carioca saindo na BR 352 já no município de Onça de Pitangui. 

Dá acesso à RM 421 para Usina dos Cariocas. Extensão: 2,4 + 4,8 = 7 Km.

Liga à RM 195 à Usina dos Cariocas. Sai para o município de Conceição do Pará. Extensão 

0,6 Km.

Liga a Rodovia BR 262 à localidade de Várzea das Flores no município de Igaratinga. Extensão: 

1,7 Km.

(Neste trecho) Passa dentro do município de Pará de Minas e dentro do Distrito de Torneiros. 

Interliga o município de Igaratinga de Conceição do Pará, numa extensão de 

1,7 Km.

RM 420  -

RM 413  -

RM 430  -

RM 452  -

RM 262  -

RM 421 -

RM 452 -

RM 262  -
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As estradas passam por riachos, córregos e ribeirões.

Precisamos melhorar essa paisagem, investir no eco 

turismo e valorizar nosso município.



Águas de Pará de Minas

MAPA COM AS RODOVIAS MUNICIPAIS, ESTADUAL E FEDERAIS DE PARÁ DE MINAS
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Águas de Pará de Minas

 FERROVIA

Nenhum país do mundo perdeu suas linhas férreas, apesar do avanço das rodovias, da ganância das 

montadoras e do despreparo (faltou visão de futuro, mesmo num intervalo de 5 anos) das construtoras e 

políticos.

O Brasil, apesar da independência econômica com o seu ferro, permitiu o sucateamento das ferrovias.

Por essas e tantas outras, precisamos de um Plano Diretor sério, responsável e que garanta a 

sustentabilidade do meio ambiente para a geração futura.

“O Brasil para demonstrar de modo inequívoco sua idolatria pelo automóvel, não precisava ter assassinado 

as ferrovias nacionais, como fez no século passado. Poderia ter seguido o exemplo da catedral da indústria 

automobilística, os Estados Unidos. (A Europa também não perdeu suas ferrovias). O sistema ferroviário 

americano até cresceu ao tempo em que florescia a rede de rodovias pavimentadas. Aqui, o presidente 

Washington Luiz (1923 - 1930) proferiu a sentença bastante equivocada de que “governar é construir 

estradas”. Foi como uma ordem para o assassinato do nosso sistema ferroviário. Aconteceu então o que 

Monteiro Lobato descreveu magistralmente no livro: Cidades Mortas  “O desastrado governante não foi o único 

culpado. As estradas de ferro brasileiras conheceram grande decadência durante a Era Vargas (30-45) e 

desafortunadamente para nós, mineiros, coube ao mais querido estadista brasileiro, Juscelino Kubstchek, jogar 

a pá de cal nos trilhos. Os sucessivos governos assassinos de ferrovias liquidaram quase tudo em apenas duas 

gerações”. Do escritor e jornalista Pedro Rogério Moreira.

EUA e Argentina gastam menos com transporte  do que o Brasil, graças ao uso de ferrovias. Leia mais 

sobre ferrovias na resvista: Desafios do Desenvolvimento, edição nº 9, Ano 2 - abril de 2005 - 

www.desafios.org.br - reportagem de Clarissa Furtado - “Uma corrida sobre trilhos.”

Em Pará de Minas a ferrovia tinha um lindo percurso, era paralelo ao Ribeirão Paciência, enriquecendo a 

topografia e propiciando uma belíssima paisagem dos córregos que alimentavam o Ribeirão,  das Serras, e mais o 

encanto das áreas rurais.
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Águas de Pará de Minas

MAPA MARCANDO O PERCURSO DA ANTIGA REDE FERROVIÁRIA DE PARÁ DE MINAS

Fonte: Mapa retirado do banco de dados da Secretaria Municipal de Planejamento,

 Desenvolvimento Econômico e Orçamento - SEPLAM. 
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Águas de Pará de Minas

AS 12 SERRAS DE PARÁ DE MINAS

ANDAIME - Serra do Andaime  altitude de 1.030 metros entre as comunidades de Gorduras, Meireles e Braz 

Correia. 

BOM SUCESSO  - Serra do Bom Sucesso está situada entre Sobrado, Bom Sucesso e Pimentas. Continuação 

das Serras das Piteiras. 

CACIMBA -  Serra da Cacimba  altitude de 888 metros. Entre Ponte Alta e Várzea do Pari. Entre o Rio São 

João e a estrada municipal (RM 262) de Torneiros para Carioca, do lado esquerdo.

CARACOL  - Serra do Caracol - Fica na cabeceira do córrego do Caracol e córrego do Arroz no condomínio 

Residencial Dona Flor. Há 20 anos aqui era o ponto de captação de água para a cidade. 

FACÃO - Serra do Facão ou Morro do Facão  altitude de 945 metros. Entre o povoado de Aparição e 

Guardas. 

JACÁ   - Serra do Jacá,  altitude de 1.027 metros. Entre os distritos de Torneiros e Carioca. 

JARARACA  - Serra da Jararaca - Entre Trindade e Cova D'Anta. Entre os Ribeirões: Cova D'Anta e 

Cachoeira.

QUEBRA CANELA -  Serra do Quebra Canela. É a continuação da Serra do Facão. Está situada  entre 

Aparição de Cima e Capão do Rosilho.

MORORÓ  - Serra do Mororó  altitude de 932 metros. Está situada entre Floresta e Trindade, na cabeceira 

do Córrego da Raiz.

PITEIRAS -  Serra das Piteiras  altitude de 1.000 metros - Está situada a Sudeste da Cidade, entre a BR 262 

 e a Estrada Municipal (RM 040) para Bom Sucesso.

SANTA CRUZ -  A Serra de Santa Cruz  está situada no alto da chácara Orzini, no Horto Florestal. É a Serra 

  da Estátua do Cristo.

TAVARES  - A Serra de Santa Cruz está situada no distrito de Tavares, do lado esquerdo da estrada que vai 

           para Florestal, a RM 020.
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MAPA COM AS SERRAS DE PARÁ DE MINAS
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RECOMENDAMOS A LEITURA E O CONHECIMENTO DOS SEGUINTES TRABALHOS

1º - da Fundação Estadual do Meio Ambiente 1997 

Enquadramento dos cursos d'água da Bacia do Rio Pará.

2º - da EMATER e Universidade Federal de Viçosa  Fernando Antônio Carvalho (E.F.) - 1998

 Projeto de Controle Ambiental de Suínoculturas instaladas na Sub-Bacia Hidrográfica do Ribeirão Bom 

Sucesso.

3º - das Professoras Sônia Naime e Majú (Maria José P. S. Almeida) 2001

 Projeto Água é Vida - Uma parceria com todas as 52 escolas do município e seus 24.520 alunos

4º - de Wiler Castro de Souza  2002 

Projeto de Revitalização da Sub-Bacia do Ribeirão Bom Sucesso.

5º - da EMATER  Itamar José Ribeiro (TA) / Kênia Lasmar de Moura (BES) 2003

Projeto de Recuperação e Preservação de Sub-Bacias Hidrográficas Formadoras dos Afluentes Mineiros do 

Rio São Francisco.

6º - do CBH  Pará - Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará Regina Greco 2003/2004

Uma parceria da Prefeitura Municipal, COPASA, Sindicato Rural, EMATER, IEF e CODEMA

Projeto “O Produtor de Água”  www.cbhpara.org.br.

 

7º - de Isabela Melo Lopes Cançado - 2004

Pesquisa acadêmica: Gestão e Manejo de Recursos Hídricos nas microbacias dos Ribeirões Paciência e 

Bom Sucesso.

 

8º - de Reinaldo Zampese e Rogério Lopes Valadares 2004 - Escola de Engenharia da UFMG 

Plano de Ação para Revitalização do Ribeirão Paciência, Sub-bacia do Rio Pará.

Águas de Pará de Minas
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NOSSAS ÁGUAS

Pará de Minas é um município privilegiado em águas, mas torná-la potável e abastecer a comunidade 

depende de uma série de procedimentos, por parte da COPASA.

Contamos basicamente com dois mananciais, onde é coletada a água que consumimos: a captação dos 

Paiva, na saída para Itaúna e a captação do Paciência; este conjunto de captação corresponde a 97% de 

nossa água.

Com o desenvolvimento, o crescimento da população, cada vez mais água de boa qualidade se faz 

necessária. Mas nós temos um grande problema: as referidas nascentes estão por acabar, definhando 

lentamente, e cada vez mais com a água da pior qualidade.

Às margens desses cursos d'água quase já não há vegetação e todos sabem da importância das matas 

ciliares. Foram construídas pocilgas que lançam seus dejetos diretamente no curso d'água, o que demonstra 

a irresponsabilidade de seus proprietários, além da falta de conhecimento, pois estão perdendo dinheiro. 

São plantadas hortas e usados adubos, venenos, agrotóxicos, que, quando das chuvas, são lançados para 

dentro d'água. Além de contaminar, vão assoreando o leito, reduzindo cada vez mais o volume de água.

O desperdício de água,  visível em todo o município, é também outro fator que implica cada vez mais 

na maior utilização de água destas nascentes.

Se não forem tomadas medidas urgentes, no sentido de proteger estes mananciais, dentro de pouco 

tempo, que água vamos beber? 

Wiler Castro de Souza

Junho de 1998

Águas de Pará de Minas

Notamos que o quadro acima permanece o mesmo desde a data da 1ª publicação deste ensaio.

 Quem sabe, um pouco pior! 

Junho de 2005
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ALGUMAS LEITURAS RECOMENDADAS PELA AUTORA

01º - Educação Ambiental -  Conceitos e Princípios 

de Celso Marcatto  FEAM  - 1ª Edição em 2002

Editora e Gráfica Sigma Ltda -  Belo Horizonte  MG

02º - _ Expedição Santo Antônio do Matto Dentro - Uma jornada em defesa das águas e da vida

_ Expedição Piracicaba - 300 anos depois

Cláudio Bueno Guerra - Organizador - 2001

Editora e Gráfica Segrac Ltda  Belo Horizonte  - MG

ATENÇÃO: Ainda do Dr. Cláudio Bueno Guerra; ler sobre Desenvolvimento Sustentável; Trabalho infantil 

em carvoaria; Eucaliptos; Globalização entre outros temas.

03º - Livro do Professor de Educação para Sustentabilidade da bacia do Rio Paraíba do Sul

do CEIVAP  Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Edição de 1999

04º - Se cada um fizer a sua parte... Ecologia e Cidadnia

de Elias Fajardo  1ª Edição em 1998 

Editora Senac Nacional  Rio de Janeiro  RJ

05º - Correntes da Ética Ambiental

de M. L. Pelizzoli  1ª Edição em 2003

Editora Vozes  Petrópolis  RJ

06º - Crônicas da Natureza  Curiosidades Científicas 

de Vicente Roberto Dumke  Edição em 2002

Editora Rima  São Carlos  SP

Águas de Pará de Minas
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07º - _ Iniciação à Temática Ambiental 

_ Ecopercepção - Um resumo didático dos desafios socioambientais

de Genebaldo Freire Dias  1ª Edição em 2002 / 2003

Editora Gaia Ltda

08º - Uma viagem ao Projeto Manuelzão e à bacia do Rio das Velhas

de Apolo Henriger Lisboa e equipe  Edição de 2001

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e Unicentro Newton Paiva  

Coleção Revitalizar

09º - Gente Cuidando das Águas  Meia dúzia de toques e uma dúzia de idéias para um jeito diferente de ver, 

sentir e cuidar de Água.

De Démostenes Romano Filho, Patrícia Sartini e Margarida Maria Ferreira  2002 

Mazza Edições Ltda  Instituto de Resultados em Gestão Social - Belo Horizonte - MG

10º  - O Verde é Negócio 

de Hans Jôhr  2ª Edição em 1994

Editora Saraiva

11º - Ecologia e arquitetura: onde e como vive o homem

de Benjamin de Carvalho  1ª Edição em 1984

Editora Globo  Rio de Janeiro  RJ

12º - Os livros de Samuel Murgel Branco - Coleção Polêmica 1990

Editora Moderna Ltda  São Paulo  SP 

13º - Os livros de Marcos Antônio Reis Araújo - Coleção Cara Pintada de Educação Ambiental  1999

Editora e Gráfica Segrac Ltda  Belo Horizonte - MG

Águas de Pará de Minas
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“A vida persiste sempre no meio da destruição. 

É prova de que há uma lei da vida, superior à da destruição.

E é o que torna inteligível a ordem da sociedade, 

é o que torna a vida digna de ser vivida.”

                                                       Mahatma Gandhi

O meio ambiente é uma questão 

de cidadania.

Somente cidadãos esclarecidos 

dos seus direitos e deveres 

poderão ser capazes de criar uma sociedade mais justa e solidária,

comprometida com o futuro dos seus filhos, do seu bairro, da sua cidade e da suas águas.
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ÁGUAS   DE   PARÁ   DE   MINAS

A SIDERÚRGICA ALTEROSA, certificada pelo Det  
Norske Veritas através da ISO 9001 versão 2000, e 
atualmente iniciando processo para certificação da ISO  
14000, a 46 anos esta presente no cenário industrial, 
social,  comercial , filantrópico,  cultural  e ambiental de 
nossa cidade

              Sendo assim, nos sentimos honrados em mais 
uma vez sermos convidados à contribuir para esta obra 
referendada ao meio ambiente de Pará de Minas,

              Somos gratos a todos que envolveram-se na 
elaboração deste  exemplar que certamente mostra-se 
como o início de um trabalho respeitoso, onde retrata-se a 
realidade das bacias hidrográficas de nosso município.

A SIDERÚRGICA ALTEROSA, certificada pelo Det  
Norske Veritas através da ISO 9001 versão 2000, e 
atualmente iniciando processo para certificação da ISO  
14000, a 46 anos esta presente no cenário industrial, 
social,  comercial , filantrópico,  cultural  e ambiental de 
nossa cidade.

              Sendo assim, nos sentimos honrados em mais 
uma vez sermos convidados à contribuir para esta obra 
referendada ao meio ambiente de Pará de Minas,

              Somos gratos a todos que envolveram-se na 
elaboração deste  exemplar que certamente mostra-se 
como o início de um trabalho respeitoso, onde retrata-se a 
realidade das bacias hidrográficas de nosso município.

ALTEROSA
Rua Pequi, 189 - Bairro Santos Dumont

Fones: (37) 3232-0800 - Fax: (37) 3232-0801
CEP 35660-308 - Pará de Minas - MG
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