
Se você está buscando um lugar para 
morar bem, descansar, melhorar sua 
saúde, mexer com a terra e cuidar do 

planeta, venha conhecer!  

 
 
  

Ecovila Águas Contentes 
 





Um lugar para morar, descansar, plantar e 
se conectar com a Natureza, participando 

de um projeto coletivo de sustentabilidade 
ambiental e econômica. 





Histórico da Ecovila Águas Contentes 

A Ecovila nasceu em 2012, quando um grupo de amigos adquiriu um sítio com 12 
hectares, 120.000 m2 em Conceição do Rio Verde/MG no circuito das águas. 

 
Planejamos o uso do solo e dividimos em áreas comuns e dos associados, e  

realizamos a terraplanagem para definição dos espaços, além de plantar diversas 
espécies frutíferas e da Mata Atlântica para recuperar a mata ciliar do entorno da 

nascente e das margens do Rio Baependi. 
 

Investimos na construção do Centro Comunitário onde nos reunimos para 
conversar, cozinhar e realizar mutirões de plantio, bioconstruções, colheitas, 

processamento de alimentos, enfim sempre muitas atividades. 
 

A área reservada aos associados tem 25 lotes, sendo que 5 já estão ocupados e 20 
aguardam interessados em se associar. 

 
A área comum da Ecovila corresponde a 2/3 da área total e a área dos lotes dos 

associados a 1/3. As áreas comuns são destinadas a produção de alimentos, 
trabalhos junto a comunidade, atividades culturais, sociais, ambientais e de lazer. 



Vamos entrar ? 



Panorâmicas do Centro Comunitário 



Os espaços comunitários da Ecovila Águas Contentes 



A primeira construção da Ecovila (2015) 



Os espaços comunitários da Ecovila Águas Contentes 

Viveiro  

Tratamento biológico do esgoto  

Área de convivência   

Receptivo e loja contente Banheiros 

Cozinha Comunitária   



Reunião do Comitê da Bacia do Rio 
Verde no Centro  Comunitário   

O Centro 
Comunitário tem 

multiusos e foi 
construído com 

estrutura de bambu 

Recebendo alunos das escolas locais para visitas 
monitoradas 



Temos 3 banheiros, 3 chuveiros e 
lavanderia no Centro Comunitário 



O viveiro da Ecovila produz mudas para recuperar a mata ciliar, 
reflorestar as áreas comuns e a jardinagem das áreas dos lotes, com 

trabalho voluntário dos associados e parceiros. 





Na Ecovila 
só se 

produz 
alimento 
orgânico. 



Os canteiros da horta 
tem irrigação por 

gotejamento, para 
economia dos 

preciosos recursos 
naturais. 

Flor da Cúrcuma 





Nas áreas comunitárias da Ecovila produzimos ovos caipiras, 
hortaliças, frutas e grãos, sendo compartilhado entre associados.  





Produção de polpa 
de frutas 

Construção do 
galinheiro móvel 

Abóbora gigante 
da Ecoliva 



O galinheiro móvel da Ecovila produz ovos caipiras  



No pomar temos 
acerola, abacate, 

manga, limão, pera, 
banana, jabuticaba, 
marmelo, mamão, 
urucum, graviola, 

pitanga produzindo 
bons frutos. 



Temos dois Jatobás 
adultos, considerados 

árvores mães da Ecovila 



O Cedro e a Figueira são 
outras grandes árvores 

da Ecovila. 



E o Ipê 
Amarelo, que 

estamos 
produzindo 

mudas e 
plantando nos 
caminhos da 

Ecovila. 



Equipamentos sempre organizados 



Os múltiplos recantos naturais da Ecovila Aguas Contentes 

O rio Baependi que delimita a Ecovila  Geoprocessamento das áreas  

A mata da Ecovila  As trilhas na mata nativa 



Na Ecovila Águas 
Contentes, o meio 

ambiente é respeitado, 
garantindo uma 

ocupação sustentável em 
todos os aspectos. 



Um lugar onde a água da torneira 
é mineral 

Nascente 

Poço Bomba 



E onde a água da 
chuva é reaproveitada 



Um lugar onde o esgoto não 
polui o solo e o rio  



E onde se busca o lixo zero 

Garrafas são reutilizadas para as 
bioconstruções e canteiros  



Um lugar onde a água 
quente utiliza energia 

solar 



E onde a infraestrutura 
está preparada para a 
vida cotidiana e para o 

homeoffice 

Novo transformador e poste 
padrão para fornecer energia 

para os 25 lotes 

Antena da 
Vivo no alto 
do morro da 

Ecovila, 
facilitando 
conexão de 

internet. 



Um lugar onde as 
construções dialogam 
com o meio ambiente, 

usando recursos 
renováveis  



E onde as casas tem conforto em contato com a natureza 



Um lugar onde 
em cada canto 
e recanto você 
pode ter uma 
surpresa, as 
vezes criada 

por você 
mesmo 



A força do Sol e da Lua nos ambientes da Ecovila 



Compartilhando o conhecimento das práticas de sustentabilidade, que 
protegem e regeneram o meio ambiente.  



Gente que faz - Associados da 
Ecovila e vizinhos constroem local 

para depósito de resíduos na 
estrada, em fevereiro de 2020. 



Um espaço para a arte e a reconexão com a natureza 

Quem canta seus males espanta! 



Grandes realizações 
exigem a força do coletivo 

com alegria. 
 



Não é só trabalho!  
Na Ecovila Águas Contentes é 
também lugar para descansar, 

ler, desenhar, relaxar e estudar. 



 
Venha conhecer a Ecovila Aguas Contente, que fica em 

Conceição do Rio Verde  Estrada Real  
Circuito das Águas em MG.  

A 4 horas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte 
 

Mapa de localização   

Ecovila Aguas 
Contentes Ecovila Aguas 

Contentes 



Próximo à Ecovila você pode ter outras experiências  

Lago e antigo cassino de Lambari (58km) 

Parque das Aguas de Contendas (4 Km) 
Agua com vanádio (única no Brasil, uso para diabetes)  

Balneário de Caxambu (17 km) 
Banhos, massagens e águas medicinais 

São Lourenço, centro urbano e balonismo (33 km) 



São Tomé das Letras (37 Km) 

Poço Secreto (29 Km) Cachoeira  (25 Km) 

São Tomé das Letras (37 Km) 



Igreja Nhá Chica (Baependi 23 km) Fazenda Roseta (Baependi 23 km) 

Cachoeira (Baependi 23 km) Cachoeira (Baependi 23 km) 



Aiuruoca (59 km) Vale dos Garcias (Aiuruoca) 

Cachoeira (Aiuruoca) Cachoeira (Aiuruoca) 



Mas não precisa sair da Ecovila para ter múltiplos espetáculos 







Venha fazer  parte da comunidade  
Ecovila Aguas Contentes 

Grupo de associados da Ecovila Águas Contentes 



 
Estamos em Conceição do Rio Verde (sul de Minas Gerais) 

Na Circuito das Águas. 
www.ecovilaaguascontentes.org.br 
ecovilaaguascontentes@gmail.com 

Se você se identificou, então venha nos conhecer! 
 


