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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório vem atender exigência do Departamento Nacional da Produção Mineral – 
DNPM –, feita por meio do oficio n° 1218/06, assinado pelo chefe do 3° distrito, no que se 
refere a atualização do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), no qual fica demonstrada 
a viabilidade técnica/econômica de se explotar e envasar a água mineral, localizada na 
Estância Hidromineral de Cambuquira, Município de mesmo nome, Estado de Minas Gerais. 
Esse P.A.E, elaborado de acordo com o disposto nos Arts. 38, 39 e 40 do Código de 
Mineração, reporta-se à situação atual da unidade de envasamento, com os equipamentos que 
vinham operando antes da paralisação de atividades, conforme solicitação feita pelo 
empreendedor e aceita pelo DNPM segundo conclusões contidas em relatório de vistoria 
realizada em 10/05/06. Assim, qualquer modificação nas linhas de envasamento, posterior à 
retomada das operações, será previamente comunicada ao DNPM, para análise e aprovação, 
na forma da legislação vigente. 
 
Com os equipamentos atualmente instalados, a continuidade da operação de envasamento das 
águas minerais de Cambuquira se dará tão logo termine uma reforma na parte civil das 
instalações industriais e o Copam conceda a Licença de Operação – L.O. 
 
A Água Mineral será envasada em embalagens de diversos volumes, conforme se descreverá 
detalhadamente neste PAE. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR E DO DIREITO MINERÁRIO 
 
TITULAR ATUAL: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - 
CODEMIG 
PROCESSO: 135 Ano: 1951 
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA: Estância Hidromineral de Cambuquira 
ÁREA DA POLIGONAL: 2,03 ha  
NÚMERO DE VÉRTICES: 4 
PONTO DE AMARRAÇÃO: Marco “D” da Rede de Triangulação do Levantamento 
Cadastral da Cidade  
COORDENADAS DO P. A: Latitude: 21° 51’ 1,3” e Longitude: 45° 17’ 30,6’’ 
VETOR DE AMARRAÇÃO (PA): distância do vértice nº 1 ao PA = 74 m; ângulo de: 43° 
48’Quadrante: SW 
 

QUADRO 01 - POLIGONAL ATIVA 
LADOS DISTÂNCIA RUMO ÂNGULO 

1 - 2 00273,00 SW 00° 30' 00'' 
2 - 3 00075,00 NW 90° 00' 00'' 
3 - 4 00275,00 NE 00° 50' 00'' 
4 - 1 00073,00 SE 88° 00' 00'' 

 

3. ASPECTOS REGIONAIS E LOCAIS 
 
Por estarem situadas muito próximas, as cidades de Caxambu e Lambari, com seus Parques 
das Águas e fontes de águas minerais, manifestadas em favor do Governo do Estado de Minas 
Gerais e atualmente controladas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
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Gerais, possuem descrições muito similares. Assim, em cada um dos relatórios fazem-se os 
destaques necessários, quando a caracterização lhe for específica. 
 
A microrregião de São Lourenço tem as suas origens profundamente ligadas à saga dos 
bandeirantes. Em 1674, a “bandeira” de Fernão Dias Paes cruzou o Sul de Minas, passando 
pelos atuais Municípios de Pinheirinho, Rio Verde, Pouso Alto, Boa Vista, Caxambu e 
Baependi, deixando, no caminho, pousos e fazendas que serviriam de apoio aos bandeirantes. 
Em 1737, foi fundado o povoado de Campanha do Rio Verde, que, mais tarde, foi 
transformado em Vila de Campanha da Princesa, hoje Campanha, que por desmembramentos 
sucessivos, de 1798 a 1962, deu origem a mais de 150 municípios do sul de Minas Gerais. 
 
No final do séc. XVII a região passou por uma mudança no perfil de sua economia com o 
esgotamento das jazidas minerais, migrando a vocação para a agropecuária. Ao contrário das 
áreas de economia baseada na mineração, chegou a experimentar um verdadeiro dinamismo a 
partir do momento em que as pessoas começaram a procurar alternativas de sobrevivência na 
própria agropecuária. 
 
Os núcleos de povoamento da microrregião do Circuito da Águas tornaram-se propícios para 
receber a população excedente das áreas de mineração, permitindo o fortalecimento das 
atividades agropecuárias. Foi em decorrência do incremento dessas atividades que a 
microrregião do Circuito das Águas passou a ter razoável desenvolvimento, sendo que, 
justamente nesse período, aumentou o processo de urbanização microrregional e diversos 
povoados passaram à condição de distritos e vilas. Deles, por sua vez, surgiram os Municípios 
onde estão às estâncias hidrominerais, cujas fontes foram fator de agregação e povoamento, 
com isso as fontes hidrominerais passam a constituir no centro de gravidade de sua economia 
atual. 
 
A partir deste período Cambuquira, Caxambu e Lambari assumem a condição de ser as 
principais estâncias hidrominerais dessa microrregião, podendo ser citadas, ainda, São 
Lourenço e Águas de Contendas, esta no Município de Conceição do Rio Verde.  
 
O povoamento de Cambuquira originou-se com a descoberta das fontes de águas minerais, no 
local da antiga Fazenda Boa Vista, então pertencente ao Município de Campanha. No local 
onde é hoje o largo de São Francisco, erguia-se a sede da fazenda Boa Vista, propriedade de 
três irmãs solteiras: Ana, Joana e Francisca da Silva Goulart. Com a morte das três, seus 
escravos herdaram as terras que, em 1861, foram consideradas de utilidade pública pela 
Câmara Municipal de Campanha, devido à descoberta de águas medicinais no local. A 
Câmara Municipal desapropriou o local, dando início à formação do povoado, que veio a se 
chamar Boa Vista de Cambuquira. 
 
Em 1872, a povoação foi elevada à condição de distrito, recebendo o nome de Águas 
Virtuosas de Cambuquira. Em virtude da instalação da paróquia em 1880, o nome foi alterado 
para São Sebastião de Cambuquira. Quatro anos mais tarde, o distrito foi desmembrado de 
Campanha, sendo incorporado ao recém-criado Município de Três Corações do Rio Verde. 
 
O governo, despertado pelos estudos elaborados e pela crescente procura das águas minerais 
de Caxambu, Lambari e Cambuquira, incumbiu os Conselheiros Clínicos Ezequiel Correia dos 
Santos, Agostinho de Souza Lima e José Borges Ribeiro da Costa a procederem ao completo 
exame clínico das águas. Com esse ato, foi registrado pelo Conselheiro João Alfredo Correia 
de Oliveira, Ministro do Império, o primeiro trabalho científico aos cuidados do governo para 
as águas minerais de Minas.  
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Em 1893, foi designada pela Academia Nacional de Medicina uma comissão de químicos e 
médicos para o levantamento das características das águas de Caxambu. Em março de 1895, a 
Escola de Minas de Ouro Preto exibiu uma análise, feita em seu laboratório, de “Docimasia 
das águas de São Lourenço” e, em agosto do mesmo ano, foram feitas, nas águas de Lambari e 
Cambuquira, análises bacteriológicas, as primeiras efetuadas no Brasil. 
 
O Município de São Sebastião de Cambuquira emancipou-se em 30 de agosto de 1911, pela 
Lei Estadual nº 556. Posteriormente, em 1923, teve a redução de seu nome para Cambuquira, 
que quer dizer "planta grelada, grelo, folhas tenras". 
 
Transformada em estância hidromineral em 1970, Cambuquira tem como principal atrativo 
turístico o Parque das Águas, com fontes hidrominerais de grande valor terapêutico, balneário 
com serviços de hidroterapia e fisioterapia e área de recreação, com jardins, viveiros, "play-
ground" e lago. O Município conta ainda com outros atrativos naturais, como as fontes do 
Marimbeiro e do Laranjal, o salto das Sete Cachoeiras, a cascata do Congonhal, a cachoeira da 
Usina, a gruta do Coimbra e a serra do Palmital. 
 

3.1. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 
 

O Município de Cambuquira pertence à região Sul de Minas Gerais e está inserida no Circuito 
das Águas, estando a uma distância de 316 km da capital do Estado, Belo Horizonte, através 
das rodovias federais BR-267 (Vital Brasil) e BR-381 (rodovia Fernão Dias), esta em pista 
dupla até a Capital. Dista, ainda, aproximadamente, 340 km do Rio de Janeiro e 305 km de 
São Paulo. Dista menos de 30 km das cidades de Três Corações e Varginha, núcleos regionais 
de desenvolvimento com populações superiores a 70.000 habitantes.  
 
Os aeroportos mais próximos, com pistas acima de 2.000 m, estão situados nas cidades de 
Três Corações e Varginha. As rodovias que servem a região, dentre elas a BR-460, a BR-267 
(Vital Brasil) e a MG-167, são asfaltadas e de boa qualidade, permitindo o fácil acesso à 
Estância Hidromineral de Cambuquira. A região do Circuito das Águas conta também com 
linha de carga ferroviária, atualmente operada pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA). A 
estrada de ferro que atendia a cidade de Cambuquira, encontra-se desativada. 
 

3.2. DADOS SOCIOECONÔMICOS DO MUNICÍPIO 
 
O crescimento do PIB total médio de toda a microrregião do Circuito das Águas foi de 2,5% 
no período de 1985/2000. As análises fornecidas por Fundação João Pinheiro (2000) mostram 
que, nessa microrregião, a atividade industrial ganhou força na estrutura produtiva. Em 1985, 
a participação da indústria no PIB total era de 17,4%, evoluindo para 22,7% em 2000. 
Enquanto isso, o setor de serviços ficou relativamente estável, passando de 61,9%, em 1985, 
para 64,0%, em 1995. A agropecuária caiu de 20,7% para 13,3% no mesmo período. 
 
Deve-se ressaltar, ainda, que, nesse período, o crescimento do PIB médio de toda a região de 
Planejamento Sul de Minas foi de 1,6%, com uma taxa de crescimento negativo de 3,5% no 
PIB agropecuário, mas com um crescimento de 4,5% no PIB industrial. Destaca-se que o sul 
de Minas Gerais é a região mais desenvolvida do Estado, em termos agropecuários, e a 
segunda, em termos populacionais. 
 
Quanto à distribuição de mão-de-obra por setor de atividade econômica na microrregião de 
São Lourenço, observa-se que é predominante a área Serviços, com 34%, seguida de perto 
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pelo setor Agropecuário, com 32%, e Industrial, com 22%. É patente a importância do setor de 
serviços na região, principalmente nos municípios aqui estudados, onde esse setor absorve 
quase 40% da mão-de-obra, em média, com máximo em Caxambu (52%). 
 
A distribuição de mão-de-obra em Cambuquira mostra o predomínio do setor agropecuário na 
economia local, com o setor representando 37 % da população economicamente ativa, seguido 
pelo setor de serviços (34 %) e industrial (18 %).  
 
O turismo, que até o final da década de 40, se salientava como a principal função urbana do 
município, perdeu sua importância, devido a concorrência das estâncias vizinhas, melhor 
equipadas para atrair os turistas. Com isto, diversos hotéis estão fechados, e os poucos em 
atividade, mostram reduzido movimento. 
 

3.3. GEOMORFOLOGIA 
 
A região está assentada em dois compartimentos geomorfológicos a Depressão do Rio Verde e 
a Serra da Mantiqueira. 
 
Denomina-se compartimento da Serra da Mantiqueira o conjunto de alinhamentos de cristas 
de direção SW-NE, caracterizado por vertentes íngremes e vales encaixados, com alta 
susceptibilidade a deslizamentos gravitacionais e ravinamentos. Localmente, constata-se a 
presença de topos aplainados recobertos por materiais detríticos, remanescentes de antigas 
superfícies de aplainamento. Enquadram-se essas áreas na classe de relevos de dissecação 
moderada, abrangendo os relevos de dissecação estrutural orientados, constituindo cristas 
assimétricas e escarpas que coalescem com rampas de colúvio, “mares de morro” e colinas 
convexas. Incisões de drenagem de 98 a 159 m, declives entre 110 e 240 m e formações 
superficiais espessas de textura areno-argilosa recobertas por pastagens e vegetação 
secundária recebem de 800 a 2.000 mm de chuvas anuais. De acordo com a morfodinâmica 
atual, ocorre o desenvolvimento de processos morfogenéticos desde a desagregação mecânica 
até processos superficiais de escoamento difuso e concentrado, originando sulcos, ravinas e 
voçorocas, além de movimento de massa. Domínio total dos processos morfogenéticos, 
evidenciando a área de dinâmica instável. 
 
A Depressão do Rio Verde resulta do encaixamento de uma drenagem do tipo paralela, 
constituída pelo rio Verde e seus tributários, em especial os rios Lambari e Baependi. O relevo 
caracteriza-se por uma seqüência de colinas com vertentes suaves e vales rasos de fundo 
amplo, interrompidas por alinhamentos de cristas cortadas por gargantas de superimposição. 
Essas gargantas são bem observadas, principalmente na serra de Jurumirim, na passagem do 
rio Verde, Lambari e Lambarizinho. São áreas de dissecação fraca, que abrangem, entre as 
principais formas derivadas de processos de desnudação, as colinas com vales de fundo plano 
e as colinas com vales encaixados. As planícies fluviais e terraços aluvionares são o produto 
dos processos deposicionais. 
 
As fontes hidrominerais estão todas localizadas em planícies aluvionares representativas da 
Depressão do Rio Verde, assentadas em vales por vezes condicionados no seu 
desenvolvimento por forte influência estrutural, como é, por exemplo, o vale do ribeirão da 
Mumbuca, em Lambari. Nesse caso, situando-se na interface entre os dois tipos de relevo 
predominantes. 
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3.4. CLIMA 
 
A região da Estância Hidromineral de Cambuquira, encontra-se em uma faixa de transição 
entre os climas quentes das latitudes baixas e os climas frios das latitudes médias, fator 
determinante no regime de precipitação, influenciando na caracterização do clima local. 
 
No caso em específico, a área em estudo está durante todo o ano sob o domínio da circulação 
do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, freqüentemente substituído por sistemas frontais 
e pelo Anticiclone Polar Migratório. Os ventos do quadrante nordeste-norte que se apresentam 
nos baixos níveis da troposfera são predominantes. A umidade é proveniente do Oceano 
Atlântico e transportada pelos ventos Alísios de Nordeste, apresentando estação bem definida, 
com verões chuvosos e invernos secos, onde o regime de precipitação apresenta um ciclo 
básico unimodal. 
 
Considerando que a temperatura média do mês mais frio foi de 15,7 ºC, identifica-se no caso 
em questão, a zona climática como mesotérmica e, tendo a temperatura média do mês mais 
quente ficado em 21,8 ºC, enquadra-se a região em estudo, na zona climática mesotérmico 
úmido. 
 
De acordo com os parâmetros climáticos determinados, a região é classificada como de clima 
temperado quente, com chuvas de verão, o verão moderadamente quente (Cwb), segundo 
Koppen. 
 
Segundo a metodologia de Thornthwaite, o clima da região em estudo é do tipo úmido, com 
deficiência hídrica no inverno, quando a precipitação mantém-se inferior a 60 mm. 
 
A classificação do tipo climático, considerando-se a eficiência térmica, representada pelos 
valores da evapotranspiração potencial e sua concentração no verão, é mesotérmico – 
concentração térmica na ordem de 31,5 % no verão em relação ao resto do ano. 

 
3.5. GEOLOGIA REGIONAL 

 
Levantamentos de semi-detalhe realizados na região, em particular a partir da década de 80, 
recobre toda a faixa de terreno que constitui o Circuito das Águas. Devido ao grande volume 
de trabalhos, à complexidade estrutural e às inúmeras interpretações existentes, adotamos a 
coluna estabelecida no Mapa Geológico de Minas Gerais (Pedrosa Soares et al., 1994). 
 
Estratigraficamente, os autores consideram uma unidade do Arqueano, representado pelos 
Complexos Varginha, Amparo e Grupo Barbacena. O Proterozóico Inferior é representado 
pelo Grupo Itapira, enquanto o Proterozóico Médio/Superior pelos grupos Andrelândia e São 
João Del Rei. Sedimentos Terciários/Quaternários ocorrem ao longo das principais calhas 
aluvionares. 
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Figura 01 – Mapa Estrutural do Sul do Cráton do São Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. GEOLOGIA LOCAL  
 
Os dados aqui apresentados foram em parte retirados dos trabalhos da CPRM (1999), dos 
arquivos do processo no DNPM, e dos trabalhos de tese de Oliveira Castro (1997) e 
Nascimento (1995), contando ainda com dados de campo, em pontos visitados para controle. 
Do ponto de vista estratigráfico, adotamos a coluna da CPRM, com modificações. Do ponto 
de vista litológico e estrutural, aproveitamos as descrições e classificações de Oliveira Castro, 
respaldadas pelas observações de campo.  
 
Em Cambuquira, a CPRM mapeou em escala 1:25.000 a bacia hidrográfica dos córregos da 
Lavra, Figueira e Marimbeiro, a montante do Parque das Águas e das fontes Marimbeiro, área 
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de recarga das fontes. Oliveira Castro (op. cit.), mapeou a folha Lambari (escala 1:50.000) e 
definiu um modelo de evolução geotectônica para a área. A partir destes dados, foi gerado o 
mapa geológico que serviu de base para delimitar as unidades aqüíferas locais.  
 
As áreas das bacias dos córregos, da Lavra e Marimbeiro, são caracterizadas por três 
compartimentos geomorfológicos distintos, condicionados diretamente pelo comportamento 
litoestrutural. O primeiro localiza-se na borda sudeste, correspondendo aos contrafortes da 
serra Santa Quitéria. Esta serra tem distinta orientação à partir do morro do Cruzeiro, segundo 
NS no setor norte e segundo NE no setor SW. Apresenta cotas de 1.000 até 1.115 m, 
sustentadas por quartzitos e quartzo-mica xistos grosseiros. Os vales da vertente noroeste são 
menos encaixados que os da vertente sudeste, que por sua vez, são mais abruptas. 
 
O segundo compartimento corresponde à parte central da bacia hidrográfica.. É caracterizado 
por morros abaulados e suaves, interflúvios aplainados e vales abertos e cotas em torno de 900 
m, sustentado por quartzo-mica-xistos, mica-xistos, biotita-gnaisses e quartzitos, 
profundamente intemperizados. A maior parte da zona urbana de Cambuquira encontra-se 
sobre este substrato. 
 
O terceiro corresponde à porção aluvionar da rede de drenagem superficial que preenche os 
vales abertos e com pequenas dimensões. Na área do Parque das Águas, este depósito chega a 
ter 120 m de largura e na área do Marimbeiro chega a 400 m. Todas as fontes hidrominerais 
que compões a Estância Hidromineral de Cambuquira estão localizadas nestas áreas com 
cobertura aluvionar. 
 

3.6.1. Litoestratigrafia 
 
Aluviões 
Essa unidade caracteriza-se por sedimentos argilo-arenosos, inconsolidados, depositados 
juntamente com matéria orgânica, ao longo das drenagens. O vale do córrego da Lavra, é 
pouco encaixado, tendo duas direções principais. De sua cabeceira até a zona urbana, 
predomina a direção NW. No seu trecho urbano, hoje canalizado, a direção geral é NS, até o 
seu encontro com o córrego Figueira. 
 
As aluviões possuem uma composição litológica rica em matéria orgânica (turfa) associada 
aos sedimentos areno-argilosos. 
 
Solos 
Nas escarpas da serra Santa Quitéria (Morro do Cruzeiro), onde se situam as nascentes 
córrego da Lavra, a topografia é mais acidentada, com pequena espessura de solo in situ. 
Nesta faixa do terreno, o solo está associado à rocha quartzosa com baixa capacidade de 
retenção de umidade. Ainda nesta porção alta, existe uma passagem de solo argiloso, 
possivelmente associado a uma intercalação de biotita-xisto e anfibolito. 
 
Nas porções mais baixas, os morros, mais arredondados, estão sustentados por quartzitos e 
quartzo-mica xistos, profundamente intemperizados, gerando solo arenoso, normalmente 
pouco espesso. Incluindo rocha decomposta (saprólito), a cobertura pode atingir mais de 50 m 
de profundidade, conforme informações de um furo de sondagem no bairro Figueira, onde a 
rocha sã aparece aos 62 m. Devido à predominância da granulometria areia, estes solos/manto 
de decomposição são altamente porosos e facilmente sujeitos à erosão mecânica. 
 
Os solos são hidrogeologicamente importantes, pois além de funcionarem como um aqüífero 
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semi-poroso, possibilitam o aumento da capacidade de infiltração das águas de chuva no 
sistema aqüífero subjacente (fraturado) e promovem a depuração de agentes contaminantes.  
 

3.6.2. Proterozóico Superior - Grupo Andrelândia 
 
Ocorre na parte central e norte da área, balizado por falhamentos de empurrão. É caracterizado 
por um conjunto litológico muito saprolitizado, com cobertura de solo areno-argiloso. 
Conforme a predominância de um tipo litológico, dividimos este grupo, na região de 
Cambuquira, em unidades quartzosa, xistosa e granatífera.  
 
A unidade quartzosa é caracterizada por um predomínio de termos quartzíticos, com 
intercalações de moscovita-xistos. Os quartzitos geralmente são moscovíticos, feldspáticos, 
esbranquiçados, granulação variando de média a grossa, muito fraturados. Ocorrem associados 
e/ou intercalados à xistos e biotita-gnaisses, segundo camadas dessimétricas, isoladas ou 
formando sucessões de espessura métrica a decamétrica. Nas partes mais baixas, o quartzito 
está profundamente intemperizado, mostrando granulometria grosseira. A rocha fresca ocorre 
sustentando a topografia local, onde mostra-se muito fraturada. 
 
Pelas descrições obtidas na bibliografia consultada, o quartzito constitui-se no substrato 
rochoso da área do Parque das Águas, onde estão situadas as fontes hidrominerais de 
Cambuquira. Na área das fontes do Marimbeiro, o quartzito faz contato com uma lente de 
rocha básica, ambos muito decompostos. 
 
A unidade xistosa caracteriza-se pela predominância de biotita-xistos, grauvaquianos, 
intercalado com gnaisses e quartzitos. No geral, apresenta-se intensamente saprolitizada, com 
afloramentos restritos aos cortes de estrada, onde a faixa intemperizada, argilosa, tem no 
mínimo 20 metros de espessura. Ocorre bordejando a sub-unidade quartzosa, em função do 
arranjo geométrico imposto pela tectônica de baixo ângulo. 
 
Na entrada da cidade, próximo às fontes do Marimbeiro, ocorre um pequeno morrote, 
sustentado por um depósito de cascalho ferruginoso, produto da lateritização de um corpo de 
rocha básica. Devido à proximidade das fontes Marimbeiro, este corpo merece maior atenção, 
pois pode contribuir com a mineralização destas águas. 
 
Os produtos do intemperismo destas rochas, muito argilosos, constituem aqüíferos com baixo 
potencial de transmissividade, podendo constituir barreiras hidrogeológicas rasas, que em 
função de sua localização são responsáveis por diversas das surgências na região. 
 
A unidade granatífera é caracterizada principalmente por granada-biotita-xistos, compostos 
por biotita, feldspato, quartzo e às vezes, cianita, moscovita e sillimanita, além de 
porfiroblastos de granada. Ao microscópio, são descritos ainda a turmalina, apatita, zircão, 
clorita, rutilo, opacos, estaurolita e epidoto. 
 
A sua principal área de ocorrência não apresenta interferência direta com as áreas das fontes, 
podendo no entanto, apresentar-se como pequenas lascas, intercaladas nos pacotes de 
quartzitos e xistos. 
 

3.6.3. Arqueano - Complexo Amparo 
 
Suas litologias se localizam na borda sul da área como parte integrante da serra das Águas. O 
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contato com o Grupo Andrelândia é tectônico, através de falha de empurrão. Trata-se de uma 
rocha gnáissica, definida como biotita-gnaisse, homogêneo, coloração cinza a cinza-escuro, 
granulação média a grosseira, com destaque para os minerais de feldspato, que, via de regra, 
apresentam-se de forma oftálmica e estromática. Essas rochas encontram-se mecanicamente 
deformadas, gerando uma foliação bastante penetrativa. Localmente observam-se faixas 
segregadas, quartzo feldspática, dando um aspecto de bandamento à rocha. As foliações 
definidas no campo têm atitude preferencial segundo EW, com mergulhos para sul. Na borda 
sul da serra Santa Quitéria, foi mapeada uma dobra aberta sinformal, com eixo de direção NE, 
mergulhando para SW. 
 

3.6.4. Rochas Intrusivas 
 
Rochas intrusivas graníticas ocorrem encaixadas nos metassedimentos e no embasamento, 
normalmente discordantes da xistosidade principal. Os pegmatitos são compostos por quartzo, 
feldspatos, biotita e mais raramente, biotita, turmalina e granada. Leucogranito intrusivo em 
rochas calcissilicáticas foi descrito por Oliveira Castro (op. cit.), sendo composto de quartzo, 
microclina com até 5 cm, plagioclásio, além de moscovita, granada, turmalina e traços de 
biotita e zircão. 
 

4. HIDROGEOLOGIA -  TIPOS DE AQÜÍFEROS 
 

4.1. AQÜÍFERO FISSURADO 
 

Um dos sistemas aqüíferos associados às ocorrências de águas minerais na região do parque 
das águas de cambuquira é do tipo fraturado, livre a semi-confinado, em rochas pré-
cambrianas, tais como quartzitos, xistos e gnaisses, basicamente restritos às principais 
descontinuidades de direção NS e NW. Como descrito anteriormente, as fontes hidrominerais 
estão situadas no cruzamento destas duas direções, que em particular controlam a direção dos 
córregos da lavra e figueira. 
 
De modo geral, o sistema fraturado caracteriza-se pela ausência de espaços intergranulares 
(poros) na rocha e a água encontra-se armazenada em zonas de descontinuidades do maciço 
rochoso representadas por fissuras, fraturas, juntas e falhas. Trata-se de um meio heterogêneo, 
anisotrópico e muitas vezes descontínuo, geralmente de baixa permeabilidade secundária e de 
menor potencialidade em comparação com os aqüíferos porosos.  
 
Em função destas características, as condições de circulação das águas nos aqüíferos 
fraturados são bastante distintas daquelas do meio poroso. Contudo, mesmo em aqüíferos 
fissurais há casos, em que os fluxos subterrâneos assemelham-se aos dos aqüíferos porosos. 
Isto ocorre na medida em que a malha ou trama das fissuras e juntas torna-se bastante densa a 
ponto de propiciar ao meio uma certa continuidade. Freqüentemente, verificam-se estas 
condições em rochas calcárias, embora também ocorram em outros tipos de rochas compactas, 
principalmente nas proximidades da superfície do terreno. Já em maiores profundidades, 
quando a trama das fissuras e juntas torna-se mais rarefeita, os fluxos subterrâneos costumam 
seguir certos caminhos preferenciais ditados pela geologia estrutural da região . 
 
Um meio fraturado pode ser analisado de duas formas, segundo uma aproximação de modo 
discreto ou segundo uma aproximação de modo contínuo. A aproximação discreta considera 
cada fratura individualmente, enquanto a aproximação contínua, assume que o meio, pela 
reunião de todas as fraturas, atua como um material poroso. A vantagem da aproximação 
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contínua é que não se faz necessário obter informações de cada fratura, permitindo-se 
trabalhar com os dados regionalmente. Contudo, a aplicação do conceito na prática deve ser 
baseada em indícios encontrados na região que justifiquem a análise de aproximação contínua. 
 
Diversos estudos realizados em sistemas aqüíferos em meio fraturado têm mostrado que a 
trama de fraturas apresenta-se mais densa e freqüente na zona mais superficial até os 60-80 
metros de profundidade, tornando-se mais esparsa e com menor freqüência de ocorrência nas 
zonas de maior profundidade.  
 
Na bacia do córrego da lavra, predomina a seqüência quartzosa, profundamente intemperizada 
situada em zona de cisalhamento de baixo ângulo, associada ao cavalgamento ene. Nestas 
condições, as rochas adquirem propriedades de fraturamento e de porosidade inter-granular, 
que permitem considerá-las como que formando um sistema aqüífero misto, de 
comportamento semi-poroso, passível de uma análise de aproximação contínua, pelo menos 
até a profundidades de 60 metros. 
 
À partir desta profundidade, até os 120 metros, o sistema aqüífero é essencialmente fraturado. 
Neste aspecto, as intercalações de quartzito são de particular importância, dada à sua maior 
densidade de fraturamento, reflexo de seu comportamento rúptil frente à um esforço tectônico. 
 

4.2. AQÜÍFEROS GRANULARES 
 

Além dos sistemas aqüíferos fissurais, ocorre na área um sistema aqüífero granular ou poroso, 
sobrejacente ao substrato pré-cambriano, associado às formações superficiais, tais como solos 
e aluviões, com vários metros de espessura, conforme descrito na geologia local. Este meio 
poroso, se por um lado favorece bastante a recarga das águas pluviais por outro lado, 
representa uma barreira físico-química natural menos eficiente na proteção contra os agentes 
contaminantes. 
 
Na bacia de recarga das fontes do parque das águas, os sistemas aqüíferos em meio granular, 
associados aos elúvios e colúvios, são constituídos, predominantemente, de areias argilo-
siltosas. Estes aqüíferos são mais desenvolvidos nas partes mais baixas, junto às calhas de 
drenagem. Nas partes mais íngremes e topos de morro, este aqüífero é de pequena espessura a 
ausente, aflorando quase que diretamente o sistema fraturado ou misto. 
 
Estes aqüíferos, caracterizam-se por apresentar alta taxa de variação sazonal de vazões, 
sofrendo grande influência da pluviometria. Estes sistemas têm características de aqüífero 
granular livre, com permeabilidade variando em função de sua composição granulométrica. 
 
Os depósitos aluvionares também considerados aqüíferos granulares, livres, são constituídos 
por material mais fino, com areia, argila e silte. Admite-se a existência de camada de argila 
orgânica no topo e camada de areia/cascalho na base. Nos níveis mais argilosos o depósito 
apresenta características de um aqüítardo, com baixa permeabilidade. 
 
O principal aqüífero granular associado aos aluviões ocorre ao longo do leito do córrego da 
lavra, em especial no seu trecho urbano, onde atinge as suas maiores dimensões, chegando a 
medir 2.500 x 120 metros em superfície por até 20 m de profundidade. Grande parte deste 
depósito acha-se encoberto por obras civis de infra-estrutura urbana. 
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4.3. AQÜÍTARDOS  
 
As rochas xistosas que ocorrem intercaladas nas rochas quartzosas possuem baixa 
transmissividade, ficando o fluxo da água restrito às fraturas abertas, funcionando quando sãs, 
como aqüífero fraturado. Quando intemperizadas, podem ser classificados como aqüítardo, 
pois o saprólito resultante é muito argiloso e os vazios dos planos de fraturas ficam obstruídos. 
 
Dependendo, portanto, da espessura do manto de intemperismo, estas litologias podem 
constituir barreiras hidrogeológicas importantes para as águas mais rasas. Várias das nascentes 
cadastradas, podem estar relacionadas ao contato destas barreiras. 
 

 4.4. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 
 
As fontes do Parque das Águas de Cambuquira apresentam, em geral, pequenas vazões, 
espontâneas e algumas intermitentes pelas emanações gasosas (Quadro 2), e o nível freático 
encontra-se próximo da superfície. Em todos os fontanários as bicas estão situadas entre 1 e 2 
metros abaixo da atual superfície do terreno. 

 

Das sete fontes captadas, verifica-se que as vazões variam de 0,05 m³/h, na fonte Sulfurosa, a 
1,4 m³/h, na fonte Roxo Rodrigues. As medidas de vazões obtidas neste trabalho, mostram-se 
muito próximas daquelas realizadas em 1941, pelo Ministério da Agricultura (disponível no 
arquivo do processo no DNPM) e pela comissão comandada pelo Dr. Souza Lima, em 1900. 
As medidas obtidas pela CPRM, em 1997, mostram alguns valores muito discrepantes. É 
possível que tais medições, em particular a da Roxo Rodrigues, tenha sido realizada com o 
sistema de bombeamento em operação. A variabilidade das vazões da fonte ferruginosa se 
explica pela sua vazão intermitente, chegando a ser nula por períodos de 5 a 10 minutos. 

 

A variabilidade das vazões precisa ser mais bem avaliada, com medições sistemáticas ao 
longo de um ano hidrológico e trimestralmente nos anos subseqüentes, pois podem ter 
diversas origens, talvez refletindo variações climáticas sazonais, variações em função do 
conteúdo de gás carbônico ou mesmo podem estar indicando uma diminuição de volume do 
fluxo subterrâneo.  

Quadro 2 – Vazões das fontes ao longo do tempo 
Data Referência Vazão (litros / hora) 
  Gas 1 Gas 2 Gas 3 Magnes RR Ferrug* Sulfurosa 

1900 Brandão 240 - - 450 - 720 134 
1941 Min. Agricultura 262 110 79 434 1290 252 157 
12/1975 CPRM 360** 300 1920 - 180 
07/1997 CPRM 511** 295 310 428 56 
11/2000 Fund.Gorceix 234 132 75 327 1439 398 153 
06/2001 Fund.Gorceix 211 112 63 327 1425 327 92 

(*) = vazão intermitente, chegando a zero. (**) sem definição da bica 
Gas – Gasosa, bicas 1, 2 e 3 (Regina Werneck); Magnes – Magnesiana (Com. Augusto Ferreira); RR – Roxo 
Rodrigues; Ferrug – Ferruginosa (Fernandes Pinheiro) e Sulfurosa (Souza Lima) 
 

Na área do Parque não há dados de testes de bombeamento com registros regulares de 
rebaixamentos e/ou recuperação dos níveis de água e das vazões que permitam determinar os 
parâmetros hidráulicos dos aqüíferos.  
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Quanto às características hidráulicas dos materiais do manto de alteração, embora não haja 
dados e ocorra grande variação de litologia e de espessura saturada, algumas estimativas 
podem ser apresentadas com base nas suas características granulométricas mais freqüentes. 
Em materiais arenosos finos siltosos, os valores de permeabilidade variam, em geral, de 0,5 a 
0,001 m/dia; siltes areno-argilosos mostram valores desde 0,1 a 0,001 m/dia. A porosidade 
eficaz pode variar nestes materiais de 2 a 5% dependendo do grau de compactação. 

 
4.5. QUALIDADE SANITÁRIA 

 
No que se referem à qualidade sanitária das águas minerais do Parque das Águas de 
Cambuquira os exames bacteriológicos efetuados antes da paralisação das atividades de 
envasamento, têm mostrado a ausência de coliformes totais e fecais e estreptococos fecais, 
indicando segundo as normas vigentes, possuir qualidade sanitária para o consumo humano. 

 

5. CAPTAÇÃO 
 
As fontes do Parque das Águas de Cambuquira apresentam, em geral, pequenas vazões, 
espontâneas e intermitentes pelas emanações gasosas (Quadro 02) e o nível freático encontra-
se próximo da superfície. Em todos os fontanários as bicas estão situadas entre 1 e 2 metros 
abaixo da superfície do terreno. 
 
As captações de água mineral das fontes do Parque das Águas datam da passagem do século 
XIX para o XX e as suas características construtivas são pouco conhecidas. Brandão & 
Brandão (1958) retrataram as etapas de construção das captações. Trata-se de captações 
através de escavações rasas (até 10 m de profundidade no Parque das Águas e de 20 m no 
Marimbeiro), com a água sendo captada em manilhas revestidas de material cerâmico, 
consolidadas por uma coluna de concreto, de modo a oferecer proteção ao conduto cerâmico. 
O conduto central é composto por manilhas vitrificadas ou tubos de quartzo especiais, inertes 
à acidez e à ação dos gases dissolvidos.  
 
A fonte Regina Werneck, representa na realidade três captações distintas, correspondentes às 
três bicas existentes no fontanário (Brandão & Brandão, 1958). Desta forma, podemos 
considerar, que no parque existem 7 captações distintas, cada uma com um sistema de 
manilhamento independente. Os fontanários (fontes) são identificados pelos seguintes nomes: 
Souza Lima (sulfurosa), Dr. Fernandes Pinheiro (ferruginosa), Regina Werneck (gasosa), 
Comendador Augusto Ferreira (magnesiana) e Roxo Rodrigues. 
 
No Parque das Águas cada fonte possui um fontanário próprio e independente, localizados a 
pouco mais de 20 metros um do outro, à exceção do fontanário da fonte Roxo Rodrigues, que 
se posiciona a 60 m a sul dos demais. 
 
A indústria de envasamento utiliza águas das fontes Regina Werneck,bica 1, Roxo Rodrigues 
e Comendador Augusto Ferreira.  
 

5.1. QUALIDADE DA ÁGUA 
 
Os estudos hidroquímicos das águas têm por finalidade identificar e quantificar as principais 
propriedades e os constituintes químicos das águas subterrâneas, procurando estabelecer as 
relações entre essas propriedades e o meio físico no qual as águas estão armazenadas e 
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circulando. Para a caracterização das águas subterrâneas envasadas em Cambuquira o 
LAMIN/CPRM realizou análises físico-químicas. Os resultados estão indicados no Quadro 
03.e representam: 
Fonte n° 1 = Roxo Rodrigues 

Fonte n° 2 =  Comendador Augusto Ferreira  

Fonte n° 3 = Regina Werneck (bica1) 

  QUADRO 03 – ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 
Parâmetros Unidade Fonte 01 Fonte 2 Fonte 3 

Cor real u Hazen 2,5 0 0 
Turbidez uT 1,5 1,5 1,5 
Cond.Elétrica a 25ºC µS/cm 30,7 28,8 39,4 
Alcalinidade Total mg/l 12,52 13,04 15,23 
pH “in natura”  4,38 4,13 4,23 
Dureza Total em CaCO3 mg/l 8,01 8,00 11,02 
Bicarbonato HCO3 mg/l 15,27 15,91 18,58 
Carbonato CO3 mg/l 0,0 0,0 0,0 
Nitrato mg/l 0,13 0,13 0,23 
Cloreto em Cl mg/l 0,50 0,50 0,25 
Sulfato mg/l 2,50 1,50 1,00 
Cálcio em Ca mg/l 2,40 2,00 3,21 
Magnésio em Mg mg/l 0,49 0,73 0,73 
Sódio em Na mg/l 2,70 2,80 2,20 
Potássio em K mg/l 1,60 0,90 0,70 
Gás carbônico livre em CO2 mg/l 532,57 986,39 915,10 
Fluoreto em F mg/l 0,02 0,02 <0,02 
Bário mg/l 0,067 0,027 0,027 
 

 
Os dados químicos determinados permitem fazer os seguintes comentários: 
 
As águas minerais de Cambuquira apresentam baixa concentração de sais, representando 
dificuldades nas medições analíticas quantitativas, exigindo-se maior acuidade quanto ao 
emprego das técnicas laboratoriais. Desse modo, pequenos erros analíticos podem resultar em 
eventuais desvios de caracterização e/ou na classificação hidroquímica das suas águas. Como 
exemplo, tomemos o resultado obtido nas análises de 1996, para a fonte Roxo Rodrigues. 
Nessa análise foi detectada a presença de lítio, com concentração de 0,06 mg/L, permitindo a 
classificação das águas desta fonte como litinada. No entanto, nas demais análises, tanto 
anteriores quanto posteriores, o lítio esteve sempre abaixo do limite de detecção (0,02 mg/L). 
 
Outro fator limitante na definição da composição destas águas se refere ao elevado teor de 
CO2 (gás carbônico livre) cuja medição in loco tem-se revelado mais apropriada, apesar de 
mais trabalhosa. Análises de águas gasosas, em desequilíbrio iônico, são muito variáveis e de 
difícil fechamento estequiométrico. Esta variabilidade pode ser a causa das diferenças 
encontradas entre os resultados obtidos entre as diversas baterias de análises, bem como os 
resultados de CO2 livre medidos em laboratório, que estão sub-dimensionados. 
O dados químicos supra-citados são de responsabilidade do LAMIN/CPRM que realizou 
estudo “in loco”. Com base nos resultados químicos in loco e de laboratório, o DNPM 
classificou as águas minerais do seguinte modo: 
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Fonte n° 1 = Roxo Rodrigues – Águas Minerais Carbogasosa Fluoretada 
Fonte n° 2 = Comendador Augusto Ferreira - Águas Minerais Carbogasosa Fluoretada 

Fonte n° 3 = Regina Werneck (bica1) - Águas Minerais Carbogasosa  

 
5.2. ÁREA DE PROTEÇÃO DO AQÜÍFERO 

 
A definição da área proteção ambiental, para a Estância Hidromineral de Cambuquira, 
Portaria DNPM nº 231/98, apresentada pela CODEMIG em relatório, ao DNPM, mostra que a 
Zona de Proteção ambiental abrange a zona urbana da Estância Hidromineral de Cambuquira. 
 
No relatório elaborado pela Fundação Gorceix adotou-se uma metodologia na definição da 
área de proteção das fontes de água mineral, com objetivo de garantir a preservação da 
qualidade e quantidade desse bem mineral. Um dos conceitos clássicos em hidrogeologia é 
que, no caso da águas subterrâneas, é importante que se adotem medidas que impeçam a 
instalação de qualquer agente contaminante na zona de proteção, pois, uma vez estabelecida à 
contaminação de um sistema aqüífero, sua regeneração demanda longos períodos, 
condicionadas, normalmente, a altos investimentos financeiros. 
 
A Estância Hidromineral de Cambuquira compartilha o seu meio ambiente com a exploração 
turística, com o envasamento de água mineral e com a ocupação urbana da sede do Município. 
Por isso, buscou-se estabelecer uma metodologia que assegurasse a coexistência harmônica e 
sustentável dos diversos nichos citados. Esses conceitos embasaram a definição das áreas de 
proteção ambiental, ZC, ZT e ZI.  
 
A zona de contribuição (ZC) é definida na portaria DNPM 231 de 31/07/98 como “a área de 
recarga associada ao ponto de captação (fonte ou poço), delimitada pelas linhas de fluxo que 
convergem a este ponto”. Considerando as características do aqüífero fissurado em 
Cambuquira, entendemos que a zona de contribuição – ZC, coincide com os limites da bacia 
hidrográfica superficial, que corresponde a toda a bacia do córrego da Lavra, situada a 
montante das fontes hidrominerais. 
 
A zona de transporte (ZT), é “aquela situada entre a área de recarga e o ponto de descarga”. 
Esta zona é que determina o tempo que um contaminante leva para chegar à captação. Este 
tempo depende do percurso ou fluxo subterrâneo, das características hidrodinâmicas do 
sistema aqüífero e do gradiente hidráulico local.  
 
Para a área de proteção de Cambuquira, a zona de transporte é definida pelo sistema de 
fraturas, em especial as fraturas abertas NS e NW, a partir da meia encosta da serra Santa 
Quitéria até a área do Parque das Águas. 
 
A zona de influência (ZI) é definida pela Portaria DNPM 231 de 31/07/98 como “aquela 
associada ao cone de depressão (rebaixamento da superfície potenciométrica) de um poço em 
bombeamento ou de uma fonte ou nascente”.  Corresponderia ainda à distância mínima da 
fonte, considerando o fluxo subterrâneo, a partir da qual um contaminante bacteriológico não 
seria capaz de comprometer a potabilidade da água. 
Considerando-se os dados de tempo de trânsito de 100 dias e o valor máximo de velocidade de 
fluxo de 0,14 m/dia para o aqüífero misto/fraturado, definimos uma distância de 14 metros, 
que corresponderia ao limite externo da zona de influência, para a qual seria restrito o acesso 
de pessoas e veículos. 
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O somatório das zonas de contribuição, transporte e influência, definem a zona de proteção 
ambiental que no caso é delimitada por uma poligonal com 194,45 ha e 14 lados. Esse 
polígono tem o vértice 1 situado a 285 m (duzentos e oitenta e cinco metros) no rumo 
verdadeiro de 90°00’ NE, do marco D da rede de triangulação do levantamento cadastral da 
cidade, com coordenadas geográficas de 21° 51’ 1, 3’’ de latitude sul e 45° 17’ 30, 6’’ de 
longitude oeste (coordenadas UTM: 7583708 N e 469833 E). Os lados a partir desse vértice 
têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 290 m S, 305 m E, 260 m S, 325 m E, 
1300 m S, 795 m W, 265 m N, 240 m W, 255 m N, 170 m W, 370 m N, 140 m W, 960 m N e 
715 m E. 
 

6. PROJETO E DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
 
A unidade de envasamento está instalada num terreno com uma área de 3.690 m², inserido no 
Parque das Águas de Cambuquira. O galpão industrial ocupando 1.518 m²., englobando área 
de escritório, vestiários masculino e feminino, depósito de produtos acabados, caldeira, 
expedição. garagem, oficinas para pequenos reparos, almoxarifado e as linhas de envase. 
 
O galpão industrial tem fundações e estrutura de concreto, fechamento de alvenaria e tijolos 
rebocado e pintado. A cobertura é de telhas de amianto, tipo ondulado, instalada sobre 
engradamento de madeira. 
 
A unidade dispõe de uma área preparada para receber caminhões, com espaço para manobra, 
de modo a facilitar o embarque da produção. O lay out da indústria está apresentado no anexo 
02. 
 
O fluxograma de processo de engarrafamento de água mineral é simples, podendo ser 
desdobrado nas seguintes etapas: 
 
• captação; 
• adução; 
• armanezamento; 
• envase; 
 

6.1. ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO 
 
A água captada, das três fontes é conduzida por meio de linhas independentes de dutos, em 
aço inox, com diâmetro de 3’’, estendidos numa canaleta de concreto construída abaixo da 
superfície. As linhas alimentam tanques reservatórios independentes, instalado fora do galpão. 
Os reservatórios são de aço inox ou de alvenaria, sendo o último revestido internamente com 
azulejo. Todos os reservatórios estão preparados com torneira, para coleta de amostra e 
dispositivo de esvaziamento em nível inferior. O tempo de residência da água no reservatório 
semprer é bastante inferior ao preconizado pela norma do DNPM. 
 
As águas acumuladas nos reservatórios entram na linha de envase por bombeamento, 
localizada ao lado do reservatório. Na saída do reservatório existe um hidrômetro digital para 
controle da água envasada. 
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7. ENVASAMENTO DA ÁGUA MINERAL 
 
No momento da paralisação das atividades de envasamento a unidade industrial de 
Cambuquira contemplava apenas as linhas de embalagens de vidro nos volumes de 310 ml e 
510 ml, ambas envasando águas gasosas que passam por um processo de injeção de CO2 para 
reforçar o seu caráter gasoso 
 
Na retomada da operação do envasamento, a unidade vai continuar com os envasamentos 
desses tipos de embalagens e num segundo momento, após a retomada do mercado e a 
reforma da unidade outras linhas deverão fazer parte do mix de produção. Essas modificações 
serão apresentadas ao DNPM no momento oportuno, para análise e aprovação prévia. 
 
O sistema de envasamento de água mineral, independente da linha, consiste dos seguintes 
procedimentos: 
 
• esterilização das embalagens; 
• envasamento; 
• inspeção; 
• rotulagem; 
• armazenagem. 
 
Os resíduos que podem conter agentes físicos, químicos e biológicos gerados pela unidade de 
envasamento serão neutralizados numa estação de tratamento de esgoto construída ao lado da 
envasadora . Já o lixo industrial será coletado pelo serviço de coleta de lixo da Prefeitura 
Municipal de Cambuquira. 
 
A unidade de Cambuquira não dispõe de laboratório. O controle da qualidade da água, que 
atende aos três aspectos, biológico, físico e químico, é executado no laboratório de Caxambu 
que atende as Estâncias de Cambuquira, Caxambu e Lambari 
 
Na unidade de Cambuquira o processo de envasamento de águas mineral conta com os 
seguintes equipamentos, relacionados no Quadro apresentado a seguir: 
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QUADRO 04 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENVASE 
PATRIM. CARACTERÍSCA/ESPECIFICAÇÃO 

5082331 Exaustor Axial de Parede mod. EPS/600 com Motor de 10 HP 
60 Hz TFVE 220 conf. NF 2248 de 29/01/98 de  SIEL LTDA  

1615 Bomba Centrífuga Sanit. Mod. 80685 65 Hz  

1616 Conjunto de Moto Bomba KSB mod. Multiestágio 32/5 d 
Motor mod. 1124 989  

1617 Conjunto Moto Bomba Etanorm 31/1 c/ Motor WEG 989 mod. 
905  

1618 Bomba Darka Trifásica  

1607 Compressor de Ar Wayne mod. W7178HL N.337 Motor 3 cv 
N.582887 mod. 414 , com 25 m. de Linha de Ar Comprimido   

1613 Reservatório Água Mineral Aço Inox 4500 Lts Fab. Nordon NR 
1357 N.8488 med. 350 x 420 cm   

1614 Reservatório de Água Quente Aço Inox 1000 L med. 220 x 420 

1624 Transp. De Garrafas c/ Corrente de Aço Inox Rex méd. 10 x 10 
c/ 20 m 

1628 Lavadora de Garrafas Holstein-Kaper 122T 16/105  

1630 Transp. De Garradas c/ Corrente de Aço Inox Rex 10 m de 
Comprimento 10 cm de largura Estrut. Metálica c/ Motor 

1631 Rotuladora Chelle Mod. R051 N. 5366 c/ Motor e Caixa de 
Rótulos N.05366 

1632 Saturador CO2 Merlli c/ Motor 2,66 Kw 

1634 Bomba c/ 218 D/F Carc. 1325 Standart Conf. N.39584 de 
Reginox mod 132-50890 

1635 Máquina Codificadora de Rotulos mod. Beta L20 
N.0902238WG 

1635 Máquina Codificadora de Rotulos mod. Beta L20 
1636 Quadro Elético em Aço Inox  

 Visor de Garrafas em Alumínio Estrut. Em Acrílico méd 130 x 
020 x 050  

1641 Máquina Combinada p/ Encher e Fechar Garrafas Eletr. Chelle 
Femart c/ Motor 

56553 Lavadora Alta Pressão Conf. NF 1151 de 05  
1612 Exaustor WEG mod. 80479 220 V 

 
7.1. ESTERILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS DE VIDRO 

 
A retomada do processo de produção na unidade de Cambuquira ocorrerá pelas linhas de 
envase de garrafas de vidro nos volumes de 310 ml e 510 ml, gaseificadas. A indústria possui 
em estoque uma grande quantidade de vasilhames e embalagens, dispensando a aquisição 
desses insumos na retomada das operações industriais. 
 
O processo de envasamento de água mineral, para embalagens retornáveis, inicia-se com a 
inspeção do vasilhame, disposto na área de recepção (Anexo 02) objetivando descartar as 
embalagens que possuírem qualquer tipo de anormalidade, ou seja, descartar as garrafas que 
apresentarem defeitos na estrutura do recipiente (trincas) ou odores em seu interior. 
 
Após a seleção, as embalagens do tipo garrafas de vidro seguem para linhas de lavagem e 
esterilização. O processo de lavagem das garrafas de vidro é todo automatizado, em máquina 

PAECAMBUQUIRA 20 



fabricada pela MEBRASA, modelo ROBLEPACK, que inicia com as garrafas embaladas 
passando pelas desencaixotadoras, lavagem a vapor e com solução de soda e enxágue. Desde a 
entrada na lavadora, as garrafas e engradados seguem fluxo diferentes. 
 
Na etapa seguinte se inicia o processo automatizado de envasamento, com as garrafas sendo 
submetidos a um último enxágüe e inspeção visual, antes de entrarem na máquina de 
envasamento. 
 

7.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE ENVASE 
 
As embalagens de vidro de 510 e 310 ML são envasadas na mesma máquina Roblepack. Para 
isto, bastam pequenos ajustes nos equipamentos no momento em que mudar o tipo de 
embalagem a ser envasada. 
 

7.2.1. Envasamento de Garrafas de Vidro  
 
Trata-se da única linha montada em Cambuquira. Todo o processo é automatizado e envasa 
embalagens de vidro de 310 e 510 ml. Essas embalagens são retornáveis, sendo que durante o 
ano são adquiridas embalagens apenas para reposição, devido a perdas no processo de 
envasamento. O processo de limpeza e esterilização das garrafas de vidro e dos engradados é 
feito em equipamento produzido pela indústria MEBRASA. 
 
Inicialmente, as garrafas entram no processo dentro dos engradados. Os engradados são 
separados manualmente das garrafas. A partir daí, seguem fluxos independentes. Os 
engradados são lavados com solução de soda e seguem para o final da linha para serem 
reutilizados. Os vasilhames entram no equipamento todo automatizado onde passam por 
lavagem interna e externa usando soluções de soda. 
 
A saída dessa fase acontece na sala de envasamento, onde as garrafas seguem por esteiras, 
passando por pontos de inspeção. As garrafas com alguma inconformidade retornam para 
nova higienização. A seguir, as garrafas entram na envasadora , que possui 24 bicos e também 
é de fabricação da MEBRASA. Esse equipamento pode produzir: 
 
 Embalagens vidro de 310 ml = 3.200 garrafas/hora = 28.000 garrafas /dia/turno de oito horas 
 Embalagens vidro de 510 ml = 4.200 garrafas/hora =33.000 garrafas /dia/turno de oito horas 
 

7.3. FLUXO DA ÁGUA E TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO 
 
No fluxo da água mineral, desde a captação até a instalação industrial, o transporte ocorre em 
tubulação de aço inox. A água flui sem nenhum contato humano. As linhas de adução são 
identificadas com placas, os medidores de vazão, hidrômetros, estão localizados junto da 
captação. 
 
Depois do envasamento, quando garrafas de vidro já estão tamponadas, os produtos passam 
por uma última inspeção visual. Aprovados, são encaminhados para a área de armazenamento. 
As garrafas são colocadas em engradados. 
 

8. MEDIDAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E MORADIAS 
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8.1. HIGIENE 
 
O controle de higiene do pessoal envolvido na produção objetiva evitar contaminações da 
água a ser envasada. Os empregados passam por exames médicos periódicos para verificar seu 
estado de saúde. O pessoal diretamente envolvido no processo de envasamento realiza exames 
médicos e laboratoriais completos, para garantia de um perfeito estado de saúde. Os resultados 
desses exames são mantidos na empresa para controle interno e efeito de fiscalização. 
 
Os novos empregados, durante o processo admissional, são orientados a comunicar toda e 
qualquer alteração no seu estado de saúde ou aparecimento de feridas, dores ou qualquer outro 
sintoma, inclusive de seus familiares. São informados também que o não cumprimento dessas 
obrigações em tempo e hora, são considerados faltas graves. 
 
Os funcionários responsáveis pelo envasamento recebem da empresa uniformes, luvas 
esterilizadas, na cor branca, e são obrigadas a atender, no mínimo, às seguintes 
recomendações: 
 
• manter rigoroso asseio individual, como: banho diário, unhas cortadas, limpas e sem 
esmalte, cabelos cortados, dentes em bom estado de conservação, barba feita diariamente, etc.; 
• lavar e desinfetar as mãos antes de iniciar os trabalhos e principalmente após o uso do 
sanitário; 
• não fumar, mascar ou ingerir alimentos no exercício de suas funções; 
• usar apenas os uniformes recebidos da empresa, não portar jóias, relógios, cordões ou 
pulseiras. 
 
Todos os funcionários das linhas de produção recebem treinamento e reciclagem periódica 
sobre higiene pessoal, cuidados com o meio ambiente, destinação seletiva de resíduos, entre 
outros. 
 

8.2. SEGURANÇA, TRABALHO E MORADIAS 
 
O empreendimento e o local de sua implantação, não apresentam maiores problemas de 
higiene industrial e segurança do trabalho. Os trabalhadores usam, obrigatoriamente, EPI’s 
(Equipamentos de Proteção Individual), especialmente para neutralizar os efeitos de agentes 
químicos utilizados no processo de higienização das embalagens. 
 

8.3. CONTROLE BIOLÓGICO DA ÁGUA MINERAL 
 
Os ensaios microbacteriológicos são feitos diariamente, com coletas de amostras em diversos 
pontos das linhas de envase e no estoque, nas diferentes embalagens. A empresa mantém em 
arquivo todas as análises realizadas nos diversos pontos de amostragem. Essas análises são 
efetuadas em laboratório próprio, montado, na unidade de Caxambu, contando com aparelhos 
estritamente necessários ao controle diário. Análises químicas mais completas são realizadas 
com uma periodicidade anual, por laboratórios terceirizados. 
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9. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PROJETO 
 

9.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE MERCADO MUNDIAL DE ÁGUA MINERAL 
 
O mercado mundial de águas minerais envasada tem mostrado uma evolução positiva nos 
últimos dez anos. As projeções dos empreendedores do setor, apresentadas no “First Global 
Waters Congress”, realizado em Outubro de 2004, permitem estimar que no ano de 2008 o 
consumo chegará a 206 bilhões de litros. 
 
As estatísticas, referenciadas ao ano de 2003, indicam que a Europa Ocidental envasou cerca 
de 44 bilhões de litros, com um consumo médio “per capita” da ordem de 112 litros/ano. Em 
segundo lugar neste quadro aparece a América do Norte, com uma produção de 26 bilhões de 
litros e um consumo médio “per capita” de 80 litros/ano. A América Latina apresentou, em 
2003, uma produção de 27 bilhões de litros e um consumo “per capita” de 50 litros/ano, 
enquanto o Brasil mostra uma produção de cerca de 6,5 bilhões de litros, constituindo-se no 8º 
(oitavo) maior produtor mundial, apresentando um consumo “per capita” de 23,61 litros/ano. 
Os maiores índices de consumo “per capita” ocorrem nos Emirados Árabes, com 223 
litros/ano, seguidos pela Itália e França que registram, respectivamente, um consumo de 189 e 
158 litros/ano. 
 
Em termos financeiros, estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais – 
ABINAM –, indica que o setor apresentou, em 2003, uma movimentação da ordem de US$ 40 
bilhões, sendo que a Europa Ocidental movimentou E$ 12 bilhões. 
 
Vale destacar que o mercado mundial está concentrado em poucas empresas. A liderança 
mundial está com a Nestlé Water e Danone, seguidas pela Coca–Cola e Pespi–Cola que 
detêm, em conjunto, 31 % do mercado mundial (fonte: DNPM/2005). 
 

9.2. MERCADO BRASILEIRO DE ÁGUA MINERAL 
 
O mercado brasileiro de águas minerais vem acompanhando a tendência mundial de 
crescimento, porém mostrando um perfil no arranjo empresarial que o diferencia dos demais 
países. No Brasil, observa-se uma forte tendência de regionalização e, conseqüentemente de 
fragmentação do mercado de águas minerais. Segundo dados do DNPM, no ano de 1996, 13 
(treze) empresas detinham 50 % do mercado, enquanto no ano de 2001 ele está distribuído 
entre 26 empresas. 
 
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Água Mineral - “ABINAM”, e do 
“DNPM”, as taxas de crescimento e consumo “per capita” estão apresentando índices que 
mostram ótimas perspectivas de crescimento. Os dados indicam que o setor registrou entre os 
anos de 1996 e 2001 um crescimento acumulado de 118 %, o que corresponde a uma taxa 
anual de 17 %. Somente em 2001, o volume de produção e consumo de águas minerais 
engarrafadas cresceu 23 % em relação ao ano anterior, somando 4,32 bilhões de litros. Nos 
anos seguintes, os dados oficiais têm apresentados índices de crescimento menores, em torno 
de 5 % ao ano. Entretanto, observa-se um aumento das plantas instaladas, com um grande 
número de pequenas e médias empresas atuando no setor. A figura a seguir mostra o consumo 
no Brasil de Águas Mineral ou Potáveis de Mesa. 
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Figura 2 – Água Mineral – Consumo “Per Capita” no Brasil (Fonte: DNPM). 
 

Para analisar o crescimento do mercado de águas minerais no Brasil é necessário considerar 
um fator muito importante, que é o consumo “per capita” do brasileiro, ainda muito baixo (da 
ordem de 23 litros/ano) quando comparado com o de outros Países, cujos índices, em 2004, 
variavam de 80 a 160 litros como na Itália, México e França. Numa faixa intermediária, em 
torno de 100 litros per capita/ano, encontram-se Países como Alemanha, Suíça e Espanha e na 
faixa de 40 a 80 litros per capita/ano, os Estados Unidos, Portugal e Áustria. Esses dados 
mostram que o setor mantém ótimas perspectivas de crescimento para os próximos anos. 
 
É importante considerar que as exportações brasileiras ainda são insignificantes dentro do 
contexto da Balança Comercial Brasileira, que neste item é deficitária. Os números da 
exportação, no ano de 2003, atingiram apenas 384.000 litros, sendo os principais 
compradores: Angola (31 %), EUA (22 %) e Paraguai (17 %). As exportações são muito 
menores que as importações brasileiras que, em 2004 foram da ordem de 502.000 litros. 
 
O crescimento populacional indica que até o ano de 2025 o mundo terá 2,6 bilhões de pessoas 
a mais do que tem hoje. Se não houver uma profunda mudança no modelo atual de ocupação 
dos espaços físicos, estes números apontam para uma maior degradação ambiental, o que 
corrobora as perspectivas de ampliação da demanda de águas minerais e traz perspectivas 
extremamente positiva para este setor da economia. 
 
Outro aspecto a ser analisado nesse cenário é o comportamento do mercado brasileiro, que ao 
contrário da maioria das economias mundiais está indicando uma fragmentação com tendência 
a regionalização da produção. A indústria de envasamento de águas minerais já possui plantas 
instaladas em quase todo o território nacional, por um grande número de pequenas e médias 
empresas. É interessante analisar o crescimento do setor pelo aumento de concessões de 
direitos minerários. Dados do “DNPM” indicam que até o ano de 2005 foram concedidas 319 
Portarias de Lavra e em 2004, esse número chega a 706. Os Alvarás de Pesquisa concedidos 
em 2004 indicam um mínimo de 801 requerimentos de pesquisa para águas minerais. 
 
Aliado a essa evolução quantitativa, o mercado tem se tornado cada vez mais exigente no que 
se refere à qualidade. Assim, as empresas incluem em seu planejamento estratégico a 
implantação de “Sistemas de Gestão da Qualidade” que assegurem um crescimento 
sustentável. Neste sentido, no ano de 2002, a ABINAM firmou acordo com a “NSF 
Internacional”, visando a estabelecer um “Programa de Certificação de Qualidade e Segurança 
Alimentar”, para atender aos padrões internacionais. No ano seguinte, foi dada prioridade as 
embalagens, inicialmente de 10 e 20 litros, onde se acordou um cronograma de substituição, 
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no sentido de se adotar embalagens que atendam as normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). No ano de 2004, o Ministério de Minas e Energia, tomou a iniciativa de 
reinstalar a “Comissão Nacional de Crenologia”, que esteve inativa por um longo período. 
Suas atribuições são: estabelecer as condições básicas, sob o ponto de vista médico, para os 
regulamentos das atividades hidroterápicas; definir as características terapêuticas das águas 
minerais naturais; e estabelecer normas para disciplinar os rótulos, no que se referir a 
qualidade das águas minerais naturais. 
 
Nesse cenário, técnico e econômico, o Brasil desponta como possuidor de um grande 
potencial para assumir um lugar de destaque no mercado mundial de águas minerais, como 
produtor e consumidor, tendo em vista a possibilidade do crescimento da demanda interna e 
de poder oferecer ao mercado internacional produtos que atendam aos padrões de qualidade, 
intrínseca e sanitária. 
 
Quando consideramos a situação mercadológica sob o aspecto regional também se dá conta 
que a produção de água mineral em Minas Gerais vem apresentando um crescimento 
sustentado, acumulando uma taxa de crescimento médio anual de 9,0 % no período 1972-1988 
(SEME, 1990). 
 
Ainda, deve-se considerar a força da marca “Cambuquira” que é uma marca consolidada no 
mercado, com um marketing altamente positivo. Destaca-se que há pouco tempo a água 
mineral Cambuquira foi considerada por uma revista especializada como uma das melhores 
águas minerais do mundo. Com todo esse apelo mercadológico, as perspectivas são de ampliar 
as vendas dos produtos envasados nessa unidade industrial. 
 

9.3. ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E PREVISTOS 
 
A unidade industrial de Cambuquira está montada e grande parte dos equipamentos tem idade 
superior a dez anos, portanto, já estão depreciados. Assim, para análise econômica do negócio, 
partiu-se da premissa que os investimentos no ato da retomada da produção são de pequeno 
porte. Especificamente, adotou-se um valor residual para esses equipamentos, com base na 
avaliação feita pela Codemig quando estava em andamento o processo licitatório das unidades 
industriais. No que se refere aos investimentos a realizar, foram consideradas apenas pequenas 
melhorias nas linhas de envase, pois a produção será retomada com os equipamentos 
existentes. Essa decisão empresarial foi tomada para atender situação emergencial, de cunho 
social, repor empregos e renda a um expressivo contingente de desempregados desde a 
paralisação da indústria em 2005. 
 
A concessionária, nesse momento, visa a consolidar um novo empreendimento, que resultará 
na montagem de uma moderna linha de produção. Evidentemente, uma vez elaborado o 
projeto, será pleiteada a aprovação do DNPM e dos órgãos ambientais estaduais, na forma da 
legislação vigente. 
 
Os investimentos necessários para a retomada da unidade, bem como as adequações previstas, 
estão sintetizados nos próximos tópicos deste relatório. Os valores consolidados são 
apresentados Quadro 05 e foram utilizados na elaboração do Fluxo de Caixa para este projeto. 
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QUADRO 05 –RESUMO DE INVESTIMENTOS 
Investimento Itens Discriminação 

Investido A investir Total 
1 Manutenção do Título Mineral 10.000 45.000 10.000 
2 Meio Ambiente 30.000 30.000 60.000 
3 Galpões 20.000 30.000 50.000 
4 Infra-estrutura  14.000  14.000 
5 Obras Civis  30.000 15.000 45.000 
6 Tanques de armazenamento 15.400  15.400 
7 Linhas de Envase  40.000 30.000 70.000 
8 Administrativo 4.000 3.000 7.000 
9 Laboratório    

10 Veículos 40.000  40.000 
11 Outros  50.650  50.650 
12 Capital de Giro 70.000  70.000 

 Total 324.050 108.000 432.050 
 

9.3.1. Legalização do Título Minerário junto ao DNPM e aos Órgãos Ambientais 
 
Considerando que se trata de um Manifesto de Mina, as despesas com a legalização do direito 
minerário, tanto junto ao DNPM como dos órgãos ambientais já foram realizadas. Dessa 
forma, os custos previstos são para manutenção dos direitos minerários, junto ao DNPM, e as 
respectivas licenças da FEAM e do Ministério da Saúde. 
 

9.3.2. Linhas de Envase – Equipamentos e Montagem 
 
A unidade de Cambuquira envasa água mineral em garrafas de vidro, nos volumes de 310 ml e 
510 ml. Para a retomada da produção será necessário manutenção e pequenos ajustes nos 
equipamentos. Inclui-se neste item o custo das tubulações da adutora, em “aço inox, orçado 
em R$ 70.000,00. 
 

9.3.3. Aquisição de Veículos 
 
Para a retomada da unidade está programado o investimento na compra de 01 veículos, um 
automóvel pequeno porte. Tal veículo terá a função de apoiar as atividades administrativas e 
serviços gerais nas unidades. A entrega de produtos a revendedores será terceirizada. Previsão 
de investimento – R$ 40.000,00. 
 

9.3.4.Outros Custos 
 
Neste item, estimou-se um valor de R$ 50.650,00, valor tomado com base no histórico 
contábil do último ano de funcionamento da antiga arrendatária da empresa. Essa previsão 
visa cobrir despesas com manutenção na linha de produção e na captação, após reiniciada a 
indústria. Esse montante supre recursos para pequenas trocas de peças, combustíveis, 
eventuais e outras despesas não discriminadas anteriormente. Deve-se ressaltar, que os custos 
previstos com a manutenção corretiva e preventiva da linha de produção, durante o 
funcionamento da empresa, estão incluídos na tabela insumos. Tais custos representam 3% do 
faturamento, valor considerado satisfatório, tendo em vista o tempo de uso dos equipamentos. 
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9.3.5. Capital de Giro 
 
Considerado como o valor necessário para cobrir as despesas totais nos primeiros meses da 
retomada da operação. O Capital de Giro estimado é equivalente a R$ 70.000,00. 
 

9.4 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO E FATURAMENTO 
 
Na projeção do Fluxo de Caixa, considerou-se que a produção e a venda de cada produto irão 
sofrer pequenas evoluções ano a ano. Essa simulação esta baseada no histórico de vendas ao 
longo dos anos e na capacidade de produção das linhas existentes na fábrica de Cambuquira, 
onde os equipamentos já estão em funcionamento há muitos anos, gerando um alto número de 
paradas para as manutenções corretivas e ajustes. 
 
Na projeção do Fluxo de Caixa considerou-se que a produção e a venda de cada produto irão 
evoluindo ano a ano, chegando aos 5º ao ano, num patamar médio de 55 % da capacidade 
instalada da indústria. 
 

9.4.1. Jornada de Trabalho 
 
A jornada de trabalho será de 8:00 às 17:00 h, com período útil de 8 horas de segunda a sexta-
feira, perfazendo um total de 40 horas semanais. Serão destinadas 4 h aos sábados para 
serviços de manutenção preventiva. 
 
As linhas de envase e a vazão da fonte permitem o envasamento de toda produção planejada 
nas duas linhas de produtos previstos. 
 
A indústria capta parte das vazões espontâneas das fontes Regina Werneck (bica 1), 
Comendador Augusto Ferreira e Roxo Rodrigues (234 L/h, 327 L/h e 1440L/h, 
respectivamente), para atender necessidades da linha de envase. Como a linha de envase é 
única em Cambuquira para envasar águas com características diferentes é necessário parar o 
envasamento e alterar a tubulação adutora  
 

QUADRO 06 -  REGIME OPERACIONAL 
 Dia Mês Ano 

Regime Operacional (h) 8 200 2.360 
Manutenção Preventiva (h)  16 192 

 

9.4.2. Capacidade Instalada – Estimativa de Produção/ano das Linhas de Envase 
 
A unidade industrial de envasamento de água mineral de Cambuquira conta com as seguintes 
linhas de produção, abastecidas por uma única linha adutora e assim consideradas, como duas, 
depois da troca de algumas peças da máquina de envase: 
 
• garrafas de vidro de 310 ml; 
• garrafas de vidro de 510 ml. 
 
No Quadro 07, a seguir, está resumida a estimativa de produção anual de cada linha de envase 
no 5º ano de operação, considerando as seguintes premissas: 
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• no quinto ano a previsão é que a linha de envase tenha uma ocupação média de 55 %, da 
capacidade do equipamento; 
• essa produção não deve ser vista como ociosidade das linhas e sim uma produção ideal para 
os equipamentos disponíveis nessa unidade. 

 
QUADRO 07 – Produção Prevista do 5º ano 

Produção 
Embalagens (un/ano) 

Garrafas vidro 310 ml 1.478.400 
Garrafas vidro 510 ml 1.774.080 

 

9.4.3. Faturamento 
 
Os valores indicados no Quadro 08 representam os preços unitários FOB de cada produto das 
linhas instaladas no empreendimento. Esses valores estão de acordo com o que é praticado 
atualmente por outras empresas do setor. 
 

QUADRO 08 – PREÇO UNITÁRIO DOS PRODUTOS 
Embalagens Preço unitário 

Garrafas vidro 310 ml R$ 0,60 
Garrafas vidro 510 ml R$ 0,80 

 
O Quadro 09, mostra a expectativa de faturamento bruto anual até ao 5º ano, quando a 
produção e vendas estarão estabilizadas segundo um seguinte perfil de produção distribuído 
entre embalagens de 310 e 510 ML, em embalagens de vidro. 
 

QUADRO 09 – PROJEÇÃO DE FATURAMENTO 
Projeção Faturamento (R$) 

Embalagens 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
Garrafas vidro 
310 ml 

646.120 646.120 806.400 806.400 887.040 

Garrafa de vidro 
510 ml 

1.032.192 1.032.192 1290.242 2.096.640 1.419264 

Total 1.677.312 1.677.312 2.096.640 2.096.640 2.306.304 
 

 
9.5. CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

9.5.1. Custos Diretos da Produção 
 
Mão-de-Obra 
 
Para estimar o custo de mão-de-obra foi considerada a equipe que o antigo arrendatário do 
empreendimento empregava na indústria. No quadro seguinte está indicada a necessidade de 
mão-de-obra a partir do 1º ano de retomada das atividades de envasamento. Também neste 
item, deve-se observar que a empresa possui um alto número de funcionários, quando 
comparada com indústria moderna, fato deve que se atribuir ao baixo índice de automação dos 
equipamentos atualmente existentes em Cambuquira.  
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QUADRO 10– MÃO-DE -OBRA 
Auxiliares de Produção Nº Funcionários Salário (R$) 

Lavagem/carregamento 4 525,00 
Auxiliares de Produção 4 700,00 
Serviços Gerais 3 450,00 

 
A estimativa dos custos da mão-de-obra, incluindo os encargos, está discriminada nos  anexos 
03 e 04. 
 

9.5.2. Insumos de Produção 
 
• Embalagens 
 
Na retomada das operações de envasamento a unidade de Cambuquira não tem previsão de 
aquisição de embalagens, pois os produtos possuem embalagens retornáveis de vidro, das 
quais a indústria possui bom estoque. Assim, a compra de embalagens estará restrita a 
substituição de embalagens danificadas na operação de lavagem e envase. 
 

Quadro 11 – Preço de Embalagens 
Embalagens Preço unitário 

Garrafas vidro 310 ml R$ 1,00 
Garrafas vidro 510 ml R$ 1,00 

 
• Rótulos, Tampas, Lacre 
 
O Quadro 12 indica custo de cada um destes itens. 
 

QUADRO 12– Insumos 
 Preço Unitário 

Produtos Rótulos Tampas 
Garrafas vidro 310 ml 0,06 0,07 
Garrafas vidro 510 ml 0,06 0,07 

 
• Energia Elétrica 
Custo estimado considerando o quinto ano de produção de R$ 15.631,00 
 
• Manutenção 
Estimada em 5% da Receita Bruta (Fluxo de Caixa – Anexos 03 e 04) 
 
• Outros Custos 
 
Este item inclui outros custos não considerados anteriormente, tais como material de limpeza, 
combustíveis, pequenas peças de reposição, gás combustível, eventuais, etc. Seu custo foi 
estimado em 1,0 % da receita bruta. 
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9.5.3. Custos Indiretos da Produção (fixos) 
 
 
 
• Mão-de-obra 
 
Considerou-se a mão-de-obra como custo indireto de produção. A relação de pessoal 
necessário à operação da indústria é vista no Quadro 13. 
 

QUADRO 13 – Mão-de-Obra Indireta 
Profissionais N° de 

empregados 
Salário 

(R$) 
Gerente 1 4.550,00 
Auxiliar de Escritório 2 700,00 

 
• Administrativo 
  
Neste item estão incluídos os custos com telefonia, móvel e fixa, Internet, material de 
escritório, etc. Estimativa anual: R$ 4.500,00. 
 
• Despesas Comerciais 
 
Inclui as despesas com divulgação e propaganda dos produtos. 
Estimativa de um gasto de R$ 30.000,00 ao ano 
 
• Outros 
 
Despesas não incluídas, consideradas no item eventuais, foi estimada em 10 % da soma dos 
custos Administrativos e Comerciais. Estimativa nos tres primeiros anos é de R$ 10.900,00 
 

9.5.4. Impostos e Contribuições Incidentes sobre a Água Mineral 
 
A estimativa da receita a partir do 1º ano da retomada da produção inclui a empresa no regime 
de débito e credito, onde o cálculo do ICMS â ser recolhido é de acordo com o valor de pauta, 
conforme estabelecido pela Secretária da Fazenda de Minas Gerais, por meio da Portaria 
SUTRI nº 12, de 28 de dezembro de 2005. Essa Portaria altera as Portarias SUTRI nºs 8 e 9, 
de 29 de novembro de 2005, que divulgam os preços médios ponderados ao consumidor final 
(PMPF), para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com água 
mineral ou potável, e refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas). 
 
Considerações sobre o Cálculo do ICMS 
 
• Alíquotas do ICMS, estabelecidas pela SEF/MG, são variáveis para cada produto e calculada 
sobre um valor de pauta definido pelo Estado. Assim, para o cálculo do ICMS é considerada a 
alíquota de 18% sobre o faturamento projetado, com base no valor unitário da pauta. 
• Abatimento sobre o saldo do ICMS, de acordo com os insumos adquiridos, que já tiveram 
recolhimento de ICMS na fonte . 
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10. CRONOGRAMA DE RETOMADA DA UNIDADE INDUSTRIAL 
 
O processo de retomada da produção de águas minerais em Cambuquira depende, 
fundamentalmente, da finalização das negociações visando ao arrendamento do direito 
minerário pertencente à CODEMIG. No que se refere aos aspectos técnicos não existem 
pendências, a captação e equipamentos de envase encontram-se em um estado de conservação 
que permite a recuperação e, em breve, passarão por manutenção e  recuperação, conforme 
descritas no anexo VII. No anexo 06, apresenta-se uma seqüência de fotos mostrando a 
situação atual do empreendimento. 
 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O mercado brasileiro de águas minerais vem acompanhando a tendência mundial de 
crescimento, porém mostrando um perfil no arranjo empresarial que o diferencia dos demais 
países. No Brasil, observa-se uma forte tendência de regionalização e, conseqüentemente de 
fragmentação do mercado de águas minerais. 
 
Quando consideramos a situação mercadológica regional também se constata que a produção 
de água mineral em Minas Gerais vem apresentando um crescimento sustentado, acumulando 
uma taxa de crescimento médio anual de 9,0 % no período 1972-1988 (SEME, 1990). 
 
Ainda, deve-se considerar, a força da marca “Cambuquira” que é uma marca consolidada no 
mercado, com um marketing altamente positivo. Recentemente, uma revista especializada, 
apresentou uma pesquisa com varias águas do mundo, e a marca Cambuquira ficou 
classificada como a segunda melhor do mundo. Com todo esse apelo mercadológico, as 
perspectivas são recuperar rapidamente o espaço ocupado anteriormente no mercado nacional 
e ampliar as vendas dos produtos envasados no Circuito das Águas. 
 
Diante desses fatos, somados aos indicadores apresentados neste P.A.E, fica demonstrada a 
viabilidade econômica da continuidade deste empreendimento, apontando para uma taxa de 
retorno de 113,2%, taxa muito alta quando comparada com os juros de mercado. 
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ANEXO 1 
 

MAPA HIDROGEOLÓGICO 
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ANEXO 2 
 

LAY OUT DA INDÚSTRIA 
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ANEXO 3 
 

FLUXO DE CAIXA 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 INVESTIMENTO 330.550 114.500 16.500 6.500 6.500 16.500 6.500 6.500 6.500 6.500 10.000 527.050

Legalização do Título Mineral 16.500 26.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 95.000
Legalização Ambiental 30.000 10.000 0 10.000 10.000 60.000
Galpões 20.000 30.000 0 50.000
Infra-estrutura 14.000 0 0 14.000
Tanques armazenamento (2 un.) 15.400 0 0 15.400
Linhas de Envase 40.000 30.000 10.000 80.000
Obras Civis 30.000 15.000 0 45.000
Laboratório 0 0 0 0
Administrativo 4.000 3.000 0 7.000
Veículos 40.000 0 0 40.000
Garrafões 20 l (500 un.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Custos 50.650 0 0 50.650
Capital de Giro 70.000 0 0 70.000

2 RECEITAS 1.677.312 1.677.312 2.096.640 2.096.640 2.306.304 2.306.304 2.515.968 2.725.632 2.935.296 2.935.296 23.272.704
garrafões de 20 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
garrafas vidro 310 ml 645.120 645.120 806.400 806.400 887.040 887.040 967.680 1.048.320 1.128.960 1.128.960 8.951.040
garrafas vidro de 510 ml 1.032.192 1.032.192 1.290.240 1.290.240 1.419.264 1.419.264 1.548.288 1.677.312 1.806.336 1.806.336 14.321.664
Outras receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CUSTOS OPER. DIRETOS 0 237.680 241.095 273.502 280.622 298.339 300.862 316.057 331.252 346.448 346.448 2.972.305
Mão de Obra 0 115.560 115.560 115.560 115.560 115.560 115.560 115.560 115.560 115.560 115.560 1.155.600
Insumos de Produção 0 122.120 125.535 157.942 165.062 182.779 185.302 200.497 215.692 230.888 230.888 1.816.705

4 CUSTOS INDIRETOS 104.530 167.720 167.720 167.720 167.720 167.720 167.720 167.720 167.720 167.720 167.720 1.781.730
Mão de Obra 99.080 129.320 129.320 129.320 129.320 129.320 129.320 129.320 129.320 129.320 129.320 1.392.280
Outros 5.450 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 38.400 389.450
LUCRO A. IMPOSTOS -435.080 1.157.412 1.251.997 1.648.918 1.641.798 1.823.745 1.831.222 2.025.691 2.220.160 2.414.628 2.411.128 17.991.619
IMPOSTOS 586.963 595.476 751.898 751.257 827.982 828.655 906.506 984.358 1.062.210 1.061.895 8.357.200
ICMS 442.876 442.876 553.595 553.595 608.955 608.955 664.314 719.674 775.033 775.033 6.144.907
CFEM 2%(-) 33.546 33.546 41.933 41.933 46.126 46.126 50.319 54.513 58.706 58.706 465.454
CPMF 0,38%(-) 6.374 6.374 7.967 7.967 8.764 8.764 9.561 10.357 11.154 11.154 88.436
Contribuição Social 104.167 112.680 148.403 147.762 164.137 164.810 182.312 199.814 217.317 217.002 1.658.403

5 LUCRO A DEPRECIAÇÃO -435.080 570.448 656.521 897.020 890.541 995.763 1.002.567 1.119.184 1.235.801 1.352.418 1.349.233 9.634.419
DEPRECIAÇÃO 13.263 13.263 13.263 13.263 13.263 13.263 13.263 13.263 13.263 13.263 132.633

6 LUCRO REAL -435.080 557.185 643.257 883.757 877.278 982.500 989.304 1.105.921 1.222.538 1.339.155 1.335.970 9.767.052
7 IR 139.296 160.814 220.939 219.320 245.625 247.326 276.480 305.635 334.789 333.993 2.484.216
8 LUCRO LIQUIDO -435.080 417.889 482.443 662.818 657.959 736.875 741.978 829.441 916.904 1.004.366 1.001.978 7.282.836

OPÇÃO NPV (5%) NPV (8%) NPV (10%) NPV (15%) IRR (%)
Básico 5.118.022 4.290.221 3.832.912 2.936.968 113,2
Custos diretos: + 20% 
Custos diretos: - 20% 
Investimentos: + 20% 
Investimentos: - 20% 
Dolar: +20%
Dolar: -10%

ÁGUA MINERAL CAMBUQUIRA - Processo DNPM 135 Ano: 1951
ANO

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

FLUXO DE CAIXA - ANEXO 03



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

TABELAS DE APOIO AO FLUXO DE CAIXA 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Legalização do Título Mineral 16.500 26.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 101.500
2 Legalização Ambiental 30.000 10.000 10.000 10.000 60.000

. Licenças Ambientais 10.000 10.000 10.000 30.000

. Estação Tratamento de Esgoto Industrial 30000

. Fossa Séptica
3 Galpões 20.000 30.000 50.000
4 Infra-estrutura 14.000 14.000
5 Tanques armazenamento (2 un.) 15.400 15.400
6 Linhas de Envase (equipamentos e montagem) 40.000 30.000 10.000 80.000

. garrafões de 20 l

. embalagem garrafas de vidro 40000 30.000 10.000
7 Obras Civis 30.000 15.000 45.000

. adequação e melhoria da sala de envase 30.000 15000
8 Laboratório 0
9 Administrativo 4.000 3.000 7.000

. móveis, utensílios e outros. 4.000 3000
10 Veículos 40.000 40.000
11 Aquisição Garrafões/garrafas vidro 0
12 Outros Custos 50.650 50.650
13 Capital de Giro 70.000 70.000

INVESTIMENTO TOTAL 330.550 114.500 16.500 6.500 6.500 16.500 6.500 6.500 6.500 6.500 16.500 533.550

ANODISCRIMINAÇÃO

Investimentos
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Pessoal

CUSTOS Salário Quant. Custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo Quant. custo
1 DIRETOS 19.440,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00 115.560,00

Lavagem / Carregamento 525 0,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00 4 25200,00
Auxiliares de Produção 700 0,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00 4 33600,00
Serviços Gerais 450 2 10800,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00 1 5400,00
Encargos Sociais (80%) 80 8640,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00 51360,00

2 INDIRETOS 58.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00
Gerente 0 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00
Quimico 1500 1 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aux. de Escritório 700 1 8400,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00 2 16800,00
Serviços gerais 450 1 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais (80%) 80 25440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00 13440,00
Contador 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

TOTAL (1+2) 77.480,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00

CUSTO PESSOAL ANO
100 1 8 92 3 4 5 6 7



Vendas

Preço de Venda US$ V. dolar R$ Prod./hora (un.) Prod./dia (un.) Prod./semana (un.) Prod./mês (un.) Prod./ano (un.)
0 1,60
0 0,14

garrafas vidro310 ml 2.688.000 garrafas vidro 310 ml 0,60 3.500 28.000 56.000 224.000 2.688.000
garrafas vidro 510 ml 3.225.600 garrafas vidro 510 ml 0,80 4.200 33.600 67.200 268.800 3.225.600

0 0,40

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL
garrafões de 20 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
copos 200 mll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
garrafas vidro 310 ml 1.075.200 1.075.200 1.344.000 1.344.000 1.478.400 1.478.400 1.612.800 1.747.200 1.881.600 1.881.600 14.918.400
garrafas vidro de 510 ml 1.290.240 1.290.240 1.612.800 1.612.800 1.774.080 1.774.080 1.935.360 2.096.640 2.257.920 2.257.920 17.902.080
garrafas vidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.365.440 2.365.440 2.956.800 2.956.800 3.252.480 3.252.480 3.548.160 3.843.840 4.139.520 4.139.520 32.820.480

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL
garrafões de 20 l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas vidro 310 ml 645.120,00 645.120,00 806.400,00 806.400,00 887.040,00 887.040,00 967.680,00 1.048.320,00 1.128.960,00 1.128.960,00 8.951.040,00
garrafas vidro de 510 ml 1.032.192,00 1.032.192,00 1.290.240,00 1.290.240,00 1.419.264,00 1.419.264,00 1.548.288,00 1.677.312,00 1.806.336,00 1.806.336,00 14.321.664,00
garrafas vidro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.677.312,00 1.677.312,00 2.096.640,00 2.096.640,00 2.306.304,00 2.306.304,00 2.515.968,00 2.725.632,00 2.935.296,00 2.935.296,00 23.272.704,00
ICMS 442.876,17 442.876,17 553.595,21 553.595,21 608.954,73 608.954,73 664.314,26 719.673,78 775.033,30 775.033,30 6.144.906,86

IR 251.596,80 251.596,80 314.496,00 314.496,00 345.945,60 345.945,60 377.395,20 408.844,80 440.294,40 440.294,40 3.490.905,60
TOTAL 694.472,97 694.472,97 868.091,21 868.091,21 954.900,33 954.900,33 1.041.709,46 1.128.518,58 1.215.327,70 1.215.327,70 9.635.812,46

IMPOSTO DEVIDO
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL

ICMS 442.876 442.876 553.595 553.595 608.955 608.955 664.314 719.674 775.033 775.033 6.144.907
IR 251.597 251.597 314.496 314.496 345.946 345.946 377.395 408.845 440.294 440.294 3.490.906
TOTAL 694.473 694.473 868.091 868.091 954.900 954.900 1.041.709 1.128.519 1.215.328 1.215.328 9.635.812

Produção anual (un.)

FATURAMENTO ANUAL (R$)

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL (UN.)



 Investimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor Residual
Linhas de produção 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 15.000,00

garrafão de 20 l 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 5.000,00
garrafa de 2,0 l
garrafa de 1,5 l 40.000,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 5.000,00
garrafa de 500 ml 40.000,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 5.000,00

Veículos 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 8.000,00
Caminhão leve 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5.000,00
Veículo leve 20.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 3.000,00

Instalações 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 1.813,33 25.000,00
Galpões 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00
Infra-estrutura/tanques 29.400,00 813,33 813,33 813,33 813,33 813,33 813,33 813,33 813,33 813,33 813,33 5.000,00
TOTAL 199.400,00 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 13.263,33 48.000,00

 Depreciação / Ano



Direito Mineral

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 Direito Mineral 16.500 26.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 101.500

Topografia 0
Geologia 0
Hidrogeologia 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 55.000
Captação/Casa de Proteção 20.000 20.000
Análises da Água 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16.500
Relatório F. de Pesquisa 0
PAE 10.000 10.000

2 Licenc. Ambiental 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 30.000
EIA/RIMA 0
PCA 0
Taxas FEAM 0
renovação de LO 10.000 10.000 10.000 30.000

ANO



Insumos

ANO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ítens

1 EMBALAGENS 9.461,76 9.461,76 11.827,20 11.827,20 13.009,92 13.009,92 14.192,64 15.375,36 16.558,08 16.558,08 131.281,92
2 RÓTULOS 1.419,26 1.419,26 1.774,08 1.774,08 1.951,49 1.951,49 2.128,90 2.306,30 2.483,71 2.483,71 19.692,29
3 TAMPAS 1.655,81 1.655,81 2.069,76 2.069,76 2.276,74 2.276,74 2.483,71 2.690,69 2.897,66 2.897,66 22.974,34
4 LACRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ENERGIA ELÉTRICA 558,15 3.973,18 5.989,12 13.108,89 15.631,46 18.154,04 18.154,04 18.154,04 18.154,04 18.154,04 130.031,00
6 MANUTENÇÃO 83.865,60 83.865,60 104.832,00 104.832,00 115.315,20 115.315,20 125.798,40 136.281,60 146.764,80 146.764,80 1.163.635,20
7 OUTROS (1,5%) 25.159,68 25.159,68 31.449,60 31.449,60 34.594,56 34.594,56 37.739,52 40.884,48 44.029,44 44.029,44 349.090,56

TOTAL 0,00 122.120,26 125.535,29 157.941,76 165.061,53 182.779,37 185.301,94 200.497,21 215.692,47 230.887,74 230.887,74 1.816.705,31

ÍTENS UNID. Preço/unid. Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$ Consumo R$
1 Embalagens 9.461,76 9.461,76 11.827,20 11.827,20 13.009,92 13.009,92 14.192,64 15.375,36 16.558,08 16.558,08 131.281,92

garrafão de 20 l unid. 12,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
copos unid. 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
garrafa de 310 ml unid. 0,40 10.752 4.300,80 10.752 4.300,80 13.440 5.376,00 13.440 5.376,00 14.784 5.913,60 14.784 5.913,60 16.128 6.451,20 17.472 6.988,80 18.816 7.526,40 18.816 7.526,40 149.184 59.673,60
garrafa de 510 ml unid. 0,40 12.902 5.160,96 12.902 5.160,96 16.128 6.451,20 16.128 6.451,20 17.741 7.096,32 17.741 7.096,32 19.354 7.741,44 20.966 8.386,56 22.579 9.031,68 22.579 9.031,68 179.021 71.608,32
garrafa de vidro 310 e 510 ml unid. 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Rótulos 1.419,26 1.419,26 1.774,08 1.774,08 1.951,49 1.951,49 2.128,90 2.306,30 2.483,71 2.483,71 19.692,29
garrafão de 20 l unid. 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
copos unid. 0,00
garrafa de 510 ml unid. 0,06 10.752 645,12 10.752 645,12 13.440 806,40 13.440 806,40 14.784 887,04 14.784 887,04 16.128 967,68 17.472 1.048,32 18.816 1.128,96 18.816 1.128,96 149.184 8.951,04
garrafa de 510 ml unid. 0,06 12.902 774,14 12.902 774,14 16.128 967,68 16.128 967,68 17.741 1.064,45 17.741 1.064,45 19.354 1.161,22 20.966 1.257,98 22.579 1.354,75 22.579 1.354,75 179.021 10.741,25
garrafa de vidro 310 e 510 ml unid. 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3 Tampas 1.655,81 1.655,81 2.069,76 2.069,76 2.276,74 2.276,74 2.483,71 2.690,69 2.897,66 2.897,66 22.974,34
garrafão de 20 l unid. 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
copos unid. 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
garrafa de 310 ml unid. 0,07 10.752 752,64 10.752 752,64 13.440 940,80 13.440 940,80 14.784 1.034,88 14.784 1.034,88 16.128 1.128,96 17.472 1.223,04 18.816 1.317,12 18.816 1.317,12 149.184 10.442,88
garrafa de 510 ml unid. 0,07 12.902 903,17 12.902 903,17 16.128 1.128,96 16.128 1.128,96 17.741 1.241,86 17.741 1.241,86 19.354 1.354,75 20.966 1.467,65 22.579 1.580,54 22.579 1.580,54 179.021 12.531,46
garrafa de vidro 310 e 510 ml unid. 0,07 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

4 Lacre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafão de 20 l unid. 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
copos unid.
garrafa de 310 ml unid. 0,00 10.752 0,00 13.440 0,00 13.440 0,00 14.784 0,00 14.784 0,00 16.128 0,00 17.472 0,00 18.816 0,00 18.816 0,00 0 0,00
garrafa de 510 ml unid. 0,00 12.902 0,00 16.128 0,00 16.128 0,00 17.741 0,00 17.741 0,00 19.354 0,00 20.966 0,00 22.579 0,00 22.579 0,00 0 0,00
garrafa de vidro 310 e 510 ml unid.

5 Energia Elétrica 558,15 3.973,18 5.989,12 13.108,89 15.631,46 18.154,04 18.154,04 18.154,04 18.154,04 18.154,04 130.031,00
consumo anual valor 558,15 3.973,18 5.989,12 13.108,89 15.631,46 18.154,04 18.154,04 18.154,04 18.154,04 18.154,04

6 Manutenção valor 83.865,60 83.865,60 104.832,00 104.832,00 115.315,20 115.315,20 125.798,40 136.281,60 146.764,80 146.764,80 1.163.635,20
Estimativa (tercerizado) valor 83.865,60 83.865,60 104.832,00 104.832,00 115.315,20 115.315,20 125.798,40 136.281,60 146.764,80 146.764,80 1.163.635,20

7 OUTROS 16.884,75 17.567,76 22.164,22 23.588,18 26.189,33 26.693,85 28.790,49 30.887,13 32.983,77 32.983,77 258.733,24
Demais itens (20% de 5 + 6) unid. 16.884,75 17.567,76 22.164,22 23.588,18 26.189,33 26.693,85 28.790,49 30.887,13 32.983,77 32.983,77 258.733,24

TOTALProdução Mensal (m3)
Ano  07 Ano  08 Ano  09 Ano  10

CUSTO ANUAL

Ano  04 Ano  05 Ano  06Ano  01 Ano  02 Ano  03



Equipamentos Industriais Potência Operação
e Periféricos - 20 l Instalada diária Diário Mensal Anual

CV Horas KWh KWh KWh
Lavadora Linear Automátiva 4,00 6,00 31,73 698,08 8.376,94
Enchedora Rotativa Automática 1,00 6,00 7,93 174,52 2.094,24
Túnel Lacrador e Túnel Germicida 3,00 6,00 23,80 523,56 6.282,71
Esteira e Visor de Inspeção 1,00 6,00 7,93 174,52 2.094,24
Pressionador de Tampas 1,00 6,00 7,93 174,52 2.094,24
2 Ar Condicionado para Sala Envase 3,00 8,00 31,73 698,08 8.376,94
1 Ar condicionado Laboratório 1,50 8,00 15,87 349,04 4.188,47

Totais 14,50 170,14 3.743,05 44.916,57

Equipamentos Industriais Potência Operação
e Periféricos - PET Instalada diária Semanal Mensal Anual

CV Horas KWh KWh KWh
Equipamentos (estimativa) 10 6,00 79,33 49.500,11

Totais 8 66.354,03

Iluminação Interna Potência Operação
(Lâmpadas fosforecentes) Instalada diária Diário Mensal Anual

W Horas KWh KWh KWh
Galpão                                          240,00 m2 1.200 6,00 7,20 158 1.901
Área da Engarrafadora - 20 l        23,52 m2  235 6,00 1,41 31 373
Ante-Câmara Asséptica                 3,75 m2 38 6,00 0,23 5 59
Laboratório                                     9,75 m2 98 0,00 0 0
Escritório/Expedição                    10,78 m2 108 6,00 0,65 14 171
Copa                                              9,00 m2 90 4,00 0,36 8 95
WC                                                 6,00 m2 60 3,00 0,18 4 48
Vestiário Masculino                     16,00 m2 160 5,00 0,80 18 211
Vestiário Feminino                       12,00m2 120 5,00 0,60 13 158
Depósito                                     45,00 m2 450 6,00 2,70 59 713
Área da Engarrafadora - PET     23,52 m2  235 5,00 1,18 26 310

Totais 2.793 15 337 4.039

Iluminação Externa Potência Operação
(Lâmpadas fosforecentes) Instalada diária Diário Mensal Anual

KW Horas KWh KWh KWh
Área externa 1 12,00 12,00 360 4.320

Consumo Fixo 1 12 360 4.320

CUSTO - ENERGIA ELÉTRICA

Consumo Energético

Consumo

Consumo

Consumo



Custos Indiretos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 Escritório 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 49500

Telefonia/internet 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33000
Material de escritório 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16500

3 Desp. comerciais 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 300000
5 Outros (10%) 950,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 39950

TOTAL 5.450,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 389450

CUSTOS INDIRETOS ANO



ICMS

Prod/ano pauta icms compensação icms comp a recolher
1 garrafões de 20 l 0 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

copos 200 mll 0 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.075.200 1,52 1.634.304,00 294.174,72 5.698,56 1.025,74 293.148,98
garrafas PET 500 ml 1.290.240 0,65 838.656,00 150.958,08 6.838,27 1.230,89 149.727,19
garrafas vidro 0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.365.440 2.472.960,00 445.132,80 442.876,17

3 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.344.000 1,52 2042880 367.718,40 7.123,20 1.282,18 366.436,22
garrafas PET 500 ml 1.612.800 0,65 1048320 188.697,60 8.547,84 1.538,61 187.158,99
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.956.800 553.595,21

5 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.478.400 1,52 2247168 404.490,24 7.835,52 1.410,39 403.079,85
garrafas PET 500 ml 1.774.080 0,65 1153152 207.567,36 9.402,62 1.692,47 205.874,89
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.252.480 608.954,73

6 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.478.400 1,52 2247168 404.490,24 7.835,52 1.410,39 403.079,85
garrafas PET 500 ml 1.774.080 0,65 1153152 207.567,36 9.402,62 1.692,47 205.874,89
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.252.480 608.954,73

7 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.612.800 1,52 2451456 441.262,08 8.547,84 1.538,61 439.723,47
garrafas PET 500 ml 1.935.360 0,65 1257984 226.437,12 10.257,41 1.846,33 224.590,79
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.548.160 664.314,26

8 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.747.200 1,52 2655744 478.033,92 9.260,16 1.666,83 476.367,09
garrafas PET 500 ml 2.096.640 0,65 1362816 245.306,88 11.112,19 2.000,19 243.306,69
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.843.840 719.673,78

9 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.881.600 1,52 2860032 514.805,76 9.972,48 1.795,05 513.010,71
garrafas PET 500 ml 2.257.920 0,65 1467648 264.176,64 11.966,98 2.154,06 262.022,58
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.139.520 775.033,30

10 garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 1.881.600 1,52 2860032 514.805,76 9.972,48 1.795,05 513.010,71
garrafas PET 500 ml 2.257.920 0,65 1467648 264.176,64 11.966,98 2.154,06 262.022,58
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.139.520 775.033,30

TOTAL garrafões de 20 l 0 3,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00
copos 200 mll 0 0,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00
garrafas PET 2,0 l 14.918.400 1,52 22675968 4.081.674,24 79.067,52 14.232,15 4.067.442,09
garrafas PET 500 ml 17.902.080 0,65 11636352 2.094.543,36 94.881,02 17.078,58 2.077.464,78
garrafas vidro 0 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 32.820.480 8.464.785,64



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 – Visão geral do galpão de estoque e carregamento da Água Mineral 
Cambuquira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Detalhe da máquina de lavar garrafas de vidro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 – Detalhe da engarrafadora e tamponadora de garrafas de vidro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 – Rotuladora das linhas de garrafas de vidro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 – Área dos reservatórios, sendo a célula do fundo para as águas da Regina 
Werneck (fonte 1) e a segunda célula mais o tanque inox para as águas da fonte 

Roxo Rodrigues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 – Tanques de tratamento dos efluentes líquidos, água com soda cáustica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 

NORMAS REGULAMENTORA DA MINERAÇÃO 
NRM 20 



SUSPENSÃO DE OPERAÇÕES MINEIRAS – CAMBUQUIRA 
 
De acordo com o que dispõe a NRM 20, no item 20.3 que trata da suspensão das 
operações mineiras, essa ação deve ser comunicada inicialmente ao DNPM e 
obrigatoriamente, dirigir o pleito ao Ministro de Estado das Minas e Energia. Trata-se 
de um requerimento justificativo, em que se define o tempo pretendido de paralisação, 
acompanhado de uma série de documentos listados na norma. 
 
Para as águas minerais, face às suas peculiaridades como jazimento mineral e 
características de sua explotação, há necessidade de exclusão de alguns documentos 
arrolados na norma, pela sua evidente inaplicabilidade ao caso. 
 
As águas minerais têm como característica diferencial, em relação a quase todos os 
demais bens minerais, a renovação e recuperação de suas reservas, fato que a coloca 
entre as atividades passíveis de serem explotadas de acordo com preceitos da 
sustentabilidade ambiental. 
 
Entre outras características, as águas minerais não geram rejeitos e estéreis, bem como 
têm impactos ambientais negativos mínimos, se comparadas a outras tipologias de lavra 
mineral. 
 
Os únicos resíduos gerados têm origem na unidade envasadora. São refugos de tampas e 
embalagens plásticas (tipo PET) e rótulos e fragmentos de vidro entre os sólidos, e 
águas servidas na higienização completa de embalagens diversas, processo em que se 
emprega soda caústica em diferentes concentrações. Há que se frisar, que sendo um tipo 
de contaminação presente em todas as unidades envasadoras de água mineral, tem 
modelos de tratamento muito eficazes, tanto na eliminação dos resíduos sólidos quanto 
na redução da contaminação química, em unidades de tratamento de efluentes 
relativamente simples. 
 
Em relação aos incisos do item 20.3. 1 da Norma 20, temos: 
 

a) relatório dos trabalhos efetuados e do estado geral da mina e suas possibilidades 
futuras. 

 
Atendido pela apresentação de PAE atualizados, elaborado com base na situação da 
mina no ato de sua paralisação. Ressalta-se que a unidade envasadora voltará a operar 
com as mesmas linhas de produção, com os equipamentos já instalados e respeitados os 
limites de produção das fontes tradicionais; 
 

b) caracterização das reservas remanescentes, geológicas e lavráveis. 
 
Reservas remanescentes e geológicas são conceitos que não se aplicam as águas 
minerais. Em relação a reservas lavráveis, a Codemig estipulou no edital público de 
licitação das unidades envasadoras a obrigatoriedade de respeito às vazões espontâneas 
das fontes e a vazão explotável dos poços tubulares (caso de Araxá) determinada nos 
testes de bombeamento. 
 

c) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina. 
 



As plantas e mapas que constam do PAE ora apresentado estão atualizados, pois a 
atividade de produção de água mineral não é modificadora da paisagem. 
 

d) planta da mina na qual conste a área lavrada, a disposição do solo orgânico, 
estéril, minério, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis. 

 
Planta apresentada no PAE mostra as vias de acesso ao parque das águas, as edificações 
e as demais obras civis (Anexo 2). 
 

e) áreas recuperadas e por recuperar. 
 
As fontes estão inseridas em parques, reconhecidos como unidades de conservação e 
também tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Assim, não há locais a serem 
recuperados ou previstos para recuperação, exceto serviços de pintura e 
limpeza/manutenção das instalações. De todos os modos, não haverá alterações na 
arquitetura das construções tombadas. Também não ocorrerão intervenções nas fontes e 
instalações de envase, sem prévia comunicação e autorização do DNPM. 
 

f) planos referentes a: 
 
I – monitoramento do lençol freático. 
 
Uma das demandas mais freqüentes da população das Estâncias Hidrominerais do 
Circuito das Águas diz respeito ao monitoramento quali-quantitativo das águas minerais 
locais, desde que essa ação não envolva perfurações de novos poços na área do Parque 
das Águas. 
 
No que se refere à Estância Hidromineral de Cambuquira, a captação da água mineral é 
feita nas fontes Roxo Rodrigues, Comendador Augusto Ferreira e Regina Werneck 
(bica1), cujas águas se destinam, em sua maior parte, ao envase e a higienização de 
vasilhame. Uma parte menor da vazão é destinada à manutenção de vazão ecológica 
para manter os chafarizes de uso do público. Essas fontes serão equipadas com medidor 
digital de vazão, que registrará a vazão instantânea e acumulará dados para verificação 
das vazões explotadas ao longo do tempo. Ainda, a unidade de envase contará com 
outros medidores de vazão instalados nas tubulações de água com gás, de água sem gás 
e linha de água para enxágüe, entre os reservatórios e as linhas de envase. 
 
A observação do comportamento do nível de águas do aqüífero hoje poderá ser feita 
pelo acompanhamento das vazões das fontes regularmente, por meio dos hidrômetros 
existentes. Esse monitoramento será muito melhorado, quando se completar a instalação 
dos hidrômetros conforme recomendação do relatório de vistoria feita pelo DNPM em 
10/05/2006 e com a realização de controle diário das vazões. Todas as fontes do Parque 
das Águas estão plotadas no Anexo I – mapa hidrogeológico. 
 
O monitoramento da qualidade físico-química e biológica da águas envasadas terá como 
ponto de coletas, a saída da tubulação das fontes Roxa Rodrigues, Comendador Augusto 
Ferreira e Regina Werneck (bica1), a saída dos reservatórios de aço e de alvenaria e nos 
produtos envasados, onde se fará coleta aleatória, com a seguinte periodicidade: 
 
 



• análises físico-químicas, serão realizadas semestralmente;  
• análises bacteriológicas, serão diárias. 
 
II – controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros 
controladores. 
 
Os efluentes são tratados em uma ETE compacta, modulada, localizada fora do galpão 
da indústria. Em um primeiro estágio, os sólidos em suspensão (restos de tampas 
plásticas e metálicas, papeis e outros) são retirados por elementos filtrantes grosseiros. 
Nos dois módulos seguintes a água é neutralizada pela passagem de uma corrente de 
CO2, eliminando-se o efeito da soda caústica. Completando o ciclo, antes do lançamento 
na rede de drenagem natural, esse efluente tem seu pH medido diariamente. 
 
III – manutenção das instalações e equipamentos. 
 
Instalações: 
 

⇒ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

Limpeza geral, com remoção de todo tipo de materiais que estiver fora do local 
adequado, poda das árvores, pintura de portão de veículos, cerca e guarita. 
Limpeza da área das fontes. 
Reforma geral do Escritório Administrativo, com substituição do piso por 
cerâmica, pintura das paredes internas/externas e esquadrias, substituição de 
revestimentos de pisos e paredes por cerâmica, bancadas e aparelhos sanitários 
na cantina e nos banheiros. Substituição de mobiliário e equipamentos de 
informática e telefonia, inclusive cabeamento. 
Substituição de madeiramento e telhas da garagem, com construção de piso em 
bloquete de concreto. 
Instalação de sistema de vigilância eletrônico e por câmeras. 
Pintura das paredes externas em tinta acrílica, e das internas e dos tetos em tinta 
acrílica e/ou epóxi, conforme necessidades operacionais e sanitárias. 
Preservação/destaque dos detalhes arquitetônicos presentes. 
Pintura de esquadrias e/ou estruturas metálicas e madeira em tinta à base óleo. 
Recuperação de pisos nas áreas industriais, com preservação das áreas existentes 
de paralelepípedos e execução de proteção mecânica em concreto liso capaz de 
suportar trânsito de empilhadeiras/veículos (carga 250 kg/cm²) onde pertinente. 
Revisão de todas as instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas. 
Limpeza, remoção, substituição e/ou recuperação de estruturas 
metálicas/madeira de cobertura, telhas e instalações pluviais danificadas. 
Vedação e adequação das salas de envasamento à legislação e exigências 
sanitárias, com substituição do piso existente por concreto liso acabado com 
enceradeira mecânica e pintado em epóxi. Substituição dos azulejos nas paredes 
por revestimento epóxi, substituição das luminárias com instalação de calhas de 
proteção, adequação do sentido de abertura das portas. Substituição das vidraças 
e instalação de guilhotinas nos vãos de passagem dos vasilhames. 
Adequação das ante-salas à legislação e exigências sanitárias, com piso em 
concreto liso pintado em epóxi e instalação de torneiras de abertura/fechamento 
automáticos, toalheiros de papel e lixeiras de acionamento por pedal. 



⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Adequação dos vestiários e instalações sanitárias à legislação e exigências 
sanitárias, em especial com ampliação do número de chuveiros, substituição dos 
armários e dos forros. 
Limpeza do sistema se tratamento de efluentes sanitário e industrial. 
Adaptação de banheiro para as dependências da caldeira. 
Reforma da Cantina Funcionários, incorporando sala anexa. Substituição de 
revestimentos de pisos e paredes por cerâmica, substituição do forro existente 
por PVC, remanejamento da porta de entrada, instalação de lavatório. Reforma 
da sala de confecção do café e instalação de bebedouro. 
Adaptação para Sala Treinamento do local atual da carpintaria, com pintura de 
paredes, instalação de infra-estrutura logística, de iluminação, informática e 
áudio-visual e aquisição de cadeiras com braço escamoteável.  
Substituição do reboco da Oficina, com pintura das paredes em epóxi. Reforma 
do piso, com concreto liso e pintado em epóxi. Adequação do escritório. 
Construção de DML (depósito para material de limpeza). 

 
Equipamentos: 

 
⇒ Tanques de produtos químicos (NaOH, CO2, óleo BPF) 

∗ 
∗ 
∗ 

⇒ 

Lixamento e pintura externas dos tanques de NaOH e CO2. 
Verificação de estanqueidade, tubulações e requisitos de segurança 
Substituição de manômetros 

 
Caldeira 

∗ 
∗ 
∗ 

⇒ 

Limpeza geral 
Execução do plano de manutenção obrigatório, por técnico especializado. 
Substituição da chaminé. 

 
Desencaixotadora / Encaixotadora 

∗ 
∗ 

∗ 
∗ 
∗ 

⇒ 

Limpeza geral 
Substituição das guias metálicas danificadas na entrada/saída das 
garrafas. 
Regulagem e/ou lubrificação das partes móveis 
Alteamento e/ou substituição dos pés de apoio 
Revisão das instalações e comandos elétricos 

 
Lavadora de garrafas 

∗ 

∗ 

∗ 
∗ 
∗ 
∗ 

∗ 
∗ 

Limpeza geral, com remoção de pontos de ferrugem, aplicação de fundo 
preparador e pintura externa. 
Desmontagem, manutenção e substituição de serpentina/resistência, se 
danificada. 
Limpeza das câmaras internas. 
Verificação e/ou substituição das cortinas divisoras 
Verificação dos suportes plásticos internos dos vasilhames. 
Verificação, regulagem e/ou substituição das tubulações e bicos injetores 
de água para lavagem. 
Regulagem e/ou lubrificação das partes móveis e das transmissões 
Revisão das instalações e comandos elétricos 



∗ 

∗ 
∗ 

∗ 

⇒ 

Instalação dos controladores automáticos de concentração e nível de 
NaOH. 
Verificação dos controladores de temperatura e pressão. 
Remoção e substituição das guias metálicas danificadas na entrada e 
saída dos vasilhames. 
Desinfecção 

 
Esteiras Transportadoras e Visores 

∗ 
∗ 

∗ 
∗ 

∗ 

⇒ 

Limpeza geral 
Corte, remoção, alteamento e/ou substituição das guias laterais, pés de 
apoio, motores e esteiras que estiverem danificadas 
Limpeza e/ou substituição da tubulação e dos bicos de lubrificação 
Limpeza e substituição de lâmpadas, acrílicos e cadeiras dos visores que 
estiverem danificados 
Desinfecção, dentro das salas de envasamento 

 
Enchedoras, Saturadores e Tampadoras  

∗ 

∗ 

∗ 
∗ 

∗ 
∗ 

∗ 

⇒ 

Limpeza geral da base, com remoção de pontos de ferrugem, aplicação 
de fundo preparador e pintura. 
Limpeza e recuperação dos bicos enchedores, câmaras internas e 
tampadores 
Regulagem e/ou lubrificação das peças móveis e das transmissões 
Verificação dos saturadores, manômetros e injetores de CO2, se 
pertinente. 
Revisão das instalações e comandos elétricos 
Adaptação de estrelas (e roscas-sem-fim, se pertintente) às dimensões 
dos vasilhames 
Desinfecção 

 
Rotuladoras  

∗ 

∗ 
∗ 
∗ 
∗ 

∗ 

⇒ 

Limpeza geral, com remoção de pontos de ferrugem, aplicação de fundo 
preparador e pintura. 
Substituição de rosca-sem-fim e dos apoios de rótulos 
Regulagem e/ou lubrificação das partes móveis e das transmissões 
Aplainamento do rolete de cola 
Corte, remoção e/ou substituição das guias laterais que estiverem 
danificadas 
Verificação da temperatura de serviço e das cortinas de entrada e saída 

 
Datadora 

∗ 
∗ 

⇒ 

Limpeza geral. 
Regulagem e verificação de funcionamento. 

 
Tubulações 

∗ 
∗ 
∗ 
∗ 

Revisão de estanqueidade e limpeza externa 
Substituição dos tubos danificados 
Interligação entre unidades de bombeamento 
Limpeza interna, se necessário 



∗ 
∗ 

⇒ 

Remanejar tubulações de vapor e água da / para a caldeira 
Desinfecção 

 
Reservatórios 

∗ 
∗ 
∗ 

⇒ 

Limpeza geral 
Avaliação de condições operacionais 
Desinfecção 

 
Compressores 

∗ 
∗ 
∗ 

⇒ 

Limpeza geral 
Retirada de vazamentos 
Pintura externa 

 
Motores e Bombas 

∗ 
∗ 
∗ 
∗ 

⇒ 

Limpeza geral 
Avaliação das condições de funcionamento. 
Revisão geral, com substituição partes móveis, se necessário. 
Desinfecção 

 
Gerais 

∗ Adequação à nova legislação, remanejamento e/ou substituição de 
medidores de vazão (hidrômetros). 

 
IV – drenagem da mina e de atenuação dos impactos no meio físico, especialmente o 
meio hídrico. 
 
Uma das peculiaridades da produção de água mineral nas fontes do Parque das Águas 
de Cambuquira é seu caráter pontual. As fontes brotam de fendas nas rochas alcalinas, 
sotopostas a camadas de argilas com matéria orgânica. o que lhes dá proteção natural. 
Além do que, as fontes estão todas no interior do parque, uma área cercada e protegida 
por tombamento do IEPHA. É uma área com circulação restrita e sob vigilância 
presencial durante 24 horas. Essas medidas são suficientes para mitigar os impactos 
negativos e evitar danos às fontes. Por se tratar de uma área bem arborizada o impacto 
visual negativo é praticamente nulo. 
 
V – monitoramento da qualidade da água e do ar para minimizar danos aos meios físico, 
biológico e antrópico. 
 
Em relação à qualidade da água, as ações foram previstas no subitem I deste item “f”. 
No que diz respeito à qualidade do ar, a indústria de água mineral tem impacto nulo ou 
desprezível, pois pode ser considerada uma fábrica sem chaminés e com baixíssima 
densidade de tráfego de veículos (máximo de 06 caminhões dia), menor do que o 
registrado nas áreas urbanas de entorno da Estância Hidromineral. Portanto, o controle 
da qualidade do ar não se torna necessário nesse tipo de atividade minerária. 
 
 
 
 
 



a) – medidas referentes a: 
 
I – bloqueio de todos os acessos à mina e, quando necessário, manutenção de vigilância 
do empreendimento de modo a evitar incidentes e acidentes com homens e animais e 
garantir a integridade patrimonial. 
 
O Anexo 2 do PAE mostra o cercamento das instalações de envase, das fontes que estão 
no interior do parque e da tubulação de transporte da água entre as captações e a 
unidade envasadora. 
 
II – proteção dos limites da propriedade mineira. 
 
O Manifesto de Mina da Estância Hidromineral de Cambuquira possui a proteção legal 
do Código de Mineração, com seus limites descritos por vetores geográficos e vértices 
materializados por marcos de concreto, com identificação exigida pela norma. Também 
são unidades de conservação ambiental definidas por lei estadual específica, que criou a 
estância. 
 
III – desativação de sistemas elétricos. 
 
Toda a instalação industrial de envasamento de água e as bombas centrífugas que 
equipam a unidade elevatória, para lançar a água nos reservatórios, têm demanda 
inferior a 75 kva. São motores e bombas de baixa potência, controlados por chaves 
estrela triângulo, com desarme automático em caso curto-circuito ou problema similar. 
Além disso, um cubículo com disjuntores e fusíveis controla toda a rede de distribuição 
de energia, o que facilita o desligamento do sistema em caso de necessidade. 
 

b) riscos ambientais decorrentes da suspensão. 
 
A paralisação da atividade de envasamento não afeta de forma sensível o aqüífero local. 
O que se observa é um leve incremento da vazão das fontes, decorrentes da cessação do 
uso da água no envase. A água não utilizada volta a aflorar nas fontes e a se perder no 
leito na rede de drenagem local. 
Os equipamentos e instalações, antes da retomada da operação de envasamento, 
passarão por limpeza, desinfecção e enxágüe, de forma a assegurar total assepsia. 
Depois do enxágüe, antes do início do envasamento, todo o sistema será submetido a 
uma bateria de testes bacteriológicos para garantira qualidade requerida pelo produto. 
 

c) atualização dos estudos tecnológicos e de mercado dos bens minerais objeto da 
concessão. 

 
Esses estudos estão contemplados, no que couber, no PAE apresentado. 
 

d) descrição detalhada de todas os elementos de suporte mineiras indicando as suas 
localizações em planta. 

 
As fontes e a linha de envase estão indicados no Anexo 2 do PAE. 
 

e) esquema de suspensão das atividades no qual conste: 
 



f}   plano seqüencial de desmobilização das operações mineiras unitárias; 
 
g}   eventuais reforços ou substituição dos elementos de suporte mineiras visando 
facilitar a ulterior retomada das operações. 

 
Estes itens não tinham previsão nas estâncias hidrominerais da Codemig, tendo em vista 
as peculiaridades da atividade. 
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