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• Caxambu é reconhecida por suas “águas curativas”,                                                            

descobertas em 1814, e concentra um dos maiores                                                                             

complexos hidrominerais do mundo

• O Parque das Águas Lysandro Carneiro Guimarães foi tombado                                                                                    

pelo Iepha em 1998 e teve seu conjunto paisagístico e arquitetônico tombado pela Prefeitura 

Municipal em 2002

• O Parque ficou sob gestão da Prefeitura de Caxambu por 28 anos (maio/1989 a setembro/2017)

• Mesmo durante a gestão da Prefeitura, a Codemge investiu cerca de R$ 7,5 milhões em obras de 

reforma, restauro e aquisição de móveis e utensílios para o Balneário de Caxambu, de 2007 a 2009

• Em 2014, a Empresa investiu R$ 400 mil em pintura

• Em 2017, a Companhia destinou R$ 79 mil para levantamentos cadastrais e diagnósticos dos 

Fontanários e do Coreto (disponíveis no site da Codemge) e outros quase R$ 80 mil para 

individualização das drenagens dos três poços da Fonte Mayrink até a Fonte Venâncio

• Apesar de todos os investimentos feitos pela Companhia no Parque durante a gestão                                     

do Município, a situação atual demonstra que não houve manutenção adequada                                      

por parte da Prefeitura, então responsável pela gestão do empreendimento

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU
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• Gestora do Parque das Águas de Caxambu desde 1º de 

outubro de 2017, a Codemge vem promovendo diversas 

ações de melhoria como limpeza, manutenção e reformas 

em geral

• Em 2018, investiu R$ 1,4 milhão em várias intervenções, 

como:

- capina ao redor do lago

- aquisição de mobiliário de piscina

- limpeza do quiosque do Chico Cascateiro, ao lado do Rinque 

de Patinação

- instalação de placas direcionais e explicativas ao longo do 

Parque (nova programação visual com aprovação do Iepha)

- colocação de urna de ouvidoria para dúvidas, reclamações e 

sugestões

- informatização da bilheteria do Parque, inclusive com a 

possibilidade de compras online

• Foi promovida, ainda, adequação paisagística no Parque, 

entre abril e julho de 2018, com o investimento de R$ 123 mil

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

GESTÃO DA CODEMGE
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• Entre outras variadas ações de manutenção básica e melhoria imediata no 

empreendimento, realizadas no 1º ano de gestão da Codemge no Parque, estão:

- pintura geral (meios fios, passeios e escadas)

- limpeza diária de fontes e sanitários

- revisão da parte elétrica das fontes, com reparo de tomadas e elevação do quadro de força da 

quadra de tênis

- manutenção das calçadas

- limpeza geral do gramado e dos jardins

- vigilância e segurança contínuas

- individualização da drenagem das 3 fontes Mayrink

- renovação de sinalização dos portões

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

GESTÃO DA CODEMGE
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Fotos de jan-fev/19
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Fotos de jan-fev/19
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Fotos de jan-fev/19
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• O Parque das Águas de Caxambu recebeu reforço na segurança oferecida pela Polícia Militar 

no município, conforme convênio celebrado com a Codemge

• A ação preventiva foi alinhada com a Codemge, e o plano de patrulhamento ostensivo no 

interior do Parque prevê rondas sistemáticas, incluindo o período noturno, a fim de combater 

ações delituosas verificadas com frequência no local

• A exemplo disso, estão entre as ocorrências policiais registradas: tentativa de estupro, assalto 

à mão armada, furto de cabos, defecação nas fontes, depredação do pedalinho, arrombamentos 

e tentativa de roubo nas lojas

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

REFORÇO NA SEGURANÇA
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• Em novembro/2018, foi finalizado também o serviço de 

cercamento e troca das telas do Parque, elevando a 

proteção e a segurança no local

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

REFORÇO NA SEGURANÇA

9



1010

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

REFORÇO NA SEGURANÇA

10



1111

• Em 2018, a Codemge promoveu também pesquisa 

geoambiental no Circuito das Águas, para atualizar e 

aprofundar os conhecimentos técnico-científicos sobre 

áreas das fontes hidrominerais da Companhia na Bacia do 

Rio Verde (estâncias de Caxambu, Conceição do Rio 

Verde, Cambuquira e Lambari)

• Viabilizada mediante contrato com a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), a ação contou 

com investimento da Codemge em torno de R$ 2 milhões 

e, após a conclusão dos estudos, foi apresentada em 

evento na Companhia em 19/12/18

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL
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• A pesquisa inovadora revoluciona o entendimento sobre origem e 

circulação das águas minerais no Sul de Minas – o livro “SIGA Circuito 

das Águas” está disponível gratuitamente no site da Codemge 

(www.codemge.com.br/atuacao/mineracao/publicações)

• As águas minerais da região foram estudadas com métodos robustos 

e detalhamento de campo, constituindo uma verdadeira quebra de 

paradigmas e resultando em um grande acervo de informações 

transformadoras do modelo hidrogeológico que vinha sendo adotado 

para a região

• A equipe técnico-científica principal do projeto foi constituída por 35 integrantes, entre 

pesquisadores e técnicos, vinculados à UFMG, à Fundep e a outras instituições, como UFOP, 

UERJ, USP, Unesp e Observatório Nacional do Rio de Janeiro

• As análises de águas, gases e rochas, que sustentam as descobertas do projeto, bem como o 

processo de amostragem em campo e outros procedimentos especializados, foram realizados 

pelos laboratórios do Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas – USP, Centro de Pesquisas 

Geocronológicas – USP, Laboratório de Geocronologia da UnB, Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura – USP, SGS-Geosol, Isodetect (Leipzig, Alemanha) e Beta Analytic

(Miami, EUA), segundo procedimentos internacionalmente certificados

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL
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PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL

• Objetivo

Entendimento dos condicionantes naturais e origem das águas 

minerais do Circuito das Águas

• Metodologia

- Mapeamento Geológico e Hidrogeológico nas Bacias 

Hidrográficas dos parques e Integração Geológica da Região

- Estudo de Uso e Ocupação do Solo do entorno dos parques

- Análises Químicas das águas das Bacias Hidrográficas em que 

estão contidas as fontes (97 amostras)

- Estudos Geofísicos nos parques de água e na bacia de entorno 

(55 pontos)

- Análises Isotópicas de água mineral, água de chuva, do gás da 

água mineral e de rochas da região (154 amostras)

- Ensaios Hidráulicos nas captações e no solo (3 fontes)

• Conclusões

- Águas cuja circulação profunda ultrapassa os limites das bacias hidrográficas locais

- Idades das águas são superiores a 30.000 anos

- Não há mistura com águas novas (águas de chuvas recentes)

- Gases dissolvidos na água são de origem profunda, com idades semelhantes às da água

- Interpretação de que as águas têm origem na região da Mantiqueira e são conduzidas for 

regiões de faturamento até os parques de água

- Contaminação da água superior
13
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PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL

Esquema para a gênese das águas minerais

- Precipitação na Serra da Mantiqueira

- Condução profunda por aquíferos fraturados

- Durante o transporte, a água absorve gás carbônico liberado por rochas 

regionais

- Barreiras naturais permitem o soerguimento dessa água na região dos 

parques das águas
14
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SIGA Circuito das Águas – Caxambu

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL

Estudos realizados

• Mapeamento geológico e de uso e ocupação do solo no entorno da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Bengo

• Análises químicas e isotópicas das águas das fontes, pontos de nascentes e poços tubulares no 

entorno e nas rochas da região, incluindo a rocha alcalina do morro de Caxambu

• Realização de perfis geofísicos dentro do Parque das Águas e na Bacia do Bengo à montante

• Realização de ensaios hidráulicos nas fontes Mayrink e no solo do Parque de Caxambu

• Exemplo de perfil geofísico realizado 

na região do Ribeirão Bengo –

Caxambu: zonas em vermelho

indicam regiões condutoras de água. 

Notar zona de condução profunda 

interligada à uma zona de condução 

rasa no Parque das Águas
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PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL

Esquema de circulação das águas minerais de Caxambu

As águas são antigas (acima de 30.000 anos), de circulação profunda 

(até 5 km de profundidade), cujo fluxo é controlado por zonas de rochas 

fraturadas (Zona de Cisalhamento de Caxambu) e cuja composição 

química é influenciada pelas Rochas Alcalinas do Morro de Caxambu

16
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Agravamento histórico do assoreamento da Lagoa

• A lagoa sofre com a ausência de planejamento e execução de 

políticas públicas municipais relativas às ocupações das áreas à 

montante. O assoreamento vem ocorrendo em face da ocupação 

irregular dessas áreas

• A Codemge aguarda definição de atuação do Município, bastando 

acompanhar a ação judicial nº 0022530-64.2012.8.13.0155

• A pesquisa do SIGA recomenda, contudo, que não se proceda ao 

desassoreamento do lago sem que antes se faça um estudo mais 

específico e aprofundado de suas características. Deve-se evitar toda e 

qualquer possibilidade de colocar os aquíferos rasos e/ou águas 

superficiais em conexão com os aquíferos profundos

• Ficou evidente, no levantamento da cobertura e uso da terra, que, devido 

à sua localização na parte central da cidade, o Parque encontra-se sob a 

pressão da urbanização. Na área à montante do Parque, foram 

verificados aspectos de degradação ambiental, como, por exemplo, o 

descarte inadequado de lixo da construção civil e queimadas. 

Também se observou provável despejo de esgotos domésticos nos 

cursos d’água locais ou nas proximidades da área, em face do mau odor 

constatado durante trabalhos de campo da equipe do projeto

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PESQUISA GEOAMBIENTAL
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Agravamento histórico do assoreamento da Lagoa

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

18

Foco erosivo na margem direita do Ribeirão Bengo, 

próximo ao lago (à montante)

Boca de lobo com detritos (esquina da

R. Gabriel Spinelli com Av. Floriano Peixoto)

Entulhos na margem esquerda 

do Ribeirão Bengo
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Deposição de entulhos de construção próximo ao Ribeirão Bengo Várias casas em processo de construção

Rua do loteamento Jardim das Nações 

com voçoroca profunda

Esquina da Rua Olímpio de Almeida com 

Rua Maria Eugênia, sem bocas de lobo

Agravamento histórico do assoreamento da Lagoa

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU
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Agravamento histórico do assoreamento da Lagoa

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

Observou-se a ausência, quase que total, de matas ciliares no 

Ribeirão Bengo e seus tributários, que deveriam formar faixas 

de Áreas de Preservação Permanente (APPs), obrigatórias por 

lei (Código Florestal) – imagens ao lado retratam isso, pela 

presença de currais, culturas e, majoritariamente, pastagens 

às margens do Bengo, quando deveriam ter estabelecidas e         

protegidas faixas de mata

Fonte: SIGA Circuito das Águas – conforme a imagem de 2017, 

a área de pastagem representa 55,38% da cobertura do solo da Bacia do Ribeirão 

Bengo, podendo-se perceber a enorme ausência de áreas florestais nas margens 

dos cursos hídricos (APPs), que estão ocupadas por áreas de pastagem 

(imensa maioria) e urbanização (nas áreas a jusante da Lagoa)
20
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• A Codemge realizou, em 2018, intervenção no gêiser localizado no Parque, após parte do piso 

no entorno haver cedido. O solo na região em que fica localizado o gêiser é formado por material 

de baixa resistência

• O intuito da ação foi verificar, reparar e evitar o agravamento do dano, além de garantir a 

segurança dos usuários. As obras foram concluídas em outubro/18, com investimento da ordem 

de R$ 91,7 mil

• O gêiser permanece interditado por 180 dias a partir de janeiro/19, para a realização de estudos 

técnicos e testes necessários, em face do complexo sistema que compõe seu funcionamento e 

com vistas à preservação da captação do gêiser

• A medida foi informada aos usuários por meio de banner e cartazes,                                                     

além de nota no site da Companhia

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

GÊISER
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• A Codemge está realizando obras de reforma e restauração no Parque, abarcando 

diversas ações de melhoria no espaço, como recuperação de muros, muretas, gradil e 

alambrado da quadra poliesportiva, além da construção e da reforma de calçadas. Também 

estão sendo reformados passeios, meio fios e calçada portuguesa

• As obras, iniciadas em janeiro/19, devem ser executadas em cinco meses

• O investimento da Codemge totaliza cerca de R$ 1,5 milhão

• A empresa responsável pelas intervenções é a Construtora Sinarco, selecionada por meio 

do processo licitatório de credenciamento nº 03/2018

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

REFORMA E RESTAURAÇÃO

Fotos de fev/19
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• A Codemge assumiu a gestão do Parque das Águas de Caxambu em 01/10/17, encontrando o 

local em situação precária

• O Balneário já estava fechado pela Prefeitura, devido à ausência de manutenção e conservação.               

A Codemge recebeu o imóvel em estado de completa deterioração

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

SITUAÇÃO ENCONTRADA EM 2017
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Estátua com intervenção 
indevida, feita sem 
autorização do Iepha

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

SITUAÇÃO ENCONTRADA EM 2017
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• Diante da negativa por parte da Prefeitura em assinar o termo de entrega e recebimento do 

Parque, a Codemge ajuizou, em 10/11/17, ação visando à realização de perícia judicial 

para constatação, de maneira clara e evidente, da situação (processo 0028.312-

76/2017.8.13.0155) e dos reparos necessários em face da inexistência de cuidados 

mínimos com o ativo público – o laudo pericial e complementos estão disponíveis no site da 

Companhia (www.codemge.com.br/atuacao/comunidades/caxambu) 

• A Justiça autorizou a perícia em 12/12/17, e os trabalhos periciais começaram em 12/3/18

• A perícia foi concluída e juntada aos autos do processo em 10/10/18. No momento, o caso 

permanece sub judice

• A operacionalização completa do Parque, incluindo o Balneário, depende da conclusão 

do processo

• A Empresa reconhece o estado lastimável em que recebeu o empreendimento e está 

comprometida em restaurar o Parque para o benefício da população de Caxambu

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PERÍCIA JUDICIAL
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• O Balneário já estava fechado pela Prefeitura, devido à ausência de 

manutenção e conservação. A Codemge recebeu o imóvel em estado de 

completa deterioração, o qual permanece fechado ao público, uma vez 

que está inoperante o sistema de aquecimento de água, responsável 

pela viabilidade dos banhos (principal produto)

• A fim de minimizar os danos, a Codemge contratou, em janeiro/19, 

serviços de engenharia para recuperação do sistema de aquecimento 

de água das instalações do Balneário, incluindo reparos na caldeira 

geradora de vapor, no trocador de calor, no tanque de condensado

• A execução deve ser concluída até 28/2/19, com investimento em torno 

de R$ 74 mil – como dito, a operacionalização completa do Parque, 

incluindo o Balneário, depende da conclusão do processo judicial 

0028.312-76/2017.8.13.0155

• O Balneário Hidroterápico de Caxambu tem cerca de 100 anos de 

existência e está implantado dentro do Parque das Águas, com 

equipamentos como banheiras de hidromassagem, piscinas de 

hidroterapia, saunas a vapor e secas. O imóvel é tombado pelo   

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha/MG)

• A última reforma e restauração ocorreu entre 2008 e 2010,                 

coordenada pela Codemge com a supervisão do Iepha

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

CALDEIRA
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Nº de funcionários

terceirizados (MGS): 24

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

RECEITAS E DESPESAS – SOB GESTÃO DA CODEMGE

27

Demonstrativo - Parque das Águas de Caxambu
(Em reais)

Descrição out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19*

RECEITA BRUTA 41.852 33.048 43.858 63.142 47.896 19.280 19.497 65.088 24.875 68.623 26.464 41.126 38.913 34.530 48.374 63.963

(-) Deduções (5.844) (4.634) (6.068) (8.923) (6.750) (2.673) (2.703) (7.117) (3.470) (9.704) (3.696) (5.786) (5.235) (4.854) (6.796) (9.033)

DEDUÇÃO RECEITA BRUTA 36.008 28.414 37.790 54.219 41.146 16.608 16.794 57.971 21.406 58.920 22.768 35.341 33.678 29.676 41.578 54.930

Despesas de Serviços de Apoio -                            (66.048) (92.783) (5.928) (36.660) (19.438) (4.519) (17.481) (6.242) (8.287) (119.671) (7.401) (21.110) (8.560) (10.933) (4.793)

Outras Despesas Gerais e Administrativas (7.106) (35.147) (11.888) (111.746) (94.265) (90.632) (120.349) (13.478) (206.822) (101.549) (111.327) (17.098) (255.603) (18.744) (213.333) (108.596)

Despesas Tributárias e Financeiras -                            (54) (10) (300) -                            -                            (216.220) -                            (229) -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

DESPESAS TOTAIS (7.106) (101.250) (104.681) (117.974) (130.925) (110.069) (341.088) (30.959) (213.293) (109.836) (230.998) (24.499) (276.713) (27.304) (224.266) (113.389)

*Os números relativos ao mês de janeiro de 2019 estão sujeitos a alterações, devido a não conclusão do encerramento contábil.
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• A Companhia também manteve a política de acesso ao Parque para os cidadãos de Caxambu,                                        

quanto a horário de entrada, valores de ingresso e volume de água disponível

• Foi instalada urna de ouvidoria para dúvidas, reclamações e sugestões

• O Parque tem promovido e recebido ações culturais, educativas e turísticas,                                                           

realizadas pela Codemge ou com seu apoio:

- Dia Mundial da Água (22 e 23/3/18): visita guiada promovida                                                                                      

pela Codemge para centenas de crianças e adolescentes,                                                                       

com distribuição de cartilha

- Curso “A Arte de Conduzir Trilhas e Roteiros” (26 a 29/03/18):                                                                                                             

em ação do Senar Minas, 11 participantes visitaram e avaliaram                                                                                

pontos turísticos como o Parque das Águas e o Morro do Cristo

- Workshop “Turismo e Negócios: Parque das Águas de Caxambu” (04/05/18): realizado pela Codemge no                

auditório do P7 Criativo, em Belo Horizonte, com políticos e representantes do setor hoteleiro, do comércio                  

e do Ministério Público, além de lideranças de organizações da sociedade civil

- Concessão de entrada gratuita no Parque no Aniversário de 117 anos de Caxambu (16/09/18)

- 2º Fórum Gestão Sustentável do Parque das Águas de Caxambu – Perspectiva Regional e                                        

Integrada (29/09/18): realizado em Caxambu pela ONG Ampara, com apresentação da Codemge

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

AÇÕES COM A COMUNIDADE – GESTÃO CODEMGE
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• Entre eventos promovidos por terceiros, estão:

- Congresso da Anpocs

- Encontro Dedo de Prosa da Terceira Idade – Hotel Glória

- Mountain Bike e Corrida Noturna de Atletas

- 9º Encontro AGMH de Veículos Antigos

- FMT 500 Copa de Tênis

• No calendário 2019, estão previstos os eventos:

- AGMH Antigomobilistas: 30 de agosto a 1º de setembro 

- Aniversário de Caxambu: 16 de setembro - Entrada gratuita no Parque

* A Prefeitura ainda dispõe de quatro datas para realização de eventos de seu interesse                          

com entrada livre ou a preços simbólicos

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

AÇÕES COM A COMUNIDADE – GESTÃO CODEMGE
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• As medidas de vazão realizadas nos diversos parques da Companhia, incluindo Caxambu, 

estão disponíveis no site www.codemge.com.br/transparencia/parques-e-balnearios

Medidas de vazão de janeiro/19

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

MONITORAMENTO DAS FONTES
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• A Codemge objetiva providenciar:

- Sistema CFTV (Circuito Fechado de TV), com câmeras de segurança e monitoramento 

eletrônico (projeto em elaboração) 

• Todos os andamentos podem ser acompanhados pelo site da Codemge:

www.codemge.com.br/atuacao/comunidades/caxambu

www.codemge.com.br/transparencia/parques-e-balnearios

www.codemge.com.br/licitacoes

PARQUE DAS ÁGUAS  DE CAXAMBU

PRÓXIMOS PASSOS
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E-mail: comunicacao@codemge.com.br

Tel.: (31) 3207-8900

Fale Conosco: www.codemge.com.br/fale-conosco

Urna de Ouvidoria: localizada no Parque

www.codemge.com.br

Contatos:


