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Resumo: O uso de recursos hídricos tem-se intensificado com o desenvolvimento 
econômico. A água subterrânea é responsável em Caldas Novas pelo turismo através das 
águas termais e por causa deste recurso hídrico termal essa é a sua principal atividade 
econômica. Para preservar este raro recurso hídrico torna-se  necessário desenvolver 
diretrizes para um planejamento visando a  gestão sustentável, sendo preciso a 
articulação e uma integração entre órgãos de gerenciamento, a sociedade civil 
organizada, os usuários, a administração pública municipal. Pesquisar as potencialidades 
do aqüífero termal, fiscalizar e controlar o uso deste recurso tão essencial  para a 
economia de Caldas Novas e que é um atributo que a natureza deixou no centro  do 
Brasil é de extrema importância. 
Palavras-chaves: Águas termais, turismo, recurso hídrico termal, preservação, Caldas 
Novas (GO) - Brasil. 
 
Abstract: The use of water resources have become strong with the economic 
development. The underground  water is responsible for tourism in Caldas Novas and due 
to it, tourism becomes the main economic activity. To preserve these rare recourses 
becomes necessary create measures and a planning for a sustainable administration, 
been necessary the integration of the management institutions , the civil society , the 
users, the city administration to search the real potencies of these water resources, 
inspect and control the usage of these necessary resources for Caldas Novas economy, 
that is a attribute that nature gave to center west of Brazil the extreme importance.    
Key words: Thermais water, tourism , thermais water resources,   preservation, Caldas 
Novas (GO) – Brasil.  
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1- Introdução: 
 

0 Brasil é, reconhecidamente, o possuidor de um dos patrimônios hídricos mais 
importantes do planeta. A magnitude desse patrimônio dá também a medida da 
responsabilidade dos brasileiros quanto sua conservação e uso sustentável, em nosso 
próprio benefício, do equilíbrio ecológico planetário e da sobrevivência da humanidade. 

As águas subterrâneas até muito recentemente foram  reconhecidas como 
integrantes da disponibilidade hídrica para os diversos usos. O vertiginoso ritmo de 
degradação das águas superficiais e a velocidade do crescimento da demanda 
determinaram, contudo, que começassem a  priorizar estudos e uma legislação e ação 
especificas em torno deste recurso. 

Segundo o Plano Nacional de Recursos Hídricos, estima-se a existência de um 
volume armazenado estimado em 112.000 km3 em seu subsolo, que suprem diversas 
finalidades, como abastecimento público, irrigação, indústria e lazer. Mais de 15% dos 
domicílios utilizam exclusivamente água subterrânea para seu suprimento. Ela é ainda 
responsável pelo turismo hidrotermal em diversas estâncias encontradas em grande parte 
do Brasil, no qual se destaca o município de  Caldas Novas (GO) - Brasil.                                                        
  Caldas Novas é um dos 21 municípios da Microrregião Geográfica de Meia 
Ponte, no Sul de Goiás, distando apenas 170 km de Goiânia, capital do estado. A cidade 
tornou-se conhecida por suas águas termais, que atraem, a essa cidade de 62.744 
habitantes (estimativa IBGE 2004), quase um milhão de pessoas todos os anos. 
   Desde o descobrimento das águas quentes, em 1777, pessoas de diversas 
procedências, acreditando na capacidade curativa das mesmas, buscam a região de 
Caldas Novas, muitas ali fixando residência, o que contribuiu para a divulgação do valor 
terapêutico dessas águas. Entretanto, constituiu-se o município apenas em 21 de outubro 
de 1911 e o primeiro balneário público foi constituído somente em 1920. 
   Em meio ao cerrado é cercada por um relevo de formas arredondadas, Caldas 
Novas apresenta grandes belezas naturais. Encravado em uma região rica em jazidas 
minerais, o município, através de políticas espaciais, conseguiu transformar seus 
mananciais hidrotermais em base para a estruturação de uma cidade para o turismo de 
lazer e no início deste século constituiu-se, junto com o município de Rio Quente, na 
maior atração turística do estado de Goiás, trazendo  todos os anos milhares de turistas 
em busca de lazer e das propriedades terapêuticas do manancial. Embora as condições 
físicas do meio mantenham o ciclo da água, a apropriação dessas águas pelos 
empreendimentos de lazer e o uso indiscriminado do recurso é preocupante, a água 
termal  pode passar por um processo de resfriamento e de rebaixamento do nível do 
aqüífero pela falta de uma política que regulamenta o uso racional deste recurso hídrico. 
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A dinâmica da atividade turística transformou Caldas Novas em umas das cidades com 
maior crescimento demográfico de Goiás, que com a idéia de grande oferta de emprego e 
de possibilidades de sucesso em investimentos imobiliários, comerciais e no ramo de 
hotelaria  atraiu  milhares de migrantes na década de 80. 

 
2- Turismo e a gestão da águas quentes em Caldas Novas – (GO) - Brasil 
 

O uso de recursos hídricos tem-se intensificado com o desenvolvimento 
econômico, tanto no que se refere ao aumento da quantidade demandada para 
determinada utilização, quanto no que se refere à variedade dessas utilizações. 
 Originalmente, a água era usada principalmente para dessedentação, usos 
domésticos, criação de animais e para usos agrícolas a partir da chuva e, menos 
freqüentemente, por irrigação. À medida que a civilização se desenvolveu, outros tipos de 
usos foram surgindo disputando os recursos hídricos, muitas vezes escassos, e 
estabelecendo conflitos entre usuários tanto das águas superficiais quanto das 
subterrâneas. 
 Em termos mundiais, os estoques de água subterrânea são estimados em 8,4 
milhões de km3,  cerca de 67 vezes o volume total das águas doces superficiais.A 
disponibilidade hídrica subterrânea e a produtividade de poços são geralmente os 
principais fatores determinantes na exploração dos aqüíferos. Em função do crescimento 
descontrolado da perfuração de poços tubulares e das atividades antrópicas, que acabam 
contaminando os aqüíferos, a questão da qualidade e a quantidade da água subterrânea 
vêm se tornando cada vez mais importante para o gerenciamento desse recurso hídrico 
no país. 

 As águas subterrâneas  muito recentemente foram  reconhecidas como 
integrantes da disponibilidade hídrica para os diversos usos e atualmente  é intensamente 
explorada no Brasil. A água de poços e fontes vem sendo utilizada para diversos fins, os 
usos múltiplos são: abastecimento, irrigação calefação, balneoterapia, engarrafamento de 
águas minerais e potáveis de mesa e outros. No Brasil, 15,6% dos domicílios utilizam 
exclusivamente água subterrânea. O vertiginoso ritmo de degradação das águas 
superficiais e a velocidade do crescimento da demanda determinaram, contudo, que 
começassem a  priorizar estudos e uma legislação e ação especificas em torno deste 
recurso, uma gestão que tem como prioridade a preservação desse recurso natural tanto 
para as atuais quanto para as gerações futuras. 

   A gestão dos recursos hídricos no Brasil inicia uma nova fase com a aprovação 
da Lei 9.433/97 da Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo como princípios: a 
gestão por bacia, a unicidade da outorga, a exigência de um plano de gestão levando em 
conta o uso múltiplo da água de forma descentralizada e participativa e o instrumento de 
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cobrança. Embora a gestão dos recursos hídricos em nosso país tenha dado maior 
ênfase às águas superficiais, não se pode desconsiderar o binômino águas superficiais  e 
águas subterrâneas, dado que ambas as frações se intercomunicam, fazendo parte, em 
conjunto com a porção atmosférica, do ciclo hidrológico. Quanto a gestão da águas 
subterrâneas o Ministério do Meio Ambiente lança o Programa de Política Setorial para 
Águas Subterrâneas em articulação com o Departamento Nacional de Produção Mineral e 
as entidades federais, criando o Programa de Águas  Subterrâneas, objetivando a 
articulação da gestão integrada das águas(águas superficiais e subterrâneas).                            
   A água subterrânea é responsável pelo turismo através das águas termais, em 
várias cidades do país em especial em Caldas Novas no estado de Goiás que por causa 
deste recurso hídrico possui como principal atividade econômica o turismo, tornando 
assim juntamente com Rio Quente, o principal pólo turístico do estado de Goiás - Brasil. 

 No século XIX, o tempo livre transformou-se em tempo de lazer para muitos, 
iniciando-se assim o turismo como prática institucional e organizada. Para atrair o turista, 
há uma manipulação da natureza transfigurada em mercadoria, desse modo praias, 
montanhas, águas e campos entram no circuito da troca, apropriadas privativamente 
como áreas de lazer para quem  pode fazer usos delas, tornando assim o turismo como 
uma atividade para um público específico . “O Turismo é uma atividade que produz  
espaços delimitados e espacialmente destinados a um tipo de consumo – o consumo da 
natureza através dos denominados serviços do turismo” (RODRIGUES, 1996, p.55) e que 
segundo Becker: 

 
                          A natureza hoje muda de significado, neste contexto , deixa de ter significados 

antigos como dotação de recursos ou como base da reprodução e grupos 
nativos. Ela passa a ser capital. Capital de realização atual, ou de realização 
futura.[...] É o caso da biodiversidade, que pode servir de fonte para ciência e 
tecnologia e é o caso, também, da valorização da natureza como produto, como 
mercadoria para o turismo, também outro significado atribuído à 
natureza.(BECKER,1996, p. 182) 

 

    Essa atividade altera-se tanto a paisagem física como as relações sociais do 
moradores da área que passam a gravitar em torno da indústria e da prestação dos 
serviços. Como acontece em Caldas Novas, onde é crescente a abertura de imobiliárias, 
da indústria da construção civil, atividade que mais emprega vindo logo a seguir pelo 
ramo de hotelaria e comércio, atividades estas que estão integradas com a indústria do 
turismo. 
 A atividade turística além de consumidora é produtora do espaço , uma vez que 
está produz territórios da mesma forma que as demais atividades de modo industrial  
produz mercadorias. Pode-se dizer que: “o espaço do ou para o turismo, constitui uma 
mercadoria complexa, pois ele mesmo é uma mercadoria. Trata-se da natureza, ou da 
produção social, incorporada em outra mercadoria, mas como parte do mesmo 



 5

consumo/produção/do espaço.”(RODRIGUES,1996, p.56 e 57). Na atividade turística a 
produção do espaço é orientado por critérios sócio- econômicos segregacionistas, onde 
cidades são construídas única e exclusivamente para seu consumo. Para atrair o turista, 
fragmentam-se os lugares, exclui-se o feio, afasta-o da miséria, do usual.  
   Na indústria do turismo os elementos da natureza são apropriados e 
transformados em mercadorias, no caso de Caldas Novas a mercadoria são as águas 
termais. As nascentes de Águas Termais de Caldas Novas e Rio Quente, situam-se na 
região sudeste  do  Estado de Goiás, Brasil.  Constituem-se em uma das maiores 
ocorrências de águas quentes sem vinculação com  vulcanismo ou  outro  tipo de 
 magmatismo no mundo.  

A cidade de Caldas Novas localiza-se na mesorregião do Sul Goiano Meia Ponte 
e na micro região do meia ponte, entre as coordenadas 17º e 28’ e 18º e 05’ de latitude 
Sul e 48º e 27’ a 48º e 56’ de longitude Oeste, com sua altitude variando entre 520 e 1043 
metros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.caldasnovas.com.br  
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A cidade situa-se a 170km de Goiânia, com população de cerca de 

62.744habitantes estimativa do IBGE de 2004), tem como cidades circunvizinhas 

Morrinhos, Marzagão, Piracanjuba, Corumbaíba, Rio Quente, Ipameri, Santa Cruz de 

Goiás e Pires do Rio). Sua área de 1588 Km2 , enquanto seu perímetro urbano é apenas 

de 250 Km², sendo que a área realmente urbanizada soma 39 Km2 , a densidade 

demográfica no município é de 30.9 hab/Km2 , considerada baixa. No entanto, 

considerando apenas a área urbanizada, esse número sobe para 1.209 hab/Km2 . Nesse 

aspecto, levando-se em conta que essa população é acrescida por um contingente 

populacional flutuante, por volta de 150.000 pessoas/mês, (Estimativa realizada pela 

Agência Goiana de Turismo – AGETUR, para o ano de 2000) considerando o afluxo de 

pessoas durante o carnaval, férias, Semana Santa e feriados prolongados, tem-se uma 

densidade demográfica de 2.051 hab./Km2 , números comparáveis a algumas cidades e 

até capitais brasileiras, como Belo Horizonte, onde não passam de 2.000 hab./Km2 , e 

Curitiba, com 2.500 hab./Km2 . O Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,802, seu  

PIB de cerca de R$ 387.929.846,00, e PIB per capita de cerca de R$ 6.480,19, segundo  

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE- de 2003.  

O desenvolvimento turístico–econômico de Caldas Novas está associado, 

majoritariamente, à presença do aqüífero termal e estreitamente ligado com os recursos 

turísticos, naturais e culturais disponíveis. A localização geográfica, a facilidade dos 

acessos e a proximidade relativa de importantes centros urbanos, situam o município a 

uma distância favorável para captar um fluxo turístico quantitativamente significante. 

A cidade oferece, como atração, o Balneário Municipal, o Lago de Corumbá, o 

Lago de Pirapitinga, o Parque Ecológico Estadual da Serra de Caldas Novas, além de 

vários clubes e hotéis, grande parte deles com fontes de águas quentes. Tudo isso faz 

com que seja considerada um importante pólo turístico do  Estado de Goiás – Brasil.  
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Vista aérea de Clubes-hotéis, Caldas Novas(GO) – Brasil,2005. Autor: 

Ramos,D.S., (2005). 
 
Cabe aqui um breve esclarecimento sobre a origem das águas quentes. Essa 

explicação, sem dúvida, contribuirá para se entender melhor tanto a evolução da cidade 

quanto alguns problemas atuais, em uma amplitude mais abrangente. Isso porque, com o 

desenvolvimento urbano, intensificam-se os problemas gerados por questões como a 

impermeabilização do solo, aumento do volume de lixo, degradação ambiental, entre 

outros, que por sua vez afetam, direta ou indiretamente, o aqüífero termal. 

A região de Caldas Novas encontra-se entre os rios Corumbá e Piracanjuba, 

afluentes da margem direita do rio Paranaíba que fazem parte da Bacia Platina. Possui 

um clima tropical chuvoso, com a existência de duas estações bem definidas, uma 

chuvosa, com temperaturas mais elevadas, e outra seca, com temperaturas mais 

amenas. 

As águas termais de Caldas Novas e Rio Quente são águas de chuvas que 

penetram no solo e descem em profundidade de cerca de 1500 metros, através de 

grandes fraturamentos. No contato com as rochas, são mineralizadas e aquecidas, pelo 

fenômeno denominado gradiente geotérmico. O gradiente geotérmico significa dizer, 

simplificando, que, aproximadamente a cada 33 metros, rumo ao interior da Terra, há um 

aquecimento de 1 grau C. 

 

Um modelo de fluxo dessas águas foi idealizado por Tröger et al (1999, p.2). 

Nesse modelo esquemático do fluxo da água subterrânea (representada pelos segmentos 

de cor azul), temos dois grandes sistemas de circulação da água da chuva, que infiltra e 

abastece o aqüífero termal: 
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Caldas Novas : Modelo Esquemático do Fluxo de Água Subterrânea. 
Fonte: TRÖGER e t a l , 1999 , p .2 . 
 
 

O primeiro sistema de circulação, com recarga na Serra de Caldas, permite a 

descida de água em profundidades de até 1500 metros, atingindo cerca de 75°C. Essas 

águas sobem, após aquecidas, e constituem as águas da Pousada do Rio Quente 

(misturada com águas mais frias) e as águas dos poços profundos com maiores 

temperaturas de Caldas Novas (59°C). É denominado aqüífero Paranoá. 

O segundo sistema de circulação, com recarga em volta da Serra de Caldas e 

com cotas acima de 720 metros, originam a maior parte das águas de Caldas Novas (com 

temperatura em torno de 38 a 40°C). É denominado Aqüífero Araxá. 
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Segundo dados da Secretaria de Turismo (2007), a exploração do aqüífero 

termal, em Caldas Novas, é feita através de 149 poços, com temperaturas entre 27 a 

59°C. 

O nível dinâmico do aqüífero termal, que em 1979 encontrava-se na cota de 670 

metros, caiu para 618 metros, em 1996. Com o gerenciamento do aqüífero, onde várias 

medidas de controle de exploração foram tomadas, o nível chegou a recuperar 36 metros, 

atingindo a cota de 654 metros, em 1998, e permanecendo até os dias atuais com uma 

cota média de 644 metros. Essa análise mostra que o nível do aqüífero teve uma 

trajetória descendente de 1979 até 1995, quando foi registrado o nível mais baixo, desde 

então (COSTA e HAESBAERT, 2000). 

Tais informações geraram grandes discussões e indagações sobre a extinção 

das águas quentes, em Caldas Novas. Porém, nos anos posteriores, os níveis 

apresentados mostraram significativas melhoras, resultado de uma campanha para a 

população, orientando para o uso abusivo da água quente, e o mais importante, a medida 

de proibição de abertura de novos poços de água quente, pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), bem como o registro e regularização dos já existentes. 

Assim, pode-se perceber a importância de se conhecer, pelo menos 

minimamente, a origem das águas quentes, bem como está seu estágio de exploração, 

no sentido de um monitoramento desse importante recurso natural, para interpretarmos as 

ações ocorridas no município, levando em consideração esse aspecto essencial. 

A Serra de Caldas é de extrema importância para as águas termais, pois é 

naquele setor que se processa o maior volume de recarga das águas quentes, tanto do 

Aqüífero Paranoá, quanto do Aqüífero Araxá , razão que justifica todo o cuidado na 

abordagem do assunto e nas condições que possam interferir no seu equilíbrio natural. 

Por constituir uma reserva ambiental protegida, como Parque Estadual, a Serra de Caldas 

tem-se mantido incólume às investidas antrópicas, sendo apenas vitima periódica de 

queimadas acidentais ou criminosas.. 

                A partir de estudos realizados por Campos, Troger e Haesbaret (2005) foram 

propostas a seguintes medidas de preservação das águas termais:  

• Preservação ambiental da Serra de Caldas com o mínimo de uso e ocupação; 

• Estudos de química de rocha para a definição de regimes regionais e locais de 

fluxo hidrogeológico; 
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• Desenvolvimento de estudos geofísicos para determinação das espessuras dos 

solos para melhores conhecimentos dos mecanismos de recarga; 

• Realizar estudos e projetos visando à recarga artificial dos sistemas aqüíferos 

termais da região; 

• Restrição de autorizações de novas perfurações de poços tubulares profundos e a 

limitação do bombeamento dos poços existentes; 

            Obrigatoriamente, todas estas propostas tem de serem levadas em consideração, 

pelos administradores e sociedade em geral vindo ao encontro da necessidade de criar 

políticas de gestão sustentável das águas do Aqüífero Termal de Caldas Novas, 

considerando que o citado aqüífero que, apesar de caráter renovável, é limitado, 

vulnerável a resfriamento a ação antrópicas e, ainda não teve seu potencial devidamente 

avaliado. 

O município sobrevive, economicamente, da atividade turística, que depende da 

infiltração da água da chuva para renovação do manancial termal, principal produto que 

proporcionou o desenvolvimento dessa atividade. Dessa forma, manter esse patrimônio 

significa contribuir com a preservação deste recurso natural tão raro e com o 

desenvolvimento socioeconômico da cidade de Caldas Novas. 

 
 
3- Considerações finais: 
 

 É preciso refletir em profundidade sobre a idéia de que preservação ambiental e 
desenvolvimento econômico são incompatíveis. O simples crescimento econômico, 
limitado a si mesmo como fim último, este, sim, é incompatível com a consciência 
ecológica. Desenvolvimento e meio ambiente podem fundirem-se na busca e na 
realização de um do desenvolvimento com sustentabilidade, transformando-se em um 
processo que possa beneficiar parte significativa das populações e comunidades. A meta 
maior é a sustentabilidade; o desenvolvimento sustentável é tão-somente um processo 
para alcançá-la. Segundo YÁZIGI (1996, p. 136 )“ existe uma nesga no turismo, porque se 
trata de uma atividade que, se bem conduzida, poderá promover a paisagem, ao contrário 
de muitas outras ações do homem.” e também como descreve  Bertha Becker: 

 
 [...] o turismo pode se transformar num vetor de desenvolvimento, capaz de 
realizar a passagem para um modo de produzir sustentável, saindo daquela ótica 
do desenvolvimento rápido a qualquer preço. E também ser um vetor de 
desenvolvimento   dentro dos parâmetros do modo de produzir que considere a 
natureza; que poupa recursos.(BECKER,1996, p. 186) . 
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                Para preservar este raro recurso hídrico que é exclusivamente apropriado pelo 
os empreendimentos de lazer, torna-se  necessário desenvolver diretrizes para  uma 
gestão sustentável, sendo preciso a articulação e uma integração entre órgãos de 
gerenciamento, no caso do objeto desta discussão as águas hidrotermais de Caldas 
Novas que tem como órgão regulador oficial o DNPM( Departamento Nacional de 
Produção Mineral) e como propõe o Ministério do Meio ambiente com a criação do  
Programa de Política Setorial para Águas Subterrâneas em articulação com o 
Departamento Nacional de Produção Mineral e com a Política Nacional do Recursos 
Hídricos, , que objetiva a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas. Além da 
integração destes dois órgãos federais é necessário que  a sociedade civil organizada, os 
usuários e a administração pública municipal, se articulem para  pesquisarem suas  
potencialidades, bem como fiscalizarem e controlarem  o seu uso, e verificando  as 
conseqüências e os benefícios do turismo baseado na apropriação e exploração   deste 
recurso tão essencial  para a economia de Caldas Novas e que é um atributo que a 
natureza deixou no centro oeste do Brasil . 
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