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Resumo: Caldas Novas, município localizado no sudoeste do Estado de Goiás, tem uma economia 

comandada pelo turismo em balneários de águas termais. Seu subsolo comporta uma das mais 

importantes ocorrências de água termal do país. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar os 

problemas enfrentados pelo município com a exploração indiscriminada das águas termais e as 

ações tomadas pelo DNPM, enquanto gestor do patrimônio mineral brasileiro, e que propiciaram a 

reorganização do segmento, com a regularização das empresas exploradoras e o controle da vazão 

explorada, o que vem contribuindo para uma melhor gestão dos recursos hídricos subterrâneos. 

Resta, ainda, a necessidade de ações de continuidade com vistas a manter a exploração sustentável e 

a economia local. 

Palavras-chave: gestão, água termal 

THE IMPORTANCE OF INSTRUMENTS FOR MONITORING AND 

MANAGEMENT OF GROUNDWATER RESOURCES: THE CASE OF 

CALDAS NOVAS / GO 

Abstract: Caldas Novas, city located in the southwest of the State of Goiás, has an economy driven 

by tourism in hot springs spas. Subsoil holds one of the most important occurrences of thermal 

water in the country. This study aims to demonstrate the problems faced by the municipality with 

the indiscriminate exploitation of thermal waters and the actions taken by the DNPM as manager of 

Brazil's mineral wealth, which enabled the segment reorganization, with the regularization of 

exploration companies and control exploited flow, which has contributed to better management of 

groundwater resources. There remains also the need for further actions in order to maintain 

sustainable operation and local economy. 
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INTRODUÇÃO 

Os índios que habitavam o sudoeste goiano eram conhecidos como Guayases (Góiases), tribo 

tupi, sendo que os Guayases e os Guayanases foram os primeiros a conhecer os poderes terapêuticos 

das águas quentes. Segundo o Livro “Águas Quentes de Goiás” de Dr. Ruy Bueno Camargo, as 

águas termais de Lagoa de Pirapitinga e de Caldas Novas foram descobertas em 1545 por Sebastião 

Martinho, conforme arquivo da Biblioteca Pública de Sevilha, na Espanha. Porém, Portugal não 

reconhece esta bibliografia, e considera que as águas termais da região sul de Goiás são conhecidas 

em 1772. Segundo Campos et al. (1980), Bartolomeu Filho, em 1772, encontra as nascentes do 

ribeirão Água Quente e, posteriormente, Martinho Coelho da Siqueira inicia a extração de ouro na 

região e dá inicio ao processo de ocupação territorial. Martinho Coelho descobre as fontes termais, 

que ficaram conhecidas como Lagoa de Pirapitinga e, em seguida, as que receberam o nome de 

Caldas Novas, na margem direita do córrego de Caldas, em cujo curso encontra, também, ouro. Ele 

requer, então, sesmaria na região e constrói, na margem esquerda do referido córrego, uma 

propriedade a que denomina Fazenda das Caldas. Junto a ela formou-se a primeira povoação, 

constituída por garimpeiros, além de alguns enfermos, atraídos pelas águas termais. 

Posteriormente, em 1818, Auguste de Saint-Hilaire encontra e registra diversas fontes de 

águas termais, sendo atribuído a ele o primeiro registro de águas termais da região do Planalto 

Central (Almeida, 2011). No ano de 1850, surge outra povoação, na margem oposta ao riacho, e em 

terrenos onde se encontram as fontes de Caldas Novas, em virtude da construção, ali, da Igreja de 

Nossa Senhora do Desterro, então, Padroeira do lugar. Em 1888, é adotado o novo orago, o de 

Nossa Senhora das Dores de Caldas Novas.  

O autor também destaca que, em 1920, o Médico Orozimbo Correia Neto atribui benefícios 

medicinais às águas termais de Caldas Novas, classificando-as como oligominerais, indicadas para 

cura de varias doenças, contribuindo com o início do aporte de turistas e da ocupação territorial, e 

assim, a região passa a ser objeto de alusões quanto às qualidades terapêuticas dos mananciais 

hidrotermais. Por outro lado, o médico Italiano Vicenti Moretti Foggia, ao exaltar as propriedades 

curativas das águas de Caldas e Rio Quente, atrai portadores do mal de Hansen, que acaba afastando 

outros turistas da região por um longo período de tempo.  

A região das águas termais do sudeste do estado de Goiás comporta uma das maiores 

ocorrências de águas quentes sem vinculação com vulcanismo ou outro tipo de magmatismo 

(Campos et al. 2005). Além disso, a região possui vegetação típica do cerrado, e é cercada por áreas 

de depressões e de dobramentos antigos, apresentando grande variedade de paisagens atrativas, o 

que a torna polo turístico. 

De acordo com Peixoto Filho (2000), até a década de 1960, as estâncias hidrotermais de 

Caldas Novas, Lagoa de Pirapitinga e Rio Quente eram aproveitadas em razão de surgências 

naturais. Portanto, segundo o autor, no início da década de 70, iniciou-se a perfuração dos primeiros 

poços tubulares profundos, os quais se apresentavam jorrantes, com vazões e temperaturas elevadas. 

No início da década de 80, havia 72 poços cadastrados, e no início década de 90, já se totalizava 

210 poços. No final desta mesma década de 90, havia 411 poços cadastrados, no entanto, apenas 

141 destes eram poços termais regularizados ou com regularização em andamento. Entre os demais, 

155 poços foram construídos para abastecimento público de condomínios e residências, e outros 

115 poços eram poços abandonados, cimentados, aterrados, interditados ou secos. Atualmente são 
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95 poços monitorados mensalmente pela equipe de fiscalização do DNPM – Departamento 

Nacional de Produção Mineral, através de sua Superintendência no Estado de Goiás. 

O DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral - é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, sendo dotada de personalidade jurídica de direito 

público, autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Tem por finalidade promover o 

planejamento e o fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, e 

superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, 

controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma 

do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e 

a legislação que os complementa. 

Em vista da finalidade e competências instituídas pela Lei que o instituiu, o DNPM tem por 

obrigação regular as águas de Caldas Novas e Rio Quente no Estado de Goiás em razão de ter de 

controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma 

estabelecida pelo Código de Águas Minerais (Decreto nº 7841/1945) conforme estabelece seu art. 

23: “A fiscalização da exploração, em todos os seus aspectos, de águas minerais, termais, gasosas 

e potáveis de mesa, engarrafadas ou destinadas a fins balneários, será exercida pelo D.N.P.M., 

através do seu órgão técnico especializado”.  

As fontes de Caldas Novas e Rio Quente pertencem indistintamente às categorias termal e 

mineral, mencionadas acima, por possuírem elevada temperatura, cuja origem decorre de 

configuração geológica especial, distinta das águas comuns, e por historicamente terem sido 

utilizadas para tratamentos de saúde, não obstante hoje o turismo naquela região se desencadeie 

principalmente, em função da procura pelo lazer. Dessa forma, os balneários consolidados nas 

nascentes e poços de água quente de Caldas Novas e Rio Quente são alvo das ações regulatórias do 

DNPM. 

As atividades desenvolvidas pela Superintendência do DNPM/GO, considerando os 

problemas que vêm desafiando sua equipe técnica, ao longo de décadas, têm sido essencialmente 

relativos à regularização das áreas de lavra, à obtenção de dados confiáveis e suficientes para 

elucidação das questões geológicas envolvidas, à manutenção da exploração do recurso 

hidromineral em proporções econômicas e ecologicamente adequadas, ao curso das sanções legais 

aplicáveis para reprimir a prática abusiva e à normatização sensata e eficiente para alcançar o fim 

público ao qual se destina.  

Uma mostra da importância da atuação do DNPM em Caldas Novas e Rio Quente, é que em 

março de 1996, o DNPM estabeleceu a portaria nº 127, suspendendo por um ano a outorga de novos 

Alvarás de Pesquisa destinados ao aproveitamento de água mineral e/ou termal do aquífero de 

Caldas Novas e Rio Quente, numa superfície de 107.308 ha. Esta Portaria determinou o limite 

máximo de dois poços por título outorgado e a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros. 

Diversas outras portarias do Diretor-Geral do DNPM serviram para prorrogar a validade da portaria 

127. Atualmente (2015), a Portaria nº 49/2013 DNPM, de 5 de fevereiro de 2013, é a que prorroga 

por mais cinco anos o prazo de suspensão de outorga de Alvarás de Pesquisa no Aquífero de Caldas 

Novas e Rio Quente, no Estado de Goiás. 

Enquanto a proteção do Aquífero de Caldas e Rio Quente, através das sucessivas 

prorrogações de validade da Portaria 127 tem se mantido, a obtenção de dados, por meio de 
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monitoramento mensal, tem sido efetuada pela Superintendência do DNPM/GO, no decorrer de 

todos esses anos, munindo de informações confiáveis as equipes técnicas dos Órgãos Públicos 

reguladores e Entidades Privadas de interesse. A finalidade é assegurar que os balneários de água 

termal e toda a cidade de Caldas Novas e também Rio Quente tenham água em boa quantidade e em 

boa qualidade no presente e no futuro sem prejuízo do Aquífero. 

OBJETIVO 

Neste artigo trataremos do monitoramento realizado pela Superintendência do DNPM/GO, 

através do qual se verifica o resultado das medidas tomadas ou se preveem as medidas a serem 

tomadas para defesa do Aquífero Termal de Caldas Novas e Rio Quente contra a prática da 

exploração insustentável.  

METODOLOGIA 

O mapa hidrogeológico do Estado de Goiás e Distrito Federal (Almeida et al. 2006 apud 

Almeida, 2011) classifica os sistemas aquíferos da região em Sistema Aquífero Freático II, Sistema 

Aquífero Araxá e Sistema Aquífero Paranoá. Campos et al. (2009, apud Almeida, 2011) descreve o 

aquífero freático como Sistema Aquífero Intergranular, sendo que estes conceitos vigoram até hoje. 

Na figura abaixo é apresentado o modelo hidrogeológico para a região de Caldas Novas, conforme 

Almeida (2011). 

Figura 1 - Modelo hidrogeológico conceitual da região de Caldas Novas (Almeida, 2011). 

 

Os sistemas acima definidos possuem características específicas. O Sistema Aquífero 

Intergranular é o correspondente ao aquífero freático, com águas frias e pouco mineralizadas. O 

Sistema Aquífero Araxá, sotoposto, possui recarga devida a fluxos ascendentes de água termal, 

cujas águas possuem temperatura que variam de 33ºC a 47ºC. Já o Sistema Aquífero Paranoá está 
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associado a fluxos descendentes de água termal em profundidades superiores a 450 metros, cujas 

temperaturas variam entre 50ºC e 60ºC. 

Atualmente o DNPM monitora 95 (noventa e cinco) poços em funcionamento, havendo ainda 

46 poços cujos trâmites legais para sua autorização e posterior funcionamento ainda se encontram 

em curso na Autarquia. Os elementos coletados no monitoramento dos poços (volume de água 

consumido, temperatura e nível estático) permitem manter a exploração dentro dos limites 

aprovados, bem como possibilita identificar eventuais oscilações no comportamento do nível 

estático dos aquíferos Araxá e Paranoá para que medidas sejam tomadas conforme o 

enquadramento legal. Porém, como as medidas mensais são realizadas no início de cada mês, as 

medidas apuradas refletem o consumo do mês anterior. O volume de água consumido é auferido por 

meio dos hidrômetros obrigatoriamente instalados nos poços em produção. A temperatura é obtida 

por meio de termômetros digitais em equilíbrio térmico com a água na saída do poço. A medida de 

nível estático é obtida com o uso de medidores de nível de 100 m, graduados, e com sensores do 

tipo visual/sonoro. 

Diante da metodologia de controle adotada, o DNPM busca garantir que as concessionárias 

explorem um volume de água tal que obedeça à vazão máxima estipulada pelos documentos 

técnicos constantes dos respectivos processos administrativos minerários em tramitação na 

Autarquia. Todas as aprovações de vazões do DNPM para os poços termais de Caldas Novas foram 

baseadas no regime de bombeamento de 14 h/dia e recuperação de 10 h/dia, seguindo a 

recomendação feita por Campos & Costa (1980, apud Peixoto Filho, 2000), sendo que a vazão 

média aprovada é de 20,2 m³/h/poço, totalizando 9.198.000 m³/ano (Andrade & Almeida, 2011). 

RESULTADOS  

Consideraremos, para efeito deste trabalho, as medições realizadas no período 2005-2014 

pelas equipes técnicas do DNPM, uma vez que dados anteriores já foram exaustivamente analisados 

por Almeida (2011), Andrade e Almeida (2011), Peixoto Filho (2000), Campos et al. (2005) e 

Campos e Almeida (2012). 

Tabela 1- Consumo anual dos empreendimentos. 

Ano Total (m³) Média mensal (m³) Vazão média por poço (m³/h) 

2005 6.168.179 514.015 12,88 

2006 6.209.336 517.445 13,25 

2007 6.141.980 511.832 13,54 

2008 6.496.977 541.415 14,17 

2009 6.841.627 570.136 14,60 

2010 7.055.200 587.933 15,55 

2011 6.967.977 580.665 15,19 

2012 7.245.170 603.764 15,29 

2013 7.071.189 589.266 14,77 

2014 7.138.505 594.875 14,91 
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Os dados acima mostram que vem ocorrendo um aumento gradativo do consumo de água 

termal pelos empreendimentos autorizados pelo DNPM. Isto é explicado em parte pelo aumento do 

turismo local, o que vem gerando a necessidade de ampliação de empreendimentos ou mesmo 

criação de outros novos. 

Apesar do expressivo volume de água termal explorado pelos poços, o consumo médio por 

poço encontra-se ainda abaixo dos limites aprovados pelo DNPM, mas em uma curva ascendente. 

Em 2014, por exemplo, o consumo médio por poço ficou em 14,91 m³/h, ou seja, 74% do 

permitido. 

Gráfico 1- Evolução do consumo total de água. 

 

Pelo gráfico acima se denota também uma forte ascendente de consumo entre os anos de 2007 

a 2010, mantendo após certa estabilidade motivada pela necessidade de manter o consumo dos 

poços termais dentro das vazões aprovadas pelo DNPM. Isto significa que o aumento de consumo 

ocorreu dentro dos limites autorizados e que não prevemos uma ampliação futura do volume total 

consumido pelos poços em funcionamento. 

Campos e Almeida (2012) estimaram as reservas renováveis e permanentes para os Sistemas 

Aquíferos Araxá e Paranoá, considerando as áreas de recarga de cada sistema e a pluviosidade 

média para a região, chegando aos seguintes valores: Sistema Aquífero Araxá: Reserva renovável 

de 2,25 x 10
6
 m³/ano e permanente de 4,5 x 10

7
 m³. Sistema Aquífero Paranoá: Reserva renovável 

de 9,0 x 10
6
 m³/ano e permanente de 1,8 x 10

8
 m³. Diante destes valores percebe-se que a vazão 

total explorada pelos poços autorizados pelo DNPM ainda está abaixo do limite das reservas 

renováveis (somando-se as reservas renováveis dos Sistemas Aquíferos Araxá e Paranoá), mas cabe 

um estudo mais detalhado a fim de melhor distribuir os poços sem que haja uma migração maciça 

para os poços mais profundos através da substituição de poços aprovados existentes com objetivo 

de explorar o Aquífero Paranoá, de temperaturas maiores, e de maneira a permitir o gerenciamento 

dos recursos hídricos subterrâneos. 

Outro elemento levantado na atividade de monitoramento realizada pelo DNPM é o nível 

estático do aquífero, medida esta realizada após período de descanso de 10 horas dos poços, com 

todas as bombas desligadas. Isto reflete o comportamento dos aquíferos termais (Sistema Aquífero 
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Araxá e Sistema Aquífero Paranoá) diante do volume explorado face à capacidade de recarga dos 

mesmos. 

 

Gráfico 2 - Nível estático dos aquíferos (média anual, período 2007-2014). 

 

Comparando o gráfico acima com o Gráfico 1 percebe-se que há uma relação direta entre o 

aumento de consumo e a variação dos níveis estáticos dos aquíferos termais mencionados. Contudo 

percebe-se que com a estabilização do consumo, a partir de 2011, houve uma pequena recuperação 

do nível estático. Entendemos, porém, que há outras variáveis importantes que influenciam no 

comportamento do nível estático dos Aquíferos, como exploração para abastecimento público, 

variação da precipitação pluviométrica no período, redução das áreas de recarga devido à expansão 

urbana (Almeida, 2011), dentre outras, as quais devem ser avaliadas com o objetivo de tomada de 

decisões quanto às explorações futuras, principalmente com a definição do nível estático mínimo a 

ser adotado visando à preservação do sistema termal como um todo. 

CONCLUSÕES 

O quadro de declínio dos níveis potenciométricos dos aquíferos deve ser atribuído não apenas 

ao bombeamento excessivo, mas também à ocupação e impermeabilização do solo no perímetro 

urbano da cidade de Caldas Novas, a qual limita a recarga natural do Sistema Aquífero Araxá, 

(Almeida, 2011), e também à exploração do lençol freático com vistas ao abastecimento público. 

Nesta última compete aos órgãos de controle municipal, estadual e federal buscar alternativas locais 

para garantir o suprimento de água para o município.  

A existência de 46 poços que ainda poderão entrar em funcionamento, o que corresponde a 

48% do total dos poços atualmente em funcionamento ensejará na adoção de medidas setoriais por 

parte do DNPM que objetivem regular as vazões dos poços autorizados objetivando a manutenção 

dos níveis freáticos dos aquíferos termais Araxá e Paranoá. 

As medidas tomadas pelo DNPM visando à preservação do aquífero termal de Caldas Novas, 

como o bloqueio para outorga de novos títulos (Portaria DNPM 127/1996, mantida em vigor por 

sucessivas prorrogações, a última dada pela Portaria do Diretor-Geral do DNPM nº 49/2013, válida 

por mais cinco anos) e o monitoramento mensal dos poços autorizados vêm se mostrando eficientes 
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no sentido da preservação e exploração sustentável. Tais medidas, no entender dos autores, devem 

ser mantidas para que a exploração da água termal se mantenha em níveis controlados. 

Essas medidas de gestão poderão garantir a sustentabilidade do imenso potencial hídrico 

subterrâneo que ocorre na região de Caldas Novas e Rio Quente. Propõe-se que o modelo de 

monitoramento aplicado pelo DNPM seja usado como exemplo aos órgãos gestores de recursos 

hídricos, com extensão das ações para as regiões brasileiras onde ocorre explotação descontrolada 

dos recursos hídricos subterrâneos. O monitoramento contínuo das vazões e níveis potenciométricos 

dos aquíferos é de fundamental importância para que o controle e ações corretivas sejam 

adequadamente dimensionados e aplicados. 
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