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RESUMO 
 

 

 

 
 

Os problemas da escassez de água vêm sendo enfrentados por vários países do mundo, 

em decorrência do aumento populacional e do seu consumo, que vem contribuindo para 

a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. Nesse contexto, o caso se agrava 

ainda mais em cidades turísticas, onde o dimensionamento restrito das estações de 

tratamento não suprem a demanda em épocas de temporada, sem falar na ideia onde 

muitos acreditam que em cidades balneárias há abundância hídrica. A reutilizar das águas 

de piscinas poderá ser um mecanismo para reduzir os impactos ambientes de clubes 

aquáticos. Nesse sentido, no presente trabalho objetivou-se realizar o reaproveitamento 

das águas balneárias utilizadas em piscinas no município de Caldas Novas – GO, bem 

como, suprir a demanda pelo abastecimento de água municipal pela população local, 

acarretando em benefícios ambientais e financeiros. O município de Caldas Novas - GO 

tem uma peculiaridade em relação à demanda por água, sendo que sua base econômica 

está diretamente relaciona a esse recurso natural.. Assim, existem estruturas em pleno 

funcionamento que captam água de poços tubulares profundos para abastecer as piscinas 

dos balneários e serem usadas apenas algumas horas do dia, sendo seu descarte rotineiro. 

Desse modo, reutilizar essa água poderá ser uma prática economicamente interessante e 

ambientalmente sustentável. Com o desenvolvimento deste trabalho, o ribeirão que capta 

essa água teria um tempo a mais de “revitalização”, visto que tem passado por períodos 

de irregularidades na vazão e não tem conseguido suprir a demanda hídrica. Ainda, se 

ambos os sistemas de captação estiverem disponíveis, o município terá reserva hídrica, o 

que nos patamares atuais sobre conservação e uso da água, poderá ser uma política 

exemplar. 

 
Palavras-chave: Reúso da água; Água termal; Balneário Caldas Novas; Águas 

residuárias. 



ABSTRACT 
 

 

 

 
 

The problems of water scarcity have been faced by several countries in the world, due to 

the increase in population and their consumption, which has contributed to the reduction 

of the availability of water resources. In this context, the case is further aggravated in 

tourist cities, where the restricted design of treatment plants does not supply demand 

during the season, not to mention the idea where many people believe that in spa towns 

there is plenty of water. Reusing pool water may be a mechanism to reduce the 

environmental impacts of aquatic clubs. In this sense, the objective of this work was to 

reuse the bathing water used in swimming pools in the municipality of Caldas Novas - 

GO, as well as supply the demand for municipal water supply by the local population, 

resulting in environmental and financial benefits. The city of Caldas Novas - GO has a 

peculiarity in relation to the demand for water. Its economic base is directly related to this 

natural resource. Thus, there are structures in full operation that capture water from deep 

tubular wells to supply the pools of the bathhouses and be used only a few hours of the 

day, and are routinely discarded. In this way, reusing this water can be an economically 

interesting and environmentally sustainable practice. With the development of this work, 

the creek that captures this water would have more time of "revitalization", since it has 

gone through periods of irregularities in the flow and has not been able to supply the water 

demand. Still, if both catchment systems are available, the city will have a water reserve, 

which at current levels on water conservation and use may be an exemplary policy. 

 

Keywords: water reuse, thermal water, Caldas Novas spa, wastewater. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
1.1 Problema 

 
 

Os problemas da escassez da água são enfrentados por países de todo o mundo em 

decorrência do aumento no consumo de água que vem contribuindo para a diminuição da 

disponibilidade dos recursos hídricos. Nesse sentido, o aumento do consumo pode ser 

maior do que reposição que acontece naturalmente, ainda que haja uma capacidade de 

renovação cíclica da água. Soma-se a esse fator, o crescimento desordenado das cidades, 

a poluição dos recursos hídricos, a  industrialização que demanda esse recurso para 

operar, bem como contribuir para poluí-lo com lançamento de efluentes sem tratamento, 

entre outros fatores que geram aumento na demanda pela água. 

A escassez de água pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles: climatológico, 

como em regiões áridas do país; desperdício em todas as escalas, desde o uso doméstico 

até a escolha do tipo de irrigação em grandes propriedades; contaminação; captações 

irregulares, entre outros. 

Buscar soluções para cooperam com o abastecimento torna-se uma tarefa 

complexa, não só pela origem da escassez, mas pela cultura instalada, de que somos um 

país com abundância hídrica, logo, não há motivos para restrições. Nesse contexto, o caso 

se agrava em cidades turísticas, onde o dimensionamento restrito das estações de 

tratamento não supre a demanda por água em épocas de temporada de férias e datas 

comemorativas ao longo do ano. 

Nas cidades com população flutuante, que neste caso é representada pelos turistas 

que se estabelecem por apenas um período nas mesmas, observa-se a sazonalidade, onde 

o período de seca tem picos coincidentes, com época de férias escolares, em que milhares 

de famílias aproveitam para visitar cidades turísticas, agravando o quadro deficitário dos 

recursos hídricos locais em época de estiagem 

 

 
 

1.2 Justificativa 

 
 

A busca por medidas que mitiguem ou mesmo minimize o problema da falta de 

água é um desafio na sociedade atual. Desse modo, reutilizar as águas que tenham 

potencial para isso poderá ser uma solução de imediato. 

A forma mais simples de aproveitamento de água é captar e armazenar a água da 

chuva, evitando assim, o uso de água tratada e comprada, para finalidades não vitais. Com 
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isso, reduz o consumo de água da rede pública e o seu custo pelo uso, como em descarga, 

irrigação de jardins, lavagem de pisos, roupas, louças, etc.; 

Outro exemplo é o reaproveitamento de água de piscina, evitando seu desperdício 

e lançamento imediatamente após seu uso, podendo ser reutilizada para diversos fins. 

Logo, pode ser tratada e reaproveitada na preparação de alimentos para consumo humano 

ou até mesmo ingerida após tratamento que a torne potável. 

Projetos de reaproveitamento de água acarreta benefícios ambientais e financeiros, 

pois substitui volumes de água potável onde esta não é necessária. Em uma visão macro, 

resulta em preservação dos mananciais, por diminuir a quantidade de água captada, além 

de reduzir o consumo de energia elétrica no tratamento da água e do esgoto 

(GONÇALVES; ABDULNOUR; PHILIPPI, 2006). 

 
1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

 
 

Realizar o reaproveitamento das águas balneárias utilizadas em piscinas no 

município de Caldas Novas – GO, bem como, contribuir para atender a demanda pelo 

abastecimento de água municipal pela população local. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Preservar e contribuir com a fonte principal de captação de água no município 

de Calda Novas/GO; 

 Manter os ecossistemas e o uso sustentável da água no município; 

 Aumentar a oferta de água em períodos de escassez; 
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1.4 Metodologia 

 

 
Para intervir com medidas apropriadas de reúso da água para abastecimento 

público, faz-se a necessária implantação de sistemas específicos. Deve-se ter canalizações 

que captam a água disponibilizada. Em seguida, essa água deve ser armazenada em local 

específico e encaminhada para a Estação de Tratamento de Água para posteriormente ser 

distribuída à população. 

No âmbito municipal, reutilizar a água de piscinas de uma cidade Balneária para 

abastecimento público requer uma série de etapas, descritas a seguir: 

Inicialmente, é de suma importância a abertura de diálogo com os governantes do 

município para que compreendam a importância do reuso dos recursos hídricos, 

principalmente em períodos de escassez. 

Na sequência, esse diálogo deve ser aberto ao setor hoteleiro, os quais detém o 

recurso de interesse. Mediante a esta questão, espera-se que seja disponibilizado todo o 

excedente de recursos hídricos, visto que é sabido que uma parcela da água residuária já 

faz parte de políticas de reuso em alguns empreendimentos. Ambas as partes de acordo 

com o projeto, deve-se propor, caso se faça necessário, uma audiência pública sobre o 

tema. 

Vale ressaltar que, para as fases iniciais de diálogo com as partes envolvidas, serão 

feitas análises de água para fins de comparação e esclarecimentos quanto a qualidade da 

água para a sociedade. Serão coletadas amostras na fonte atual de captação e após seu 

tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA). O mesmo será feito com amostras 

oriunda das piscinas de água termal, que passará por um tratamento piloto em laboratório, 

idêntico ao que ocorre na ETA. As amostras serão comparadas e apresentadas seus 

resultados nas audiências públicas. Se for possível, serão feitas análises físico químicas e 

microbiológicas das águas para enfatizar o quanto a água termal pode ter maior qualidade 

que a consumida hoje, mesmo sendo de reuso. 

Cumpridos os trâmites burocráticos sociais, iniciar-se-á a fase prática. Será 

necessário fazer um mapeamento dos clubes interessados em colaborar com o projeto, 

levantando dados acerca do volume de água disponível em cada, frequência e horário de 

descarte, bem como sua localização. Para o mapeamento e posicionamento da  localização 

dos clubes será utilizado dispositivo móvel que capta sinal de satélites, popularmente 

conhecido como GPS (Global Position System). Visitando cada clube serão coletadas 

informações acerca do volume de água exato que será disponibilizado diariamente e assim 

será possível dimensionar o reservatório que fará a regulagem da vazão de entrada na 

ETA (Estação de Tratamento de Água). 
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Será necessário identificar uma área, que esteja entre a região de maior 

concentração de clubes que usam água termal para a construção do reservatório. Espera-

se que essa área seja disponibilizada pela prefeitura, visto que existem áreas públicas na 

região de interesse. Assim, haveria menos ônus para implementação do projeto. 

Com o levantamento dos dados, será montado um dossiê sobre os clubes 

integrantes e comprometidos com a gestão pública dos recursos hídricos e abastecimento 

público municipal, bem como será possível iniciar os trabalhos para montar o Termo de 

Referência para contratação de uma empresa especializada na área que fará as obras 

necessárias. 

É possível que a empresa vencedora da concorrência não oferte os serviços de 

apoio à finalidade do projeto, assim, será permitido subcontratações. É o caso, por 

exemplo, dos levantamentos topográficos necessários para elaborar dos projetos 

executivos. 

Encerrada a fase de licitação e contratada a empresa vencedora, será dado início 

às obras de implantação do projeto. As canalizações necessárias serão instaladas e o 

reservatório construído. 

A fase de implantação será acompanhada pelo proponente do projeto junto a 

equipe formada por profissionais das Secretarias Municipal e pelo Departamento de Água 

e Esgoto do Município, que será o fiel depositário do sistema que dará o aval nas 

estruturas implantadas. 
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2 REFERECIAL TEÓRICO 

 

 

 
2.1 Gestão dos Recursos Hídricos: Legislações brasileiras 

 
 

De acordo com Melo, Maracajá e Dantas Neto (2012, p.1): 

 
A evolução legal da proteção aos recursos naturais no Brasil, em particular dos 

recursos hídricos, podem ser divididas em momentos distintos que vão desde 

a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, até a fase atual da gestão, 

quando ainda tenta-se implementar de forma satisfatória a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, consagrada na Lei 9.433/97. 

 

Farias (2009, apud LIMA, 2015, p. 9), sugere a divisão dessa história em três fases 

distintas, mesmo sabendo que não há uma data ou limite cronológico que possa ditar o 

início ou o término de cada fase. São elas: fase fragmentária, fase setorial, fase holística. 

A primeira fase que vai do descobrimento do Brasil até 1930, não havia qualquer 

preocupação ou interesse com o meio ambiente, exceto pela proteção a alguns recursos 

naturais, dentre os quais não se incluía a proteção à água (MELO; MARACAJÁ; 

DANTAS NETO, 2012). Segundo Farias (2009), as normas jurídicas vigentes tinham o 

único objetivo de assegurar a preservação dos recursos que tinham valor econômico de 

interesse para a expansão ultramarina, a exemplo do pau-brasil e outras riquezas 

florestais. 

A segunda se destaca pelo início do controle legal das atividades exploratórias, 

mas ainda sem qualquer intuito preservacionista (MELO; MARACAJÁ; DANTAS 

NETO, 2012). Nesse sentido, Lima (2015) afirmou que essa fase inicia-se com o Código 

das Águas em 10 de julho de 1934 e com a Constituição Federal de 16 de julho de 1934. 

Assim, compete à União legislar sobre bens de domínio federal, como por exemplo, os 

minérios, o subsolo, a energia hidrelétrica, as florestas e as águas. 

 
Com o olhar voltado para a história das águas no Brasil, podemos considerar 

que o Código de Águas Brasileiro, criado com a finalidade de estabelecer o 

regime jurídico das águas no Brasil, dispõe sobre sua classificação e utilização, 

bem como sobre o aproveitamento do potencial hidráulico, fixando as 

respectivas limitações administrativas de interesse público. Segundo o Código 

aprovado em 1934, as águas brasileiras são definidas como águas públicas, que 

podem ser de uso comum ou dominicais  (CETESB, 2015, p. 1). 
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O Código de Águas também dispunha sobre águas subterrâneas, mas, 

posteriormente, essa matéria ficou disciplinada no Código de Mineração (Decreto de Lei 

227/67) que classificou as águas subterrâneas como jazida mineraria e determinou que 

seriam regidas por lei especial (MELO; MARACAJÁ; DANTAS NETO, 2012) 

Sobre a terceira fase aqui tratada (holística), rompe com o pensamento de proteção 

isolada de alguns recursos naturais, com vista a sua exploração econômica (Fase 

Fragmentária) e constrói a noção de um verdadeiro sistema de proteção ecológica 

(CAVALCANTI; CAVALCANTI, 2016) 

Borges (2014) relatou que o advento da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, trouxe consigo o início do 

pensamento holístico em relação à proteção ambiental no Brasil. 

De acordo com Benjamin (1999, apud CAVALCANTI; CAVALCANTI, 2016), 

só com a Lei nº. 6.938/81 é que verdadeiramente começa a proteção ambiental no Brasil, 

indo o legislador além da tutela dispersa, que caracterizava o modelo fragmentário até 

então vigente, ou seja, assegura-se o todo a partir das partes. 

Melo, Maracajá e Dantas Neto (2012, p. 3) relatou que: 

 
O órgão superior desse Sistema é o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, ao qual compete, entre outras atribuições, estabelecer normas, 

critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 

ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente 

os hídricos. No exercício de sua competência, o CONAMA editou a Resolução 

020, de 18/06/1986, que inaugurou, no âmbito nacional, a gestão da qualidade 

das águas. 

 

Segundo Borges (2014, p. 7): 

 

A Lei Federal nº 9.433/97 trouxe importantes contribuições para o 

aproveitamento dos recursos hídricos, adequando a legislação aos conceitos de 

desenvolvimento sustentável. Para tanto, instituiu a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos e o seu gerenciamento, bem como, regulamentou o inciso 

XIX do art. 21 da CF/88 e normatizou a utilização dos recursos hídricos. 

 

Borges (2014, p. 7), ainda conclui que: 

 

Num primeiro momento, verificou-se a exploração desregrada que o país 

sofreu, no qual a proteção jurídica às águas nacionais foi praticamente 

inexistente, passando por uma evolução que se iniciou no período 

republicano e, especialmente, após a edição das Constituições Republicanas. 

Destacou-se que, apesar da lenta evolução das normas, hoje o país possui 

diplomas legais específicos que cuidam da proteção aos recursos hídricos 

brasileiros. 
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2.2 Estação de tratamento de água no Brasil 

 

 
O primeiro registro de saneamento no Brasil ocorreu em 1561, quando o fundador 

da cidade do Rio de Janeiro,Estácio de Sá,  mandou escavar o primeiro poço para 

abastecer o Rio de Janeiro (BARROS, 2018). Os dias de hoje, o saneamento básico no 

Brasil é um direito assegurado pela Constituição e pela Lei nº. 11.445/2007 (BRASIL, 

2007). 

O Ministério da Saúde é o órgão responsável por definir quais são as 

características adequadas para que a água possa ser consumida pelos seres humanos, sem 

causar danos à saúde. (CESAN, 2013). 

As águas residuárias, sejam elas de natureza doméstica, industrial ou águas de 

infiltração, merecem a igual preocupação ambiental com relação ao tratamento a ser 

adotado, antes de serem dispostas no meio ambiente (IFCE, 2017). 

Segundo a portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, água potável é a água 

que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos 

à saúde, tais como: ausente em 100ml de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes; 

turbidez com 0,5uT em 95% das amostras, entre outros (BRASIL, 2011). 

De acordo com Francisco, Pohlmann e Ferreira (2011), o processo de tratamento 

de água é requerido para muitas atividades econômicas, como também, para tarefas do 

cotidiano. Assim, a água que será consumida deve passar pelo processo de tratamento. 

O Atlas de Saneamento do IBGE (2011) mostrou que 55,2% dos municípios 

brasileiros possuíam rede de esgoto, sendo que o município de Caldas Novas, segundo 

dados do Departamento de Água e Esgoto municipal, a cobertura chega a 52% da 

população, ou seja, entorno de 40 mil habitantes QUAL O TOTAL DE HABITANTES?. 

Hoje, em Caldas Novas, de acordo com o Engenheiro Vilmar Mendonça da Silva, 

responsável pelo gerenciamento da Estação de Tratamento de Água (ETA), o processo de 

tratamento passa pelas seguintes etapas: Captação (Gradeamento e Desarenação), 

Aplicação de Coagulantes, Floculação, Decantação, Filtração e Fluoretação. 

Segundo Abreu (2017, p. 1), 

 
 

A água bruta é captada de mananciais, reservatórios hídricos utilizados para o 

abastecimento de água, passa por um gradeamento (sistema de grades) que 

impede a entrada de elementos grosseiros contidos na água, como folhas, 

galhos e troncos, por exemplo, na ETA. Daí a água segue para a desarenação, 

onde ocorre a remoção de areia por sedimentação, otimizando o processo de 
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pré-tratamento da água, só então a ela é bombeada para a estação de 

tratamento. 

 

Na sequência, a primeira etapa é a Coagulação, que segundo CESAN (2013), é 

aplicado Sulfato de Alumínio ou o Cloreto de Polialumínio (PAC) com o objetivo de 

aglomerar as partículas para que, aderindo umas às outras, formem flocos. 

A segunda etapa é a Floculação que se dá em tanques de concreto com água em 

movimento, onde as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores (BRANDÃO, 

2011). 

A água segue então para etapa de Decantação que, de acordo com COMUSA 

(2017, p. 3): 

É onde ocorre a separação (física) das partículas suspensas mais pesadas 

formadas durante a floculação (flocos) no meio líquido, as quais pela força da 

gravidade apresentam um movimento descendente, depositando-se no fundo 

dos tanques decantadores formando uma massa sólida denominada lodo. 

 

A última etapa é a Filtração, que é definida por Brandão (2011) como a etapa em 

que a água passa por filtros de carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. Nesta etapa, 

as impurezas de tamanhos pequenos ficam retidas no filtro. 

 
Já na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o processo ocorre da seguinte 

forma: Coleta (Gradeamento e Limpeza Manual), Gradeamento Mecanizado (Step 

Screen), Caixa Desarenadora (Air Lift), Tela de Aço para reter sólidos, Caixa para 

retenção de gordura, Reator UASB, Lagoa de Estabilização (Facultativa e de Maturação). 

A origem da água poluída se dá através da rede de esgoto proveniente de 

residências, comércios e indústrias (ALVES, 2018). 

Na fase inicial, o gradeamento é realizado por grades metálicas que funcionam 

como uma barreira para os sólidos. Eles acabam sendo detidos, retirando os sólidos de 

maiores dimensões (EOS, 2018). Em seguida, passa para a fase de desarenação, aonde a 

areia em suspensão no esgoto vai para o fundo do tanque, enquanto os materiais orgânicos 

ficam nas camadas superiores (TERA AMBIENTAL, 2018). 

Partindo para a etapa de tratamento em reatores, a água poluída passa por um 

reator fechado, onde ocorre a decomposição dos dejetos pelas bactérias anaeróbicas 

presentes em um lodo. A despoluição da água nesta etapa é de 65% a 75% (ALVES, 

2018). 
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De acordo com Mendonça (2018), após passar pelo reator, o esgoto vai para as 

Lagoas de Estabilização e Maturação em série que tem três objetivos: remover das águas 

residuárias a matéria orgânica que ocasiona a contaminação, eliminar os micro- 

organismos patogênicos que representam grave perigo para a saúde, e utilizar seu efluente 

para reúso, como na agricultura, por exemplo. 

 

 
 

2.3 Impactos ambientais das águas utilizadas nas piscinas de balneários 

 

 

 
De acordo com Firmino (2018), muito se fala sobre turismo, sob os aspectos 

positivos, mas as ações efetivas são restritas diante dos impactos da atividade e das 

oportunidades de ações sustentáveis. O mesmo autor ainda afirmou que muitos destinos 

turísticos foram e serão desgastados, devido à falta de planejamento e conscientização de 

seus visitantes. 

Para Vollet (2006), a estreita relação entre os projetos turísticos e a qualidade do 

meio ambiente faz com que os impactos ambientais negativos destes empreendimentos 

causem a degradação dos mesmos ambientes, dos quais depende o êxito dos projetos, 

reduzindo seus benefícios. 

Os danos ambientais provocados pelo desenvolvimento descontrolado do turismo 

podem causar poluição, degradação da paisagem, destruição da fauna e da flora, entre 

outros. Nesse sentido, “a poluição dos recursos hídricos resulta na redução drástica de 

atividades de recreação e lazer e deflagra o afastamento de turistas” (ANA, 2005 apud 

BERTO, 2013, p.7). 

A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação tem sido crescente ao 

longo dos últimos anos, devido, especialmente, “a busca pelo desenvolvimento de 

atividades em contato com o meio natural, em contraposição a vida moderna dos grandes 

centros urbanos” (SANTOS, 2004 apud LOPES, 2007, p. 1). 

As diretrizes sobre a qualidade da água dos rios, lagoas e mares para atividades de 

contato primário com a água deve atender os padrões estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 274, de 29 de novembro de 2000 (BRASIL, 2000). 

A ausência de regulamentação específica para piscinas tem sido um dos grandes 

fatores para que a qualidade oferecida por este tipo de serviços não evolua da maneira 

mais desejada (GOMES, 2015). 



17 
 

 

 

O bom funcionamento de serviços de saúde, de hotelaria ou até de complexos de 

recreação aquática dependem muito do abastecimento de água, quer em quantidade quer 

em qualidade (GOMES, 2015). Uma falha no acesso à água potável pode comprometer a 

operação de certas atividades e o desenvolvimento financeiro das empresas, podendo 

colocá-las numa situação bastante vulnerável (UNEP-FI, 2005). 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 
O município de Caldas Novas  situa-se no sudeste do estado de Goiás à 152 Km 

da capital Goiânia, na mesorregião denominada Sul Goiano (Figura 1), abrangendo uma 

área de 1.589,518 Km2. Limita-se com os municípios de Rio Quente, Marzagão, Ipameri, 

Piracanjuba, Corumbaíba, Santa Cruz de Goiás e Pires do Rio. A população estimada é 

de 84.900 habitantes, com densidade demográfica de 53,41 hab/Km2 (IBGE, 2017). 

 
 

Figura 1: Mapa de localização do estado de Goiás, destacando o município de Caldas 

Novas. 
Fonte: http://www.caldas.com.br/fatos/fatos03.htm 

 

O município está inserido na microrregião denominada Meia Ponte, a 686m de 

altitude, apresentando um clima Tropical com temperatura média mensal superior a 18º e 

precipitação média mensal inferior a 60mm. O bioma típico da região é a savana ou 

cerrado. 

Segundo Corrêa (1995 apud Teixeira Neto, 1986), Bartolomeu Bueno da Silva, 

bandeirante, em suas andanças pelos sertões do sudeste de Goiás, à caça de ouro nos anos 

de 1722, se deparou com o córrego de águas cristalinas de temperatura elevada no sopé 

de uma serra (PESCaN – Parque Estadual da Serra de Caldas Novas), onde, no seu 

entorno, estão concentradas 18 nascentes de águas quentes, correntes e naturais que 

produzem até 5,2 milhões de litros por hora a 37,5º C. 

De acordo com Albuquerque (1998), depois de muitos anos de história que foi 

http://www.caldas.com.br/fatos/fatos03.htm
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marcado por ciclos de progresso e de estagnação, Caldas Novas tornou-se referência em 

turismo no Centro – Oeste. No entanto, esse progresso turístico não foi acompanhado na 

mesma proporção no planejamento urbano, infraestrutura, sustentabilidade, saúde e 

educação. Assim, a cidade superlotou, acarretando vários problemas sociais e ambientais, 

dente eles, a escassez de recursos hídricos para o abastecimento público. 

São bombeados diariamente de poços profundos, milhares de metros cúbicos de 

água termal para atender a demanda turística nas piscinas dos clubes. No entanto, somente 

uma pequena parcela dessa água é reutilizada para irrigar os jardins do empreendimento. 

De acordo com Morelli (2005), o crescente consumo de água tem feito do reuso 

planejado uma necessidade primordial, uma vez que, essa prática aplicada ao 

abastecimento público, após devido tratamento, poderá ser uma estratégica inteligente 

para suprir a demanda em períodos menos críticos aliviar a captação no Ribeirão 

Pirapitinga. 
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4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

 
4.1 Identificação do Problema 

 
 

Desde a década de 80, devido à disseminação mais rápida das informações 

medicinais e de lazer sobre as águas termais, houve um aquecimento da economia do 

município em torno desse nicho de mercado e, com isso, o aumento do turismo, população 

flutuante e fixa, oriunda das mais diversas regiões do país em busca de oportunidade. 

O crescimento foi acelerado e desordenado, visto que o planejamento e 

fiscalização urbanos não acompanharam o mesmo ritmo, como por exemplo: o 

dimensionamento das Estações de Tratamento de Água e de Esgoto do município, que 

foram projetadas para atender 70 mil habitantes. No entanto, atualmente, a população 

estimada pelo IBGE é de 84.900 pessoas, sendo que o último dado oficial foi do censo foi 

em 2010, que contou 70.473 pessoas. Ou seja, o déficit no abastecimento público é efetivo 

há, pelo menos, 8 anos. Diante do cenário, existem hoje, seis poços que contribuem com 

o abastecimento público no período de estiagem. 

Além dos números básicos sobre o abastecimento, há ainda as questões climáticas 

naturais da região. Caldas Novas está localizada no Centro – Oeste do país, onde o clima 

é tropical semiúmido, verões são quentes e chuvosos (de outubro a março) e o inverno é 

frio e seco (de abril a setembro). Esse regime pluviométrico causa um período de estiagem 

longo durante o ano, ocasionando rebaixamento no nível do manancial de onde é feita a 

captação de água para consumo. 

A AMAT (Associação dos Mineradores de Água Termal), com sede em Caldas 

Novas – GO, conta com três estações pluviométricas na região, uma na cidade de Caldas 

Novas, uma no topo da Serra de Caldas Novas (1044m de altitude) e outra no município 

de Rio Quente (Figura 2). Os dados pluviométricos da estação localizada na Serra 

comprovam os períodos de seca, quando se tem o maior comprometimento no 

fornecimento de água (Quadro 1). As medições referentes aos anos de 2016 e 2017 

evidenciam um período bem marcado de estiagem entre maio e setembro. 
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Figura 2: Localização das Estações pluviométricas da Associação dos Mineradores de Água Termal 

(AMAT) 

Fonte: Associação dos Mineradores de Água Termal, 2018. 

 

Em coincidência com o período de seca na região, há o período de férias escolares 

e, portanto, época de temporada nas cidades turísticas de todo país, e em Caldas Novas 

não poderia ser diferente. A cidade tem sua população duplicada, por vezes, triplicada e 

o abastecimento insuficiente para atender a demanda. Inicia-se então, os cortes e/ou 

revezamentos no abastecimento da população fixa, visando atender os turistas. Por vezes 

algumas famílias que dependem de serviços prestados aos visitantes ficam sem 

abastecimento, prejudicando sua fonte de renda. Um exemplo são trabalhadores que 

fazem marmitas em suas casas/bairros residenciais e ficam sem água para desenvolver 

suas atividades. 

A captação de água para as piscinas é direto da natureza, sendo esta uma realidade 

legalizada há décadas. No entanto, essa água tem sido útil nas piscinas dos clubes apenas 

algumas horas do dia, enquanto está a elevadas temperaturas. Posteriormente, após o uso, 

a água passa por um sistema de tratamento simplificado e a maior parte é descartada em 

córregos que atravessam a cidade. Alguns clubes fazem o reuso de uma parte desta água 

em jardins, descargas e pias, porém, isso significa uma pequena porcentagem do volume 

envolvido. 

Em regiões com histórico de explotação contínua dos recursos hídricos 

subterrâneos, com crescente aumento populacional, demandando quantidades cada vez 

maiores de água, o cenário é problemático e a adoção de medidas que visem à preservação 

e uso sustentável dos recursos naturais é fundamental. 
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Quadro 1: Dados mensais climatológicos da estação pluviométricas localizada na Serra 

no município de Caldas Novas/GO no período de 2015 a 2017. 

 
 

Fonte: AMAT, 2018 

 

 

 
4.2 Justificativa 

 
 

O município de Caldas Novas tem uma peculiaridade em relação à demanda por 

água. Sua base econômica está diretamente relaciona a esse recurso natural. Sem as águas 

termais, os rumos econômicos do município, com certeza seriam outros. O 
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recurso usado nos clubes de água quente é extraído direto do aquífero profundo, 

denominado Paranoá através de poços tubulares. Já o abastecimento público é através da 

captação de água no Ribeirão Pirapitinga. 

De acordo com dados compilados fornecidos pela AMAT Caldas Novas, em um 

trimestre, no período entre outubro de 2017 a janeiro de 2018, verificou-se 98 poços em 

funcionamento, operando a uma vazão total de 1.978,668 m3/h, durante 14 horas por dia, 

que é o tempo permitido pela ANM (Agência Nacional de Mineração), são explotados 

27.701,352m3 de água todos os dias (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Análise de 98 Poços que abastecem o município de Caldas novas/GO, 

apresentando sua vazão, média diária por mês e por dia no período de outubro de 2017 a 

janeiro de 2018. 
POÇO 

N° 

VAZÃO 

(Ø) 

MÉDIA 

DIÁRIA 

(M.D.) 
(Ø/98) 

MÉDIA 

(HORA) 

(M.D./14) 

POÇO 

N° 

VAZÃO 

(Ø) 

MÉDIA 

DIÁRIA 

(M.D.) 
(Ø/98) 

MÉDIA 

(HORA) 

(M.D./14) 

400 19.540 199,39 14,24 437 26.649 271,93 19,42 

221 16.810 171,53 12,25 212 20.022 204,31 14,59 

26 16.360 166,94 11,92 151 30.469 310,91 22,21 

440 16.923 172,68 12,33 344 20.332 207,47 14,82 

399 23.508 239,88 17,13 333 19.962 203,69 14,55 

24 22.757 232,21 16,59 17 26.343 268,81 19,20 

22 1.301 13,28 0,95 18 25.773 262,99 18,78 

23 11.089 113,15 8,08 115 27.940 285,10 20,36 

1 16.218 165,49 11,82 415 38.187 389,66 27,83 

2 15.974 163,00 11,64 147 26.941 274,91 19,64 

443 3.632 37,06 2,65 156 19.711 201,13 14,37 

163 7.723 78,81 5,63 173 14.063 143,50 10,25 

20 18.087 184,56 13,18 281 7.946 81,08 5,79 

207 32.049 327,03 23,36 403 18.188 185,59 13,26 

428 13.813 140,95 10,07 175 17.784 181,47 12,96 

429 12.372 126,24 9,02 418 26.341 268,79 19,20 

427 24.207 247,01 17,64 416 15.751 160,72 11,48 

283 25.702 262,27 18,73 176 23.522 240,02 17,14 

345 8.480 86,53 6,18 398 25.295 258,11 18,44 

346 7.486 76,39 5,46 129 20.510 209,29 14,95 

121 22.471 229,30 16,38 38 1.784 18,20 1,30 

199 9.679 98,77 7,05 154 20.616 210,37 15,03 

433 29.341 299,40 21,39 206 18.674 190,55 13,61 

343 16.509 168,46 12,03 134 17.189 175,40 12,53 
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172 10.471 106,85 7,63 330 22.927 233,95 16,71 

401 69.213 706,26 50,45 101 1.210 12,35 0,88 

431 26.665 272,09 19,44 362 13.509 137,85 9,85 

36 22.582 230,43 16,46 45 13.695 139,74 9,98 

37 21.867 223,13 15,94 48 33.214 338,92 24,21 

30 15.974 163,00 11,64 49 46.977 479,36 34,24 

413 24.243 247,38 17,67 43 30.437 310,58 22,18 

208 40.246 410,67 29,33 152 20.148 205,59 14,69 

422 12.321 125,72 8,98 201 12.021 122,66 8,76 

323 18.257 186,30 13,31 202 23.631 241,13 17,22 

62 14.986 152,92 10,92 80 28.224 288,00 20,57 

414 25.685 262,09 18,72 144 30.634 312,59 22,33 

155 13.397 136,70 9,76 329 31.421 320,62 22,90 

286 31.349 319,89 22,85 197 27 0,28 0,02 

41 9.948 101,51 7,25 349 21.866 223,12 15,94 

42 14.763 150,64 10,76 81 15.133 154,42 11,03 

312 26.665 272,09 19,44 162 22.442 229,00 16,36 

412 14.726 150,27 10,73 331 22.057 225,07 16,08 

169 26.044 265,76 18,98 267 21.436 218,73 15,62 

262 21.663 221,05 15,79 438 12.119 123,66 8,83 

263 13.747 140,28 10,02 425 33.322 340,02 24,29 

434 12.485 127,40 9,10 122 5.179 52,85 3,77 

320 32.571 332,36 23,74 216 172 1,76 0,13 

336 23.931 244,19 17,44 324 28.321 288,99 20,64 

210 23.460 239,39 17,10 337 19.284 196,78 14,06 

TOTAL DE VAZÃO 1.978.688 

TOTAL MÉDIA DIÁRIA (m.d.) (Ø/98) 2.0190,69 

TOTAL MÉDIA (hora) (m.d./14) 1.442,19 

Fonte: AMAT, 2018 

 

 

Assim, existem estruturas em pleno funcionamento que captam água de poços 

tubulares profundos para abastecer as piscinas dos balneários de Caldas Novas/GO e 

serem usadas apenas algumas horas do dia, sendo seu descarte rotineiro. Desse modo, 

reutilizar essa água poderá ser uma prática economicamente interessante e 

ambientalmente sustentável. A captação no Ribeirão Pirapitinga, hoje é de 1.144,8 m3/h, 

ou seja, 27.475,2 m3 por dia. Se toda a água das piscinas for reaproveitada, esse número 

é reduzido quase 100%, visto que os poços estudados, bombeiam 27.701,352m3 por dia, 

ou ainda, seria possível dobrar a capacidade de abastecimento, sem considerar 
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os poços que permanecem de “stand by”. Nesse caso, a capacidade mais que dobraria. O 

Ribeirão teria tempo de “revitalização”, visto que tem passado por períodos de 

irregularidades na vazão e não tem conseguido suprir a demanda hídrica, ainda, se ambos 

os sistemas de captação estiverem disponíveis, o município terá reserva hídrica, o que nos 

patamares atuais sobre conservação e uso da água, poderá ser uma política exemplar. 

Em períodos de seca, que compreendem, em parte, períodos de temporada na 

cidade, as piscinas em sua totalidade, estão sempre cheias, e poderiam disponibilizar um 

volume de reserva diariamente para ser tratada na  ETA (Estação de Tratamento de Água) 

municipal e disponibilizada à população, evitando escassez e/ou captação excessiva do 

Ribeirão Pirapitinga. Os custos pelo uso da água poderiam diminuir para o consumidor 

final, pois o ponto de captação de água no Ribeirão é distante da ETA, ao contrário do 

que ocorre com a maioria das piscinas dos clubes, que, em geral, estão distribuídas, nos 

entornos da estação de tratamento. 

Nesse contexto, podemos ainda ressalvar as boas práticas de preservação 

ambiental. Repensar se é mesmo necessário captarmos, em primeiro lugar, água de um 

meio natural, enquanto há recurso já extraído sendo desperdiçado. Reaproveitar esse 

recurso mais de uma vez e quantas mais forem possíveis ao invés de descarta-lo após o 

primeiro uso. 

Não se pode deixar no tocante das consequências da escassez hídrica nos períodos 

de estiagem. Muitos residentes do município perfuram em suas casas mini poços para que 

detenham reserva. No entanto, esses poços, em sua maioria não possuem outorga. Essa 

prática causa inverdades nos dados que são compilados pelos cientistas e órgãos da área. 

Não é possível montar um modelo hidrogeológico fidedigno se não tem todos os dados 

em mãos, o que dificulta o planejamento. Além disso, as diretrizes baseadas nos dados 

disponíveis se tornam menos eficientes, o que pode provocar erros com consequências 

negativas a vida útil do aquífero. 

 

 
 

4.3 Objetivos 

 
 

Realizar o reaproveitamento das águas balneárias utilizadas em piscinas no 

município de Caldas Novas – GO, bem como, suprir a demanda pelo abastecimento de 

água municipal pela população local. 
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3.4 Resultados e Impactos Esperados 

 
 

O aquífero Paranoá, Sítio do Patrimônio Natural Brasileiro, tem muito a oferecer 

a população do país, em termos medicinais, sobretudo, além do turismo, lazer e descanso. 

No entanto, boas políticas e práticas ambientais tendem a ampliar ainda mais o leque de 

reuso desse recurso, para a população fixa do município. 

A prática do reuso para abastecimento público, prioritariamente, não permitirá 

escassez de água para a população fixa nos períodos críticos. 

O Ribeirão Pirapitinga deixará de fornecer água no limite da sua permissão, assim 

poderá fluir e acumular como anteriormente, isso fará com que o manancial passe por 

uma fase de revitalização. 

Os custos pelo uso da água podem ser reduzidos, mediante negociação entre os 

órgãos públicos responsáveis pela implantação do projeto e os empreendedores, 

proprietários do bem mineral até então. 

Além dos impactos diretos positivos, indiretamente o município estará inserido 

em um contexto exemplar de boas práticas, consciência ambiental e sustentabilidade. 

 

 
 

4.5 Ações de Intervenção 

 
 

O projeto visa intervir diretamente no sistema de captação de água para o 

abastecimento público municipal. Para tanto, será necessário construir nova malha de 

canalização que capte os recursos hídricos disponibilizados em diferentes clubes do 

município e envie-os até um reservatório de regularização de vazão. A partir deste 

reservatório, a água será recalcada para a ETA a fim de receber os devidos tratamentos 

para tornar-se potável. 

Para tanto, serão necessárias: 

 Definição do local e construção de um reservatório; 

 Construção da nova malha de canalização, partindo das piscinas até o 

reservatório e, na sequência, do reservatório para a ETA; 

 Instalação de um sistema que monitore a disposição de água diariamente para o 

reservatório. 

Inicialmente serão realizadas audiências públicas tanto com o setor hoteleiro, 

quanto com a população afim de apresentar o projeto, esclarecer dúvidas e abrir um 

diálogo edificante. Serão assinados acordos com os novos fornecedores, mediante 

contratos que conterão os direitos e obrigações de ambas as partes. 
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Na sequência, dar-se-á início aos trâmites licitatórios para contratação da empresa 

que irá realizar as obras de implantação das estruturas necessárias para o funcionamento 

na nova captação de água. 

Após concluída a instalação da nova estrutura, a obra será entregue ao 

Departamento de Água e esgoto do município que será responsável pela administração e 

fiscalização do pleno funcionamento do novo sistema. 

 

 
 

4.6 Atores Envolvidos 

 
 

O principal envolvido na realização deste projeto é a Prefeitura Municipal de 

Caldas Novas, juntamente através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, Departamento Municipal de Água e Esgoto, todos trabalhando junto aos 

representantes do Setor Hoteleiro do município. 

A Prefeitura municipal junto a SEMMARH deve ter o maior interesse em 

desenvolver esta proposta. A primeira pela eficiência em gestão pública e pelo grande 

ganho que teria para o município. Já a segunda por se tratar do órgão responsável, dentro 

de Caldas Novas, por planejar, coordenar, desenvolver e executar as políticas municipais 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como, incentivar a execução de pesquisas e 

capacitação tecnológica para a resolução dos problemas ambientais locais. 

O Departamento de Água e Esgoto, DEMAE, responsável pelo sistema de 

abastecimento e tratamento de água do município será o fiel depositário do projeto. Ficará 

a seu encargo administrar e fiscalizar a rotina do funcionamento do sistema já implantado, 

bem como dar o apoio necessário durante as obras para instalação das estruturas 

necessárias. 

O setor hoteleiro é a parte que irá dar início às ações, disponibilizando o recurso 

hídrico que será tratado e distribuído. 
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4.7 Recursos Necessários 

 
 

A efetivação de uma ação com a amplitude desta, requer recursos em seus mais 

variados. 

Em primeiro lugar, destaca-se a necessidade de recursos políticos, que se 

interessem em sanar a problemática da escassez hídrica em Caldas Novas, utilizando um 

recurso ainda pouco difundida em algumas esferas da sociedade. 

Na sequência, ainda dentro dos recursos humanos, é preciso que os representantes 

do setor hoteleiro disponibilizem o recurso de água excedente, hoje descartado. É de 

fundamental importância, neste momento, que os hoteleiros não tornem essa estratégia 

benéfica para o município como uma fonte de renda, mas sim entendam que é uma contra 

partida para a cidade, que lhe oferta o recurso para que seus empreendimentos operam 

com excelência. Além disso, um dos objetivos deste projeto é tornar a aquisição de água 

pela população menos onerosa. 

O recurso financeiro é o ponto primordial para que o projeto aconteça de fato. É 

esperado que o projeto seja financiado por algum dos programas de fomento do governo 

federal, como por exemplo Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, 

Agência Nacional das Águas e outros mais que possam se interessar. 

Deverá ser contratada uma empresa, através de processo licitatório, para o  

desenvolvimento das obras. 

Os profissionais envolvidos na elaboração do projeto, bem como outros 

funiconários da esfera municipal tecnicamente capazes, deverão ser disponibilizados para 

que administrem e fiscalizem as ações. 
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4.8 Orçamento 
 

 

 

 
 

ELEMENTOS 

 

SERVIÇO / MATERIAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

TOTAL 

(R$) 

 Levantamento Topográfico 100.000,00 - 1 100.000,00 

Levantamento e Projeto Construtivo 60.000,00 - 1 60.000,00 

Canalização Projeto Executivo 60.000,00 - 1 60.000,00 

 Canalização para captação 150,00 metro linear 17.000 2.550.000,00 

 Canalização para adução 200,00 metro linear 900 180.000,00 

 

 
Construção do 

Reservatório 

Subestação elétrica 100.000,00 - 1 100.000,00 

Bombas 70.000,00 - 2 140.000,00 

Gerador 150.000,00 - 1 150.000,00 

Quadros de energia 130.000,00 - 1 130.000,00 

Infraestrutura básica 100.000,00 - 1 100.000,00 

TOTAL: 3.470.000,00 

 

 

 

4.9 Viabilidade, Riscos e Dificuldades 

 
 

A viabilidade de um projeto como este ultrapassa os limites das questões 

unicamente financeiras e adentra os assuntos de consciência ambiental. O 

reaproveitamento da água, seja em qual escala for, é viável, pois o recurso natural dito 

inesgotável está a cada dia menos disponível. 

Em relação a execução do projeto, o poder público municipal conta com pessoal 

capacitado, experiente e competente para desenvolver um projeto como este, há uma 

equipe formada no Departamento Municipal de Água e Esgoto capaz de desenvolver todo 

o projeto construtivo, executivo e orçamentário necessário para a realização das ações. 

Dentre diversos componentes envolvidos em um projeto impactante como este, o 

setor hoteleiro é entendido como o gatilho para que as ações se iniciem. Os responsáveis 

por estes empreendimentos devem acordar que a água, hoje desperdiçada, torne-se fonte 

de abastecimento público sem onerar os cofres públicos, e sim compactuando para 

solução dessa problemática no município. 

É possível que haja recusa em consumir água oriunda de piscinas devido a 

discursos negativos paralelos em meio a população leiga. Logo, o povo deve ser ouvido, 

mas antes de qualquer especulação, haja esclarecimento sobre as condições em que esse 
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recurso será disponibilizado para o consumo. Análises da água das diferentes fontes, 

Ribeirão Pirapitinga e piscinas de águas termais, devem ser feitas no input e output da 

ETA, comparadas e mostrados os resultados. Assim, é possível materializar para as 

pessoas, a realidade e a possibilidade de consumirmos água de qualidade através de outras 

fontes. 

Financeiramente, a maior dificuldade é que o poder público municipal onere os 

cofres para implementar um projeto desse porte. Deverão ser buscados recursos em 

instituições de amparo a pesquisa, desenvolvimento de projetos e outros órgãos aos quais 

interessem nessas ações. 

 

 
 

4.10 Cronograma 

 
 

O cronograma proposto inclui, desde as ações iniciais para a realização do projeto 

até as obras necessárias e trâmites burocráticos envolvidos. 

 
 

 
ETAPAS/MESES 

2019 2020 

JAN – MAR ABR-JUN JUL-SET OUT-DEZ JAN-MAR 

Diálogo com a Governança Municipal      

Audiência com o Setor Hoteleiro      

Análises da água e tratamento piloto      

Audiência Pública      

Levantamento de dados de cada clube      

Montagem do Termo de Referência      

Licitação      

Contratação da Empresa Vencedora      

Início das Obras      

Entrega do Sistema pronto para operar      

Recebimento pelo DEMAE      

 

 

 

4.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 
 

O desenvolvimento do projeto deverá ser feito por profissionais da área. A 

gestão das atividades deverá ser feita por uma equipe técnica que contemple 
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profissionais da ETA e da SEMMARH, sendo que todas as atividades devem ser relatadas 

para, caso seja necessário, reportar aos interessados do setor hoteleiro, que serão os 

fornecedores. 

Com o projeto em operação serão cobrados, pela SEMMARH, relatório periódicos 

sobre o funcionamento do sistema, bem como, qualquer desajuste que  ocorra, deve ser 

imediatamente informado a este órgão. 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 
5.1 Objeto 

 
 

Contratação de Pessoa Jurídica, prestadora de Serviços Técnicos de Saneamento 

para atender a elaboração de um projeto de reaproveitamento de água das piscinas para 

abastecimento público no Município de Caldas Novas – GO. 

 

 
 

5.2 Justificativa 

 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos busca inúmeras 

ações para melhorar as condições de preservação e conservação da biodiversidade, das 

florestas e dos recursos hídricos. Assim, com o reuso da água será possível evitar a 

escassez de água, principalmente, nos períodos de seca. 

Existem estruturas em pleno funcionamento que captam água de poços tubulares 

profundos para abastecer as piscinas dos balneários de Caldas Novas/GO e serem usadas 

apenas algumas horas do dia, sendo seu descarte rotineiro. Desse modo, reutilizar essa 

água poderá ser uma prática economicamente interessante e ambientalmente sustentável. 

Em períodos de seca, que compreendem, em parte, períodos de temporada na 

cidade, as piscinas em sua totalidade, estão sempre cheias, e poderiam disponibilizar um 

volume de reserva diariamente a ETA (Estação de Tratamento de Água), evitando 

escassez e/ou o estrangulamento do Ribeirão Pirapitinga. 

Os custos pelo uso da água poderiam diminuir para o consumidor final, pois o 

ponto de captação de água no Ribeirão é distante da ETA, ao contrário do que ocorre com 

a maioria das piscinas dos clubes, que, em geral, estão distribuídas, nos entornos da 

estação de tratamento. 

Nesse contexto, podemos ainda ressalvar as boas práticas de preservação 

ambiental. Repensar se é mesmo necessário captarmos, em primeiro lugar, água de um 

meio natural, enquanto há recurso já extraído sendo desperdiçado. Reaproveitar esse 

recurso mais de uma vez e quantas mais forem possíveis ao invés de descarta-lo após o 

primeiro uso. 



33 
 

 

 

5.3 Descrição do Objeto 

 

 

 
A contratada deverá elaborar: 

 Levantamento Planialtimétrico + Curvas de nível:

Entregar de forma física e digital os dados do levantamento planialtimétrico de 

todo o trajeto que a canalização irá percorrer, bem como as curvas de nível dessa área, 

que deve conter: os clubes que aderirem ao projeto, o reservatório e a ETA. 

Entregar de forma e digital os dados do levantamento planialtimétrico da área a 

ser implantado o reservatório. 

O levantamento deve ser apresentado dentro da Norma ABNT 13.133/1994 para 

Execução de Levantamentos Topográficos e, principalmente atender a precisão 

necessária ao trabalho. 

 
 Levantamento Georreferenciado:

Todo o trabalho deve ser Georreferenciado no Sistema de Referência Sirgas 

(2000). 

 
 

 Projetos construtivo e executivo da canalização:

Entregar de forma física e digital os devidos projetos contendo o trajeto da 

canalização, distância percorrida e memorial descritivo de todo o material necessário às 

obras. 

 
 Projetos arquitetônico e estrutural do reservatório:

Entregar de forma física e digital os devidos projetos contendo a proposta 

arquitetônica e estrutural, bem como, memorial descritivo de todo o material necessário 

às obras. 

 
 Execução da canalização:

Executar as obras de implantação do novo sistema de canalização, com quadro 

pessoal próprio, dentro do prazo estipulado. 
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 Execução do reservatório:

Executar as obras de implantação do novo reservatório, com quadro pessoal 

próprio, dentro do prazo estipulado 

Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto ora contratado serão 

inteiramente por conta da empresa contratada. 

 

 
 

5.4 Fundamentação Legal 

 
 

 Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 da Política Nacional do Meio Ambiente e 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981).

 Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico no seu art. 1: IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas (BRASIL, 1997).

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências (BRASIL, 1993).

 Resolução nº. 54, de 28 de novembro de 2005 que estabelece critérios gerais para 

reuso de água potável (BRASIL, 2005).

 

 
 

5.5 Estimativa de custos 
 

 
 

ELEMENTOS 

 

SERVIÇO / MATERIAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

TOTAL 

(R$) 

 Levantamento Topográfico 100.000,00 - 1 100.000,00 

Levantamento e Projeto Construtivo 60.000,00 - 1 60.000,00 

Canalização Projeto Executivo 60.000,00 - 1 60.000,00 

 Canalização para captação 150,00 metro linear 17.000 2.550.000,00 

 Canalização para adução 200,00 metro linear 900 180.000,00 

 

 
Construção do 

Reservatório 

Subestação elétrica 100.000,00 - 1 100.000,00 

Bombas 70.000,00 - 2 140.000,00 

Gerador 150.000,00 - 1 150.000,00 

Quadros de energia 130.000,00 - 1 130.000,00 

Infraestrutura básica 100.000,00 - 1 100.000,00 

TOTAL: 3.470.000,00 
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5.6 Critério de Julgamento 

 

 

 
O critério de julgamento será baseado nas definições da Lei nº 8.666/1993: 

Melhores Técnica e preço: a definição do vencedor se dará em função de critérios 

técnicos e dos valores contidos nas propostas, com base numa média ponderada. Nesse 

caso, também são utilizados envelopes separados, um para a proposta técnica e um para 

a proposta de preço e habilitação do licitante. 

 

 
 

5.7 Prazo, local e condição de entrega 

 
 

O prazo para execução do referido contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, no 

município de Caldas Novas – GO. 

O prazo para a presente licitação será a partir da data de assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, conforme determina a Lei 8.666/93. 

O sistema de captação da água das piscinas deve ser entregue montado e em 

funcionamento. 

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada, obrigatoriamente com o 

CNPJ apresentado na proposta comercial, na documentação para habilitação e no contrato 

firmado, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo que 

pertencente a filial ou matriz. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

Em caso de irregularidade (s) na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento, sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua reapresentação, desde 

que devidamente regularizados. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços. 
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5.8 Obrigação das partes 

 
 

5.8.1 Obrigações da contratada 

 
 

Atender as disposições legais que regem os serviços saneamento, além das 

responsabilidades da Lei n° 8.666/93. Constitui ainda, obrigações e responsabilidades da 

contratada: 

 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avançadas; 

 Arcar com todas as despesas, enfim, todos os custos diretos e indiretos, 

decorrentes do fornecimento do objeto licitado; 

 As empresas interessadas em participar da licitação devem ter em seu objeto 

social, atividade econômica pertinente com o objeto ora licitado e ainda atender 

as condições de desempenhar as funções objeto de licitação; 

 A contratada deve manter disponibilidade de profissionais, dentro dos padrões 

desejados para garantir a execução dos serviços sem interrupção, seja por motivo 

de férias, descanso semanal, licença de qualquer tipo, falta ao serviço, demissão 

ou outros análogos; 

 

 
 

5.8.2 Obrigações da Contratante 

 
 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

 Rejeitar todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato; 

 Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo, pactuado; 

 Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente; 

 

 

 
5.9 Acompanhamento e Fiscalização 

 
 

O acompanhamento e fiscalização do processo de contratação, bem como das 

obras de implantação do projeto, serão feitos por profissional habilitado, autor ou não do 

projeto, desde que zele pelos interesses da Administração Pública, conforme Lei nº 

8.666/1993. 
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5.10 Pagamento 

 
 

No ato da assinatura do contrato, poderá ser combinado entre as partes um valor 

de até 30% (trinta por cento) a título de sinal. 

O restante do valor será pago proporcionalmente ao avanço físico da obra 

mediante medição mensal. 

 

 
 

5.11 Subcontratação 

 
 

O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 

limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

Logo, será permitido a subcontratação para a Elaboração dos projetos necessários 

e para a realização dos Levantamentos Topográficos. 

 

 
 

5.12 Sanções 

 
 

Pela inexecução total ou parcial do contrato e/ou pelo não atendimento dos prazos, 

bem como outros motivos conforme os termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a Contratada 

poderá sujeitar-se as penalidades previstas na lei, a serem aplicada pela autoridade 

competente. 

 

 
 

5.13 Informações complementares 

 
 

A área onde será locado o reservatório deve ser cercada ou murada com sistema 

de segurança implantado, portões e outros acessos que devem permanecer trancados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 
A implantação de um projeto de intervenção com vistas ao aproveitamento de 

águas residuárias não será uma tarefa fácil. O reuso de água é uma prática recente no 

Brasil, e, embora tenha se mostrado crescente, ainda encontra muita resistência quando o 

assunto são as águas residuárias. 

Mostrar a toda uma população que é possível, após os devidos tratamentos, tornar 

uma água que já balneária potável, não requer apenas ensaios laboratoriais, mas todo um 

poder de persuasão e jogadas políticas, pois infelizmente, ainda existe uma grande parcela 

da população carente de conhecimento. 

A água ofertada terá qualidade igual ou superior a que hoje se tem à disposição. 

Nos períodos de seca e/ou de temporada será possível contar com uma fonte a mais de 

abastecimento, não sendo necessário ligar os poços de apoio existentes, tampouco 

perfurar outros, pois os custos pela aquisição de água poderão ser reduzidos. 

Todo processo irá requerer cautela e paciência para atender os mais diversos 

questionamentos, porém essa é a saída mais imediata para colaborar com a falta de água 

suficiente que vive hoje este município. 

Além de todas as questões de ordem social, essa iniciativa terá também amplos 

resultados de cunho ambiental. O Ribeirão do qual se capta água poderá ter sua vazão 

aumentada, devido a menor taxa de captação, bem como os poços existentes para dar 

apoio em épocas críticas poderão ser desativados. Assim, o lençol freático será preservado 

e não haverá riscos de rebaixamento do lençol e consequente estrangulamento do volume 

de água subterrânea. 
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