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APRESENTAÇÃO
O presente documento apresenta o Plano de Proteção Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, elaborado pela Companhia de Saneamento do
Distrito Federal – CAESB.
Desenvolvido no âmbito do processo de licenciamento ambiental da implantação do
sistema de captação Pipiripau, o plano considera a necessidade da proteção
ambiental da bacia hidrográfica associada a esse sistema, atentando para as ações
dos diversos agentes envolvidos na utilização de seus recursos hídricos.
Possui os seguintes objetivos básicos:
♦ Complementar a base de dados e informações sobre a bacia do ribeirão Pipiripau,
formando um conteúdo que permita o conhecimento do problema ambiental dessa
unidade de planejamento;
♦ Apresentar subsídios e recomendações, no que diz respeito à bacia do ribeirão
Pipiripau, para o “Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do
Distrito Federal – PGIRH/DF”, a ser elaborado sob a direção da SEMARH –
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal;
♦ Elaborar programas ambientais para uso e conservação do solo e da água na
bacia, com proposta de implementação em um contexto interinstitucional.
O plano é apresentado em três volumes. O primeiro é constituído, essencialmente,
pela descrição do sistema de captação Pipiripau, pelo diagnóstico ambiental de sua
bacia hidrográfica (o conhecimento do problema). O segundo pelas recomendações e
subsídios à elaboração do PGIRH e pelos Programas Ambientais propostos e o
terceiro por desenhos e mapas associados a informações contidas nos dois volumes
anteriores.
É importante salientar que o trabalho ora apresentado reuniu o esforço de uma equipe
multidisciplinar de profissionais da CAESB, EMATER/DF – Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal e SEMARH, além do apoio institucional
de outros órgãos distritais e federais e de consultores especialistas, contratados para
a abordagem de temas específicos, não relacionados diretamente com as atividades
fins dos órgãos citados.
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1. INTRODUÇÃO
A elaboração do “Plano de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão
Pipiripau” foi determinada pelo Instituto de Meio Ambiente do Distrito Federal IEMA/DF, quando da concessão da LICENÇA PRÉVIA para as obras relativas à
captação de água naquele ribeirão, em janeiro de 1997. Posteriormente, a
determinação foi confirmada na LICENÇA DE INSTALAÇÃO, concedida por aquele
órgão em fevereiro de 1997, e em sua renovação, em maio de 1998. Em setembro de
2000, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N.° 09/2000 fornecida pela Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH/DF, que incorporou o
IEMA/DF em 1999, foi concedida à CAESB, a fim de que a empresa pudesse iniciar a
pré-operação da Estação de Tratamento de Água do Pipiripau, tendo como
condicionante a conclusão e implantação do Plano.
A concepção do Plano fundamentou-se na viabilidade de utilização de dados
disponíveis, constatada a partir do exame da base informativa existente.
Adicionalmente, lacunas de conhecimento foram complementadas através de
levantamentos expeditos.
Para a elaboração do Plano foi proposta uma metodologia específica, que tomou por
base as premissas:
• máximo aproveitamento dos dados disponíveis sobre a bacia do ribeirão Pipiripau;
• otimização do conteúdo temático segundo os objetivos do Plano;
• inter-relacionamento dos temas ambientais;
• adoção da condição ótima do meio como referencial de proteção da bacia
hidrográfica.
Face o inter-relacionamento dos temas ambientais, o diagnóstico da situação
ambiental atual da bacia hidrográfica foi dividido em dois itens, sendo eles a
Arquitetura da Paisagem e Vida Silvestre e o Perfil Socioeconômico e as
Relações do Homem com a Natureza.
A análise perante o cenário da condição ótima do meio resultou na proposição de
recomendações e de programas ambientais cabíveis no contexto da bacia
hidrográfica e visando a proteção e conservação dos recursos hídricos disponíveis,
considerando o uso múltiplo.
O trabalho ora apresentado não pretende ser conclusivo. A própria metodologia
determina o exame periódico das condições ambientais da bacia hidrográfica, de
modo a direcionar a sua gestão no sentido do desenvolvimento sustentável.
Decerto que um trabalho com essa proposta não pode se restringir a atuação de
alguns poucos atores, ainda que representativos no contexto da bacia hidrográfica. É
necessário, sobretudo, que o mesmo seja assumido pelas comunidades instaladas na
área, bem como por órgãos e autoridades com interesses na proteção e no
desenvolvimento daquela bacia hidrográfica, os quais deverão, em um futuro próximo,
promover a formação e o funcionamento de um comitê.
A competência desse comitê, está claramente exposta no Art. 38 da Lei 9.433, de 8
de janeiro de 1977, que preconiza:
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Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de
sua área de atuação:
I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos
e articular a atuação das entidades intervenientes;
II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos
relacionados aos recursos hídricos;
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da
bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas
metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos
de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga
de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI - estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos
hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;
VII - Vetado.
VIII - Vetado.
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custos das obras de
uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Parágrafo Único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao
Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com
sua esfera de competência.
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2. ARGUMENTO AMBIENTAL E O AMPARO LEGAL
No contexto mais amplo das questões ambientais, o problema da preservação dos
recursos hídricos assume, atualmente, papel preponderante. Elemento essencial ao
ciclo da natureza e às atividades humanas, a água entra nesse milênio como um fator
que estará no centro das discussões ambientais em todo o mundo.
Atualmente, diferentes fóruns internacionais discutem as formas de preservação e
utilização dos recursos hídricos e o Brasil dá os primeiros passos para a
concretização da utilização racional desse recurso, em oposição à falta de
planejamento que até então marcou seu uso em território nacional.
Embora ainda seja considerado um texto exemplar na doutrina jurídica brasileira, o
Código das Águas, de 1934, requeria avanços conceituais e instrumentação jurídica
de gestão, relativos à preservação e utilização dos recursos hídricos. Isso porque
esses recursos não apenas se tornaram mais escassos considerando-se a relação
oferta/demanda, principalmente nas áreas mais povoadas, como também por sua
qualidade ter se deteriorado, em função da poluição, além de terem se exacerbado os
conflitos de interesse por sua utilização.
Uma modificação importante em relação ao Código das Águas, foi introduzida pela
Constituição de 1988, que extinguiu o conceito de domínio privado da água, ainda
considerado como possível, em alguns casos, por aquele diploma legal.
A partir da Constituição Federal de 1988, todos os corpos d’água, no Brasil, passaram
a ser de domínio público, sendo de domínio da União os rios e lagos que banham
mais de um Estado, ou que servem de fronteira para o território nacional ou entre dois
Estados. São de domínio dos Estados, os corpos d’água completamente inseridos em
seus territórios.
Mas o mais importante avanço em relação ao Código das Águas foi dado pela Lei nº
9.433, de 08/01/97, que introduz princípios e instrumentos de planejamento e gestão
para a utilização dos recursos hídricos em território nacional.
Dentre esses princípios e instrumentos, chama-se atenção para os seguintes, por
apresentarem ligação mais direta com o presente trabalho:
-

a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, fator observado no
presente Plano de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão Pipiripau;

-

o uso múltiplo da água, aspecto também observado no plano ora apresentado,
considerando-se que a bacia do Pipiripau é um exemplo clássico de utilização
múltipla do recurso hídrico;

-

a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, que busca a
participação dos diversos agentes interessados na utilização desses recursos
(prefeituras, empresas estatais e privadas, ONGs, associações da sociedade civil)
no processo de decisão. Quanto a esse aspecto, o presente trabalho envolveu a
participação de associações representativas da comunidade da bacia do ribeirão
Pipiripau, como pode ser observado no item 9.2, do capítulo 9 –
RECOMENDAÇÕES.

-

a elaboração de Planos de Recursos Hídricos, como elementos programáticos de
planejamento para as bacias hidrográficas. Um dos objetivos do estudo ora
apresentado é propor subsídios e recomendações, no que diz respeito à bacia do
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ribeirão Pipiripau para o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos
do Distrito Federal – PGIRH / DF, a ser elaborado pela SEMARH.
Outros importantes princípios e instrumentos de planejamento e gestão dos recursos
hídricos instituídos pela Lei nº 9.433/97 são: a outorga do direito de uso e cobrança
pelo uso da água, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (órgão superior de
Sistema Nacional de Recursos Hídricos), os Comitês de Bacias e as Agências de
Água (órgãos gestores dos recursos hídricos no âmbito de cada bacia, que contam
com a participação dos governos estaduais e/ou federal, além da sociedade civil
organizada) e o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, cujo
objetivo é organizar e difundir a base de dados a respeito das bacias hidrográficas e
seus respectivos recursos hídricos.
Deve-se ainda considerar, como importante passo no sentido do gerenciamento da
utilização da água em território brasileiro, a aprovação da Lei nº 9.984, de 17/07/01,
que criou a Agência Nacional de Águas – ANA, à qual caberá implantar a Política
Nacional de Recursos Hídricos, além de estabelecer, para os rios federais, os
princípios e instrumentos de planejamento e gestão instituídos pela Lei nº 9.433/97.
Com relação à legislação do Distrito Federal sobre a questão, cabe ressaltar a Lei
Distrital nº 512, de 28/07/93, que dispõe sobre a política de recursos hídricos, além da
Lei Complementar nº 17, de 28/01/97, que institui o Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF, e define, em seu Art. 30, as Áreas de
Proteção de Mananciais. Essas, são "aquelas destinadas a conservação, recuperação
e manejo de bacias hidrográficas situadas a montante dos pontos de captação de
água para abastecimento da CAESB, sem prejuízo das atividades e ações inerentes à
competência de captar e distribuir água de boa qualidade e em quantidade suficiente
para o atendimento da população". O citado artigo foi regulamentado pelo Decreto nº
15.585, de 09/09/97.
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3. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO PIPIRIPAU
O sistema Pipiripau foi implantado pela CAESB - Companhia de Saneamento do
Distrito Federal tendo como objetivo o atendimento da demanda reprimida de água
para o abastecimento humano das cidades de Planaltina e Sobradinho, bem como
dos condomínios horizontais instalados nas regiões administrativas que
correspondem àquelas cidades.
3.1 LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau localiza-se no nordeste do Distrito Federal,
próxima à cidade de Planaltina. Abrange uma área de 23.527,36 hectares e engloba
três núcleos rurais, denominados Santos Dumont, Taquara e Pipiripau. É limitada ao
sul e norte pelas coordenadas UTM 213.601 E / 8.264.250 N e 235.913 E / 8.289.742
N, respectivamente. A Figura 3.1 apresenta a localização da bacia.
Figura 3.1 – Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau

Fonte: HGeo, 2001.
Inclui ainda dois outros grupos de chácaras, ambos situados na margem direita do
ribeirão Pipiripau, o primeiro correspondente ao loteamento da fazenda Pipiripau e
delimitado ao norte pelo córrego Sítio Novo; e o segundo, correspondente a parte do
loteamento da fazenda Mestre d'Armas, apresenta características mais urbanas,
10

agregando várias chácaras utilizadas para o lazer e moradia, em função da
proximidade em relação à cidade de Planaltina.
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DO SISTEMA
O sistema Pipiripau faz parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de
Sobradinho/Planaltina, que inclui também os subsistemas Fumal, Brejinho,
Corguinho, Quinze, Mestre D’Ármas, Paranoazinho, Contagem e quatro poços
tubulares profundos.
Está localizado na Região Administrativa VI (RA VI) Planaltina, a 8 km da cidade de
mesmo nome e a aproximadamente 40 km do Plano Piloto, encontrando-se a 955,80
metros de altitude e tendo como coordenadas geográficas 15°39'22" latitude sul e
47°35'54" longitude oeste.
O acesso ao local da barragem é feito a partir do balão do Torto, percorrendo-se
cerca de 23 km pela BR-020 até o entroncamento com a DF-410. Naquela rodovia
percorre-se mais aproximadamente 4 km até alcançar o entroncamento com a DF130, seguindo por ela mais 6 km, até a rodovia DF-230, não pavimentada, que deverá
ser percorrida por 6 km até a ponte sobre o ribeirão Pipiripau. A barragem de
captação do subsistema Pipiripau encontra-se a cerca de 300 metros a montante
desse local.
O sistema Pipiripau abrange uma captação com barragem de nível em concreto, com
46,40 metros de comprimento e altura máxima de 9,00 metros, sendo a cota da crista
do vertedouro igual a 955,80 metros. A vida útil desse tipo de empreendimento é
considerada como sendo de 50 anos.
A área do espelho d'água no NA normal, cota 956,00 metros, é de 2.900 m² e no NA
máximo maximorum, cota 957,60 metros, de 7.200 m², com volumes de água,
respectivamente, de 4.000 m³ e 13.000 m³. A profundidade média do reservatório no
NA normal é de 2,5 metros.
O reservatório será operado a fio d'água, com tempo de retenção de 1 hora a 1 hora e
30 minutos. A primeira etapa de operação prevê uma vazão de adução de 400 l/s e,
na segunda etapa, de 720 l/s. A vazão de cheia do vertedouro é de 65 m³/s,
considerando o NA máximo maximorum, e o tempo de recorrência é de 500 anos.
O subsistema Pipiripau integra as seguintes estruturas:
♦ Adutora de sucção
-

Diâmetro: 800 mm

-

Comprimento: 154 m

♦ Estação elevatória de água bruta
-

P = (2 + 1) x 800 CV

-

Q = 400 l/s (1ª etapa)

-

Q = 720 l/s (na 2ª etapa incluirá mais 320 l/s à vazão da 1ª etapa)
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♦ Adutora de recalque
-

Diâmetro: 700 mm

-

Comprimento: 7.377 m

♦ ETA Pipiripau
-

Vazão nominal na 1ª etapa: 600 l/s

- Vazão nominal na 2ª etapa: 1.040 l/s
A implantação do sistema Pipiripau deverá significar a superação do déficit atual do
sistema de produção operante, que é de cerca de 40 l/s em época de estiagem
prolongada.

12

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
Neste item é apresentada a metodologia geral de encaminhamento dos estudos. As
metodologias específicas para a abordagem temática não estão aqui incluídas, uma
vez que referem-se especialmente à forma de condução das campanhas de campo
para o levantamento de dados primários, realizadas no âmbito de “qualidade da
água”, “fauna terrestre” e “vegetação”, posta a prioridade dada ao interrelacionamento de temas durante a própria elaboração dos relatórios.
Entretanto, em contextos especiais, como é o caso da proposta de zoneamento
ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, a metodologia apresenta-se
incorporada ao capítulo.
4.1 Considerações Preliminares
A análise de várias metodologias existentes tem demonstrado que a questão da
proteção ambiental muitas vezes se limita à proposta de manutenção do ambiente
em sua situação atual, ainda que esta inclua impactos comprometedores do equilíbrio
do sistema socioambiental.
Essa abordagem, perante a proposta de proteção do recurso hídrico para o
abastecimento humano, conciliada à evolução da atividade antrópica que é
desenvolvida na bacia do ribeirão Pipiripau, contrapôs-se ao entendimento de que
programas de proteção ambiental deveriam ser concebidos a partir de uma análise
ancorada em uma concepção positiva a respeito do todo ambiental.
Essa concepção parte do fato de que o ambiente atual já sofreu impactos de
diferentes magnitudes, os quais determinaram modificações naquela região, muitas
das quais antes mesmo de se efetivar a implantação e a operação do sistema
Pipiripau de captação e abastecimento.
Nesses termos, se a base de comparação para a definição de programas de proteção
ambiental fosse o ambiente atual, muitas das condições alteradas do meio, mesmo
que passíveis de reversão, estariam cristalizadas na base comparativa, impedindo
que fossem avaliadas as possibilidades de tratamento.
Portanto, a análise proposta – ancorada em uma concepção positiva a respeito do
todo ambiental – assume hipóteses onde o cenário da base comparativa encontra-se
num outro cenário, sendo este o mais próximo possível do conceito de
desenvolvimento sustentável.
Assim, era fundamental elaborar o diagnóstico da situação atual da bacia de captação
do ribeirão Pipiripau considerando a necessidade de conciliar a proteção ambiental
dessa bacia com a expressiva produção agrícola, altamente dependente da irrigação,
que caracteriza sua forma de ocupação.
A bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento tipicamente dinâmica e os
aspectos que podem resultar em impactos ambientais estão relacionados a esse
sistema como um todo. Essa condição determina a multiplicidade de ações voltadas à
proteção ambiental, as quais obviamente extrapolam a área de alcance da CAESB e
exigem a conjugação de esforços institucionais e comunitários, para que as ações de
proteção ambiental sejam viabilizadas e estabelecidas na área.
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Dessa forma, além dos estudos relacionados aos aspectos físicos e bióticos da bacia
em questão, destaca-se o envolvimento das comunidades estabelecidas na área de
estudo, como o principal elemento da ação conjunta de proteção, bem como de
negociação social, face ao grande número de usuários da água existente.
A concepção do plano ora proposto fundamentou-se na viabilidade de utilização dos
dados disponíveis a partir do exame da base informativa existente, completando-se as
lacunas de conhecimento mediante levantamentos expeditos. Adotou-se como
unidade de estudo e planejamento a bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, que
abrange uma área de 235,27 km².
4.2 As Bases Metodológicas
Os procedimentos metodológicos utilizados na elaboração do presente estudo
abrangeram a abordagem dos seguintes elementos principais:
–

temas indicadores e chaves de conhecimento do problema: conceitos básicos
que definiram o conteúdo temático dos estudos. Tiveram, na metodologia
empregada, o papel de elementos de “scoping”, ou seja, de direcionar os estudos
para aqueles aspectos que realmente são importantes e expressivos para os
objetivos buscados, evitando-se a dispersão dos estudos, que é uma tendência
comum quando o objeto é amplo e complexo como o meio ambiente.

–

condição atual do meio (o conhecimento do problema): foi definida na fase
correspondente ao diagnóstico ambiental, a partir dos elementos considerados no
item anterior. Foram enfatizadas, na área de abrangência do plano, aquelas interrelações ambientais diagnosticadas que são definidoras da dinâmica sócioambiental do sistema representado pela bacia do ribeirão Pipiripau. Buscando
essa inter-relação, os fatores ambientais analisados foram agrupados nos dois
itens específicos a seguir:

a) Arquitetura da Paisagem e Vida Silvestre, que apresenta os interrelacionamentos temáticos a partir dos elementos do meio físico, definindo a
paisagem através de sua base produtiva e de seu conteúdo biológico, relacionado
às características gerais das comunidades florísticas e faunísticas existentes na
área de estudo;
b) Perfil Socioeconômico e Relações do Homem com a Natureza, que apresenta
as relações de convivência e de produção entre o homem e o meio ambiente, a
dinâmica populacional e os aspectos básicos da qualidade de vida.
Na base comparativa entre as condições existentes e as condições a serem
buscadas para a preservação da bacia, a condição atual do meio é o primeiro
elemento de análise.
–

condição ótima do meio: cenário hipotético que contém os elementos
fundamentais almejados no contexto do manejo da bacia hidrográfica. Na base
comparativa citada no item anterior, é o segundo elemento de análise. Foi definida
a partir da análise de aspectos técnicos associados aos diversos temas ambientais
considerados e do que estabelece, para tais temas, a legislação ambiental vigente.

A definição dos elementos apresentados permitiu a etapa de análise das condições
ambientais da bacia do ribeirão Pipiripau, que a partir da base comparativa entre a
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condição atual do meio e a condição ótima do meio, possibilitou a definição das
recomendações e dos programas ambientais que constituem as proposições do
presente plano.
Os estudos referentes ao plano foram encaminhados considerando as seguintes
etapas:
♦ definição dos “temas indicadores”;
♦ preenchimento da matriz de conhecimento do problema e obtenção das “chaves
de conhecimento do problema”;
♦ elaboração do diagnóstico ambiental (o “conhecimento do problema”), necessário
ao estabelecimento da “condição atual do meio”;
♦ definição da “condição ótima do meio” e análise das condições ambientais;
♦ definição das recomendações e os programas ambientais.
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5. TEMAS INDICADORES
A seleção dos temas indicadores baseou-se no exame preliminar das características
socioambientais da bacia hidrográfica, a partir de algumas informações disponíveis e
de visitas à área.
A definição desses temas indicadores teve como referência básica os aspectos
ambientais condicionados pelas características naturais e antrópicas da bacia,
visualizados na relação entre o sistema de captação de água e o meio
socioambiental.
Os indicadores selecionados refletem, portanto, os pontos mais importantes
relacionados ao objetivo do projeto, ou seja, à proteção dos recursos hídricos da
bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau no contexto do desenvolvimento sustentável.
A imposição desta condição é determinante para a compatibilização entre a atividade
produtiva e a proteção ambiental, de modo a garantir a qualidade e a disponibilidade
do recurso hídrico, inclusive para manter a produção econômica, desde que
conciliada à vocação natural das áreas e à capacidade de suporte do sistema
socioambiental.
De acordo com o exposto, os temas indicadores selecionados são os que se
apresentam a seguir:
a) Quantidade de água (QA)
a seleção deste tema indicador é sustentada pela
necessidade de se conhecer e propor ações que possam garantir, tanto quanto
possível, a disponibilidade de água na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, de
modo a atender os múltiplos usos existentes. O tema está associado ao meio físico e
envolve conhecimentos de hidrogeologia, hidrologia, climatologia e geomorfologia.
b) Sazonalidade (SA)

a seleção deste tema indicador é sustentada pela
característica marcante do clima na região, que apresenta duas estações bem
definidas, uma de estio prolongado e outra de chuvas, entre outubro e abril (verão
úmido), nela concentrando-se cerca de 90% do total anual precipitado. O tema está
associado ao meio físico e envolve conhecimentos de climatologia.
c) Solo (SO)

a seleção deste tema indicador é sustentada por sua importância
como elemento da relação do homem com a natureza, da típica atividade antrópica na
bacia hidrográfica e da interface entre sua conservação e a conservação dos recursos
hídricos. Está associado ao meio físico e envolve conhecimentos de pedologia, uso e
aptidão do solo e geomorfologia.
d) Produção (PR)

a seleção deste indicador é sustentada pela sua importância
como aspecto ambiental de dupla face, interferindo no equilíbrio do sistema natural e
viabilizando receita para as comunidades estabelecidas na bacia. Está associado ao
meio socioeconômico e envolve conhecimentos de atividades econômicas relativas
ao setor primário da economia e do uso e aptidão do solo.
e) População (PO)

a seleção deste indicador é sustentada pela relação existente
entre os aspectos demográficos e as implicações ambientais da presença humana na
bacia hidrográfica. Está associado ao meio socioeconômico e envolve
conhecimentos sobre demografia, pressão antrópica sobre o meio ambiente e
organização social.
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f) Qualidade de vida (QV)

a seleção deste indicador é sustentada pela
necessidade de conhecimento sobre as condições gerais na qual se encontra os
elementos da população instalada na bacia hidrográfica. Está associado ao meio
socioeconômico e envolve habitação, saúde, saneamento, educação e infraestrutura.
g) Qualidade da água (AQ)

a seleção deste indicador é sustentada pela
importância da qualidade da água no contexto da proteção ambiental. Está associado
ao meio fisico e abrange questões pertinentes à hidrodinâmica, emissão de
efluentes, parâmetros de IQA e enquadramento da qualidade nos termos da
Resolução CONAMA n.º 020.
h) Cobertura vegetal (CV)

a seleção deste indicador é sustentada pelos
benefícios decorrentes da conservação e preservação da cobertura vegetal nativa no
contexto da bacia hidrográfica. Está associado ao meio biótico e abrange os
aspectos vegetacionais relacionados à conservação do recurso hídrico superficial e
subsuperficial.
i) Fauna (FA)

a seleção deste indicador é sustentada pela relação existente entre
a fauna e seus hábitats, no contexto da degradação ambiental da bacia hidrográfica.
Está associado ao meio biótico e envolve conhecimentos sobre a biodiversidade
faunística, o suporte alimentar disponível e as ações antrópicas que determinam a
redução dos elementos da fauna silvestre.
5.1 - Matriz e chaves de conhecimento do problema
A formação da matriz de conhecimento do problema definiu o conteúdo do trabalho, a
partir de uma grade de dupla entrada, na qual os temas indicadores se apresentam ao
mesmo tempo na coluna e na linha, expondo as múltiplas inter-relações que lhes são
pertinentes, enquanto relacionadas ao objetivo do trabalho.
O formato da matriz, apresentada na Tabela 5.1 permitiu que as relações entre os
indicadores se mostrassem em um contexto global de análise, posto ter sido
considerado que cada um deles desempenha, tanto o papel de influenciador (I) como
de influenciado (i).
Além disso, possibilitou a inter-relação entre os temas indicadores, a partir das
influências que exercem ou suportam no âmbito da dinâmica do sistema. A dupla
entrada do quadro permitiu que cada indicador fosse examinado por duas óticas
distintas, ora assumindo o papel de influenciador, ora o de influenciado.
A identificação das chaves de conhecimento do problema se baseou na formulação
de questões sobre as influências exercidas e suportadas entre indicadores, sempre
analisadas a partir dos objetivos do trabalho, cuja pretensão é a de viabilizar a
proteção ambiental da bacia.
Essas questões foram formuladas para cada célula da matriz identificada pela
interseção entre os temas indicadores, resultando nas chaves de conhecimento do
problema, que definem, em última instância, o conteúdo temático do trabalho e as
variáveis ambientais pertinentes.
As células da zona transversal da matriz, sombreadas, referem-se aos pontos de
cruzamento entre mesmos temas indicadores e incluem referências diretas a cada um
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deles, ou seja, tratam-se das chaves de conhecimento específicas dos temas
indicadores selecionados.
A matriz foi preenchida pela equipe de especialistas envolvida no trabalho, âmbito de
cada especialidade. A consolidação dessas contribuições alcançou o resultado
apresentado na Tabela 5.1 a seguir:
Tabela 5.1 - MATRIZ DE CONHECIMENTO DO PROBLEMA AMBIENTAL RELATIVO À BACIA DO
RIBEIRÃO PIPIRIPAU
QAi

SAi

SOi

AQi

FAi

CVi

POi

QVi

PRi

QAI

1, 2, 3, 4

-

-

8

-

23, 24

1, 9, 15

15, 31

1, 9

SAI

4, 5, 6, 11

4, 6, 12

6

6

22

-

6, 8

6, 12

6, 12

SOI

7

-

13

3

7

7

7

7

7, 14, 16

AQI

-

-

-

8

3, 8

-

8

9, 15, 31

8

FAI

-

-

-

-

20, 21, 22

24

-

-

-

CVI

23, 24

-

11

23, 24

11, 23, 24 11, 23, 24

-

-

23

POI

9

-

14

11, 17

11, 14, 20

11, 14

25, 26,
27, 28,
29, 30

14, 25, 30 14, 25, 30

QVI

10, 15, 32

-

10

10, 14,
15, 18

10, 15, 32

10, 32

25, 30

33, 34, 35

10, 32

13, 37,
38, 39,
11, 14, 24
16, 19, 36
PRI 9, 11, 37
40, 41,
42, 43,
44, 45
LEGENDA: QA (QUANTIDADE DE ÁGUA); SA (SAZONALIDADE); SO (SOLOS); AQ (QUALIDADE DE ÁGUA);
FA (FAUNA); CV (COBERTURA VEGETAL); PO (POPULAÇÃO); QV (QUALIDADE DE VIDA); PR (PRODUÇÃO).
9, 16, 17,
37

8, 16, 17,
19

11, 18,
19, 24

14, 25,
27, 30

OBS: As letras i e I junto às abreviaturas dos indicadores significam os papéis que
eles assumem na análise, sendo i = influenciado e I = influenciador.
A Tabela 5.2 simplesmente agrupa as chaves de conhecimento do problema, de
acordo com as inter-relações propostas na matriz, apresentando-as na forma de uma
lista numerada, cujos elementos correspondem à numeração colocada na Tabela 5.1,
e às questões que mais se destacam perante as características socioambientais da
área de estudo.
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Tabela 5.2 - Chaves de Conhecimento do Problema Ambiental relativo à Bacia
do Ribeirão Pipiripau
N°
01

Chaves de Conhecimento do Problema Ambiental
Vazões máximas, médias e mínimas

02

Potencial dos aqüíferos

03

Parâmetros físicos de qualidade da água

04

Características físicas da bacia

05

Recarga dos aqüíferos

06

Precipitação, estiagens e cheias

07

Erosão e assoreamento dos cursos d'água

08

Parâmetros químicos e biológicos de qualidade de água

09

Uso consuntivo da água

10

Educação ambiental

11

Integridade e supressão da vegetação

12

Balanço hídrico da bacia hidrográfica

13

Classificação e estrutura do solo

14

Uso e aptidão do solo agrícola

15

Água para abastecimento humano

16

Uso e manejo do solo agrícola

17

Efluentes poluidores

18

Saneamento rural

19

Contaminação da água por agroquímicos

20

Espécies da fauna terrestre classificadas como endêmicas, raras e ameaçadas

21

Padrões gerais de distribuição da fauna

22

Dinâmica das populações faunísticas

23

Características das fitofisionomias vegetacionais

24

Distribuição dos remanescentes florestais

25

Dinâmica demográfica

26

Ritmo de ocupação

27

Nível médio de renda

28

Pirâmide etária e distribuição por sexo

29

Ocupação principal da População Economicamente Ativa

30

Associações, cooperativas e outras

31

Recreação e lazer associados aos recursos hídricos da bacia

32

Infra-estrutura regional

33

Oferta de serviços públicos

34

Equipamentos comunitários

35

Escolaridade e analfabetismo

36

Intoxicação por agroquímicos

37

Estrutura produtiva

38

Economias de subsistência e autoconsumo

39

Projetos institucionais de desenvolvimento

40

Atuação da EMATER-DF

41

Atuação da Fundação Zoobotânica

42

Atuação da SEMARH

43

Projetos de irrigação públicos e privados

44

Estrutura fundiária e tamanho das glebas

45

Situação e conflitos fundiários
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6. CONHECIMENTO DO PROBLEMA
De acordo com o estabelecido no item 4.2 deste documento, na estruturação do item
ora apresentado, buscou-se estabelecer a condição atual do meio enfatizando, na
área de estudo, as inter-relações definidoras da dinâmica sócio-ambiental da bacia do
ribeirão Pipiripau.
Essas inter-relações foram definidas dividindo-se os fatores ambientais analisados
nos itens anteriores em dois grupos específicos: Arquitetura da Paisagem e Vida
Silvestre e Perfil Socioeconômico e Relações do Homem com a Natureza.
A elaboração dessas duas abordagens é um resultado da aplicação da metodologia,
uma vez que foram estruturadas a partir das chaves de conhecimento do problema
que, conforme já foi mencionado, referem-se aos itens de inter-relação dos temas
indicadores, a partir das influências que estes exercem ou suportam no âmbito da
dinâmica do sistema.
O contexto da Arquitetura da Paisagem e Vida Silvestre foi montado a partir das
seguintes chaves de conhecimento do problema:
Características físicas da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, que
abrange referências diretas sobre a quantidade de água na bacia hidrográfica e
sobre a sazonalidade e a influência desta sobre a quantidade de água.
Precipitações, estiagens e cheias, que abrange referências diretas sobre a
sazonalidade e as influências desta sobre a quantidade de água, sobre os solos e
sobre a qualidade de água.
Vazões máximas, médias e mínimas, que abrange referências diretas sobre a
quantidade de água na bacia hidrográfica.
Potencial dos aqüíferos, que abrange referências diretas sobre a quantidade de
água na bacia hidrográfica.
Recarga dos aqüíferos, que abrange as influências da sazonalidade sobre a
quantidade de água.
Uso consuntivo da água, que abrange as influências da população e da
produção sobre a quantidade de água e da produção sobre os solos.
Parâmetros de qualidade da água, que inclui os parâmetros físicos, químicos e
biológicos da água e abrangem referências diretas sobre a quantidade e a
qualidade da água, sobre as influências da primeira sobre a segunda, da
qualidade da água sobre a fauna silvestre e da produção sobre a qualidade da
água.
Integridade e supressão da cobertura vegetal, que abrange referências diretas
sobre a cobertura vegetal nativa da bacia hidrográfica; e as influências da
sazonalidade sobre a quantidade de água; da cobertura vegetal nativa sobre os
solos e sobre a fauna silvestre; da população sobre a qualidade de água, sobre a
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fauna silvestre e sobre a cobertura vegetal nativa e da produção sobre a
quantidade de água, sobre a fauna e sobre a cobertura vegetal nativa.
Caracterísiticas das fitofisionomias vegetais, que abrange referências diretas
sobre a cobertura vegetal nativa da bacia hidrográfica; e as influências da
quantidade de água sobre aquela; da cobertura vegetal nativa sobre a quantidade
e qualidade da água e sobre a fauna silvestre.
Distribuição dos remanescentes florestais, que abrange referências diretas
sobre a cobertura vegetal nativa da bacia hidrográfica; e as influências da
quantidade de água sobre aquela; da fauna sobre a cobertura vegetal nativa,
desta sobre a quantidade e qualidade da água e sobre a fauna silvestre e da
produção sobre a fauna silvestre e a cobertura vegetal nativa.
Uso e aptidão do solo, que abrange as influências da população e da produção
sobre a cobertura vegetal nativa, da população sobre os solos e sobre a fauna
silvestre; e da qualidade de vida sobre a qualidade de água.
Classificação e estrutura do solo, que abrange referências diretas sobre os
solos.
Erosão e assoreamento dos cursos d’água, que abrange as influências dos
solos sobre a quantidade de água, sobre a fauna silvestre e sobre a cobertura
vegetal nativa.
Padrões gerais de distribuição da fauna, que abrange referências diretas sobre
a fauna silvestre.
Dinâmica das populações faunísticas, que abrange referências diretas sobre a
fauna silvestre e as influências da sazonalidade sobre a fauna silvestre.
Espécies da fauna terrestre classificadas como endêmicas, raras e
ameaçadas, que abrange referências diretas sobre a fauna silvestre.
Infra-estrutura regional, que abrange as influências da qualidade de vida sobre a
quantidade de água, sobre a fauna silvestre e sobre a cobertura vegetal nativa.
O contexto do Perfil Socioeconômico e Relações do Homem com a Natureza foi
montado a partir das seguintes chaves de conhecimento do problema:
Dinâmica demográfica e ritmo de ocupação na bacia hidrográfica, que
abrange referências diretas sobre a população e as influências da população
sobre a qualidade de vida e sobre a produção; da qualidade de vida sobre a
população e da produção sobre a população.
Pirâmide etária e distribuição por sexo, que abrange referências diretas sobre a
população.
Ocupação principal da População Economicamente Ativa, que abrange
referências diretas sobre a população.
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Nível médio de renda, que abrange referências diretas sobre a população e as
influências da produção sobre a população.
Escolaridade e analfabetismo, que abrange referências diretas sobre a
qualidade de vida.
Oferta de serviços públicos, que abrange referências diretas sobre a qualidade
de vida.
Equipamentos comunitários, que abrange referências diretas sobre a qualidade
de vida.
Infra-estrutura regional, que abrange as influências da qualidade de vida sobre a
produção.
Estrutura produtiva, que abrange referências diretas sobre a produção e as
influências da produção sobre a quantidade de água e os solos.
Estrutura fundiária e conflitos existentes, que abrange referências diretas sobre
a produção.
Uso e manejo do solo, que abrange as influências dos solos sobre a produção;
da população sobre a qualidade de vida e sobre a produção; desta sobre os solos,
a qualidade da água, a população e a qualidade de vida.
Economias de subsistência e autoconsumo, que abrange referências diretas
sobre a produção.
Associações, cooperativas e outras, que abrange referências diretas sobre a
população e as influências desta sobre a qualidade de vida e a produção; da
qualidade de vida sobre a produção e vice-versa.
Atuação dos órgãos institucionais, que abrange referências diretas sobre a
produção.
Projetos de desenvolvimento, que abrange referências diretas sobre a
produção.
Uso consuntivo da água, que abrange as influências da quantidade de água
sobre a população e a produção, da qualidade de água sobre a qualidade de vida
e da produção sobre a quantidade de água.
Estiagens e cheias, que abrange as influências da sazonalidade sobre a
população, a qualidade de vida e a produção.
Erosão e assoreamento dos cursos d’água, que abrange as influências dos
solos sobre a população, a qualidade de vida e a produção.
Efluentes poluidores, que abrange as influências da população e da produção
sobre a qualidade da água, da produção sobre os solos.
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Parâmetros de qualidade da água, que abrange as influências da sazonalidade
sobre a população, da qualidade da água sobre a população e a produção e da
produção sobre a qualidade de água.
Água para abastecimento humano, que abrange as influências quantidade de
água sobre a população e sobre a qualidade de vida; sobre a qualidade de água
sobre a qualidade de vida e vice-versa.
Recreação e lazer associados aos recursos hídricos da bacia hidrográfica,
que abrange as influências da quantidade e da qualidade de água sobre a
qualidade de vida.
Agroquímicos, que abrange as influências da produção sobre a qualidade de
vida.
Pressão antrópica sobre a vida silvestre, que abrange as influências da
população sobre a fauna silvestre e a cobertura vegetal nativa.
Educação ambiental, que abrange as influências da qualidade de vida sobre a
quantidade de água, sobre os solos, sobre a qualidade da água, sobre a fauna
silvestre, sobre a cobertura vegetal nativa e sobre a produção.
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6.1 – ARQUITETURA DA PAISAGEM E VIDA SILVESTRE

6.1.1 – Características físicas da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau

A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau abrange uma área de drenagem de
23.527,36 hectares diretamente relacionada ao curso d’água com 41 km de extensão,
o qual deságua no rio São Bartolomeu, um dos mananciais mais importantes do
Distrito Federal.
Na compartimentação geomorfológica da bacia hidrográfica do rio Pipiripau temos a
presença das unidades ou compartimentos dominados: Pediplano contagem –
Rodeador; Pediplano de Brasília; Depressão Interplanáltica Pediplanada e Planalto
Dissecado do Alto Maranhão; e Planícies Aluviais e Alreolares. A unidade dominante
é o Pediplano de Brasília, que ocupa em torno de 80% da área. Ao norte da bacia
temos uma pequena mancha entre as cotas de 1200 e 1400 metros de altitude
correspondendo a remanescente do Pediplano Contagem Rodeador. Já no baixo
curso do rio Pipiripau, próximo a sua confluência, temos a Depressão Interplanáltica
Pediplanada e a formação de Planície Aluvial.
O Pediplano Contagem Rodeador é o mais antigo do Distrito Federal, estando entre
as cotas de 1200 e 1400 metros de altitude. Foi elaborado por erosão típica de clima
seco com predominância de intemperismo mecânico sobre o químico. As formas
características de relevo deste compartimento são as chapadas, os chapadões e
interfluvios tabuliformes.
Como depósito correlativo temos nessa unidade as bancadas ferruginosas formando
verdadeiras couraças recobertas com colúvios de espessuras variadas.
O Pediplano de Brasília também é antigo. Sua elaboração, contudo, foi posterior ao
outro pediplano. Para sua elaboração contribuiu a erosão típica de clima semi-árido
com predominância de erosão mecânica como também a deposição de material
advindo de pontos mais altos do Pediplano Contagem Rodeador.
As formas de relevo predominantes nesta unidade são semelhantes ao anterior
(chapadas, chapadões e interfluvios tabuliformes). Bancadas ferruginosas formando
verdadeiras carapaças autóctones ou transportadas e recobertas com colúvios de
espessura variada formam o depósito correlativo dessa unidade.
A depressão interplanáltica pediplanada está localizada entre as cotas de 800 e 950m
de altitude. As formas de relevo predominantes são colinas, interfluvios tabulares e
esporões sedimentados. Os depósitos correlativos são pavimentos detríticos de
quartzo e desagregação de couraças, estando ou não recobertos por colúvios com
espessuras variadas. Na bacia do Pipiripau essa unidade ocupa uma parcela muito
pequena.
As planícies aluviais correspondem às áreas com menores altitudes na bacia do
Pipiripau e sua formação é a mais recente de todas as unidades geomorfológicas que
compõe a área. São regiões planas estando localizadas ao longo do rio principal
desta bacia.
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As características físicas de uma bacia hidrográfica são determinantes de seu
comportamento hidrológico, estando estreitamente relacionadas ao seu regime,
conforme se verifica naquele sistema.
Os fatores de forma têm relação com o tempo de concentração, ou seja, com o tempo
no qual, a partir do início de qualquer precipitação pluviométrica, a água de toda a
bacia leva para atingir a saída da mesma ou seu exutório.
A condição de regularidade relativa à forma da bacia hidrográfica é representada pelo
coeficiente de compacidade (Kc), que é a relação adimensional entre o perímetro da
bacia e a circunferência de um círculo de área igual a da bacia. Esse coeficiente varia
segundo a forma da bacia hidrográfica, independentemente de seu tamanho, e mede
a irregularidade da bacia. Quanto mais próximo do valor mínimo, igual à unidade,
mais regular é a bacia hidrográfica e maior a possibilidade de ocorrência de
enchentes.
No caso da bacia do ribeirão Pipiripau, com área total igual a 235,27 km² e perímetro
igual a 86,2 km, o coeficiente de compacidade é igual a 1,59, indicando que a bacia
não é muito sujeita a enchentes.
O fator de forma (Kf) relaciona a largura média da bacia, obtida pela divisão da área
pelo comprimento, e o seu comprimento axial, que é a medida do curso d’água
principal desde a nascente até a foz. Quanto menor o valor de Kf, mais estreita e
longa é a bacia e menos sujeita a enchentes.
Para a bacia do ribeirão Pipiripau, que possui largura média de 5,74 km e
comprimento axial igual a 41 km, o fator de forma Kf é igual a 0,14, que ratifica a
tendência apontada pelo coeficiente de compacidade, ou seja, a bacia é pouco sujeita
a enchentes.
A densidade de drenagem (Dd) é outro importante parâmetro fisiográfico de uma bacia
hidrográfica e refere-se à relação entre o comprimento total dos cursos d’água,
intermitentes e perenes e a área total da mesma. Portanto, a bacia do ribeirão
Pipiripau, que possui 122 km de cursos d’água e área total de 235,27 km², a
densidade de drenagem é igual a 0,52 km/km².
Esse índice, que varia de 0,5 km/km2, para bacias com pouca drenagem, a 3,5 ou
mais para bacias com alta densidade de drenagem, indica uma pequena rede de
drenagem relativa à bacia do ribeirão Pipiripau.
As altitudes verificadas em bacias hidrográficas também constituem-se informação
importante de sua análise fisiográfica. Na bacia do ribeirão Pipiripau as altitudes
variam entre 905 e 1.225 metros, sendo que a média ponderada das altitudes é de
1.095 m.
Quanto à declividade, vale notar que a bacia em estudo apresenta um relevo
predominantemente plano, conforme espelha a tabela a seguir:
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Tabela 6.1 – Área das Classes de Declividade relativas à Bacia Hidrográfica do
Ribeirão Pipiripau
CLASSES DE DECLIVIDADE (m)
0 < d < 5

ÁREA (ha)

ÁREA (%)

13.700,43

58,23

< d < 8

5.695,01

24,21

8 < d < 20

3.372,50

14,34

20 < d < 45

655,23

2,78

d > 45

104,19

0,44

TOTAL

23.527,36

100,00

5

Fonte: HGeo (2001)

A predominância do relevo plano na bacia hidrográfica influencia diretamente a
velocidade do escoamento superficial, fazendo com que esse se torne mais lento até
que as águas pluviais alcancem e se concentrem nos leitos fluviais. Essa condição
determina que a magnitude dos picos de enchente, na eventualidade de ocorrerem,
seja pouco significativa, além de tornar viável, sob esse aspecto, uma maior
oportunidade de infiltração de água no solo, que por sua vez resulta na redução de
danos provocados pela erosão hídrica.
Outro parâmetro importante nesta análise é o perfil longitudinal do curso d’água. É
uma informação apresentada graficamente e mostra a declividade do leito entre a foz
e a nascente. Em uma condição de precipitação torrencial, principalmente, essa
declividade é decisiva para a magnitude dos danos causados, constituindo-se uma
informação fundamental para a análise do comportamento hidrológico.
O perfil longitudinal do ribeirão Pipiripau foi analisado a partir de três diferentes linhas
representativas: S1, que é a declividade média entre a nascente e a foz, obtida pela
razão entre a diferença total de elevação do leito e a extensão horizontal do curso
d’água; S2, que refere-se a um valor representativo e racional da declividade do perfil,
obtido através de um processo de semelhança de áreas do gráfico; e S3, que é a
declividade equivalente constante, a qual possibilita inferências sobre o tempo de
percurso da água ao longo da extensão do perfil longitudinal.
Os valores obtidos para S1, S2 e S3 foram respectivamente 0,005320 m/m; 0,005233
m/m e 0,004052 m/m, que são bastante baixos, indicando que o terreno relativo ao
leito menor do ribeirão Pipiripau pode ser considerado praticamente plano. Essa
condição se confirma em campo, embora sejam encontradas algumas pequenas
corredeiras em seu curso, caracterizando maiores declividades em pequenos trechos
do ribeirão.
A Figura 6.1 a seguir representa graficamente as linhas S1, S2 e S3.
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Figura 6.1 – Representação do Perfil Longitudinal do Ribeirão Pipiripau.
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6.1.2 – Precipitações, estiagens e cheias
A precipitação pluviométrica e a evaporação representam, respectivamente, entrada e
saída de água da bacia hidrográfica. São parâmetros de fundamental importância no
cálculo do balanço hídrico da bacia, o qual inclui também a transpiração, o
escoamento superficial e o subterrâneo, a infiltração e o armazenamento.
A precipitação média na bacia do ribeirão Pipiripau entre 1979 e 1999 foi calculada a
partir de dados da estação pluviométrica Taquara, cuja localização a torna
especialmente representativa das ocorrências de chuva na bacia hidrográfica. O
resultado encontrado foi uma precipitação de 1.380 mm, ligeiramente inferior à média
verificada no Distrito Federal no mesmo período, que é de 1.446 mm.
A Figura 6.2 a seguir, mostra as precipitações médias anuais para a bacia do ribeirão
Pipiripau:
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Figura 6.2 – Precipitações médias anuais na bacia do ribeirão Pipiripau
A partir das observações pluviométricas coletadas de 1979 a 1999 é possível calcular
a média móvel de 7 anos. Essa média calculada para a bacia do ribeirão Pipiripau foi
comparada às médias de longo termo para a área considerada, obtendo-se resultados
que indicam a redução significativa da precipitação no período entre 93 e 99, em
relação aos períodos de 79 a 85 e 86 a 92. A Figura 6.3 mostra essa condição.
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Figura 6.3 – Precipitação na bacia do ribeirão Pipiripau: Média móvel de 7 anos
Na bacia do ribeirão Pipiripau o período de maior pluviosidade vai de outubro a
março, quando ocorre cerca de 85% da precipitação total anual. O mês de maior
precipitação é janeiro, e o menos chuvoso é julho. O total precipitado nos meses de
julho, agosto e setembro na bacia do rio Pipiripau é em média 51 mm.
Os dados de quantidade de água evaporada na bacia foram obtidos através da
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que opera uma estação
climatológica no Centro de Pesquisas Agropecuárias do Cerrado (CPAC). Essa
estação encontra-se nas proximidades da bacia do ribeirão Pipiripau e dispõe de uma
série histórica longa. A evaporação é medida em tanque "Classe A". O período
considerado neste estudo vai de 1979 a 1999, isto é, o mesmo utilizado para análise
dos dados de precipitação.
O exame da série de dados permitiu constatar que há pouca variabilidade em termos
de totais anuais. Os valores variam de 1.878 mm/ano, em 1980, a 2.295 mm/ano, em
1996, e os meses com maior evaporação são os de julho, agosto, setembro e
outubro, e o de menor evaporação, o de dezembro. A Figura 6.4 ilustra essa
informação.
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Figura 6.4 – Evaporação anual na estação do CPAC
As informações obtidas através dos dados das estações analisadas permitem
observar que a condição de estiagem prevalece na bacia hidrográfica, não tendo sido
verificadas precipitações capazes de produzirem cheias no período de 1979 a 1999.
Ao contrário, após o ano de 1993, a tendência confirmada foi de redução das
precipitações, que perante o paulatino crescimento da demanda pelo recurso hídrico,
deverá induzir, no médio prazo, conflitos pelo uso da água.
No que se refere à influência do regime de chuvas sobre a qualidade da água, é
possível verificar, a partir de dados de turbidez obtidos em coletas realizadas no ponto
de captação da CAESB, que o escoamento superficial provocado pelas águas das
chuvas promove uma considerável degradação da qualidade da água do ribeirão
Pipiripau. Conforme apresentam as Figuras 6.5 e 6.6, a seguir, existe uma forte
relação entre índices pluviométricos na bacia de drenagem e os resultados
observados para a turbidez e a cor, indicando a proteção deficiente dos cursos d’água
e do solo.
Complementarmente, podemos destacar que, durante o período chuvoso, foram
registrados valores para a turbidez de até 157 uT, fato que inviabiliza,
temporariamente, o uso do ribeirão Pipiripau para abastecimento público conforme
Resolução n.º 20 do CONAMA (18/06/86), que estabelece o limite máximo de 100 uT
para águas destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento convencional.
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Figura 6.5 – Relações entre os dados pluviométricos e a turbidez, segundo
dados de uma série temporal de 5 anos
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Figura 6.6 – Relações entre os dados pluviométricos e a cor, segundo dados de
uma série temporal de 5 anos
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6.1.3 – Vazões máximas, médias e mínimas
Para o exame da disponibilidade hídrica são apresentados os parâmetros hidrológicos
de escoamento que a caracterizam em relação à superfície do ribeirão Pipiripau, tais
como, vazões médias, mínimas, máxima, vazões especificas e curvas de
permanência.
Quanto às vazões médias, a Figura 6.7 ilustra a variação mensal dos valores mensais
dessas vazões, medidos na estação fluviométrica denominada FRINOCAP, localizada
em uma seção no Pipiripau, a qual delimita uma área de drenagem de 221 Km2,
correspondente a 94% área da bacia hidrográfica desde a nascente até a foz.

VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DO RIO PIPIRIPAU EM FRINOCAP
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Figura 6.7 – Vazões médias do ribeirão Pipiripau na estação FRINOCAP
A vazão de longo período (1971 a 1999) nessa seção é de 3,1 m3/s. A vazão
especifica média, ou seja, a vazão por unidade de área, é de 14,0 l/s Km2. Utilizandose dessa vazão específica, pode-se extrapolar a vazão média de longo período para a
foz do rio Pipiripau, obtendo-se 3,29m3/s.
A Tabela 6.2 apresenta as vazões máximas ocorridas a cada ano, no período de 1971
a 1999, nas seções FRINOCAP e PCD. Esta última localiza-se imediatamente a
montante do barramento da captação da CAESB.
Nessa tabela podemos verificar que a máxima do período ocorreu no dia 21/03/79 e
seu valor corresponde a quase 18 vezes a vazão média de longo termo. A média das
máximas equivale a quase 7 vezes a vazão média de longo termo.
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Tabela 6.2 - Vazões máximas em seções específicas no ribeirão Pipiripau
DATA

SEÇÃO FRINOCAP
(m3/s)

06/12/71

30,7

27,1

21/12/72

33,3

29,4

01/12/73

10,9

9,6

25/03/74

11,7

10,3

16/04/75

7,9

7,0

15/12/76

10,6

9,4

20/01/77

12,8

11,3

11/01/78

17,1

15,1

21/03/79

54,9

48,4

31/01/80

28,5

25,1

27/03/81

14,9

13,1

25/03/82

25,7

22,7

26/01/83

16,9

14,9

22/10/84

17,3

15,3

29/12/85

17,9

15,8

05/02/86

16,8

14,8

12/11/87

7,8

6,9

11/01/88

9,1

8,0

18/12/89

41,9

37,0

04/01/90

10,0

8,8

27/02/91

10,9

9,6

06/11/92

16,0

14,1

25/02/93

16,2

14,3

13/03/94

14,9

13,1

30/01/95

11,0

9,7

05/11/96

8,9

7,9

17/01/97

9,9

8,7

11/02/98

11,3

10,0

15/03/99

11,8

10,4

MÉDIA

17,5

15,4

SEÇÃO MONTANTE (PCD)
(m3/s)

Fonte: CAESB

A respeito da vazão média, vale notar que a mesma é útil apenas para uma visão
geral da magnitude e do potencial hídrico d’água, sendo muito superior à vazão com a
qual se pode contar para atender aos diversos usos. Desse modo, assume-se que a
vazão de utilização seja somente uma parte dessa vazão média.
Relativamente à viabilidade dos usos múltiplos do ribeirão Pipiripau deve-se levar em
conta especialmente as vazões mínimas do curso d’água, uma vez que ocorrem
durante o período de estiagem, justamente aquele no qual amplia-se a exigência de
água.
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A partir da série homogênea de dados consistidos tomados na mesma seção
FRINOCAP, elaborou-se estudo específico relativo às vazões mínimas observadas
durante o período de 7 dias consecutivos (Q7,x) comparando-as à vazão mínima
(QMÍNIMA) medida no mesmo período e à precipitação média anual na bacia (P.M.A).
Esses dados, na forma de resumo, estão apresentados nas Tabelas 6.3 e 6.4,
separados em dois períodos: o primeiro de 1971 a 1988 e o segundo de 1989 a 1999.
Tabela 6.3 – Resumo das Vazões Mínimas e Precipitação Média Anual relativas à
Seção FRINOCAP no ribeirão Pipiripau (período 1971 – 1988)
ANO

Q7,x (m3/s)

QMÍNIMA (m3/s)

P.M.A (mm)

1971

0,913

0,590

1373

1972

1,420

1,090

1274

1973

1,150

0,830

1031

1974

1,240

1,170

951

1975

0,913

0,980

1098

1976

1,090

0,960

1153

1977

0,850

0,810

062

1978

1,910

1,570

1477

1979

2,500

2,190

1843

1980

2,190

2,130

1453

1981

1,810

1,790

1327

1982

2,130

1,860

1312

1983

2,300

1,970

1534

1984

1,610

1,210

961

1985

2,190

1,480

1600

1986

1,070

0,943

996

1987

0,620

0,574

1465

1988

1,350

1,030

1523

Fonte: CAESB
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Tabela 6.4 – Resumo das Vazões Mínimas e Precipitação Média Anual relativas à
Seção FRINOCAP no ribeirão Pipiripau (período 1989 – 1999)
ANO

Q7,x (m3/s)

QMÍNIMA (m3/s)

P.M.A (mm)

1989

0,839

0,829

1778

1990

1,240

1,200

1242

1991

1,710

1,660

1564

1992

2,600

1,720

1562

1993

1,810

1,180

1186

1994

0,952

0,758

1346

1995

0,665

0,794

1317

1996

0,480

0,356

1095

1997

0,911

0,760

1265

1998

0,550

0,609

1380

1999

0,634

0,613

1218

Fonte: CAESB

A separação dos períodos fez-se necessária perante a identificação de ocorrências
diferentes que correspondem exatamente aos dois períodos, marcados pela entrada
em operação do Canal Santos Dumont, em 1989, cuja captação de água passou a
interferir permanentemente nas vazões mínimas apresentadas pelo ribeirão Pipiripau
a jusante da derivação que alimenta o canal, o que inclui o sistema de captação da
CAESB.
A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau apresenta irrefutável vocação agrícola e
possui duas captações de água importantes: a do canal Santos Dumont, instalada
para suprir a necessidade de irrigação de culturas do Núcleo Rural Santos Dumont, e
a da CAESB, para o abastecimento humano das cidades de Sobradinho e Planaltina.
Nessa condição, há necessidade de conhecimento da grandeza das estiagens
possíveis de ocorrer, bem como sua freqüência ao longo do tempo.
Para tanto, além dos dados relativos às vazões mínimas de 7 dias consecutivos, há
que se definir um tempo de recorrência para esses eventos, o qual se refere ao
período de tempo médio (medido em anos) em que um determinado evento deve ser
igualado ou superado pelo menos uma vez.
As Tabelas 6.5 e 6.6, relativas aos períodos 1971 a 1988 e 1989 a 1999,
respectivamente, referem-se às vazões mínimas durante 7 dias consecutivos para
duas seções instaladas no ribeirão Pipiripau: A FRINOCAP e a PCD, esta última
situada a montante do ponto de captação da CAESB e a jusante da derivação do
canal Santos Dumont. Essas vazões estão relacionadas a diferentes tempos de
recorrência, conforme pode ser verificado:
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Tabela 6.5 - Tabela de Vazões Mínimas de 7 dias consecutivos (Q7,N), baseadas
no período 1971-1988
TR (anos)

SEÇÃO FRINOCAP (m3/s)

SEÇÃO PCD (m3/s)

2

1,510

1,332

5

1,020

0,900

10

0,780

0,689

25

0,560

0,494

50

0,440

0,338

90

0,360

0,317

Fonte: CAESB

Tabela 6.6 Tabela de Vazões Mínimas de 7 dias consecutivos (Q7,N), baseadas no
período 1989-1999
TR (anos)

SEÇÃO FRINOCAP (m3/s)

SEÇÃO PCD (m3/s)

2

1,126

0,888

5

0,680

0,536

10

0,480

0,379

25

0,340

0,0268

50

0,230

0,181

90

0,160

0,126

Fonte: CAESB

Conforme as tabelas apresentadas os valores relativos à Q7,10, ou seja, a vazão
mínima de sete dias consecutivos para um período de recorrência, 10 anos, nas
situações anterior e posterior à entrada em operação do canal Santos Dumont são:
♦ antes

Q7,10 = 0,689 m3/s

♦ depois

Q7,10 = 0,379 m3/s

Como demostram esses valores, mesmo antes da existência do canal Santos
Dumont, a vazão disponível seria insuficiente para atender a previsão de captação da
CAESB de 0,720 m3/s (segunda etapa de operação do sistema) de água para o
abastecimento urbano das cidades de Planaltina e Sobradinho, considerando
captação a fio d’água em 100% do tempo.
Essa condição deverá restringir o uso da água tanto para o abastecimento humano
como para a irrigação de culturas.
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6.1.4 – Potencial dos aqüíferos
A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau está situada sobre as unidades
estratigráficas denominadas Grupo Paranoá e Grupo Canastra, ambas de idade
Meso/ Neoproterozóica.
As unidades geológicas presentes estão apresentadas na Tabela 6.7 a seguir:
Tabela 6.7 - Unidades geológicas presentes na bacia do Pipiripau
CLASSES
Ardósias
Metarritmitos arenosos
Metarritmitos argilosos
Quartzitos médios
Sericitas filitos
TOTAL

(R3)
(R4)
(Q3)
(G. Canastra)

ÁREA (ha)
696,59
17.323,34
1.946,31
3.099,59
461,53
23.527,36

ÁREA (%)
2,96
73,64
8,27
13,17
1,96
100,00

Fonte: HGeo, 2001

Diretamente relacionado a esse contexto geológico verifica-se a existência de
aqüíferos, que podem ser enquadrados em dois domínios distintos: poroso e
fraturado.
O domínio poroso é representado por solos e rochas alterados e pelos aluviões
assentados sobre a rede de drenagem existente. Nesse domínio a água localiza-se
em espaços vazios entre grãos, formando aqüíferos livres, pouco espessos e com
ampla continuidade lateral.
Na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau verifica-se a existência de dois sistemas. O
primeiro, denominado (P1), é composto por latossolos vermelho-amarelos de textura
arenosa e ocasionalmente areias quartzosas, recobrindo quase a totalidade da área
de bacia. Apresenta boa condutividade hidráulica e espessura saturada média de 10
metros, aspectos que lhe conferem uma importância hidrogeológica local
relativamente elevada.
O outro sistema, denominado (P3), ocorre no trecho entre a barragem de captação do
ribeirão Pipiripau e a confluência com o ribeirão Mestre D'Ármas, estando
representado por latossolos vermelhos de textura argilosa e apresentam
profundidades entre 10 e 15 metros. Nesse sistema a condutividade hidráulica é baixa
e o nível do lençol freático bastante profundo, caracterizando um aqüífero
descontínuo com pequena importância hidrogeológica.
O domínio fraturado é representado pelas descontinuidades planares existentes no
substrato rochoso. Nesses locais ocorre a acumulação da água que percola através
do perfil do solo. Esse espaço é classificado como de porosidade secundária e se
estende desde o domínio poroso superior até cerca de 250 metros de profundidade, a
partir da qual os espaços vazios se tornam cada vez menores, devido ao peso das
rochas superiores.
A unidade geológica (R3), que é a de maior expressão na bacia hidrográfica do
ribeirão Pipiripau, juntamente com a unidade (Q3), somam cerca de 87% da área total
da bacia e correspondem aos melhores aqüíferos daquela região. Os poços
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perfurados nessas unidades apresentam uma média de vazões de 12,7 m³/h e
profundidade de 150 a 180 metros.
Essa vazão pode ser alterada pela super explotação, o que determina a realização de
estudos detalhados sobre o comportamento da água subterrânea, perante planos de
expansão da atividade agrícola irrigada a partir de poços profundos.
6.1.5 – Recarga dos aqüíferos
O processo de infiltração de água no solo capaz de alcançar os aqüiferos não só
requer um grande volume de precipitação, como corresponde à parcela mais lenta do
ciclo hidrológico.
Os padrões de fluxo das águas subterrâneas variam enormemente em distância,
profundidade e tempo no qual a água se desloca entre os pontos de recarga e de
descarga do sistema subterrâneo.
Ressalte-se que o sistema hidrológico refere-se a um conjunto integrado de
elementos e processos, de modo que as águas superficiais e subterrâneas estão
definitivamente inter-relacionadas. Nesse contexto, a super explotação do aqüifero
fraturado determinará uma redução da quantidade de água do aqüífero poroso, o que
fará diminuir a quantidade de água das nascentes. Entretanto, há uma série de
fatores que pode interferir no processo, adiantando-o ou retardando-o.
A cobertura vegetal nativa se destaca como um dos elementos de grande importância
para o processo de recarga dos aqüíferos, já que garante a porosidade do solo e o
mantém coberto. Em áreas específicas como “veredas” e “campos de murundus” essa
importância é ampliada.
São formas, de um modo geral, localizados próximos às nascentes dos cursos d’água
ou em áreas de impedimento de drenagem. Nesta bacia temos vários campus de
murundus distribuídos ao longo de toda área. Os campos de murundus têm uma
importância fundamental no balanço hídrico da bacia hidrográfica. No período
chuvoso eles funcionam como um armazenador de água, que será liberada
lentamente para os rios no período de estiagem, contribuindo dessa forma para que
não tenhamos picos elevados de enchentes e nem picos de seca.
Os “campos de murundus” são elementos da paisagem natural que possuem função
de armazenamento de água pluvial e comportam uma fitofisionomia graminosa
bastante peculiar, ainda que de baixa representatividade em termos de biomassa
lenhosa. Enquadram-se em uma condição especial que demanda sua preservação,
visando o equilíbrio do balanço hídrico da bacia hidrográfica. A necessidade de
preservação, no entanto, não a determina, de modo que as formações remanescentes
somam uma área total que mal ultrapassa 100 hectares, a qual não está relacionada
a qualquer dispositivo legal que restrinja sua utilização.
Os campos de murundus vêm sofrendo na área uma forte agressão em função de
algumas atividades humanas desenvolvidas no local. Vários são os campos já
drenados ou que deixaram de existir, sendo aterrados, passando a fazer parte da
área cultivada. Em alguns murundus já observamos a concentração de água em
canais (escoamento concentrado) com formação de pequenas ravinas e
posteriormente de grandes voçorocas, evidenciando o desequilíbrio total dessas
estruturas.
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6.1.6 – Uso consuntivo da água
Refere-se à água que é definitivamente consumida no ato de sua utilização, ou seja,
não permanece disponível no sistema, como é o caso da água utilizada para a prática
esportiva, nem a ele retorna, como a água de uso doméstico, que volta ao sistema
como esgoto, que pode ser tratado ou não.
Considera-se também de uso consuntivo a água utilizada para a irrigação,
principalmente, uma vez que estará sendo efetivamente consumida pelos vegetais
cultivados, além da grande parte que se evapora.
No contexto dos usos identificados na bacia do ribeirão Pipiripau, pode-se incluir a
água captada pela CAESB como água de uso consuntivo, uma vez que ela estará
sendo “exportada” do sistema referente àquela bacia hidrográfica, sendo distribuída
nas zonas urbanas de Planaltina e Sobradinho, que encontram-se em outras
unidades de planejamento dessa categoria.
Como já foi mencionado no item 3.2, a água a ser captada pelo sistema Pipiripau da
CAESB, iniciará com um volume de 400 l/s devendo alcançar 720 l/s na segunda
etapa de funcionamento do sistema.
Quanto a água utilizada para a irrigação, a Tabela 6.8 a seguir é bastante elucidativa.
Tabela 6.8 - Quantidade de água necessária ao suprimento de cultivos irrigados
existentes na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau e cadastrados pela
EMATER/DF

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Aspersão convencional
Gotejamento
Pivô central
Microaspersão
Sulcos
TOTAL

ÁREA
(ha)
161,00
78,00
51,00
6,00
102,00
398,00

DEMANDA HÍDRICA
(m³/dia)
(m3/ano)
6.440
1.200.000(1)
1.560
300.000(2)
2.040
370.000(1)
180
33.000(3)
8.160
1.500.000(4)
18.380
3.403.000,0

Fonte: EMATER/DF
(1) refere-se à estimativa da demanda hídrica média, baseada no consumo de 40 m3/ha/dia ao longo de 180 dias
por ano.
(2) base: 20 m3/ha/dia
(3) base: 30 m3/ha/dia
3
(4) base: 80 m /ha/dia

Considerando a unidade m³/ano para a quantidade de água a ser captada pela
CAESB durante a 1ª etapa de funcionamento do sistema, os cálculos indicam a
necessidade de 12.614.400 m³/ano para o atendimento da demanda reprimida da
cidade de Planaltina, o que corresponde a uma quantidade apenas 3 vezes maior de
água do que aquela utilizada na irrigação de menos de 400 hectares de área plantada
na bacia hidrográfica.
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Essa diferença poderia ser ainda menor, uma vez que a captação para irrigação
ocorre principalmente no período de estiagem, portanto, durante 180 dias por ano,
enquanto a captação para abastecimento público refere-se ao funcionamento
ininterrupto do sistema. A coluna 3 da Tabela 6.8 expõe o volume diário de água
captado para irrigação.
Para avaliar a grandeza do déficit possível de ocorrer no período de estiagem,
considera-se, para efeito de cálculo, a Q7,10 calculada no período anterior à entrada
em operação do canal Santos Dumont, supondo-se ser essa a medida em uma seção
fictícia a montante do canal. Temos, então, uma vazão de 0,689 m³/s, a qual
corresponde a um volume de água de 10.715.328 m³ que passaria por aquela seção
durante os 180 dias de estiagem.
A partir dessas informações nos confrontamos com um déficit que pode alcançar
5.302.072 m³ durante os 180 dias de estiagem, ou cerca de 0,341 m³/s nesse mesmo
período. Todavia, uma vez que a Q7,10 considerada foi tomada em seção a jusante de
outras captações para irrigação, já haveria um consumo expressivo a montante,
sendo cabível tomar por base somente o consumo de água relativo à irrigação por
sulcos, que é o sistema predominante no Núcleo Rural Santos Dumont. Neste caso o
déficit presumido, considerando a vazão Q7,10, reduz-se para 3.399.072 m³ durante os
180 dias de estiagem, ou cerca de 0,219 m³/s no mesmo período.
Ressalte-se as significativas perdas de água relativas ao setor não revestido do canal
Santos Dumont, cuja derivação está localizada a montante da captação da CAESB, e
aos tanques de armazenamento de água igualmente não revestidos, os quais são
utilizados pela maior parte dos produtores do Núcleo Rural Santos Dumont.
Vale notar que a qualidade da água também interfere no uso consuntivo, uma vez que
este uso refere-se à irrigação de hortaliças, principalmente, e ao abastecimento
humano. No primeiro caso, a água poluída por patógenos pode determinar uma
decaída importante no que tange a qualidade dos produtos agrícolas e se tornar
veículo de transmissão de doenças.
Entretanto, não se inclui aqui as restrições do uso da água para irrigação no contexto
da aptidão agrícola, posto que são ausentes, ou seja, as áreas irrigadas na bacia
hidrográfica estão sendo adequadamente manejadas segundo às exigências que
decorrem de suas limitações.
No que se refere ao abastecimento humano existem duas situações: o uso da água in
natura, que ocorre na área rural relativa à bacia hidrográfica, e a água para
abastecimento humano captada pela CAESB. A primeira situação inclui os perigos da
transmissão de doenças veiculadas pela água e a possibilidade de intoxicação por
agrotóxicos usados no combate de pragas e doenças de culturas agrícolas, à revelia
de um receituário agronômico ou do conhecimento do grau de toxidez dos elementos
das formulações utilizadas.
Quanto a água captada pela CAESB, esta deverá passar por um filtro de carvão
ativado e receber tratamento indicado para sua qualidade in natura. Cabe notar,
entretanto, que uma decaída da qualidade da água bruta poderá onerar o sistema de
tratamento.
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6.1.7 – Parâmetros físicos e químicos da água
Os parâmetros físicos da água estão relacionados ao aporte de material inorgânico,
especialmente sedimento, sendo demonstrados pela elevação da cor, da turbidez e
do ferro total, passíveis de mensuração no âmbito das análises de qualidade de água.
São considerados entre os oito parâmetros que formam o Índice de Qualidade da
Água – IQA, que funciona como indicador das condições da qualidade da água de um
manancial.
Amostras coletadas no ponto de captação da CAESB no ribeirão Pipiripau mostram
um decréscimo do IQA durante o período chuvoso, decorrente do aporte de
sedimento ao corpo hídrico. As figuras 6.8, 6.9 e 6.10 ilustram as alterações ocorridas
na cor, turbidez e ferro total durante o período de chuvas, que traduzem um
comportamento típico de bacias com uso e ocupação inadequados.
Figuras 6.8 e 6.9 - Níveis de cor e turbidez da água do ribeirão Pipiripau,
segundo a sazonalidade verificada durante um período de 8 anos
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Fonte: CAESB

Figura 6.10 - Níveis de Fe total da água do ribeirão Pipiripau, segundo a
sazonalidade verificada durante um período de 8 anos
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A possibilidade de os parâmetros físicos da água serem afetados por uma maior
população e atividade da fauna silvestre está descartada, uma vez que o uso
antrópico predomina de tal maneira que mantém as populações faunísticas de certa
forma confinadas em seus sítios, normalmente mais preservados. Por outro lado, o
antropismo é altamente expressivo e o processo de carreamento de sedimentos está
intrinsecamente relacionado às atividades relacionadas ao uso do solo.
Quanto a esse aspecto, vale notar que a aptidão agrícola e os tipos de solo existentes
na bacia hidrográfica são fatores relevantes para a alteração dos parâmetros físicos
da água, influindo diretamente na turbidez, cor e disponibilidade de Fe total.
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6.1.8 – Parâmetros de qualidade de água
As alterações na qualidade da água, frente aos períodos de cheia e estiagem foram
examinadas segundo o Índice de Qualidade da Água – IQA, estabelecido a partir de
estudos elaborados por técnicos da CAESB.
Esse índice leva em consideração oito parâmetros (pH, cor, turbidez, ferro total,
nitrogênio amoniacal, oxigênio consumido, cloretos e coliformes totais), sendo, por
esse motivo, um ótimo indicador das condições da qualidade da água de um
manancial.
A Tabela 6.9 seguir, relaciona os valores do IQA (de 0 a 100) com os níveis de
qualidade e tratamento recomendados
Tabela 6.9 - Recomendações de Tratamento da Água segundo o IQA
IQA
91-100
80-90
52-79
37-51
20-36
0-19

Classificação
Ótima
Muito Boa
Boa
Aceitável
Imprópria
Totalmente Imprópria

Tratamento Recomendado
Simplificado
Filtração Direta
Convencional
Convencional com Polimento
Inviável
Inviável

Fonte: CAESB

Conforme apresentado na figura 6.11, o IQA do ribeirão Pipiripau, no ponto de
captação, sofre um decréscimo substancial no período chuvoso (IQA=63) quando
comparado ao período de estiagem (IQA=73), apesar de ambas as médias situaremse na faixa que identifica boa qualidade (52-79). Este decréscimo é devido ao aporte
de material inorgânico, especialmente sedimento, conforme demonstrado pela
elevação da cor, turbidez e ferro total (ver Figuras 6.8, 6.9 e 6.10) e orgânico, relativo
ao acréscimo na demanda química de oxigênio, nitrogênio amoniacal e coliformes
totais, conforme mostram as Figuras 6.12, 6.13 e 6.14, e que demonstra um
comportamento típico de bacias com uso e ocupação inadequados.
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FIGURA 6.11 - VARIAÇÕES DO IQA NO RIBEIRÃO PIPIRIPAU, DE ACORDO COM OS EFEITOS DA
SAZONALIDADE
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Figura 6.12 – Nível de DQO da água do ribeirão Pipiripau, segundo a
sazonalidade verificada durante um período de 8 anos
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Figuras 6.13 e 6.14 - Níveis de NH3 e coliformes totais da água do ribeirão
Pipiripau, segundo a sazonalidade verificada durante um período de 8 anos
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No que se refere à existência de processos de eutrofização no ribeirão Pipiripau e no
reservatório do sistema de captação de água, vale esclarecer que a eutrofização nada
mais é do que um processo de enriquecimento de um corpo hídrico, que resulta em
acréscimo da produtividade primária, normalmente mensurada a partir de resultados
de clorofila a, e conseqüente diminuição da transparência da água.
Os principais nutrientes responsáveis por este fenômeno são o fósforo e o nitrogênio,
sendo o primeiro de vital importância para este estudo, uma vez que nos
ecossistemas lacustres do DF, geralmente, é esse parâmetro o fator limitante para o
crescimento algal.
De modo geral, o conceito de estado trófico (oligo, meso e eutrófico) é utilizado para
lagos temperados, tendo limites estabelecidos para este tipo de corpo d’água. Assim,
para se verificar o potencial de contribuição do ribeirão Pipiripau no decaimento das
condições de qualidade do rio São Bartolomeu, desenvolveu-se um estudo baseado
nas cargas de fósforo (P) em Kg/dia.
Para a avaliação das cargas do ribeirão Pipiripau que aportam ao rio São Bartolomeu,
utilizou-se dados resultantes de monitoramento da qualidade da água em ponto
localizado na foz daquele manancial, uma vez que na captação não é medida a
variável fósforo total.
A Tabela 6.10, mostrada a seguir, apresenta os números relativos às médias anuais
de cargas de fósforo total para o ribeirão Pipiripau e, com vistas à comparação, para
os rios Paranoá e São Bartolomeu, este último com amostras relativas a dois pontos
distintos (DF-06 à montante da confluência com o rio Paranoá e DF-18 à jusante
dessa confluência), a partir de 1995.
Como pode ser constatada, a contribuição do ribeirão Pipiripau para o São
Bartolomeu é de 2,4 Kg/dia, cerca de 9% daquela calculada para o rio Paranoá (26,4
Kg/dia). Adicionalmente, em termos de concentração de fósforo total, as médias
obtidas para os últimos cinco anos não ultrapassaram o limite de 0,025 mg/l, que é o
valor máximo estabelecido pela Resolução 020/86 do CONAMA para as águas classe
1.
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Tabela 6.10 - Médias Anuais de Cargas de P total
Ano

Pipiripau

Paranoá
Vazão
m3/s

S.B. DF18

S.B. DF6

Vazão
m3/s

P tot.

Carga

P tot.

Carga

mg/l

Kg/d

Vazão
m3/s

P tot.

Carga

mg/l

Kg/d

Vazão
m3/s

P tot.

Carga

mg/l

Kg/d

mg/l

Kg/d

95

1,82

0,008

1,258

15,50

0,033 44,729

8,57

0,062 45,908

29,70 0,041 106,364

96

1,09

0,022

2,072

11,40

0,023 22,625

5,43

0,078 36,688

18,50 0,050

97

2,02

0,014

2,443

17,80

0,020 31,117

9,21

0,079 63,001

26,50 0,046 106,019

98

1,73

0,024

3,587

15,80

0,017 22,524

7,20

0,067 41,493

20,60 0,040

70,660

99*

1,61

0,020

2,782

8,60

0,015 11,213

6,44

0,074 41,175

23,10 0,049

97,796

médi

1,65

0,018

2,429

13,82

0,022 26,442

7,37

0,072 45,653

23,68 0,045

92,141

79,867

a
*Para 1999 foram considerados os resultados obtidos até o mês de outubro.

Fonte: CAESB

A tabela nos mostra que o ribeirão Pipiripau, em ponto localizado próximo a foz,
apresenta baixa disponibilidade do nutriente fósforo, não vindo a comprometer o rio
São Bartolomeu.
Quanto a classificação do ribeirão Pipiripau segundo os parâmetros definidos pela
Resolução no 020/86 – CONAMA, que estabelece a classificação das águas doces
conforme seus usos preponderantes, o ribeirão Pipiripau apresentou características
de Classes 2 e 3, como resultados de 86% das coletas realizadas, sendo portanto
adequado para o abastecimento doméstico – após tratamento convencional – a
irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras e para a dessedentação de
animais. Porém, especialmente durante o período chuvoso, ocorre um decaimento
nas condições de qualidade da água, que atinge a Classe 4, inviabilizando o seu
aproveitamento até pela fauna silvestre.
No que se refere à possibilidade de contaminação da água por agroquímicos, deve-se
destacar os resultados obtidos para metais e resíduos de agrotóxicos, em coletas
realizadas no ponto de captação do ribeirão Pipiripau.
A Resolução nº 020/86 - CONAMA também é a base de referência para os possíveis
efeitos da contaminação da água sobre a comunidade aquática. Aquele dispositivo
observa que as águas destinadas à proteção das comunidades aquáticas e à criação
natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies para alimentação humana, têm seus
limites estabelecidos pela Classe 2.
Os resultados das coletas indicaram que os teores máximos de substâncias
potencialmente prejudiciais como mercúrio (0,0002 mg/l), aldrin (0,01 µg/l) e DDT
(0,002 µg/l) foram ultrapassados durante o período chuvoso, tendo sido encontrados
valores máximos de 0,0005 mg/L para o mercúrio, 0,0230 µg/l para o aldrin e 0,009
µg/l para o DDT, conforme Tabela 6.11, o que inviabiliza o seu uso para o fim referido.
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Tabela 6.11 – Substâncias potencialmente prejudiciais encontradas em análises
da água do ribeirão Pipiripau
Parâmetros
mercúrio (mg/l)
selênio (mg/l)
estanho (mg/l)
zinco (mg/l)
cobalto (mg/l)
lítio (mg/l)
Manganês (mg/l)
cobre (mg/l)
chumbo (mg/l)
cádmio (mg/l)
níquel (mg/l)
HCB (ug/l)
alfa HCH (ug/l)
lindane (ug/l)
Heptacloro (ug/l)
hep. Epóxido (ug/l)
aldrin (ug/l)
dieldrin (ug/l)
endrin (ug/l)
DDT total (ug/l)
Dodecacloro (ug/l)
Metoxicloro (ug/l)
Fosforados e carbamatos (ug/l)
Fonte: CAESB

Média
0,0002
0,0010
0,0010
0,0050
0,0450
0,1000
0,0080
0,0020
0,0050
0,0010
0,0030

Máximo
0,0005
0,0020
0,0040
0,0400
0,0770
0,1000
0,0360
0,0080
0,0110
0,0020
0,0160
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,0230
0,0010
N.D.
0,0090
N.D.
N.D.
>10

Mínimo
0,0002
0,0010
0,0000
0,0020
0,0440
0,1000
0,0050
0,0050
0,0050
0,0010
0,0020
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
<10

ND - não detectado (por estar abaixo do limite de detecção do método utilizado)

Legenda: segundo Resolução nº 020/86 – CONAMA
Especial
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
S/ classificação CONAMA

Complementarmente a contaminação por efluentes domésticos é bem evidenciada na
contagem de coliformes totais e fecais, conforme resultados disponíveis para o ponto
de barramento.
Para a Classe 2 a Resolução nº 020/86 estabelece limites de 5.000 coliformes totais
por 100 ml e 1.000 coliformes fecais por 100 ml, valores constantemente excedidos
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nas análises realizadas, confirmando a inadequação daquele manancial para a
preservação da comunidade faunística, além dos usos para o abastecimento humano,
irrigação e lazer.
As Figuras 6.15 e 6.16, a seguir, mostram os resultados das análises realizadas para
a identificação desses parâmetros:
Figuras 6.15 e 6.16 - Níveis de coliformes fecais e totais em um ponto de coleta
do ribeirão Pipiripau
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Fonte: CAESB
6.1.9 – Integridade e supressão da cobertura vegetal
Na bacia hidrográfica em estudo, a vegetação nativa apresenta áreas totais de
7.519,51 ha, que inclui desde áreas de preservação permanente, como campos de
murundus, veredas e matas ciliares, até as fitofisionomias representadas pelos
diferentes gradientes de biomassa correspondentes ao cerrado latu sensu, além de
incluir áreas de campo. Esta área representa cerca de 32% da área total da bacia,
com percentuais de 9,8%, 16,6% e 5,6% de áreas de preservação permanente,
florestais e campestres, respectivamente.
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A área total de 2.313,25 hectares, que corresponde às áreas de preservação
permanente, conforme definidas no Art. 2º do Código Florestal, estão relacionadas
especialmente aos cursos d'água de maior caudal, que ainda mantém suas
respectivas matas ciliares, muito embora a degradação dessas fitofisionomias seja
bastante acentuada, atingindo mais de 50% da superfície que lhe corresponde.
Destaca-se a presença da cobertura vegetal nativa como um dos elementos de
grande importância para a recarga dos aqüíferos, já que garante a porosidade do solo
e o mantém coberto. Em áreas específicas, como veredas e campos de murundus,
essa cobertura vegetal nativa tem sua importância ampliada.
Os campos de murundus, já descritos e definidos como importantes estruturas de
armazenamento de água pluvial, comportam também uma fitofisionomia de baixa
representatividade em termos de biomassa lenhosa, mas com cobertura graminosa e
com solos saturados na maior parte do ano.
Adicionalmente, as matas ciliares possuem uma função “tampão”, reduzindo o
escoamento superficial e, consequentemente, o carreamento de sedimentos e de
materiais poluentes para o curso d’água.
A cobertura vegetal funciona como um tecido vivo, cuja dinâmica de crescimento,
manutenção e restauração (resiliência) depende, direta ou indiretamente, dos
animais. Pode-se pensar na vegetação como um mosaico de hábitats, que molda e se
ajusta ao relevo, sendo agente e paciente de sua evolução. Os animais, com o seu
trabalho diário de espalhar sementes e nutrientes, de revolver o solo, usando
amplamente a vegetação, como abrigo e alimento, têm papel fundamental no
funcionamento desse tecido.
Quando faltam os animais, o trabalho de manutenção da cobertura vegetal precisa ser
feito pelo homem, que investe recursos em insumos agrícolas, em plantio e controle
de pragas. Ao optar por afastar a vegetação natural (hábitats) de suas terras, para
manter (dar continuidade temporal) a sua produção, o produtor tem de gerir todos os
processos naturais indissociáveis aos sistemas orgânicos, como a ciclagem de
nutrientes.
No campo, observa-se facilmente as interações entre a fauna terrestre e a cobertura
vegetal, afetando e sendo afetada pelas populações humanas, dependendo da
qualidade de vida das pessoas. A produção agrícola também influencia e é
influenciada pelo binômio fauna-vegetação. O modelo de colonização aplicado na
região não dispensa o uso dos recursos naturais, ao contrário, retira parte dos
recursos que eram usados pelas populações de animais e plantas. O resultado é a
alteração da paisagem, de tal maneira que não há espécie de animal silvestre que
não acabe, como população, influenciada pela nova ordem na oferta de recursos,
imposta pelo homem colonizador: menos recursos, menos espécies.
As áreas com formações florestais do tipo cerradão e cerrado, passíveis de se
enquadrarem no Art. 16 do Código Florestal, somam apenas 16,6% do total da área
da bacia hidrográfica, não alcançando o percentual exigido naquele dispositivo legal.
A Figura 6.17, a seguir, representa o mapa da cobertura vegetal nativa referente à
bacia do ribeirão Pipiripau e corresponde à Tabela 6.12, apresentada em seguida, a
qual mostra o elenco das formações florísticas encontradas na área de estudo, bem
como as superfícies cobertas por elas e os seus percentuais de ocorrência relativos a
área total da bacia hidrográfica.
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Figura 6.17 – Mapa de vegetação relativa à bacia hidrográfica do ribeirão
Pipiripau

Fonte: HGeo, 2001.
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Tabela 6.12 – Áreas com cobertura vegetal nativa na bacia do ribeirão Pipiripau
FORMAÇÕES FLORÍSTICAS
Campos de murundus
Campo
Campo cerrado
Cerrado
Cerradão
Mata ciliar / galeria preservada
Mata ciliar / galeria degradada
TOTAL
Fonte: HGeo, 2001.

ÁREA (ha)
102,32
176,72
1.129,85
3.445,99
453,70
1.020,67
1.190,26
7.519,51

PERCENTUAIS*
0,43
0,75
4,80
14,65
1,93
4,34
5,06
31,96

* percentuais relativos a área total da bacia hidrográfica

Verificou-se durante as campanhas de campo, que aproximadamente 70% da
vegetação nativa remanescente está localizada na área situada na parte meridional
da bacia hidrográfica e inclui todas as fitofisionomias vegetais ali presentes,
destacando-se entre elas a totalidade da área correspondente ao cerradão.
A comparação entre os mapeamentos de 1991 (SICAD) e o atual mostra que as áreas
de campo e de cerrado foram as mais afetadas pela expansão da atividade
agropecuária.
Os reflorestamentos, presentes no setor noroeste da bacia hidrográfica em 1991,
foram substituídos por cultivos agrícolas e pastagens, e atualmente não são mais
encontrados na área de estudo.
A supressão da cobertura vegetal contribui de forma significativa para o
desenvolvimento de processos erosivos acelerados, inclusive no caso da substituição
da cobertura vegetal nativa por culturas de ciclo curto, e especialmente na ausência
de um manejo adequado do solo.
A alteração da paisagem é uma das decorrências diretas dessa supressão da
vegetação já efetivada na bacia hidrográfica, e se relaciona tanto ao corte da
vegetação propriamente dito, como à formação de voçorocas.
O acompanhamento da mudança na paisagem na bacia do Pipiripau, como em
qualquer outra bacia hidrográfica, possibilita a confirmação da teoria de que há um
limite para o montante de território que uma bacia hidrográfica – como unidade
geomorfológica, ou como unidade biotópica (de biótopo) – pode ser explorada pelo
homem sem maiores conseqüências para a evolução natural da biota da bacia. A
partir desse limite, o incremento e a manutenção da produção agrícola anual fica
atrelada à investimentos em monitoramento e manejo de recursos naturais, uma vez
que os fragmentos de hábitats restantes e as fontes próximas não são suficientes
para manter os números populacionais de animais na região. Essas populações locais
de vertebrados (as colônias) fracassam diante da caça e da destruição de hábitats,
não havendo reposição de novos animais.
6.10 – Características das fitofisionomias vegetais
As principais características da vegetação nativa, segundo a classificação
apresentada no mapa de cobertura vegetal da área de estudo, são descritas a
seguir:
51

Campos: caracterizados pelo predomínio de gramíneas e outras monocotiledôneas,
referem-se a áreas abertas e abrangem as fitofisionomias “campos limpos” e
“campos sujos”, uma vez que a individualização dessas classes por meio da
interpretação visual ou mecânica da imagem de satélite é bastante complexa. A
diferença entre ambos está na ocorrência de arbustos e subarbustos no “campo sujo”,
totalmente ausentes no “campo limpo”. Ocorrem em regiões de cambissolos e mais
raramente em latossolos. Os já mencionados “campos de murundus” estão muitas
vezes associados às áreas de “campos limpos”.
Campo Cerrado: refere-se à fitofisionomia onde a característica principal é a
ocorrência de vegetação herbáceo-arbustiva onde está presente um estrato arbóreo
de pequeno gradiente de biomassa, composto por árvores isoladas, de troncos
retorcidos e de pequeno porte, desenvolvidas principalmente sobre latossolos.
Cerrado strictu sensu: trata-se do cerrado típico, onde está presente uma vegetação
arbórea sem dossel contínuo, caracterizada pelo aspecto xeromórfico, com árvores de
troncos retorcidos, de casca corticosa, bastante esgalhadas, com folhas coriáceas. As
árvores aparecem entremeadas por arbustos e ervas, estabelecidas sobre latossolos,
cambissolos ou areias quartzosas. Como elemento da paisagem da bacia do ribeirão
Pipiripau, essa fitofisionomia aparece bastante degradada, mas representa a classe
com maior percentual de vegetação nativa preservada.
Cerradão: inclui indivíduos arbóreos de grande porte e trata-se de uma fitofisionomia
tipicamente florestal. Seu estrato arbóreo é denso, formando um dossel contínuo. A
estrutura horizontal inclui praticamente as mesmas espécies florísticas do cerrado
strictu sensu, embora fenotipicamente se mostrem bastante distintas, especialmente
em função do porte. Ocorre principalmente em latossolos vermelhos e em áreas de
relevo plano.
Mata ciliar e/ou de galeria: são formações tipicamente florestais, que ocorrem ao
longo dos cursos d’água e servem de abrigo e fonte de alimentos para várias
espécies animais, além de protegerem as margens dos córregos e rios. Apresentam
largura variável, em função das condições edáficas e do relevo. Na bacia hidrográfica
do ribeirão Pipiripau observa-se que, em diversos pontos, a degradação dessa classe
supera a faixa de preservação de 30 metros definida em lei. Inclui ainda a mata
higrófila, que mantém-se em solos turfosos, onde as árvores encontram-se
completamente adaptadas à condição de encharcamento do solo, ocorrente em um
perfil de até 4 metros de profundidade.
Foram realizadas campanhas de campo para o levantamento de espécies em
algumas áreas específicas e a caracterização desses ambientes revela um
refinamento das especificações supracitadas, de modo que considerou-se pertinente
incluí-los nesse contexto.
As fitofisionomias investigadas estão descritas a seguir.
Reserva dos Pequizeiros: a paisagem mostra áreas de cerradão e cerrado strictu
sensu em seqüência. Situa-se nas proximidades do núcleo Santos Dumont, na
margem esquerda do canal de distribuição de água, no compartimento de jusante do
ponto de barramento da captação da CAESB no ribeirão Pipiripau. O solo possui
características de latossolo e, no caminhamento em direção ao topo da paisagem,
verifica-se a transição para o cambissolo, onde está presente bastante cascalho.
Foram observados dois estratos na estrutura horizontal do remanescente, no sentido
da margem do canal até a linha de cumeada que define o limite da bacia do ribeirão
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Pipiripau. Entretanto, a transição entre as duas fitofisionomias é sutil e o limite entre
elas indistinto. Há relatos de que parte desse remanescente foi submetido ao fogo,
tendo sido verificado que a estrutura vertical da vegetação inclui algumas árvores que
a ele sobreviveram, enquanto os estratos intermediário e inferior agregam indivíduos
jovens e arbustos. O soto-bosque é denso, formado por gramíneas do tipo capimgordura e bambu.
No primeiro trecho do caminhamento, a fitofisionomia reconhecida é o cerradão,
abrangendo uma estreita faixa ao longo do canal Santos Dumont. À medida que
aproxima-se a encosta, o cerradão dá lugar ao cerrado strictu sensu, indicando o
relacionamento entre a fitofisionomia menos densa e o tipo de solo presente.
O cerradão é denso no estrato intermediário, no qual se presencia uma grande
variabilidade específica. O dossel é descontínuo como resultado do fogo, que
eliminou parte da vegetação. As árvores remanescentes do sinistro destacam-se no
fragmento, emergindo ocasionalmente. As espécies que lhes correspondem e nele se
destacam são o sobre, carvoeiro, pau-terra, vinhático, sucupira-preta e
pequizeiro.
O cerrado strictu sensu recobre a área que vai da encosta até o topo, abrangendo a
maior parte do fragmento. Como foi dito, a transição entre as duas fitofisionomias não
define limite distintos, sendo identificada pela (pequena) variação da composição
florística e do porte dos indivíduos, já no âmbito de cada tipologia. O carvoeiro se
sobressai no contexto do cerrado strictu sensu, embora esteja presente também no
cerradão. O Pau-terra e a pimenta também são encontradas, sendo que a primeira é
mais freqüente na encosta e a segunda mais freqüente no setor mais próximo do
canal. O pau-santo só aparece a partir da meia encosta, quando a fitofisionomia já é
nitidamente a de cerrado strictu sensu.
Adicionalmente, há uma área de cerca de 200 hectares, adjunta à supramencionada,
que abrange somente a fitofisionomia cerradão.
Mata higrófila nas proximidades do frigorífico FRIBOI: trata-se de um fragmento dessa
fitofisionomia que aparece em transição abrupta com área de cerrado, este bastante
descaracterizado pela intervenção humana. Está situada entre a estrada que dá
acesso ao Frigorífico FRIBOI (desativado) e o curso d'água, afluente da margem
direita do ribeirão Pipiripau, a jusante do ponto de barramento da CAESB. Abrange
uma área estreita de cerrado degradado, uma faixa de vegetação herbácea, onde se
sobressai o capim-barba-de-bode e a mata alagada.
Na fase cerrado, a vegetação mostra árvores espaçadas, prevalecendo o pequizeiro.
Na cobertura do solo destaca-se o capim-gordura. As outras árvores presentes são,
na maioria, jovens e pouco desenvolvidas, tendo sido encontradas a gomeira,
quaresma e embaúba, esta ao mesmo tempo indicando a zona de transição
fitofisionômica e a condição secundária da formação vegetal ali encontrada,
estabelecida sobre latossolo.
A faixa de vegetação herbácea é estreita e caracteriza-se pela presença constante de
tufos de capim-barba-de-bode, distribuídos quase homogeneamente. Nessa faixa o
solo começa a mostrar-se um pouco mais úmido e de coloração mais escura,
indicando uma menor oxigenação.
Abruptamente essa vegetação dá lugar a outra, correspondente ao córrego,
caracteristicamente higrófila, exuberante e de difícil penetração.
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Esse setor fitofisionômico apresenta a bordadura extremamente densa, onde os
estratos médio e inferior da vegetação formam, juntamente com cipós, um
emaranhado de folhas e galhos finos que funciona como barreira à entrada. O
substrato ainda é relativamente firme nessa borda. Ultrapassada essa barreira, a
mata apresenta estrutura menos densa, caracteristicamente primária.
A estrutura vertical do maciço apresenta dois estratos bem definidos e soto-bosque
ausente. O estrato superior é formado por árvores de espécies dominantes, de até 12
metros de altura, especialmente o buriti e a pindaíba. Estão presentes muitas
árvores jovens, em um estrato intermediário, e poucas plântulas. Os cipós são
abundantes, mas não formam emaranhados no estrato inferior do remanescente, o
que facilita a circulação em seu interior. Verificou-se também a presença ocasional de
bromélias, sustentadas em forquilhas de árvores mais baixas.
Quanto à estrutura horizontal, apresenta dossel contínuo, uma vez que algumas
pequenas clareiras encontradas são decorrentes da queda de árvores senis, dentro
do processo de sucessão natural. A pindaíba se sobressai como espécie emergente
no dossel.
A estrutura paramétrica é configurada por árvores adultas com troncos eretos, cuja
moda diamétrica encontra-se na classe correspondente ao intervalo entre 6 e 9 m. As
alturas variam entre 8 e 12 metros, estas relativas às árvores emergentes.
O substrato é formado por uma camada de serrapilheira, seguida de uma espessa
camada de turfa, ambas formando uma manta que alcança cerca de 4 metros de
espessura. Esta camada cede facilmente ao pisoteio, tornando visível, na superfície, o
encharcamento de todo o perfil. O curso d'água corre em uma faixa estreita, também
sobre esse substrato.
Cerrado strictu sensu, localizado em frente à escola classe Estância do Pipiripau: a
área está localizada na margem esquerda de uma estrada vicinal, que alcança o
Núcleo Rural Pipiripau e que se desenvolve a partir da estrada DF-345.

Foto 1 - Cerrado
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Nas proximidades da estrada a fitofisionomia corresponde ao campo cerrado, formado
por árvores baixas, de tronco retorcido e espaçadas entre si. O dossel, descontínuo,
alcança 2-4 metros de altura. Ocasionalmente, verifica-se árvores emergentes,
invariavelmente o carvoeiro. As clareiras presentes na área mostram o solo coberto
parcialmente por gramíneas, especialmente o capim-gordura. Em algumas pequenas
áreas o solo, do tipo latossolo, está completamente descoberto.
A medida que aumenta a inclinação da área, observa-se um incremento significativo
na média das alturas dos indivíduos arbóreos, bem como maior abundância. Nesse
segmento, que pode ser enquadrado fitofisionomicamente como cerrado strictu sensu,
o solo pode ser classificado, de modo geral, como cambissolo e agrega, em alguns
pontos, uma fina camada de serrapilheira.
Mata ciliar do ribeirão Pipiripau: Fragmento de mata ciliar, representado por uma
estreita faixa de vegetação arbórea típica, localizado na região da ponte da DF-405
sobre o ribeirão Pipiripau.
FOTO 2 – MATA CILIAR

O fragmento possui grande diversidade de espécies em uma faixa de 3 a 4 metros de
largura ao longo de um trecho de 300 metros na margem do ribeirão Pipiripau. No
interior do fragmento, algumas cepas parcialmente apodrecidas e a presença de
trilhas denunciam a parcial antropização da área. O soto-bosque está ausente e o
solo possui uma camada de serrapilheira de cerca de 4 cm. Em alguns pontos da
área, o solo encontra-se desnudo, mostrando textura arenosa.
Na margem esquerda a vegetação nativa está intercalada por cultivos anuais (milho)
e pastagem. Há um setor, a cerca de 150 metros da ponte sobre o ribeirão, onde a
vegetação foi totalmente removida para dar lugar a uma área de lazer, com duas
construções simples.
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Na margem direita a vegetação nativa desenvolve-se em estreita faixa praticamente
contínua, a qual faz divisa com uma pastagem plantada, onde se observa algumas
espécies de cerrado, ocasionalmente distribuídas.
A estrutura vertical da vegetação abrange árvores adultas, nas quais instalam-se
bromélias. O estrato médio é formado por árvores jovens, algumas delas regeneradas
a partir de árvores cortadas anteriormente. Também estão presentes cipós e lianas,
que formam um emaranhado de pouca expressão à altura do estrato intermediário do
remanescente.
Considerando-se o curso d'água como eixo, pode-se afirmar que a estrutura
horizontal do fragmento é descontínua, por estreitamentos ocasionais ou ausência de
vegetação em locais onde foi suprimida para dar lugar a outro uso.
A estrutura paramétrica inclui indivíduos de várias classes de diâmetro, com poucas
árvores de elevada volumetria aparente, e outras altas e finas, que agregam as
características típicas das matas de galeria.
As listagens a seguir apresentam as espécies florestais identificadas nos fragmentos
vegetacionais descritos.
Tabela 6.13 – Espécies encontradas em áreas de cerrado
NOME COMUM
Almécega
Angelim do Cerrado
Araça-de-veado
Araticum
Aroeira
Barbatimão
Bolsinha
Butiá
Cabelo de Negro
Cagaita
Cajuzinho
Candeia
Capitão
Capoeirão
Caqui do Cerrado
Carne-de-vaca
Carvoeiro
Cipó Chumbo
Copaíba
Coração-de-negro
Faveiro
Folha Larga
Fruta de Pombo
Gameleira
Genipapo-bravo
Gomeira

NOME CIENTÍFICO
Protium ovatum
Vatairea macrocarpa
Psidium myrsinoides
Anona sp.
Lithraea brasiliensis
Stryphnodendron barbatimao
Aspidosperma tomentosa
Butia archeri
Erythroxylon suberosum
Eugenia desisterica
Anacardium sp.
Piptocarpha rotundifolia
Terminalia sp.
Aegiphila lottskhyana Cham.
Diospyros burchellii
Roupala montana
Sclerolobium paniculatum
Banisteriopsis magaphylla
Copaifera langsdorfii
Eremanthus goyazensis
Dimorphandra mollis
Salvertia convalladiora
Erythroxylon deciduum
Fícus sp.
Tocoyena formosa
Vochisia thyrsoidea

FAMÍLIA
Burseraceae
Leguminoseae
Myrtaceae
Annonaceae
Anacardiaceae
Leguminoseae
Apocynaceae
Palmae
Erythroxylaceae
Myrtaceae
Anarcadiaceae
Compositaceae
Combretaceae
Verbenaceae
Ebenaceae
Proteaceae
Leguminoseae
Malpighiaceae
Leguminoseae
Compositae
Leguminoseae
Vochysiaceae
Erythroxylaceae
Moraceae
Rubiaceae
Vochysiaceae
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NOME COMUM
Gomeirinha
Imbiruçu
Ipê
Jacarandá-bico-de-pato
Jacarandá-do-cerrado
Jatobá
Laranjinha do Campo
Lixeira
Lobeira
Mama-cadela
Maminha-de-porca
Mandiocão
Mangaba
Maria-mole
Marmelada
Marmelim
Mata-vaqueiro
Milho-cozido
Mororó
Murici
Pacari
Paineira Loira
Palmeira
Pau de Lepra
Pau Terra Roxo
Pau-santo
Pau-terra
Pau-terra-da-folha-miúda
Pequi
Pimenta-de-macaco
Pindaíba
Quaresma
Quaresma
Quina-do-cerrado
Sobre
Sucupira
Sucupira-branca
Sucupira-preta
Toratai
Ucuúba
Vassoura-de-bruxa
Vassourinha
Vinhático-cascudo

NOME CIENTÍFICO
Vochisia eliptica
Pseudobombax longiflorum
Tabebuia sp.
Machaerium opacum
Machaerium angustifolium
Hymenaea martiana
Styrax ferruginea
Curatella americana
Solanum crinitum
Brosimum gaudichaudii
Fagara rhoifolia
Didimopanax sp.
Hancornia speciosa
Guapira psamophila
Alibertia cf. edulis
Austroplenckia populnea
Simarouba amara
Maprounea guyanensis
Bauhinia sp.
Bhirsonima sp.
Lafoensia pacari
Eriotheca pubens
Siagrus flexuosa
Guapira noxia
Qualea parviflora
Kielmeyera coriacea
Qualea gradiflora
Qualea multiflora
Caryocar brasiliensis
Xylopia aromatica
Xylopia sp.
Miconia pollyanna
Miconia sp.
Strychnos pseudoquina
Emotum nitens
Pterodon polygalaeflorus
Pterodon pubescens
Bowdichia virgilioides
Tecoma sp.
Virola sebifera
Ouratea hexasperma
Baccharis dracunculifolia
Enterolobium gumiferum

FAMÍLIA
Vochysiaceae
Bombacaceae
Bignoniaceae
Leguminoseae
Leguminoseae
Leguminoseae
Styracaceae
Dilleniaceae
Solanaceae
Moraceae
Rutaceae
Araliaceae
Apocynaceae
Nyctaginaceae
Rubiaceae
Celastraceae
Simaroubaceae
Euphorbiaceae
Leguminoseae
Malpighiaceae
Lythraceae
Bombacaceae
Palmae
Nyctagenaceae
Vochysiaceae
Guttiferaceae
Vochysiaceae
Vochysiaceae
Caryocariaceae
Annonaceae
Annonaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Loganiaceae
Icacinaceae
Leguminoseae
Leguminoseae
Leguminoseae
Bignoniaceae
Myristicaceae
Ochnaceae
Leguminoseae
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Tabela 6.14 – Espécies encontradas em área de mata ciliar
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

FAMÍLIA

Amargosinha (arbusto)
Angico
Bacupari
Bacupari da Mata
Breu
Buriti
Caqui do Cerrado
Carvoeiro

Vatairea macrocarpa
Piptadenia comunis
Salacia elliptica
Cheiloclinum sp.
Protium sp
Mauritia flexuosa
Diospyros sericea
Sclerobium paniculatum var.
sub velutinum
Copaifera langsdorfii
Cecropia sp.
Pseudobombax spp.
Vochysia pyramidalis
Inga pubens
Tabebuia sp.
Calophyllum brasiliense
Fagara rhoifolia
Simarouba amara
Phyllanthus sp.
Qualea multiflora
Xilopia aromatica
Siagrus flexuosa
Miconia sp.
Tibouchyna granulosa
Hirtella gracilipes
Virola sebífera

Leguminoseae
Leguminoseae
Hippocrateaceae
Hippocrateaceae
Burseraceae
Palmaceae
Ebenaceae
Leguminoseae Caes.

Copaíba
Embaúba
Embiruçu-da-mata
Gomeira de Macaco
Ingá
Ipê-amarelo
Landim
Maminha-de-porca
Mata-vaqueiro
NI (arbusto)
Pau-terra
Pimenta-de-macaco
Piririma
Quaresma
Quaresmeira
Rapadurinha
Virola

Leguminoseae
Cecropiaceae
Bombacaceae
Vochysiaceae
Leguminoseae
Bignoniaceae
Guttiferaceae
Rutaceae
Simaroubaceae
Euphorbiaceae
Vochysiaceae
Annonaceae
Palmaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Chrysobalanaceae
Myristicaceae
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Tabela 6.15 – Espécies encontradas em área de mata higrófila
NOME COMUM
Almécega
Bromélia
(Copo
Vaqueiro
Embaúba
Embiruçu
Fruta de Morcego
Guaco
Jaca-brava
Japecanga
Landim
Marinheiro
Negra-minha
NI
NI
NI
Pau Tucano
Pimenteira
Pindaíba
Pororoca

NOME CIENTÍFICO
Protium sp.
de Aechmea bromeliifolia
Cecropia sp.
Pseudobombax longiflorum
Euplassa inaequalis
Mikania sp.
Richeria sp
Smilax sp.
Calophyllum brasiliense
Guarea
Siparuna cuyabana
Styrax sp.
Clusia cruiva
Ilex conocarpa
Vochisia tucanorum
Xylopia sp.
Xylopia emarginata
Annona spp.

FAMÍLIA
Burseraceae
Bromeliaceae
Cecropiaceae
Bombacaceae
Proteaceae
Compositae
Euphorbiaceae
Smilacaceae
Guttiferae
Meliaceae
Monimiaceae
Styracaceae
Guttiferae
Aquifoliaceae
Vochysiaceae
Annonaceaea
Annonaceaea
Annonaceaea

6.1.10 – Distribuição dos remanescentes florestais
A vegetação nativa presente na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau apresenta uma
associação mais estreita com os cursos d’água, muito embora não se refira
exclusivamente a matas ciliares.
Como já foi dito, a área mais expressiva de vegetação encontra-se na parte
merIdional da bacia hidrográfica, ainda que esse setor esteja mais próximo da área
urbana.
No divisor sul da bacia hidrográfica situa-se o Parque dos Pequizeiros, descrito no
item anterior, unidade de conservação do Distrito Federal, administrada pela
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH. Compõem-se de
fitofisionomias de cerrado, a maior parte cerrado strictu sensu, mas inclui uma área
bastante expressiva de cerradão.
A bacia mostra uma ocupação antrópica significativa, o que garantiu uma pressão
sobre os remanescentes da vegetação nativa, tendo, especialmente, reduzido os
contatos entre eles. Esses contatos deveriam formar os necessários corredores para
a fauna silvestre, cuja ausência pode determinar o isolamento de determinadas
espécies em habitats insulares. Esta condição depende da plasticidade das espécies
faunísticas ainda presentes na bacia hidrográfica, uma vez que podendo ocupar
habitats menos específicos, poderão também se deslocar entre áreas de vegetação
nativa, sem que a distância entre as mesmas represente uma barreira para esse
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deslocamento. Entretanto, podem representar barreiras importantes em função do
afastamento entre si.
Em termos das áreas que se enquadram nas condições especificadas no Art. 2º do
Código Florestal e na Resolução CONAMA n.º 004/85, cuja vegetação deve ser
reservada à preservação permanente, destacam-se a priori a vegetação ciliar e a
protetora de nascentes, a vegetação que deveria estar presente na faixa
correspondente à linha de cumeada da bacia hidrográfica1, ao redor dos reservatórios
artificiais – que é o caso da bacia de acumulação de água da captação da CAESB –,
e nas encostas com declividade maior que 45%.
Os elementos reunidos nesse contexto, permitem uma estimativa da área dos
remanescentes de vegetação nativa que obrigatoriamente deveriam estar presentes
na bacia hidrográfica, ainda que subdimensionada.
Considerando que a bacia hidrográfica comporta cerca de 122 km de cursos d'água,
incluindo os intermitentes e aproximadamente 100 nascentes ou olhos d’água, estimase que a área relativa à mata ciliar alcance, no mínimo, 757 hectares.
Quanto à linha de cumeada da bacia hidrográfica, o cálculo baseia-se no perímetro
dessa, que é de 86,2 km, e considera uma faixa de vegetação nativa de 30 metros de
largura.
Para o reservatório da CAESB considerou-se também uma faixa de 30 metros em
torno do mesmo, que tem perímetro de 500 metros, e no que tange as encostas com
declividade maior que 45%, a informação é do mapa de declividades, do qual foi
derivado a Tabela 6.1, constante deste trabalho.
Assim sendo, estima-se que as áreas de preservação permanente devam atender, no
mínimo, as dimensões e distribuição indicadas na Tabela 6.16 a seguir:
Tabela 6.16 – Áreas de Preservação Permanente, segundo o Código Florestal, e
Reservas Ecológicas, segundo a Resolução CONAMA nº 004/85
TIPIFICAÇÃO
Ao longo dos cursos d'água
Ao redor das nascentes
Na linha de cumeada da bacia hidrográfica
Ao redor de reservatórios artificiais de água
Nas encostas com declividade maior que 45%
TOTAL

ÁREA (ha)
732,00
25,00
258,60
1,50
104,19
1.121,29

ÁREA (%)
3,11
0,11
1,10
0,01
0,44
4,77

O que se verifica na área, entretanto, é que a área de mata ciliar, degradada ou
preservada, presente na bacia hidrográfica ultrapassa significativamente o
dimensionamento presumido na Tabela 6.16, somando um total de 2.210,93 hectares.
Todavia, vale notar, essa dimensão relativa à mata ciliar possui algumas
particularidades que devem ser citadas.
Em primeiro lugar, a mata ciliar não está presente nas margens dos 122 km de cursos
d’água e nascentes. Em alguns pontos superam a faixa de 30 metros, obrigatória, e
1

Aqui caberiam ser incluídas, como áreas a serem enquadradas na categoria de “preservação permanente”, as faixas que
definem as linhas de cumeada correspondentes às sub-bacias existentes na área de estudo, entretanto, essa é uma informação
muito específica e não foi levantada no âmbito do presente trabalho.
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em conseqüência tem-se a extrapolação do dimensionamento presumido, embora
não se verifique a distribuição adequada.
Adicionalmente, cabe notar, o fato de a área de mata ciliar superar ou não a faixa de
preservação permanente prevista no código florestal, é apenas uma questão de
referência, uma vez que a mata ciliar possui uma série de características específicas,
que não obedecem limitações, e podem abranger áreas bastante superiores àquela
determinada por lei.
Em segundo lugar, não foram consideradas nesse contexto as áreas cuja aptidão
agrícola refere-se a terras pertencentes às classes restritas para pastagem natural,
somada à condição de restritas ou inaptas para silvicultura e ainda sem aptidão para
uso agrícola, que somam 7,2% da área total da bacia, correspondendo a cerca de
1.694 hectares.
É presumível que parte dessa área esteja incluída nos 1.121,29 hectares da Tabela
6.16. No entanto, cabe aqui a informação da EMATER/DF, que a respeito da
ocupação agrícola ou pecuária em áreas de preservação permanente, diz tratar-se de
uma ocorrência pontual, estando mais relacionada à ocupação das áreas de várzea,
normalmente associadas à faixa de preservação permanente relativa às matas ciliares
que protegeriam os cursos d’água. Essa ocupação é basicamente agrícola e a
supressão de parte da vegetação nativa dá lugar a culturas temporárias de
autoconsumo.
Adicionalmente, verifica-se em áreas consideradas suburbanas, como o condomínio
Arapoanga e o núcleo Mestre D’Armas, a supressão da vegetação para o
estabelecimento de moradias e benfeitorias. Além disso, ao longo do ribeirão Pipiripau
foram localizadas 3 áreas de lazer, duas a montante da barragem de captação de
água da CAESB e uma na seqüência do barramento.
No que se refere à nascente do ribeirão Pipiripau, localiza-se no estado de Goiás e a
vereda que a ela corresponde encontra-se relativamente degradada.
Na área, o relevo mostra-se bastante plano, configurando uma borda ampla, em
leque, para a região da nascente do ribeirão, com limite quase totalmente definido
pela estrada GO-430.
A cobertura vegetal nativa restringe-se à vereda, contornada pela ocupação intensiva
da agricultura; ali representada pelos plantios de soja e milho, que se sucedem
periodicamente. O terreno é trabalhado com máquinas agrícolas, que definem curvas
de nível. A estrada que dá acesso à propriedade mais intensivamente explorada – a
segunda desde a nascente do cursos d’água – corta a área de plantio. As laterais
dessa estrada apresentam focos erosivos desenvolvidos, provavelmente decorrentes
da ação de enxurradas.
Dentro daquela propriedade verifica-se que, após a formação efetiva do curso d'água,
já ausentes os solos hidromórficos característicos das veredas, a vegetação ciliar foi
removida por um trecho de aproximadamente 1 km, e a água do ribeirão é utilizada
para a lavagem de areia, proveniente de areais localizados fora da bacia.
No local específico da atividade, um aterro não compactado alcança a margem do
ribeirão. Nas proximidades desse trecho encontra-se uma pequena barragem feita de
pedras e de sacos plásticos de uréia pecuária reutilizados. Dois baciões escavados
na terra, com cerca de 200 m² de área cada um, foram abertos a uma distância entre
5 e 10 metros do curso d'água, sem proteções especiais. Um deles parece ser área
de estocagem de areia, com resíduos visíveis, e o outro, expõe completamente o
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horizonte B do solo o que, somado à inclinação da área em direção ao curso d'água e
à ausência de mata ciliar, são fatores de instabilidade, podendo contribuir para o
desenvolvimento de processos de erosão acelerada, os quais afetarão gravemente o
ribeirão Pipiripau.
Ainda que as possibilidades de impactos sobre os recursos hídricos sejam bastante
claras, as atividades realizadas na área da nascente do ribeirão Pipiripau estão
amparadas pela documentação necessária relativa ao licenciamento ambiental.
6.1.11 – Uso e aptidão do solo
A classificação da aptidão agrícola dos solos da bacia hidrográfica do ribeirão
Pipiripau refere-se, aqui, somente à parcela correspondente ao Distrito Federal, que
em termos percentuais representa 90,3% da área total da unidade de planejamento,
estando os restantes 9,7% no território do estado de Goiás. Esta classificação está
baseada no trabalho realizado pela EMBRAPA, Serviço Nacional de Levantamento e
Conservação de Solos, em 1978, sendo considerados os aspectos referentes aos
solos, relevo e clima.
A classificação da aptidão agrícola é um processo interpretativo, com caráter efêmero,
podendo sofrer variações com a evolução tecnológica e esta em função da tecnologia
vigente na época de sua realização (Prado, 1996).
Na identificação da aptidão agrícola determinam-se os graus de deficiência dos solos
da área em relação aos seguintes fatores: água, fertilidade, impedimento à
mecanização, oxigenação e susceptibilidade à erosão. Para cada um dos fatores é
determinado um afastamento (desvio) em relação a um solo hipotético, considerado
ideal, que não apresente limitações em relação aos fatores avaliados. Este
afastamento é medido em notas que variam de nulo (0) a muito forte (5). O sistema
adotado estabelece três níveis de manejo (A, B e C) conforme o emprego de capital e
tecnologia e quatro classes de aptidão (boa, regular, restrita e inapta).
O nível de manejo A reflete baixo nível tecnológico e menor utilização de capital para
manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras, e o
nível de manejo C maior emprego de tecnologia e capital. O nível de manejo B situase em patamar intermediário.
Os grupos são representados por algarismos de 1 a 6, indicando o tipo de utilização mais
intensivo das terras. As limitações de uso aumentam do grupo 1 para o grupo 6.
As classes sintetizam a aptidão agrícola das terras para determinada utilização, com
relação ao nível de manejo preconizado. Os tipos de utilização previstos são lavouras,
pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural. As classes definidas são
(EMBRAPA,1983):
Classe Boa: terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um
determinado tipo de utilização, observando-se as condições de manejo considerado.
Há um mínimo de restrições que não reduz a produtividade ou benefícios
expressivamente e não aumenta o uso de insumos acima de um nível aceitável;
Classe Regular: terras que apresentam limitações moderadas para a produção
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições de
manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios,
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elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais a
serem obtidas do uso.
Classe Restrita: terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada
de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições de manejo
considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então
aumentam a utilização de insumos necessários de tal maneira que os custos só
seriam justificados marginalmente.
Classe Inapta: terras que não se prestam senão à preservação da vegetação nativa.
Todas essas classes de aptidão agrícola estão presentes na bacia do ribeirão
Pipiripau e se combinam ao sistema de manejo a ser empregado para que possam ter
a utilização adequada a sua condição, que considera os fatores água, fertilidade,
impedimento à mecanização, oxigenação e susceptibilidade à erosão, conforme já
mencionado.
A Tabela 6.17, extraída de CURI et al. (1987), apresenta uma síntese dos grupos, das
classes de aptidão, dos sub-grupos relacionados aos sistemas de manejo e das
alternativas gerais de utilização dos solos.
Tabela 6.17 – Resumo das classes de uso e aptidão agrícola dos solos
Grupo
1
2
3
4

5

6

Classe
Boa
Regular
Restrita
Boa
Regular
Restrita
Boa
Regular
Restrita

Sistema de manejo
MA
MB
MC
1A
1B
1C
2a
2b
2c
3(a)
3(b)
3(c)
4P
4p
4(p)
5N
5S
5n
5s
5(n)
5(s)

Sem aptidão para uso agrícola

Utilização
Lavoura
Pastagem
plantada
Silvicultura e / ou
pastagem natural
Preservação da
flora e da fauna ou
recreação

Fonte: Adaptada de CURI, et al. (1987)

A Tabela 6.18 a seguir apresenta as classes de aptidão agrícola correspondentes à
parcela da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau pertencente ao Distrito Federal:
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Tabela 6.18 – Classificação da aptidão agrícola na área da bacia hidrográfica do
Ribeirão Pipiripau na parcela correspondente ao Distrito Federal
Símbolo

Classificação

1(a)bC

Terras pertencentes à classe de aptidão boa para lavouras no nível de
manejo C, regular no nível de manejo B e restrita no nível de manejo A

2,9

2(b)c

Terras pertencentes à classe de aptidão regular para lavouras no nível de
manejo C, restrita no nível de manejo B e inapta para o nível de manejo A

82,8

3(a)

Terras pertencentes à classe de aptidão restrita para lavouras no nível de
manejo A e inapta nos níveis de manejo B e C

0,2

4p

Terras pertencentes à classe de aptidão regular para pastagens plantadas

6,9

5(n)

Terras pertencentes à classe de aptidão restrita para pastagem natural e à
classe inapta para silvicultura

5,4

5(sn)

Terras pertencentes à classe de aptidão restrita para pastagem natural e
silvicultura

1,4

Terras sem aptidão para uso agrícola

0,4

6

% da Área

Fonte: EMBRAPA, 1978.

O tipo de aptidão mais representativo da área, com 82,8 % do total refere-se aos
latossolos vermelho-escuros, álicos ou distróficos, que correspondem a áreas de
relevo plano e suave ondulado. Para esse tipo de solo não se verifica limitações
quanto à declividade do terreno, constatando-se que a principal limitação observada é
relativa à baixa fertilidade natural, exigindo para sua exploração investimentos para
correção da acidez, e dos teores de cálcio, magnésio e fósforo, principalmente.
Na bacia do ribeirão Pipiripau, o uso e ocupação do solo estão de acordo com a
Tabela 6.19 a seguir:
Tabela 6.19 - Uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do ribeirão
Pipiripau
Classes
Agricultura Extensiva
Cultivo de Hortifrutigranjeiros
Áreas de Empréstimo
Áreas Úmidas
Áreas Urbanas
Corpos D’água
Cultura Temporária Irrigada
Galpões
Pastagem
Sede do Núcleo Rural
Vegetação Exótica
Vegetação Nativa
TOTAL

Área (ha)
8.538,34
1.471,06
28,67
11,18
392,19
61,65
142,56
48,34
5.118,84
51,83
142,89
7.519,81
23.527,36

Área (%)
36,29
6,25
0,12
0,05
1,67
0,26
0,61
0,21
21,76
0,22
0,61
31,95
100,00
64

Figura 6.18 – Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do
ribeirão Pipiripau

Fonte: HGeo, 2001.
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A Tabela 6.20 abaixo apresenta as áreas cultivadas que recebem a assistência técnica da
EMATER/DF.
Tabela 6.20 – Áreas ocupadas com agricultura e pecuária sob a assistência
técnica da EMATER/DF

TIPOS DE USO

Hortaliças
Fruticultura
Grãos
Pastagens
Piscicultura
Áreas irrigadas com outros cultivos
TOTAL

ÁREA DE OCUPAÇÃO (ha)

PERCENTUAIS
RELATIVOS À
ÁREA TOTAL
(%)

280,60
140,00
5.424,00
4.076,00
4,70
117,40
10.042,70

1,19
0,60
23,05
17,33
0,02
0,50
42,69

Fonte: EMATER/DF (2000)

Os rebanhos presentes na bacia hidrográfica apresentam seus números na Tabela
6.21 a seguir, onde se destaca a avicultura industrial.
Tabela 6.21 – Rebanhos presentes na bacia do ribeirão Pipiripau
REBANHOS

Bovinos
Suínos
Avicultura industrial
Ovinos
Caprinos

NÚMERO DE CABEÇAS

5.100
6.500
1.100.000
100
50

PERCENTUAIS
RELATIVOS AO
TOTAL (%)

0,460
0,590
98,935
0,010
0,005

Fonte: EMATER/DF (2000)

Cabe notar, ainda, que a classificação de áreas por aptidão agrícola não considera a
legislação ambiental a respeito do uso do solo. Disso decorre o fato de haver algumas
áreas que participam da estrutura produtiva da bacia hidrográfica, mas que ocupam
áreas onde a vegetação nativa deveria estar sendo preservada. No entanto, segundo
a EMATER/DF, o uso do solo nesse contexto é extremamente baixo.
No que se refere à perda de solos, ressalte-se que a mesma está associada à
estrutura física, ao tipo de manejo agrícola, ao período no qual o solo se mantém
descoberto e à ocorrência de chuvas.
Na bacia do ribeirão Pipiripau a implantação de culturas anuais se inicia como
preparo do solo no mês de setembro, estando associado ao início do período
chuvoso.
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O tipo de preparo inclui a aração com grade aradora seguida de gradagens
niveladoras. Esse tipo de preparo muitas vezes favorece a criação de uma camada
compactada a cerca de 20 cm da superfície do solo, dificultando a infiltração de águas
pluviais e favorecendo o desenvolvimento de processos erosivos.
A área normalmente utilizada para esse tipo de plantio é razoavelmente bem
protegida por sistemas de terraceamento, que reduzem a possibilidade de perda de
solo em função do escoamento superficial, ainda que no mês de setembro a
ocorrência de chuvas tenha caráter esporádico, mas com regime quase torrencial,
encontrando o solo praticamente descoberto. Entretanto, vale notar que cerca de 50%
da área de cultivos anuais (basicamente grãos) utiliza o método de plantio direto, que
não requer preparo do solo e mantém o solo bem protegido dos impactos resultantes
da precipitação pluviométrica que incide sobre ele.
Além disso, com a divulgação e implementação de práticas agrícolas adequadas à
conservação do solo, notadamente a adoção do já mencionado sistema de plantio
direto, verificou-se um impacto positivo relacionado à redução dos custos de produção
e ao aumento de produtividade, aliado a uma maior sustentabilidade do sistema
produtivo.
No que tange a poluição do solo e da água por agroquímicos, vale notar que nas
áreas onde são cultivadas hortaliças verifica-se o uso intensivo de agroquímicos, em
função das características desse tipo de cultivo, que se utiliza de plantas bastante
suscetíveis a pragas e doenças e requerem cuidados especiais, objetivando garantir,
especialmente, o aspecto do produto final, viabilizando sua colocação no mercado.
Quanto às áreas de plantio de grãos, esse uso está relacionado a determinados
períodos de preparo do solo e tratos culturais, não se estendendo ao longo de todo o
ano. Ainda assim, a aplicação de agrotóxicos e a correção da fertilidade do solo são
práticas inerentes a esses cultivos e bastante significativas.
A EMATER/DF trabalha com o objetivo de reduzir o uso de agrotóxicos na área da
bacia hidrográfica e de evitar que sejam utilizados aqueles cuja fórmula contenha
componentes de uso proibido em razão de sua alta toxicidade.
Na impossibilidade de alcançar todos os produtores rurais da bacia hidrográfica com
essa proposta, restam alguns, cujos cultivos estão relacionados à utilização de
produtos capazes de poluir as águas superficiais e o lençol freático.
Entretanto, não existem dados que permitam uma estimativa do potencial de poluição
das águas por agrotóxicos, mesmo porque os produtores que utilizam fórmulas não
registradas, não se identificam ou não admitem que fazem uso das mesmas.
O recurso ideal para se obter essa informação será através do monitoramento da
qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica, o qual inclua a investigação de
substâncias tóxicas oriundas da agricultura (ver programa de monitoramento da
qualidade da água, que será conduzido pela CAESB no volume II deste trabalho).
Ressalte-se, ainda, que o manejo adequado do solo para a produção agrícola ainda
não é uma prática desenvolvida pela totalidade dos produtores rurais da bacia
hidrográfica. Assim sendo, manejos inadequados refletem negativamente sobre a
qualidade da água, uma vez que podem vir a promover uma intensificação da perda
de solo, com seu carreamento para os cursos d’água. Estima-se que na bacia
hidrográfica, cerca de 30% dos produtores rurais não adotam sistemas de manejo
seguros em relação a esses reflexos. Cabe notar, todavia, que as propriedades rurais
que se enquadram nessa condição tratam-se de “unidades rurais não fornecedoras”,
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ou seja, áreas rurais ocupadas para moradia ou lazer, ou pequenas unidades voltadas
para a agricultura de subsistência e autoconsumo.
6.1.12 – Classificação e estrutura do solo
Os solos ocorrentes na bacia hidrográfica do ribeírão Pipiripau incluem os seguintes
tipos:
Latossolos Vermelho-Escuro: São solos minerais não hidromórficos, profundos,
com horizonte A moderado, horizonte B latossólico de coloração vermelho-escuro
com a textura variando de média a muito argilosa. Estão localizados geralmente em
relevos planos suaves ondulados. Sendo poucos susceptíveis a erosão. Estão
associados a vegetação cerrado strictu sensu e cerradão.
São bem drenados, apresentam elevada porosidade, com predomínio de macroporos
sobre os microporos, o que possibilita serem trabalhados por implementos agrícolas
numa amplitude maior de umidade. É caracterizado pela alta lixiviação de bases e
sílica e pelo o acúmulo de óxidos de ferro e alumínio, sendo estes elementos os
responsáveis pela elevada agregação desses solos.
São distróficos e álicos, com pH ácido e com baixa reserva e disponibilidade de
nutrientes para as plantas.
São indicados para uso agrícola por ocorrerem em relevos mais suavizados, por
serem bem drenados e pouco susceptíveis a erosão, o que facilita o preparo do solo
pelo uso de máquinas e implementos agrícolas. No entanto, devido a baixa fertilidade
natural, demandam uma grande adição de insumos e fertilizantes para a correção de
sua fertilidade, o que dificulta o uso intensivo por agricultores de baixo poder
aquisitivo.
Latossolos Vermelho-Amarelo: São solos minerais não hidromórficos, profundos,
com horizonte A moderado, horizonte B latossólico, distróficos ou álicos de textura
variando de média a muito argilosa. Estão geralmente associados a relevos planos a
suaves ondulados. São de coloração vermelha à amarela ou amarelada. Alguns perfis
também podem apresentar caráter concrecionário e plíntico. A vegetação associada é
geralmente de cerrado strictu sensu, campo limpo e campo sujo. As limitações para
uso agrícola são semelhantes às do latossolos vermelho-escuro.
Cambissolo: São solos minerais não hidromórficos, com drenagem variando de
imperfeita a acentuada. São pouco desenvolvidos, caracterizando-se por possuírem
horizonte B incipiente, no qual alguns minerais primários facilmente intemperizáveis
ainda estão presentes. Ocorrem em áreas de relevo movimentado. O horizonte A
apresenta cores bruno-avermelhadas escura, bruno-acinzentada escura e brunoescura e o horizonte B é geralmente de coloração bruno-avermelhada, brunoamarelada, vermelho-amarelada ou vermelha. Estão localizados em relevos
movimentados, sendo altamente susceptíveis a erosão. A profundidade varia de raso
a profundo, com pequena a média capacidade de retenção de água. A textura varia
de franco-arenosa a muito argilosa e geralmente apresentam cascalhos. Os teores
de silte são, em geral, altos. Originam-se dos mais variados materiais de origem,
embora normalmente sejam geralmente álicos e distróficos. Estão geralmente
associados à vegetação de campo limpo. A baixa fertilidade natural e sua localização
em relevo acidentado desfavorecem o seu uso agrícola.
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Areia Quartzosa: São solos minerais, pouco desenvolvidos, profundos, não
hidromórficos, essencialmente quartzosos, com textura areia ou areia franca. Têm
como material de origem os quartzos do grupo Paranoá. Ocorrem geralmente em
relevos planos a suaves ondulados. São excessivamente drenados, porosos, muitos
susceptíveis a erosão, por apresentarem baixo percentual de argila e alta
concentração de material arenoso. São de baixa capacidade de armazenamento de
água. São álicos com acidez variando de moderada a forte. Apresenta sérias
limitações para o uso agrícola por serem muitos susceptíveis a erosão e por
apresentarem baixa reserva de nutrientes, sendo mais recomendados para a
composição de áreas de preservação de fauna e flora.
Solos Hidromórficos: Esses solos caracterizam-se por apresentarem horizonte A
mineral ou orgânico, seguido de horizonte glei de cor cinzenta. A coloração é
resultante da redução do ferro. São solos mal ou muito drenados, apresentando
textura bastante variada ao longo do perfil. O horizonte superficial é rico em matéria
orgânica, podendo ser turfoso, chernozêmico ou húmico. Ocorrem em torno de
drenagens e de pequenos córregos, associadas ao afloramento do lençol freático. Os
relevos geralmente são planos a suave ondulados. A vegetação de matas galerias
são típicas desse tipo de solo. São deficientes em oxigênio o que representa sérias
limitações para uso agrícola. O excesso de água dificulta a mecanização e a correção
da fertilidade. A drenagem não é recomendada, uma vez que esses solos são
amortecedores da água infiltrada ao longo da chapada, constituindo-se num
recarregador natural dos cursos d’água.
Plintossolos: São solos minerais, hidromórficos ou com séria restrição à percolação
de água. Apresentam horizonte de subsuperfície plíntico onde aparecem manchas
avermelhadas (plintita) ou pequenas concreções (petroplintita) distribuídas no perfil,
as quais são resultantes da concentração de ferro no solo, endurecendo quando
exposta a ciclos de umidecimento e secagem. A principal limitação para uso desses
solos para a agricultura é o excesso temporário ou prolongado de água e a presença
da petroplintita, que se constitui numa forte barreira física ao crescimento de raízes e
dificulta o uso de máquinas e implementos agrícolas.
Terra Roxa Estruturada Similar: São solos minerais, não hidromórficos,
medianamente profundos a profundos, com saturação de bases variando de média a
alta, argilosos. Possui o horizonte A moderado e B textural, apresentam cor vermelha
escura, tendendo a arroxeado. São bem drenados pouco susceptíveis a erosão.
Ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado e montanhoso, com altitude em torno
de 900 metros e com vegetação do tipo floresta subcaducifólia. Originados a partir da
decomposição de calcário do grupo Bambuí, com adição de materiais provenientes de
outra fontes. O principal limitante para o uso de agricultura mecanizada é o relevo,
que é movimentado e dificulta o uso intensivo de máquinas e implementos agrícolas.
A Tabela 6.22 a seguir mostra a distribuição desses solos na área total da bacia
hidrográfica.
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Tabela 6.22 – Distribuição quantitativa dos tipos de solos na bacia hidrográfica
do ribeirão Pipiripau
Classes de Solos
Areias Quartzosas
Cambissolos
Laterita Hidromórfica ou Plintossolos
Latossolo Vermelho-Amarelo
Latossolo Vermelho-Escuro
Solos Hidromórficos
Terra Roxa Estruturada Similar
TOTAL

Área (ha)
1.774,93
2.758,66
105,68
3.532,72
13.966,45
1.352,03
36,89
23.527,36

Área (%)
7,54
11,73
0,45
15,02
59,36
5,75
0,16
100,00

Fonte: HGeo (2001)

6.1.13 – Erosão e assoreamento dos cursos d’água
A existência de processos erosivos na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau está
associada basicamente à ausência de proteção do solo. Esta condição é verificada
em pequenas áreas e sua evolução freada por ações corretivas implementadas pelos
próprios produtores rurais.
Nas margens de cursos d’água verifica-se em alguns pontos áreas permanentemente
não protegidas, ainda que nada se cultive nas mesmas. Esse fato pode ocasionar
desbarrancamentos e influir no processo de assoreamento.
Como já foi citado, na parte da bacia hidrográfica localizada no estado de Goiás há
uma área de aproximadamente 2 hectares, situada na margem esquerda do ribeirão
Pipiripau, onde foram abertas grandes cavas para o armazenamento de areia, retirada
de outra bacia e que é lavada naquele trecho, a menos de 2 km da nascente do
ribeirão. Esse procedimento contribui expressivamente para a evolução do processo
de assoreamento daquele curso d’água.
Outros fatos dignos de nota são o crescimento populacional de uma área de
ocupação irregular, denominada condomínio Arapoanga, que já se estabeleceu como
uma área suburbana da cidade de Planaltina; o crescimento da sede do núcleo rural
do córrego Taquara; e a área contígua ao Vale do Amanhecer, que também tem
registrado elevado crescimento populacional .
Essas condições determinam o aumento da área impermeabilizada na bacia
hidrográfica, que impede a infiltração de águas pluviais e favorece o surgimento de
focos erosivos pela ação hídrica. Isso ocorre especialmente na área próxima ao Vale
do Amanhecer, denominada Mestre d’Armas, onde a maior declividade do terreno e a
ausência de medidas corretivas adequadas àquela situação, aceleram a evolução de
processos erosivos. A falta de critérios na ocupação do solo em áreas residenciais,
bem como a abertura de ruas sem observar os aspectos de declividade do terreno,
têm favorecido a ocorrência de erosões nessas áreas, contribuindo para o
assoreamento da bacia.
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Por outro lado, o processo de erosão laminar influencia diretamente a produção
agrícola, simplesmente pelo carreamento da camada mais fértil do solo em direção as
zonas mais baixas do terreno. Isso ocorre de modo localizado em alguns pontos da
bacia hidrográfica, abrangendo pequenas áreas onde o manejo do solo mostra-se
incipiente ou inadequado.
Quanto ao assoreamento, este se revela como um redutor da quantidade de água
disponível para irrigação de culturas e tende a transformar-se em uma condição
limitante pelo recrudescimento de conflitos pelo uso da água.
A implementação de programas de educação ambiental que possam auxiliar no
processo de reversão desse quadro, restringe-se à educação formal, sendo digno de
nota o trabalho desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II, pelo
professor Flávio Pereira.
Entretanto, no que se refere à influência exercida pelas práticas agrícolas no tocante
à erosão e aos processos de assoreamento, o trabalho desenvolvido pela
EMATER/DF na área tem como base física a própria bacia hidrográfica e é divulgado
através de sua rotina de trabalho, visitas a propriedades rurais, reuniões técnicas,
dias de campo etc.
6.1.14 – Padrões gerais de distribuição da fauna
A vegetação é a base da cadeia alimentar no cerrado. É ela quem determina o
tamanho geral da cadeia trófica. A produção primária relacionada a essa
fitofisionomia, independente do gradiente de biomassa, refere-se principalmente a
atividade fotossintética de plantas superiores. A entrada na cadeia trófica dos
recursos sintetizados pelas plantas, a partir da fotossíntese, é feita por muitas
espécies de animais (consumidores primários), que ingerem folhas, flores, galhos,
frutos e sementes, incluindo óleos, ceras, gomas e outras substâncias. Esses
sustentam uma cadeia de animais consumidores secundários e terciários. Entre os
vertebrados, a maioria das espécies estão dentro dessas últimas categorias.
Essa cadeia alimentar determina a maior parte dos elementos que constituem um
padrão de distribuição da fauna terrestre em determinada área. Ações de investigação
devem, portanto, considerar a diversidade dos hábitats, para que possam obter uma
informação fidedigna do padrão de distribuição.
Na bacia do ribeirão Pipiripau foram realizadas campanhas de campo para a
identificação de espécies faunísticas ainda presentes em hábitats com diferentes
condições de preservação.
Na totalidade da bacia hidrográfica foram investigados seis sítios e uma descrição
sumária deles está apresentada na Tabela 6.23 a seguir.
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Tabela 6.23 – Descrição dos sítios amostrados na bacia hidrográfica do ribeirão
Pipiripau
Sítio
1

2

3

4
5

6

Referência
Hábitats
Geomorfologia
Nominal
Dominantes
Barragem
mata, cerrado morros, pequenos
Pipiripau
rupestre, lago vales encaixados,
córrego e pequena
represa
Lagoa
mata alagada, Vertentes
leveArtificial
lagoa,
mente inclinadas,
cerrado,
formando um vale
vereda
pouco escavado
Mata
da mata
vertente formando
Paca
um anfiteatro, levemente inclinada
topo de chapada
Chácara do cerrado
Isaías
Areal
cerrado
topo de chapada

Mata
do mata
Guariba

Atividade Antrópica

Criação de gado, casas abandonadas,
pomares abandonados, estrada de terra,
trilhas, cascalheira, instalações da
represa
Plantações de soja e milho, criação de
gado, banho e pescaria, estrada de terra,
trilhas, casas

Plantações de soja, estrada de terra,
trilhas,
extração
de
madeira,
terraplenagem, habitações, pomares
Criação de gado, plantações de soja e
milho, pomares, casas
Plantações de soja, criação de gado,
cascalheiras, retirada de areia, estrada
de terra, trilhas
vale pouco en- Pastos, criações de gado, suínos e
caixado, com ver- galinhas, pomar junto à mata de galeria,
tentes levemente chácara para produção de derivados de
inclinadas
leite, estrada de terra, trilhas

Fonte: Campanha de campo (2000)

Na tabela, estão assinalados os hábitats dominantes, uma descrição sumária da
paisagem e as atividades antrópicas predominantes. Os sítios variaram de morros e
vales encaixados, até topos de chapadas e vertentes com inclinação suave. Todos
mostraram sinais de uso antrópico. Os hábitats explorados foram a mata de galeria, a
mata semidecídua, de interflúvio2, o cerrado rupestre, a vereda e o cerrado strictu
sensu, incluindo também uma lagoa artificial e o lago da barragem do Pipiripau, este,
denominado sítio 7, foi amostrado somente para a herpetofauna. São os hábitats mais
comuns na paisagem.
Nesse contexto paisagístico foram constatados as espécies citadas a seguir,
pertencentes aos mencionados grupos faunísticos.
Mastofauna
Foram encontradas 16 espécies de mamíferos de médio e grande porte, de 10
famílias. Destacam-se a família Dasypodidae, com quatro representantes, e a família
Canidae, com três representantes, sendo que uma das espécies, o lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus), é considerado em perigo de extinção. A família Cervidae se
destaca pela abundância do veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), presente em
todos os sítios, e do veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus), também em perigo de
extinção. A abundância do veado-catingueiro pode ser explicada pelo uso de plantios
de soja, onde provavelmente se alimenta de folhas novas.
Além do veado-catingueiro, outras espécies parecem se adaptar bem a atividades
antrópicas, como a paca, (Agouti paca), que foi registrada a poucos metros do núcleo
rural, num fragmento de mata semidecídua, de interflúvio, isolado por plantações de
soja, e o lobo-guará, que é comum em estradas, chácaras e outras áreas sob forte
2

Referem-se a ondulações que existem em uma bacia hidrográfica, separando vales fluviais, podendo possuir a forma convexa,
e constituindo por vezes pequenas colinas.
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uso antrópico. Embora a mata onde a paca foi registrada esteja praticamente isolada
pela matriz rural, existe um corredor de vegetação predominantemente autóctone, que
liga aquele fragmento à mata de galeria próxima, drenagem à baixo. Registros de
paca foram detectados, sugerindo que esses animais, e outros, deslocam-se do
fragmento menor (mata semidecídua) para o fragmento maior (mata de galeria),
através da estrada de terra que intercepta aquele fragmento de hábitat. Essa
observação ressalta a importância da conservação das matas de galeria como
corredores naturais de fauna. A construção de estradas com dispositivos que facilitam
a dispersão dos vertebrados através delas, são capazes, segundo LANGTON (1989),
de minimizar os impactos da matriz na dispersão das espécies e na resiliência dos
hábitats.
Levando em consideração que a região em estudo está fortemente alterada com
cultivos de soja, criação de gado, implantação de núcleos rurais e mesmo pela caça
de algumas espécies, foi surpreendente o número alto de espécies registradas,
conforme pode ser confirmado na Tabela 6.24. Isto pode ser explicado pela presença
de algumas fazendas com boas áreas naturais nos arredores do ribeirão Pipiripau,
como a Fazenda Boqueirão, onde até o presente não é permitida a caça, e também
devido a proximidade, numa escala maior, da Reserva Biológica de Águas
Emendadas. Em termos de conservação de mamíferos de médio e grande porte, é
importante pensar no modelo "source -sink" hábitats, da teoria de metapopulações,
onde áreas bem conservadas servem como fonte de animais para a recolonização
constante de áreas muito usadas pelo homem.
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Tabela 6.24 – Lista dos mamíferos de médio e grande porte registrados para a
bacia do córrego Pipiripau, classificados por família e espécie, com respectivos
nomes comuns (entre parênteses). Estão também relacionados os métodos de
identificação: A - avistamento; R - rastro; F - fezes; C - couro e V - vocalização e
sítio de registro: 1 - Barragem do Pipiripau; 2 - Lagoa artificial; 3 - Mata da Paca;
4 - Chácara do Isaías; 5 - Areial; 6 - Chácara do Guariba.
FAMÍLIA/ESPÉCIE
DIDELPHIDAE
Didelphis albiventris (Gambá, Saruê, Mucura)
CALLITRICHIDAE
Callithrix jacchus jacchus (Mico estrela, Sagüi)
FELIDAE
Felis sp . (Gato do mato pequeno)
CERVIDAE
Mazama gouazoubira (Veado catingueiro)
Ozotocerus bezoarticus (Veado campeiro)
HYDROCHAERIDAE
Hydrochaeris hydrochaeris (Capivara)
CANIDAE
Cerdocyon thous (Lobinho, Cachorro do mato)
Lycalopex vetulus (Raposa)
Chrysocyon brachyurus (Lobo-guará)
AGOUTIDADE
Agouti paca (Paca)
DASYPROCTIDAE
Dasyprocta sp. (Cutia)
LEPORIDAE
Sylvilagus brasiliensis (Coelho selvagem)
DASYPODIDAE
Euphractus sexcinctus (Tatú peba)
Cabassous unicinctus (Tatú de rabo mole)
Dasypus novencinctus (Tatú galinha)
Dasypus septencinctus (Tatuí, tatu bola)

SÍTIOS INVESTIGADOS
1

2

3

A,V

A,V

4

5

6

R

R,A
R

R

A,R

R
R

R

R,A

R
R
R

R

R
R

R,F
R
R,A,F
R,F

R
R
R

R
R

R
R,T
C
R
R,C

R
R

Avifauna
O cerrado possui atualmente 837 espécies de aves, sendo 29 endêmicas, de acordo
com SILVA (1995a). Somente na região do Distrito Federal, até o momento, o número
de espécies de aves é de 460, sendo 18 endêmicas, conforme cita BAGNO (em
preparação), perfazendo 57% de todas espécies para o cerrado.
SILVA (1995a) revela que os levantamentos faunísticos na região do cerrado são
poucos e pontuais. A região do Distrito Federal, em termos ornitológicos, é a mais
bem conhecida. O Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília faz
levantamentos nos diferentes quadrantes do DF, desde o início da década de
sessenta.
De um modo geral, a avifauna do cerrado pode ser dividida em três grupos, de acordo
com o grau de dependência a ambientes florestais de mata seca, ou semidecídua, de
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mata de galeria e de cerradão, conforme ensina SILVA (1995). O primeiro grupo
classifica-se como independentes, ou seja, espécies de aves que habitam somente os
campos e cerrado strictu sensu. O segundo grupo trata-se das espécies generalistas,
encontradas em todas fitofisionomias de cerrado lato sensu. Por fim, o terceiro grupo
abrange as espécies exclusivamente de ambientes florestais.
Em relação à avifauna de ambientes florestais no cerrado do Distrito Federal, está em
discussão a importância da proximidade de córregos das duas maiores bacias
hidrográficas brasileiras, a Bacia Platina e a Bacia Amazônica. Muitas vezes esses
córregos estão separados por estreitas faixas de hábitats abertos. Dessa forma,
ocorrem espécies de aves florestais, cujos centros de distribuição estão ou na
Floresta Amazônica ou Floresta Atlântica. Tal fato está relacionado com processos de
colonização da avifauna florestal através das matas de galeria que seguem os
grandes rios dentro do domínio do cerrado, segundo citação de SILVA (1996).
Em um total de 32 horas de trabalho, aplicado homogeneamente aos seis sítios,
registrou-se 118 espécies de aves para a região da bacia do ribeirão Pipiripau, que
estão relacionadas na Tabela 5.25. Esse número corresponde, respectivamente, a
14% da avifauna registrada para o cerrado e 25% para a região do Distrito Federal.
Somente três espécies endêmicas do cerrado foram encontradas no local: Amazona
xanthops, Hylocryptus rectirostris e Saltator atricollis. Outras espécies endêmicas
comumente encontradas nas matas de galeria não foram registradas, como Antilophia
galeata e Herpsilochmus longirostris. Tal fato pode estar associado aos efeitos de
fragmentação e degradação das matas de galeria, não só no local de estudo, mais no
cerrado de modo geral. As matas de galeria servem como corredores de aves
florestais oriundas das florestas amazônica e atlântica.
Quanto ao grau de dependência das espécies de aves às matas de galeria no local de
estudo, 19 espécies são essencialmente campestres, como Cariama cristata e
Rhynchotus rufescens, 81 espécies são generalistas, como Columba picazuro e
Pitangus sulphuratus e, apenas cinco exclusivas de mata de galeria, como
Hylocryptus rectirostris. Esta composição é similar à encontrada para a Estação
Ecológica de Águas Emendadas, com baixo número de espécies exclusivas de
campo ou floresta, e a grande maioria generalista quanto à utilização de ambiente, de
acordo com BAGNO (1998c). Considerando a necessidade de usar diferentes hábitats
por boa parte da avifauna, todas as fitofisionomias de cerrado lato sensu são
importantes na manutenção das espécies de aves relacionadas a esse ambiente.
Os hábitats da região estão alterados, até mesmo foram substituídos por extensas
pastagens e/ou plantações de soja. A expectativa da riqueza da avifauna da bacia
hidrográfica do ribeirão Pipiripau é baixa. Essa afirmativa tem por base o fato de em
uma área de 60 hectares, em um fragmento degradado de cerrado lato sensu, no
Centro Olímpico da Universidade de Brasília, foram registradas 191 espécies de aves,
identificadas por SILVEIRA et al. (1998), enquanto que, na Estação Ecológica de
Águas Emendadas, com 10.000 hectares, BAGNO (1998c) registrou 287 espécies de
aves. Considerando que a região em estudo inclui fragmentos de diferentes
tamanhos, nunca maiores que 1.000 hectares, a riqueza da avifauna deve estar por
volta de 200 espécies.
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Tabela 6.25 – Avifauna da bacia do ribeirão Pipiripau, Distrito Federal.
ESPÉCIES / SÍTIOS
TINAMIFORMES
Tinamidae (4)
Crypturellus undulatus
Crypturellus parvirostris
Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa
CICONIIFORMES
Ardeidae (2)
Casmerodius albus
Nycticorax nycticorax
Threskiornithidae (2)
Theristicus caudatus
Mesembrinibis cayennensis
Cathartidae (1)
Coragyps atratus
FALCONIFORMES
Accipitridae (4)
Elanus leucurus
Gampsonyx swainsonii
Rupornis magnirostris
Buteogallus meridionalis
Falconidae (4)
Herpetotheres cachinnans
Milvago chimachima
Polyborus plancus
Falco sparverius
Rallidae (3)
Rallus nigricans
Laterallus viridis
Porzana albicollis
Cariamidae (1)
Cariama cristata
CHARADRIIFORMES
Charadriidae (1)
Vanellus chilensis
COLUMBIFORMES
Columbidae (4)
Columba picazuro
Columba cayennensis
Columbina talpacoti
Scardafella squammata
PSITTACIFORMES
Psittacidae (7)
Ara ararauna
Orthopsittaca manilata

1

2

3

4

5

6

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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ESPÉCIES / SÍTIOS
Aratinga aurea
Forpus xanthopterygius
Brotogeris chiriri
Amazona xanthops EN
Amazona aestiva
CUCULIFORMES
Cuculidae (2)
Crotophaga ani
Guira guira
STRIGIFORMES
Tytonidae (1)
Tyto alba
Strigidae (2)
Speotyto cunicularia
Asio flammeus
CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae (1)
Nyctibius griseus
Caprimulgidae (2)
Chordeiles acutipennis
Nyctidromus albicollis
APODIFORMES
Apodidae (1)
Reinarda squamata
Trochilidae (2)
Phaetornis pretrei
Colibri serrirostris
CORACIFORMES
Alcedinidae (1)
Chloroceryle amazona
PICIFORMES
Galbulidae (1)
Galbula ruficauda
Picidae (5)
Picumnus albosquamatus
Colaptes campestres
Colaptes melanochloros
Melanerpes candidus
Veniliornis passerinus
PASSERIFORMES
Rhinocryptidae (1)
Melanopareia torquata
Thamnophilidae (4)
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus torquatus
Herpsilochmus atricapillus

1

2

X

X
X

3
X

4

5
X

6

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
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ESPÉCIES / SÍTIOS
Furnariidae (8)
Furnarius rufus
Synallaxis frontalis
Synallaxis hypospodia
Certhiaxis cinnamomea
Phacellodomus rufifrons
Phacellodomus ruber
Hylocryptus rectirostris EN
Lochmias nematura
Dendrocolaptidae (1)
Lepidocolaptes angustirostris
Tyrannidae (12)
Camptostoma obsoletum
Elaenia flavogaster
Xolmis cinerea
Arundinicola leucocephala
Gubernetes yetapa
Myiarchus ferox
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitangua
Myiozetetes cayanensis
Empidonomus varius
Tyrannus savana
Tyrannus melancholicus
Hirundinidae (3)
Tachycineta albiventer
Progne chalybea
Stelgidopteryx ruficollis
Troglodytidae (3)
Donacobius atricapillus
Thryothorus leucotis
Troglodytes aedon
Muscipapidae (2)
Poliopitila dumicola
Turdus leucomelas
Mimidae (1)
Mimus saturninus
Motacillidae (1)
Anthus lutescens
Vireonidae (1)
Cychlaris gujanensis
Emberizidae (16)
Hemithraupis guira
Ramphocelus carbo
Thraupis palmarum
Euphonia chlorotica
Ammodramus humeralis

1

2

3

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

4

5

6

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
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ESPÉCIES / SÍTIOS
Sicalis citrina
Emberizoides herbicola
Volatinia jacarina
Sporophila plumbea
Sporophila nigricollis
Sporophila bouvreuil
Coryphospingus pileatus
Saltator similis
Saltator atricollis EN
Leistes superciliaris
Molothrus bonariensis
Passeridae (1)
Passer domesticus
Total = 118 espécies

1
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X

3

4

5

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
29

65

X

X
45

5

X
38

39

Herpetofauna
Ao contrário das cobras e lagartos, que são os taxa mais numerosos dentro dos
répteis, os anfíbios têm uma estreita relação com o ambiente físico, devido a alta
dependência de recursos hídricos para a sua sobrevivência. A necessidade da
manutenção da umidade da pele para a respiração cutânea, citada por SCHMIDTNIELSEN (1995) e da presença de água para a reprodução, visto que seus ovos não
possuem uma casca protetora contra dessecação, conforme relata DUELLMAN &
TRUEB (1986), limitam a ocupação de espaço pelos anfíbios, que acabam por manter
grandes agregações populacionais em ambientes úmidos, sejam eles perenes, como
veredas, lagoas e matas de galerias, ou sazonais, como alguns campos limpos e
poças no cerrado e cerradão.
Já os lagartos e as serpentes utilizam uma maior amplitude de hábitats, em
comparação com os anfíbios. Lagartos e cobras não apresentam uma alta
dependência com o meio aquático, podendo assim colonizar ambientes mais áridos.
O mesmo não pode ser dito para as tartarugas e jacarés.
Os lagartos, assim como os anfíbios anuros, são considerados “hábitat-especialistas”
por HEATWOLE (1977) e DUELLMAN & TRUEB (1986). De modo geral, lagartos e
anfíbios anuros são abundantes e podem ser bons indicadores de qualidade de
hábitat, mas boa parte das espécies do cerrado deslocam-se muito entre várias
fisionomias de vegetação, à procura de alimento e locais para a postura, portanto, não
são “hábitat-especialistas”.
Para os anfíbios, das 39 espécies de anuros até o momento registradas para o
Distrito Federal, a maioria utiliza matas de galeria (44%) e campo úmido (62%) em
algum momento de seu ciclo de vida. Já entre os répteis, foram registradas 25
espécies de lagartos, 44 de serpentes, 3 espécies de jacarés, o mesmo número para
tartarugas e uma espécie de anfisbena. Os lagartos, o grupo mais conhecido, registra
apenas duas espécies que usam mais intensamente as matas de galeria.
Em Águas Emendadas, com cerca de 10.000 hectares de hábitats contíguos e em
bom estado de conservação, a herpetofauna conhecida reúne 80 espécies, tendo sido
levantados por BRANDÃO & ARAÚJO (1998) um total de 27 anfíbios e 53 répteis. O
esforço de coleta analisado sugere que esses números poderão ser ampliados com
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mais estudos, chegando a algo em torno de 35 espécies de anfíbios, 40 espécies de
serpentes e 22 espécies de lagartos, totalizando 105 espécies da herpetofauna.
A presença de hábitats abertos ou fechados, úmidos ou secos, distribuídos lado a
lado neste ambiente, criam condições variadas de recursos que podem ser
exploradas por um grande número de espécies de répteis e anfíbios. Contudo, pouco
se conhece sobre a herpetofauna do cerrado. Os trabalhos existentes ou abordam,
superficialmente, questões de distribuição biogeográfica, como em VANZOLINI
(1963) (1972) e em RODRIGUES (1987), ou são estudos de relações ecológicas e
biológicas, com maior profundidade apenas para poucas espécies, conforme aborda
ARAUJO (1991).
Para a bacia do córrego Pipiripau, registrou-se 22 espécies de anfíbios, que podem
ser conhecidas na Tabela 6.26, distribuídos nas famílias, da Ordem Anura,
Leptodactylidae (9 espécies), Hylidae (9 espécies), Microhylidae (1 espécie),
Bufonidae (1 espécie), Dendrobatidae (uma espécie) e, da Ordem Apoda, na família
Caecelidae (1 espécie).
Para os répteis, foram identificadas 25 espécies, conforme Tabela 6.23. Inclui a
Ordem Chelonia, família Chelidae (1 espécie); Ordem Crocodilia, família Alligatoridae
(1 espécie); Ordem Squamata, lagartos das famílias Tropiduridae (2 espécies),
Teiidae (3 espécies), Gymnophtalmidae (1 espécie); Polychrotidae (1 espécie),
Gekkonidae (1 espécie) e Anguidae (1 espécie). Serpentes das famílias Boiidae (2
espécies), Colubridae (6 espécies), Leptotyphlopidae (1 espécie), Elapidae (1
espécie) e Viperidae (3 espécies) e uma espécie de anfisbenídeo.
A maior riqueza de anfíbios foi encontrada no sítio 2 (n= 17 spp.), onde, também,
encontramos maior diversidade de hábitat: poças temporárias, cerrado strictu sensu
(alterado pela a presença do homem), vereda e lagoas. E sendo o menor número de
espécies no sítio 4 (n= 2 spp.), com uma mata circundada de plantações de soja.
Entre os répteis, podemos destacar a maior riqueza do sítio 5 (n= 16 spp.), onde
encontramos em uma chácara uma coleção particular de animais da área. Também
devemos levar em consideração a proximidade desse ponto em relação ao ribeirão
Pipiripau, o que possivelmente atrai animais pelo o suprimento de água e alimento. O
sítio 4 (sem registro de répteis no período de estudo) mostrou-se o de menor riqueza,
devendo-se salientar, no entanto, que aquele sítio é um fragmento de vegetação
florestal isolado, sem disponibilidade de água livre.
As Tabelas 6.26 e 6.27, a seguir, confirmam essas informações.
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Tabela 6.26 - Anfíbios da bacia do córrego Pipiripau, Distrito Federal. P =
Poça Temporária; M = Mata; CU = Campo Úmido; V = Vereda; R = Riacho;
L = Lagoa Artificial; C = Cerrado. * = Relato de Moradores

ESPÉCIE E FAMÍLIA / SÍTIOS

SÍTIOS INVESTIGADOS
1

2

3

4

5

6

7**

HYLIDAE
Aplastodiscus pervirides

M

Hyla albopunctata

P

P/L

M/P

Hyla minuta

P

P/L

Hyla rubicundula
Phyllomedusa hippocondrialis

P

Scinax fuscomarginatus
Scinax fuscovaria

P

Scinax sp1

M

M

P/CU

P

P

P

P/CU

P

P/L

P

P

P/CU

P

P

P

CU

P

P

P/L

P

P
P

P/CU

CU

P

Scinax sp2

P

LEPTODACTYLIDAE
Leptodactylus furnarius

P

V

P

P

Leptodactylus labyrinthicus

P

P

P

P

Leptodactylus ocellatus

P

P

Physalaemus centralis

P

P/L

P

P

P

Physalaemus cuvieri

P

P/L

P

P

P

P

Physalaemus fuscomaculatus

P

P

P

Pseudopaludicola ameghini

V

Pseudopaludicola saltica

V

Odontophrynus cf moratoi

V

9

4

R

MICROHYLIDAE
Elachistocleis cf bicolor

P

P

BUFONIDAE
Bufo paracnemis

C

C

C

C

C/P

DENDROBATIDAE
Epipedobates flavopictus

R

CAECILIDAE
Syphonops paulensis
Total de espécies/sítio

C*
11

17

15

2

13

** Investigado somente para a herpetofauna.

81

Tabela 6.27 - Espécies de répteis da bacia do córrego Pipiripau. L = Lagoa
Artificial; CA = Construção Antrópica; C = Cerrado; CM = Coletado por
Moradores ; M = Mata; R = Riacho; E = Estrada. * = Relato de Moradores.

SÍTIOS INVESTIGADOS

ESPÉCIES
1

2

3

4

5

6

7

C

C

C

C

C

C

Tupinambis merianae

C

C

Tupinambis duseni

C

C

ORDEM CHELONIA
CHELIDAE
Phrynops cf geofroanus

L

ORDEM CROCODILIA
ALLIGATORIDAE
Paleosuchus palpebrosus

L

ORDEM SQUAMATA
SUB-ORDEM LACERTILIA
TROPIDURIDAE
Tropidurus torquatus

CA

Tropidurus oreadicus

CA

CA

C

TEIIDAE
Ameiva ameiva

CA

CA

GYMNOPHTALMIDAE
Micrablepharus atticolus

CM

POLYCHROTIDAE
Polychrus acutirostris

C*

GEKKONIDAE
Hemidactylus mabouia

CA

CA

ANGUIDAE
Ophiodes striatus

C*

SUB-ORDEM
AMPHISBAENIA
AMPHISBAENIDAE
Amphisbaena alba

C*

SUB-ORDEM OPHIDIA
BOIDAE
Boa constrictor
Eunectes murinus

L*
R*

L*
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ESPÉCIES

SÍTIOS INVESTIGADOS
1

2

3

4

5

6

7

COLUBRIDAE
Mastigodryas bifossatus

CM

Oxyrhopus trigeminus

CM

CM

Philodryas patagoniensis

E

Philodryas olfersii

CM

Sibynomorphus mikanii

CM

CM

Waglerophis merreni

CM

LEPTOTYPHLOPIDAE
Leptotyphlops sp

C

ELAPIDAE
Micrurus sp

C*

VIPERIDAE
Bothrops moojeni

C*

CM

Bothrops neuwiedi

C*

CM
C*

Crotalus durisus

C*

C*

Total de espécies/sítio

5

12

1

0

16

C*
5

4

6.1.15 – Dinâmica das populações faunísticas
Experimentos de manipulação de populações animais, tanto os planejados por
pesquisadores, como os de BOCK et al. (1992) e de GUO et al. (1995), como os
“acidentais”, a exemplo da invasão de espécies do Mar Vermelho para o
Mediterrâneo, através do Canal de Suez, desde 1869, citada por ELTON (1957),
demonstram sua capacidade em promover transformações importantes na paisagem.
As interações entre animais e plantas, da herbivoria à dispersão de sementes, têm
importância na orientação dos processos de transformação da paisagem. Alterações
nessas interações são percebidas a longo prazo, quando já é difícil reverter os danos.
As práticas agrícolas tradicionais vem sendo criticadas e paulatinamente substituídas
poroutras com menor potencial de dano, mas ainda poluidoras. Basta examinar a
qualidade da água dos córregos do Distrito Federal com mais de 50% da área de sua
bacias usada para alguma atividade agrícola, com as bacias protegidas por extensões
substanciais de hábitats naturais, a exemplo do Parque Nacional de Brasília.
No âmbito dessa questão, um cenário pessimista para a bacia em estudo, é capaz de
prever a uniformização das comunidades como uma sugestão mais apresentável:
permanência de comunidades animais pobres em espécies, com composição
homogênea, com espécies que levam vantagem nas paisagens modificadas pelo
homem, tendo a coruja-buraqueira, o quero-quero, o calango-verde e a preá como
exemplos.
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Entretanto, coube neste trabalho, considerar a proximidade da Estação Ecológica de
Águas Emendadas em relação à bacia do ribeirão Pipiripau, guardadas as distinções
entre as mesmas, principalmente relacionadas ao estado de conservação do
ambiente natural. Admite-se que uma parte significativa das espécies faunísticas
presentes naquela Unidade de Conservação também poderia estar habitando a bacia
hidrográfica em estudo, e considerando que a distribuição das populações faunísticas
possui estreita relação com o hábito alimentar das espécies que as constituem, as
espécies encontradas foram classificadas segundo o hábito alimentar principal
conhecido.
Um exame superficial da distribuição da riqueza dos vertebrados terrestres entre as
diferentes classes, presentes nas listas de espécies da Estação Ecológica de Águas
Emendadas, elaborada por MARINHO-FILHO et al. (1998), mostra a enorme
importância das aves nos processos ecológicos do cerrado. Aquela lista, que se
refere a área localizada nas cercanias da bacia hidrográfica em estudo, inclui 287
espécies de aves, 60 mamíferos, 53 espécies de répteis e 27 anfíbios.
A herpetofauna, por exemplo, não é rica em espécies herbívoras, incluindo as
frugívoras e as nectarívoras. Pelo contrário, são raras as espécies que utilizam
plantas na alimentação. Já os mamíferos consomem plantas de várias formas,
dispersam sementes e promovem a polinização, em grande proporção.
Espécies generalistas aparecem registradas em mais de uma categoria de dieta, ou
seja, quanto a sua posição na cadeia trófica. Devido à disparidade da variação de
escala de tamanho dentro de mamíferos, os pequenos mamíferos foram separados
dos demais. O resultado está apresentado na Tabela 5.28. O índice de variabilidade
de dieta (IVD), usado para comparações, é a soma das proporções de registros de
espécies, calculada para cada categoria taxonômica.
Na Tabela 6.28, as aves representam o maior taxon, que também ocupa o maior
número de posições na cadeia trófica, alimentando-se principalmente de insetos e
outros artrópodos. Mamíferos médios e grandes aproximam seu IVD dos pequenos
mamíferos, porém os pequenos mamíferos são fortemente frugívoros, enquanto que
entre os maiores prevalece a dieta carnívora. Para a herpetofauna, a dieta carnívora é
dominante, mas há muitas espécies que alimentam-se de artrópodos em geral. A
herbivoria é rara e não há registro de granivoria ou nectarivoria.
Ao examinar o número total de registros de espécies de vertebrados usando frutos na
alimentação, percebe-se sua importância nos processos de reconstituição da
cobertura vegetal. Claro que aqui não se leva em conta o tamanho das populações, a
mortalidade por predação e o recrutamento, tão importantes para se entender o
funcionamento da cadeia trófica. Mas a informação disponibilizada na tabela ilustra a
importância dos vertebrados, particularmente as aves e mamíferos, no processo de
recolonização de clareiras, pastos, plantios e solos abandonados.
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Tabela 6.28 – Números e proporções de espécies de vertebrados listados para
Águas Emendadas, classificados em diferentes tipos de hábitos alimentares:
folívoros (FOLI, que se alimenta de folhas), frugívoros (FRUG, que se alimenta
de frutos), granívoros (GRAN, que usam grãos e outras sementes), nectarívoros
(NECT, que usam nectar e pólem), que se alimentam de outras partes da
vegetação, como galhos, ceras, gomas (OVEG), insetívoros (INSE), que se
alimentam de outros invertebrados (OINV) e carnívoros secundários (VERT, que
se alimentam de vertebrados). Um índice de variabilidade de hábitos
alimentares dentro do taxa (IVD) é apresentado como o somatório das
proporções de espécies que desempenham cada hábito. Metade das espécies
de vertebrados comem frutos e apenas 10% se alimentam de folhas das plantas
TAXA
Anfíbios & Répteis (n= 80 spp.)
Aves (n= 287 spp.)
Pequenos Mamíferos (n= 28 spp.)
Médios e Grandes Mamíferos (n= 32 spp.)
Totais (427 spp.)

foli

frug

gran

nect

oveg

inse

oinv

vert

2,00

4,00

0,00

0,00

4,00

23,00

25,00

38,00

0,02

0,05

0,00

0,00

0,05

0,29

0,31

0,48

35,00 175,00

43,00

15,00

IVD
1,20

0,00 280,00 280,00 109,00

0,12

0,61

0,15

0,05

0,00

0,97

0,97

0,38

2,00

22,00

9,00

6,00

9,00

18,00

3,00

2,00

0,07

0,79

0,32

0,21

0,32

0,64

0,10

0,07

8,00

17,00

0,00

0,00

7,00

15,00

6,00

17,00

0,25

0,47

0,13

0,00

0,22

0,47

0,19

0,53

47,00 218,00

52,00

21,00

3,25
2,52
2,26

16,00 336,00 314,00 132,00

As clareiras são formadas por perturbações, de menor ou maior grau de intensidade,
desde a queda natural de uma árvore, até um incêndio florestal. Ocorrem em hábitats
de cerrado e são recobertas pela vegetação. Algumas plantas sobrevivem à
perturbação na forma de tubérculos, gemas em raízes, ou mesmo como sementes.
Outras sementes chegam das áreas ao redor, através do vento, da água, por
explosão, com auxílio da gravidade ou carregadas por animais, dentro ou fora do
corpo desses.
Por outro lado, a recolonização de áreas usadas para a produção agrícola, a distância
da fonte de dispersores e o nível de degradação do hábitat são dois fatores
importantes para limitar o processo. Se a degeneração do hábitat foi grande, o
sucesso da recolonização depende do tamanho e da distância da fonte colonizadora.
Considerando a proximidade de Águas Emendadas em relação à bacia do ribeirão
Pipiripau, hábitats degradados poderão ser reconstituídos com a chegada de
sementes através de corredores de dispersão, faixas de terra onde as condições de
ocupação de solo permitem o trânsito de animais silvestres. A manutenção da
conectância entre aquela Unidade de Conservação e a bacia em estudo é muito
importante para ambos. Depende de melhorias nas rodovias e estradas, estruturas
que dificultam a dispersão dos animais. Também significa investir na reconstituição da
cobertura vegetal em locais estratégicos, reconhecidos como corredores de
dispersão.
Na dispersão de sementes, que é um importante elemento da dinâmica das
populações faunísticas, muitas vezes a recompensa pelo trabalho do animal é um
fruto adocicado e cheiroso, os nutrientes dos tecidos ao redor da semente. Muitas
espécies de plantas germinam apenas após serem escarificadas, e os sucos
intestinais e os dentes dos animais oferecem o recurso necessário para isso. Quanto
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mais longe da planta-mãe a semente for, menor é a competição pelos recursos que a
planta-mãe já está utilizando. Por outro lado, se a dispersão ocorre para um local
onde os recursos ambientais água – solo – luminosidade não são bons, a semente
pode até germinar, mas não alcançará a idade adulta. Ao conduzir a dispersão da
planta através da sua preferência de hábitat, os animais permitem às plantas “acertar
mais no sítio bom”, que seria o bom lugar para germinar, livre de competidores,
parasitas e com boas condições físicas para a planta crescer e frutificar, ampliando
assim as chances de sucesso reprodutivo. Portanto, é esperado observar um ajuste
fino entre as preferências alimentares dos animais, especialmente os frugívoros e
nectarívoros, e os modos de dispersão das plantas.
A herbivoria, ou simplesmente o consumo direto do tecido fotossintetizante da planta
(folha), é uma força seletiva importante na história das plantas do cerrado. São muitos
os casos de substâncias químicas e defesas físicas de plantas do cerrado contra o
ataque de herbívoros. Hoje, os insetos devem representar mais da metade do
trabalho de remoção de folhas no cerrado em condições naturais. No passado,
entretanto, a presença de grandes herbívoros pode ter sido a principal força
responsável pelas paisagens abertas, como cita CARTELLE (1998). Nos tempos
atuais, a megafauna está extinta e os poucos herbívoros de grande porte não são
suficientes para exercer pressão na direção se selecionar paisagens abertas. Talvez o
fogo tenha este papel hoje. Sem desprezar o tamanho das populações de insetos
fitófagos em áreas bem conservadas do cerrado, os vertebrados pastadores não têm
o mesmo impacto que a criação extensiva de gado, por exemplo.
Quanto aos efeitos da fragmentação de hábitat na resiliência do cerrado, cabe
examinar a sucessão ecológica em grandes extensões de vegetação natural. Quando
a clareira é pequena, por exemplo, após a queima de uma vertente no cerrado, a
reposição da cobertura vegetal acontece, a partir da rebrota das plantas que
sobreviveram ao fogo, em parte, de sementes que precisam do fogo para germinar e,
também, de sementes trazidas pelo vento, por chuvas e pelos animais.
Considerando apenas a fauna terrestre, se a paisagem é modificada pelo homem, a
ponto dos hábitats naturais ficarem contidos em fragmentos de vegetação nativa,
circundados por grandes espaços ocupados pela atividade agrícola, como na bacia do
ribeirão Pipiripau, os fragmentos passam a funcionar como ilhas e as plantações e
pastos como filtros que selecionam os animais que passam, e até mesmo usam, essa
matriz.
Se a matriz agrícola é bastante permeável, as clareiras e os espaços modificados e
abandonados dentro da matriz, podem ser visitadas por animais carregando
sementes. Se a matriz agrícola é menos tolerante, a oferta de sementes para essas
áreas é menor. Se uma maior ocupação do solo para a agricultura é inevitável, então
a manutenção, ou mesmo o incremento da biodiversidade, depende da manutenção
da permeabilidade da matriz agrícola.
Para entender como a fragmentação de hábitats afeta a recuperação de áreas
degradadas, é importante atentar para o tamanho da área-fonte de sementes. A
manutenção de reservas biológicas se justifica também no barateamento da guarda
de sementes. Fragmentos de hábitat natural fornecem excedentes, dispersos por
animais que saem desses fragmentos, atravessando a matriz. Segundo
MACARTHUR & WILSON (1967), se o fragmento é grande, tem mais espécies. Logo,
fragmentos muito pequenos têm pouco a oferecer para recuperar áreas e sua própria
manutenção é dificultada pela menor oferta de recursos para as espécies. A
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excessiva fragmentação da cobertura vegetal autóctone promove mais rapidamente o
seu colapso.
6.1.16 – Espécies da fauna terrestre classificadas como endêmicas, raras e
ameaçadas
Herpetofauna endêmica: Dos registros obtidos para a bacia, destacam-se três
espécies de lagartos: Micrablepharus atticolus, Tropidurus oreadicus e Tupinambis
duseni. As três espécies usam apenas hábitats abertos do cerrado, não ocorrendo em
matas de galeria. Este fato sugere a necessidade de manter áreas de hábitats abertos
como reservas dentro da bacia.
Avifauna endêmica: Destacam-se o papagaio-galego (Amazona xanthops), o
barranqueiro-de-bico-reto (Hylocryptus rectirostris) e batuqueiro (Saltator atricollis). O
primeiro é uma ave social, campestre, que se alimenta de frutos e cupins.
reproduzem-se em cavidades nas árvores ou em cupinzeiros. Frequenta a matriz
urbana, alimentando-se de frutos exóticos, como a manga (Mangifera indica). O
segundo também é uma ave social e campestre. Alimenta-se de frutos, invertebrados
e pequenos lagartos. Acompanha áreas de queimada recente e seus ninhos são
parasitados por outro pássaro (chopim, Molothus bomariensis), que coloca seus ovos
para serem cuidados pelo barranqueiro. A terceira espécie é florestal, vive em casais
e reproduz-se no solo, em pequenas tocas nas matas de galeria. Novas visitas
certamente registrarão outras espécies dentro deste status.
Em relação a avifauna ameaçada, destacam-se espécies exclusivas de campo ou de
mata de galeria. São espécies hábitat-especialistas, ou seja, utilizam somente um tipo
fisionômico para realizarem todas atividades biológicas. Como exemplo, as espécies
endêmicas citadas acima, como H. rectirostris, exclusivo de mata de galeria, ou A.
xanthops, exclusivo de ambientes abertos do cerrado lato sensu. Entretanto, a maior
parte da avifauna da região é bastante generalista quanto ao uso de hábitats, sendo
necessário, porém, áreas com grande heterogeneidade espacial, atendendo assim
suas atividades biológicas correspondentes às várias fitofisionomias.
Mastofauna endêmica: Destacam-se duas espécies, o veado-campeiro (Ozotocerus
bezoarticus) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). também essas espécies estão
mais fortemente associadas aos hábitats abertos do cerrado, reforçando a
importância de manter grandes áreas desses hábitats para a conservação dessas
espécies.
Em relação aos mamíferos, as espécies ameaçadas são as mesmas já mencionadas,
exclusivamente campestres, embora também utilizem outros tipos fitofisionômicos. De
maneira geral, os mamíferos do cerrado não são espécies-especialistas, podendo
utilizar uma grande variedade de hábitats.
6.1.17 – Infra-estrutura regional
No contexto da arquitetura da paisagem e da vida silvestre, a infra-estrutura regional
tem representação importante na distribuição de estradas e caminhos, bem como o
trânsito que a eles se relaciona.
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A implantação de estradas determina a abertura de áreas e, consequentemente a
remoção da vegetação nativa, inclusive em faixas marginais relativas às áreas de
servidão de estradas de maior tráfego.
Além da supressão da vegetação, a instalação de rede viária afeta diretamente a
fauna, como já foi mencionado, fragmentando os hábitats, dificultando o interrelacionamento entre as populações faunísticas de mesma espécie e reduzindo a
possibilidade de disseminação de sementes.
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6.2 – PERFIL SOCIOECONÔMICO E RELAÇÕES DO HOMEM COM A NATUREZA
6.2.1 – Dinâmica demográfica e ritmo de ocupação da bacia hidrográfica
Conforme Bernardo Elis, citado por BERTRAN (1994), Pipiripau é uma palavra de
origem tupi e significa “rio raso e cheio de pedras no meio”. Dessa forma, por volta do
século XVII o ribeirão Pipiripau representava um referencial no sertão deserto, tendo
surgido esta denominação com o avanço das primeiras bandeiras.
A bacia do ribeirão Pipiripau inicia-se um pouco antes da divisa do Distrito Federal
com o estado do Goiás, abrangendo os Núcleos Rurais Pipiripau, Taquara e parte da
área rural da cidade de Planaltina, inclusive o Núcleo Santos Dumont e a área do
entorno do Vale do Amanhecer.
A bacia hidrográfica insere-se integralmente na Região Administrativa de Planaltina
(RA IV), integrando-se à estrutura social e econômica daquela cidade, ainda que a
mesma não esteja incluída no âmbito da bacia hidrográfica em estudo.
Planaltina é a mais antiga cidade do Distrito Federal. Originária do início do século
XIX, mais precisamente 1.812, surgiu a partir de assentamento espontâneo, com a
criação da Vila Mestre D`Armas, posteriormente transformada em Cidade de Altamir
e, finalmente, Planaltina.
Com a mudança da Capital Federal para o Planalto Central, Planaltina passou a
receber o impacto da migração intensa. Assim sendo, apesar de pioneira na região, já
em 1980, 60% de sua população era procedente de outras regiões do país, em geral
populações rurais. Particularmente na década de 90 a cidade apresentou crescimento
demográfico expressivo em função da criação de assentamentos para populações
carentes. A pressão demográfica em Planaltina afetou diretamente a bacia
hidrográfica em estudo, uma vez que resultou em aumento da demanda por bens e
serviços, especialmente, serviços de abastecimento de água.
A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau contribui para que Planaltina apresente a
maior população rural do DF, uma vez que refere-se a uma área caracteristicamente
rural. Por conseguinte, a maior produção agrícola, em vários segmentos, em especial
a olericultura, é proveniente daquela área. As grandes dimensões da Região
Administrativa e a localização fronteiriça ao estado de Goiás, na entrada dos veículos
procedentes da Região Nordeste, faz com que Planaltina continue recebendo um
grande fluxo de migrantes e mantenha uma relação estreita com outros municípios.
O fato de a bacia do ribeirão Pipiripau estar inserida na Região Administrativa (RA) de
Planaltina é um facilitador para a compreensão das pressões e movimentos
demográficos ocorrentes na área, com base na dinâmica e nas características
demográficas daquela RA.
Planaltina possui a maior área rural do Distrito Federal. São 1.532 km²,
correspondentes a 30% da área rural do DF, sendo que 15% daquela área total
refere-se à bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau.
A RA Planaltina destoa das principais características da população do Distrito Federal
no que diz respeito ao grau de urbanização, de escolaridade e de renda per capita. A
população rural da RA IV perfaz 17% da população total do DF, enquanto a parcela
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da população com nível superior é reduzida e a renda familiar é uma das menores do
Distrito Federal.
Quanto à dinâmica demográfica, em sintonia com a tendência nacional, as taxas de
fecundidade e de mortalidade vêm caindo no Distrito Federal. No entanto, se por um
lado a pirâmide etária do DF mostra os sinais dessa mudança, com reflexos no
envelhecimento da população, a taxa de crescimento populacional caminha no
sentido oposto. Conforme Fagundes Filho3, estimativas da CODEPLAN dão conta de
que, no DF, o número médio de filhos por mulher de 15 a 49 anos é de 1,9 (76% das
mulheres da Região Centro-Oeste envolvidas em algum tipo de união fazem controle
da natalidade e, dessas, 56% são esterilizadas, conforme a PNAD de 1995). Uma
taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição de 2,1 filho por mulher poderia levar
o DF a ter taxa de crescimento negativa. No entanto, a taxa média de crescimento da
população foi de 2,56% ao ano no período de 1991 a 19964, bem superior à do País
no mesmo período, de 1,56%. Isto porque o motor do crescimento populacional no DF
é, com certeza, o processo de migração. Estima-se que 14 mil pessoas provenientes
de outros estados se somam à população do DF todos os anos5.
A Região Administrativa de Planaltina6 é uma das principais portas de entrada de
migrantes da Região Nordeste, e da Bahia em especial. Vale ressaltar que a maior
parte dos trabalhadores rurais presentes na bacia em estudo, conforme dados da
EMATER-DF, são procedentes da Região Nordeste.
Com base em dados desagregados relativos aos setores censitários do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, foi estimada a população da bacia do
ribeirão Pipiripau. Essa metodologia apresenta uma pequena margem de erro, uma
vez que nem todos os setores censitários estão totalmente inseridos na área da bacia
hidrográfica, atingindo pequenas áreas do entorno. No entanto, a estimativa
elaborada permite uma noção clara da dinâmica demográfica local. Ressalte-se a
alteração na numeração dos setores ocorrida entre 1980 e 1991 e o aumento no
número de setores censitários entre 1991 e 1996. Observe-se que os setores de 1980
correspondem aos de 1991 e que os de 1996 foram acrescidos em virtude do
crescimento populacional (cada setor censitário corresponde a uma média de 100
domicílios). Esse fato justifica também a redução da população do setor 1127,
posteriormente subdividido e renomeado.
Destaca-se o grande crescimento populacional ocorrido no período entre 1991 e
1996. Nesse período a taxa média de crescimento anual da população residente na
bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau foi da ordem de 20%, quatro vezes superior à
de Planaltina e aproximadamente oito vezes superior à do Distrito Federal. Esse
indicador revela um alto nível de pressão antrópica na região, especialmente em face
da urbanização acelerada. Esse processo leva, necessariamente, ao aumento do
consumo de água e também à produção de resíduos de vários tipos que ameaçam a
qualidade da água do ribeirão.

3

Fagundes Filho, Edgar. Migração e Dinâmica Populacional no DF. In: Correio Braziliense, 02/03/97, página 9.
IBGE
5
Fagundes Filho, Edgar. Migração e Dinâmica Populacional no DF. In: Correio Braziliense, 02/03/97, página 9.
4

6 A taxa média de crescimento anual de Planaltina no período de 1991 a 1996 foi de 5,0% a.a., superior à do DF de 2,56% a.a.. Foram criadas novas áreas urbanas
na Região Administrativa, com transferência de população de outras localidades do DF também para os condomínios irregulares.
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Tabela 6.29 – População da área da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau,
período de 1980 a 1996.
1980
S. Cens.

1991

População

1996

S. Cens.

População

S. Cens.

População

1121

298

52

108

52

166

1123

799

53

888

53

1.242

1124

481

54

690

54

693

1125

323

57

359

57

391

1126

725

58

735

58

776

1128

21

59

885

59

1.105

1127

1.512

62

809

62

968

106

965

107

926

108

740

109

865

110

944

113

1.378

TOTAL

4.159

4.474

11.159

Fonte: IBGE (consulta)

6.2.2 – Pirâmide etária e distribuição por sexo
Quanto aos dados sobre a pirâmide etária da população da bacia hidrográfica, uma
vez que não há dados desagregados por setor censitário, utilizaremos os dados
relativos a RA-Planaltina, fato que não acarreta erro significativo.
A pirâmide etária da RA-Planaltina se diferencia do Distrito Federal pela maior
ocorrência de pessoas na faixa de 0 a 14 anos e menor proporção pessoas acima de
30 anos. Esses dados apontam para famílias mais numerosas, normalmente com
menor nível de escolaridade e de renda. A expressiva população rural da RA contribui
para essa configuração.
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Figura 6.19 – Distribuição da População por Faixa Etária
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Fonte: Censo Demográfico de 1991 – IBGE

As demandas sociais tornam-se mais concentradas nas áreas de educação,
saúde e emprego. Ao mesmo tempo, a ocorrência de uma considerável
porcentagem da população na classe de 0 a 29 anos leva a uma necessidade
e ao mesmo tempo oportunidade de investir na educação ambiental desses
jovens, aproveitando o ensino formal.
Têm crescido em importância os programas que estimulam o protagonismo
juvenil em temas relacionados com o desenvolvimento local sustentável no
meio rural. A percepção da necessidade de valorização do trabalho no campo
e do potencial de transformação e realização dos jovens impulsiona essa
tendência. Na bacia do Pipipripau algumas iniciativas comunitárias já
congregam jovens e crianças em atividades esportivas e de lazer. Dessa
forma, há uma grande chance de desenvolvimento de campanhas como as
promovidas pelo Movimento de Cidadania pelas Águas, enfocando esse
segmento da população.
Da mesma forma, o enfoque das relações de gênero são fundamentais nos
processos de desenvolvimento local sustentável. Nesse sentido, pesam mais a
divisão do trabalho e o nível educacional da família do que propriamente a
distribuição por sexo que é um dado genérico. Dessa forma, no nível da bacia
predominam as relações tradicionais de produção da agricultura familiar do
Centro-Sul, onde o acesso aos meios de comunicação de massa e à educação
básica permite à mulher um nível de emponderamento superior às regiões
Norte e Nordeste. Assim, é comum a presença de mulheres nas diversas
associações da região e até de um Clube de Mães, incentivado pela EMATER.
Esse dado também é relevante para a formação das estratégias de
envolvimento da sociedade local nas questões de preservação e recuperação
da área da Bacia do Pipiripau.
6.2.3 – Ocupação principal da População Economicamente Ativa
Por tratar-se de zona rural com grande dinamismo, a população
economicmente ativa da Bacia do Pipiripau ocupa-se da agricultura,
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predominantemente no segmento da agricultura familiar. Dessa forma, agregase a força de trabalho de todos os integrantes da família e de alguns
empregados. Há também a contratação esporádica de trabalhadores
temporários.
6.2.4 – Nível médio de renda
A base da pirâmide constituída pelas classes de menor renda é bem maior em
Planaltina do que no DF como um todo. Ao mesmo tempo, o topo da pirâmide
ocupada pelas famílias com renda acima de 20 salários mínimos é
significativamente menor em Planaltina. Esse fato tem implicações diretas
sobre o mercado para os produtos gerados nos Núcleos Rurais da Bacia que
têm seu foco de atenção localizado fora dos limites da RA e até mesmo dos
limites do DF. Essa percepção faz com que também o mercado urbano de
Planaltina se torne menos diversificado que o de Sobradinho, por exemplo,
que acabou se tornando um pólo de referência de consumo e geração de
emprego também para os habitantes de Planaltina.

Faixa de Renda em Salários
Mínimos

Figura 6.20 – Distribuição da População por Nível de Renda segundo as
Regiões Administrativas
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Fonte : Censo Demográfico de 1991 - IBGE

Dados da pesquisa domiciliar sobre transportes realizada em 1990 demonstravam
que há em Planaltina uma menor concentração de pessoas com escolaridade de nível
superior em relação ao DF.
Essas características fazem com que Planaltina se agrupe com outras Regiões
Administrativas tais como Santa Maria, Recanto das Emas, Paranoá e Samambaia,
as quais abrigam a parcela mais carente do DF e que apresentam outro fato comum:
a recente expansão urbana a partir do reassentamento de famílias nos programas
governamentais de distribuição de lotes.
Na região da bacia, identificam-se pelo menos dois segmentos em termos do nível de
renda: o primeiro constituído por arrendatários e proprietários de chácaras ou
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módulos rurais que têm um padrão razoável de renda, alguns deles residindo fora das
propriedades; o segundo segmento é constituído por trabalhadores rurais, agregados
ou temporários, com baixo nível de instrução e de renda e que caracterizam-se pela
grande mobilidade de emprego. Dentro desses dois segmentos há oscilações para
cima e para baixo, conforme se verificou no levantamento realizado pela Secretaria de
Saúde do GDF, que registrou alguns casos de subnutrição infantil em famílias de
imigrantes que haviam ingressado recentemente no DF.
A ocupação inicial da bacia do pipiripau por agricultores procedentes das regiões
sudeste e sul do país e a política de modernização agrícola levaram ao
desenvolvimento da sojicultura na região. No entanto, a exclusão do pequeno
sojicultor das políticas de apoio à produção e exportação de grãos redirecionou a
produção para a olericultura, atividade de grande dinamismo local.
6.2.5 – Escolaridade e analfabetismo
No âmbito da bacia do Pipiripau, conforme entrevistas realizadas, o analfabetismo
não é um problema de relevância. Quanto ao acesso à educação, pode-se afirmar
que é uma das regiões rurais mais beneficiadas do País. Atente-se para o fato de que
tem sido preocupação dos governos distritais a disponibilização de escolas na zona
rural e de transporte público para as crianças e jovens.
6.2.6 – Oferta de serviços públicos
Na área da bacia a oferta de serviços públicos é boa, contando com a infra-estrutura
formada por Escritório da EMATER-DF e mercado do produtor e a presença de
escolas e postos de saúde.
O acesso à energia elétrica também não é problemático, com exceção para os casos
de posses de terra quando a ausência de documentação regular impede as ligações
domiciliares.
Foi obtida, junto ao Hospital Regional de Sobradinho, a Ficha de Consolidação dos
Dados de Cadastro Familiar por Microáreas, realizado em 1999, referentes ao Núcleo
Santos Dumont. Infelizmente, não estavam disponíveis os dados referentes às outras
microáreas que compõem a bacia. Por serem dados recentes e bastante elucidativos,
optou-se por abrir esse espaço para apresentá-los como subsídio ao entendimento
das condições sociais da área de estudo.
No Núcleo Santos Dumont foram cadastradas 205 famílias com 814 pessoas, média
de 4 pessoas por família. As pessoas com até 14 anos correspondem a 35% do total
de indivíduos e aqueles com mais de 60 não atingem 2% do número total.
As habitações são em sua maioria construídas de tijolo e 90% delas são atendidas
pela rede de energia elétrica. No entanto, essa mesma proporção de domicílios utiliza
água de poço ou nascente, recorre a fossas para o escoamento sanitário, e tem como
destino para o lixo a queimada ou o enterramento.
Cerca de 26% dos domicílios consome água sem nenhum tratamento como filtragem
ou fervura e 70% fervem a água para beber. As principais doenças registradas foram
a asma (11 casos), a hipertensão (8 casos), o tabagismo (15) e o alcoolismo (5). 43%
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da população declarou ter necessidade de tratamento odontológico, sendo que,
desses, 16% precisam de prótese total e 23% de prótese parcial.
Quanto à participação comunitária, apenas 28 das 205 famílias declararam fazer parte
de associações.
No que tange as demandas da população, a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Rural da Região Administrativa de Planaltina envolveu várias
instituições e todas as comunidades rurais da regional num enfoque de diagnóstico
participativo.
As demandas foram separadas por temas: transportes; comunicação, segurança;
esporte e lazer; educação, meio ambiente; situação fundiária; associativismo;
emprego e renda; comercialização e saúde e saneamento.
Na área de transportes, reivindicam-se obras de infra-estrutura tais como
asfaltamento de algumas vias, construção de pontes e adequação de estradas ao
trânsito de veículos coletivos, além da implantação de algumas linhas de ônibus e
adequação de horários.
Quanto à área de comunicação, apenas a comunidade do Taquara reivindicou a
instalação de telefones públicos.
No setor segurança, as comunidades solicitaram maior interação do setor com
atividades educacionais, além de rondas periódicas e implantação de posto policial no
Vale do Amanhecer.
O tema lazer suscitou várias reivindicações mostrando-se deficiente, um problema
detectado em todo o Distrito Federal. Todas as comunidades reivindicaram quadras
poliesportivas e outras benfeitorias em instalações já existentes nos núcleos.
Dentro do tema educação foram reivindicadas obras de melhoramento das escolas e
construção de escola no Córrego do Arrozal, maior interação dos cursos com temas
de interesse da comunidade, como horticultura e saúde.
No que se refere a situação fundiária foi reivindicada a regularização fundiária pelo
grupo das comunidades do Santos Dumont, Larga da Pedra, Córrego. do Meio,
Rajadinha e Córrego. do Atoleiro.
Há várias reivindicações na área de comercialização e associativismo/
emprego/geração de renda. São demandas que contemplam o desafio do setor rural,
especialmente do pequeno agricultor para implementar a cadeia produtiva,
identificando formas de agregar valor aos produtos, além de melhor distribuição dos
produtos in natura.
Nas áreas de meio ambiente e saúde/saneamento as demandas apresentadas pela
população demonstram o conhecimento pela mesma dos principais problemas que
afetam o equilíbrio do meio na região da bacia: uso de agrotóxicos e disposição de
resíduos e recipientes; tratamento da água consumida no meio doméstico, educação
ambiental de forma ampla incluindo aspectos de saúde e saneamento,
reflorestamento de nascentes e matas ciliares, criação de áreas de reserva ambiental
e programa de proteção das áreas rurais na vizinhança do núcleo urbano.
De forma geral, as demandas da população são mais de melhoramento do que de
implantação de infra-estrutura, confirmando a presença de um nível bastante razoável
de qualidade de vida. No entanto, esse melhoramento vai implicar a convivência mais
95

harmônica com o meio ambiente. O nível de consciência da população sobre os seus
problemas e organização presente são facilitadores desse processo.
6.2.7 – Infra-estrutura regional
Quanto às condições de acesso, as áreas rurais são servidas por estradas em bom
estado de conservação, sem problemas significativos para o escoamento de produtos.
Conforme informações do DMTU há 53 linhas de ônibus que atendem Planaltina. Três
delas atendem ao trecho Planaltina/Sobradinho, 33 fazem a ligação de diversos
pontos da RA, inclusive da zona rural ao Plano Piloto, Setor de Indústria e Lago Norte,
8 linhas são de circulação interna da RA e 12 linhas servem à zona rural, com menor
freqüência de atendimento, em geral, pela manhã, ao meio dia, no final da tarde e no
final da noite, ligando os núcleos entre si, buscando atender os alunos da zona rural.
Em relação à infra-estrutura de comercialização, na RA-Planaltina há 4 mercados do
produtor, 5 mercados varejistas, 2 feiras-livres, 55 armazéns rurais e 2 mercados
atacadistas de beneficiamento de arroz. No entanto, conforme ressaltou-se
anteriormente, os produtos da RA direcionam-se aos mercados local, regional e interregional.
6.2.8 – Estrutura produtiva
A ocorrência de uma grande população urbana fez da agricultura do DF um setor
altamente diversificado que já exporta seus produtos para outros centros. Destacamse os setores da fruticultura, onde a manga e a goiaba são os principais produtos, e
dos hortigranjeiros, com importância para o alface, o tomate e o pimentão na geração
de receita. Pertencente a esse contexto, a bacia do ribeirão Pipiripau, destaca-se
como um importante pólo de produção de olerícolas.
A área aberta (segundo definição do IBGE, as terras utilizadas por lavouras,
pastagens, matas plantadas, terras em descanso e produtivas mas não utilizadas)
atinge 67% das terras agrícolas do DF. Esse dado é um indicador do uso intensivo da
terra agrícola no DF. As lavouras e as pastagens plantadas respondem por 78% da
área aberta, com peso igual para as duas atividades. As pastagens naturais não são
consideradas pela metodologia do Censo Agropecuário como área aberta apesar de
sofrerem forte pressão antrópica e estarem sujeitas a processo de degradação
relevante. Esse segmento, se incorporado à área aberta, provocaria um acréscimo de
20% e dá fortes indícios do desrespeito às áreas de preservação permanente e de
reserva legal. No âmbito da Bacia enfocada, há uma alta incidência de utilização de
pastagens naturais que normalmente envolve o manejo de fogo e aumento dos riscos
ambientais. Talvez seja essa uma das causas dos incêndios verificados na região.
Quanto ao padrão tecnológico, a agricultura do DF caracteriza-se pelo alto grau de
mecanização, uso de insumos agrícolas, irrigação, acesso a energia elétrica e a
assistência técnica. Conforme o Censo Agropecuário de 1995/96, 53% dos
estabelecimentos possuíam tratores, 89% usaram fertilizantes na safra 1995/96, 65%
empregaram corretivos de solo, 87% das lavouras realizaram controle de pragas e
95% dos estabelecimentos de pecuária realizaram controle de doenças. A assistência
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técnica atendeu 84% dos estabelecimentos, quase a totalidade proveniente da
empresa estatal e 93% dos estabelecimentos eram beneficiados pela energia elétrica.
A bacia estudada abrange parte da área de atuação de três escritórios locais da
EMATER-DF: escritório do Núcleo Rural Pipiripau, do Núcleo Rural Taquara e de
Planaltina. O padrão tecnológico da agricultura desenvolvida nessa região não destoa
do padrão do Distrito Federal. O acesso à assistência técnica da EMATER-DF e da
extinta Fundação Zoobotânica se mostravam efetivas à época da pesquisa de campo.
Os produtores têm acesso a informações sobre técnicas de irrigação, tratos culturais,
práticas de conservação do solo e medidas de segurança no manuseio de
agrotóxicos. Há várias ocorrências de cultivo de hortaliças em estufas, uso de
mecanização e insumos agrícolas, entre outros. No entanto, ressalte-se que quando o
Censo Agrícola fala de padrão tecnológico está se referindo às técnicas
convencionais que não têm como foco cuidados ambientais. Essa característica
mostra seus reflexos na grande incidência de técnicas de irrigação ineficientes,
degradação de solo, processos erosivos e desrespeito às áreas de preservação
permanente.
Da década de 80 para cá se tem observado, no âmbito do Distrito Federal, a rápida
descaracterização do setor rural pela introdução de loteamentos com características
urbanas, resultando na criação de novos “bairros” ou regiões administrativas. Esse
processo é preocupante posto que imprime a pressão de demandas habitacionais não
só sobre as áreas produtivas, mas também sobre as Áreas de Proteção Ambiental.
Os resultados desse processo são verificados nos dados do Censo Agropecuário de
19967. Em 1980 a área dos estabelecimentos agrícolas ocupava 83,6% da área
territorial do DF que é de 582,2 mil hectares. Em 1995 passou para 42,1% desse
território, ou seja, 245 mil hectares. A redução da área foi acompanhada pela redução
do número de estabelecimentos, da ordem de 22% entre 1985 e 1995. É interessante
observar nesse período a criação de novas Regiões Administrativas e assentamentos
urbanos. A bacia do Pipiripau sofre essa pressão, principalmente na região onde se
localiza a sede da Região Administrativa de Planaltina.
A queda na área em estabelecimentos agrícolas atingiu tanto as lavouras quanto a
pecuária. No entanto, observou-se aumento da eficiência econômica dessa segunda
atividade, com crescimento significativo da suinocultura e da criação de aves. No
período 1985/1996, enquanto o efetivo de bovinos passou de 76 mil para 86 mil
cabeças, os suínos dobraram em número atingido 69 mil cabeças e os galináceos
cresceram em 136% atingindo 5,7 milhões de cabeças. Esses dados confirmam a
tendência do DF a se especializar na produção de pequenos animais inclusive
visando o mercado externo.
No mesmo período verificaram-se decréscimos das áreas plantadas com arroz, soja e
tomate. Por outro lado, o milho e o feijão apresentaram crescimento da área plantada
e da produção, assim como da produtividade. No caso do milho, a produtividade
saltou de 1.630 kg/hectares para 4.430 kg/hectare e a área plantada passou de 9 mil
hectares para 107 mil, no período de 1985 a 1996. Na área da Bacia e no seu
entorno, apesar da importância da olericultura, a produção de grãos é uma atividade
bastante disseminada tendo alterado significativamente a paisagem local.

7

Alguns especialistas, entre eles o Professor Charles Mueller, ressaltam que os dados do Censo Agropecuário de 1996 pode
estar subestimados em decorrência do período em que foram realizadas as pesquisas, correspondente ao período posterior à
colheita das principais culturas do Centro-Sul, o que pode ter descaracterizado alguns estabelecimentos agrícolas.
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A partir de levantamentos realizados pelos Escritórios Locais da EMATER-DF, foi
elaborado o quadro abaixo que informa a produção agrícola dos Núcleos Rurais do
Pipiripau e do Taquara. Os dados do Escritório Local de Planaltina não puderam ser
adequados à tabela, sendo abordados na análise que se segue.
Tabela 6.30 – Produção agrícola da área da Bacia nos Núcleos Rurais Taquara e
Pipiripau
Área Taquara
(ha)
Grãos
Soja
Milho
Feijão
Arroz
Frutas
citros
maracujá
outras
Hortaliças

4.240
2.500
900
750
90
42
26
3
13
130,7

Tomate
Pimentão (estufa)
Pimentão (campo)
outras

20
10,7
15
85

Produtividade
Taquara
(Kg/ha)

2.400
5.400
2.100
1.200

Área Pipiripau
(ha)
975
510
200
15
250

Produtividade
Pipiripau
(Kg/ha)

2110
2400
730
1090

10.000
177.5

70.000
170.000
40.000

28
11

65.000
25.000

138,5

Fonte: Escritórios Locais da EMATER-DF

A produção de grãos e hortaliças é importante em toda a bacia, especialmente na
região do Taquara onde predominam as propriedades de 200 hectares. A cultura de
grãos ocupa 4.240 hectares, sendo 60% dessa área utilizada para a lavoura da soja.
O milho e o feijão também são importantes, ocupando, cada um, em torno de 20% da
área destinada para grãos. A soja é cultivada no sistema de plantio direto e o milho e
o feijão no sistema convencional.
No Núcleo Rural Pipiripau a horticultura ganha maior relevância e vem gerando
excedentes de tomate, pimentão e couve-flor destinados à exportação para a Região
Norte. A principal cultura desse segmento é o tomate, com 28 hectares plantados e
produtividade média de 65 mil quilos por hectare. Destacam-se também o pimentão e
a cenoura.
Nos Núcleos Rurais Santos Dumont e Pipiripau II destacam-se as hortaliças que
ocupam 129 hectares, com predominância do tomate, pimentão, cenoura, beterraba,
folhas diversas, entre outros. Ocorrem também lavouras de grãos (feijão, soja e milho)
e a fruticultura, especialmente citros e goiaba.
Na área da bacia abrangida pelo Núcleo Rural Taquara a pecuária também é uma
atividade econômica de importância, especialmente a bovinocultura que envolve 87
criadores manejando 1900 cabeças em 725 hectares de pastagens. A suinocultura é
praticada por 10 criadores que contam com 6000 cabeças sendo os dejetos
aproveitados como adubo orgânico nas áreas cultivadas. No segmento da avilcultura
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há 8 criadores que produzem 800.000 aves terminadas a cada lote. Os resíduos
também são aproveitados na adubação orgânica. Quinze criadores dedicam-se à
piscicultura totalizando 1,5 hectares de área inundada.
Nos Núcleos Santos Dumont e Pipiripau II há 1.600 hectares em pastagens, sendo
registrados 28 criadores e um rebanho de 650 cabeças de gado. É um setor onde se
registram queimadas acidentais no período seco, o que deve estar vinculado ao uso
de pastos naturais. A piscicultura é praticada por apenas 3 produtores e a avicultura
de corte por outros 2 criadores.
Na região do Taquara há duas agroindústrias, uma de queijos e derivados do leite e
outra de embutidos e defumados de suínos que está paralisada. Na indústria de
queijos, o soro é destinado à alimentação de bezerros e suínos e a água da lavagem
vai para um sumidouro. No caso da indústria de embutidos, parte das carcaças são
levadas a um digestor de matéria orgânica e parte das vísceras é utilizada na
alimentação de peixes. A água e sangue da lavagem também são destinados à fossa
com sumidouro. Atualmente essa indústria também está paralisada.
No tocante aos aspectos econômicos da produção e produtividade e relacionamento
com as formas de manejo do solo, é possível afirmar que a economia da bacia do
Pipiripau encontra-se bem estruturada com atividades consolidadas, no caso a
horticultura e a produção de grãos. Outras atividades agroindustriais introduzidas na
região não foram tão bem sucedidas e foram paralisadas como é o caso dos laticínios
e frigoríficos.
A exploração econômica dos recursos naturais na bacia ainda está vinculada a uma
ótica imediatista, distante dos princípios da sustentabilidade, como na maioria das
regiões agrícolas do País. Mas, o fato de ser uma área restrita nas suas dimensões,
apresentar uma população com razoável nível de instrução e oferta de assistência
técnica, facilitam o processo de mudança para a exploração sustentável.
A eficiência econômica das atividades produtivas da bacia pode ser considerada
acima da média nacional, ainda que em algumas áreas a produção de grãos, por
exemplo esteja abaixo da média nacional. Mas esse fato está relacionado com as
exigências técnicas desse tipo de atividade difíceis de se encaixarem em um
ambiente onde o plantio de grãos deve se restringir a alguns locais específicos,
estendendo-se até limites definidos.
6.2.9 – Estrutura fundiária e conflitos existentes
O Distrito Federal foi idealizado para ser um centro de serviços e sede da
Administração Pública, essencialmente urbano e com pouca ênfase ao setor rural. No
entanto, a necessidade de abastecimento de uma população crescente que, em dez
anos da inauguração da cidade extrapolou todas as previsões de crescimento, forçou
a adoção de medidas que promovessem o desenvolvimento do setor agropecuário
local. Nesse sentido, ao invés de retomar antigas atividades agrícolas e pecuaristas
praticadas tradicionalmente, antes da construção de Brasília, inaugurou-se uma
agropecuária moderna, assentada nos princípios da ‘Revolução Verde”.
Tendo por inspiração a política nacional de incentivo à ocupação do cerrado –
POLOCENTRO deu-se a criação dos núcleos rurais do DF, transferindo para o
Planalto Central produtores das Regiões Sul e Sudeste. A esses produtores eram
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disponibilizados créditos subsidiados, infra-estrutura básica (estradas e eletrificação)
e terras arrendadas em Núcleos Rurais.
Para atender à necessidade de mão-de-obra temporária dos núcleos rurais, foram
criadas as colônias agrícolas com glebas de menor dimensão, em torno de 6 ha
enquanto nos Núcleos as propriedades foram dimensionadas em 200 ha.
Em decorrência da atipicidade de Brasília enquanto cidade planejada e com funções
bem delimitadas, a agricultura local também assumiu características muito peculiares.
O poder estatal ainda hoje mantém uma participação expressiva na propriedade da
terra. Em 30% dos estabelecimentos agrícolas do Distrito Federal, os responsáveis
pela produção são arrendatários (IBGE, 1996).
Essa característica se reproduz na bacia hidrográfica estudada. Predominam na área
terras desapropriadas arrendadas pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. As
áreas de particulares concentram-se na margem esquerda do Pipiripau, formando um
triângulo com a BR-020 e o Córrego Taquara. Há também uma pequena mancha na
divisa com o Goiás, correspondente à Fazenda Maria Velha e ao sul na margem
direita do ribeirão. Há apenas uma pequena área desapropriada em comum, ou seja,
de propriedade da União Federal, na divisa com o Goiás próximo à estrada que vai
para São Gabriel.
A estrutura fundiária do Distrito Federal apresenta distribuição com a seguinte
configuração: 32% dos estabelecimentos ocupam área de menos de 10 hectares,
43% ocupam área entre 10 a 100 hectares, 17% estão no segmento entre 100 e 1000
hectares e pouco mais de 1% ocupam área acima de 1.000 hectares (este último
segmento, no entanto, responde por 35% da área total em estabelecimentos).
A Região Administrativa de Planaltina abriga 4 núcleos rurais (Taquara, Pipiripau,
Tabatinga e Rio Preto) e 41 comunidades rurais, entre elas o Núcleo Santos Dumont.
Foram registrados na RA IV 2.833 imóveis rurais, predominando o estrato até 10
hectares (43%), seguido do estrato de 10,1 a 50 ha (28%). Na bacia do ribeirão
Pipiripau estão instalados os núcleos rurais Taquara e Pipiripau e a comunidade rural
relativa ao Núcleo Santos Dumont.
Figura 6.20 – Planaltina: Imóveis Rurais por estrato de área
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Fonte: Plano de Desenvolvimento Rural da Região Administrativa de Planaltina, 1998.

No âmbito da bacia hidrográfica estudada a distribuição fundiária é determinada pelo
ordenamento dos núcleos e colônias ou comunidades agrícolas. Nas comunidades
predomina o estrato de até 10 hectares e nos núcleos as propriedades com mais de
100

50 hectares. No Núcleo Santos Dumont, especificamente, concentram-se as chácaras
de 7 hectares.
Conforme informações do Escritório Local da EMATER-DF em Planaltina, ocorrem na
região conflitos fundiários, especialmente na área próxima ao núcleo urbano da RA.
São pequenos posseiros e algumas invasões de terra.
A pressão da expansão urbana ameaça as propriedades rurais da área da bacia e é
um problema que tende a se agravar com o aumento da população e crescimento da
cidade, conforme vem ocorrendo historicamente em outros centros urbanos. Para se
contrapor a essa tendência, seriam necessárias políticas públicas que reforçassem a
geração de emprego no campo, aliada à formação de técnicos e agricultores
profissionais, como vem ocorrendo na escola agrotécnica de Planaltina.
6.2.10 – Uso e manejo do solo
Quanto ao manejo do solo, na produção de hortaliças o preparo do solo é feito com
grade aradora e rotocultivador, técnicas que promovem o revolvimento do solo e a
possibilidade de carreamento de partículas para os cursos d’água. Trata-se de uma
atividade intensiva em agrotóxicos, podendo gerar danos ambientais e à saúde dos
trabalhadores rurais. No caso dos grãos, o plantio direto ainda é bastante incipiente e
mesmo as práticas de conservação do solo tradicionais parecem não estar sendo
adotadas pela maioria dos produtores, uma vez que foram registrados vários pontos
de erosão em sulcos, focos de erosão e voçoroca próximo aos pontos de captação.
Não é expressiva a agroindustrialização na região da bacia, dois laticínios foram
desativados nos últimos anos, provavelmente em virtude de mudanças nas políticas
públicas locais (mudança de governo e das diretrizes de incentivo à pequena
agroindústria e ao microcrédito) e das políticas nacionais (importação de leite para
controle de preços).
Não há maiores entraves ao acesso ao crédito agrícola convencional. A maior parte
do financiamento de 1999 foi direcionado para a instalação de estufas e custeio da
produção.
6.2.11 – Economias de subsistência e autoconsumo
A produção da bacia do pipiripau caracteriza-se pela ocorrência de estabelecimentos
familiares ou das denominadas empresas familiares rurais. São unidades de produção
dinâmicas voltadas para a geração de excedentes comercializáveis,
descaracterizando economias de subsistência.
Quanto a economias de autoconsumo, elas devem existir em pequeno número nos
denominados estabelecimentos agrícolas periféricos. Ou seja, aqueles
estabelecimentos rurais muito próximos às cidades que já perderam sua característica
de unidade produtiva rural e que o proprietário ou ocupante não tem como principal
fonte de renda. Esses ocupantes são, normalmente, pessoas que trabalham nas
cidades ou como diaristas em outras propriedades rurais, mantendo pequenos
roçados sem função de produzir excedentes, mas que contribuem com a segurança
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alimentar da família. Esses estabelecimentos são mais comuns nas áreas mais
próximas ao núcleo urbano de Planaltina.
6.2.12 – Associações, cooperativas e outras
Quanto ao nível organizacional, o Plano de Desenvolvimento Local registrou 28
associações formais e informais congregando 1.351 membros. Especificamente no
Núcleo Rural Pipiripau, registraram-se as seguintes entidades: Associação de
Produtores do Vale do Pipiripau, Associação do Leite (não está atuando), Associação
dos Moradores e Produtores do N. R. Pipiripau, Clube de Mães Luísa e Associação
dos Produtores da Cerâmica Dom Bosco.
Em relação à infra-estrutura de comercialização, em Planaltina há 4 mercados do
produtor, 5 mercados varejistas, 2 feiras-livres, 55 armazéns rurais e 2 mercados
atacadistas de beneficiamento de arroz. No entanto, conforme ressaltou-se
anteriormente, os produtos da RA direcionam-se aos mercados local, regional e interregional.
6.2.13 – Projetos de desenvolvimento
O Distrito Federal foi idealizado para ser um centro de serviços e sede da
Administração Pública, essencialmente urbano e com pouca ênfase ao setor rural. No
entanto, a necessidade de abastecimento de uma população crescente que, em dez
anos da inauguração da cidade extrapolou todas as previsões de crescimento, forçou
a adoção de medidas que promovessem o desenvolvimento do setor agropecuário
local. Ao contrário de se retomar antigas atividades agrícolas e pecuaristas praticadas
antes da construção de Brasília, inaugurou-se uma agropecuária moderna, assentada
nos princípios da ‘Revolução Verde”.
Tendo por inspiração a política nacional de incentivo à ocupação do Cerrado –
POLOCENTRO deu-se a criação dos núcleos rurais do DF, transferindo para o
Planalto Central produtores das Regiões Sul e Sudeste. A esses produtores eram
disponibilizados crédito subsidiado, infra-estrutura básica (estradas e eletrificação) e
terras arrendadas em Núcleos Rurais.
Para atender à necessidade de mão-de-obra temporária dos núcleos rurais, foram
criadas as colônias agrícolas com glebas de menor dimensão, em torno de 6 há,
enquanto nos Núcleos as propriedades foram dimensionadas em 200 ha.
Em decorrência da atipicidade de Brasília enquanto cidade planejada e com funções
bem delimitadas, a agricultura local também assumiu características muito peculiares,
em especial no que se refere à posse da terra. O poder estatal ainda hoje mantém
uma participação expressiva na propriedade da terra. Em 30% dos estabelecimentos
agrícolas do Distrito Federal, os responsáveis pela produção são arrendatários(IBGE,
1996) .
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6.2.14 – Uso consuntivo da água
A CAESB realizou pesquisa em todos os pontos de captação de água no ribeirão
Pipiripau. Foram levantados aproximadamente 60 pontos ao longo do Ribeirão, desde
a divisa do Distrito Federal com o Goiás até Vale do Amanhecer, e 84 pontos no
Núcleo Rural Santos Dumont. Neste último sítio, no entanto, foi utilizado questionário
menos abrangente do que o aplicado nos demais núcleos.
Foram compilados os dados coletados nos primeiros 60 pontos de captação, fora do
Núcleo Santos Dumont8, os quais estão expressos nas tabelas em anexo e nas
Figuras 6.21 e 6.22. Tais informações traçam bem o perfil do uso do solo na bacia. O
uso do solo no Santos Dumont se diferencia dos demais pontos de captação pela
maior concentração da atividades de olericultura e fruticultura em função do canal de
irrigação e do tamanho reduzido dos lotes, apenas 7 ha.
Verificou-se que a quase totalidade dos estabelecimentos agrícolas pesquisados
utilizam a água para a irrigação, em geral para a exploração da olericultura. Porém
essa atividade aparece normalmente associada a outras atividades agropecuárias tais
como pequenos pomares e pequenas criações de animais como estratégia
econômica da pequena propriedade. Os produtos cultivados são diversificados, tais
como a cana e a soja, em menor escala e o milho, o feijão e o tomate e outras
olerícolas em maior quantidade.
Figura 6.21 – Atividades agropecuárias desenvolvidas nos pontos de captação
de água no ribeirão Pipiripau
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8
O Núcleo Santos Dumont é atendido por um canal de irrigação construído no final década de oitenta para atender 86 lotes,
com área média de 7 ha.
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Nos pontos levantados pela CAESB, somam-se 214 hectares de áreas irrigadas, fora
o Núcleo Santos Dumont, onde foram registrados 91 hectares de área irrigada.
Há 16 propriedades que exploram a piscicultura, sendo um terço delas localizadas no
Núcleo Rural Santos Dumont. Também é comum, em pelo menos 30% das
propriedades, a criação doméstica de suínos, aves, bovinos e/ou cavalos. Foi
declarado em 17 propriedades o uso de pastagens naturais.
Apenas 10% das propriedades declararam fazer uso do gotejamento como técnica de
irrigação. Predominam a irrigação por sulcos e a aspersão, técnicas que geram
grandes perdas.
Apesar de predominar o uso agropecuário, cabe registrar a ocorrência no Vale do
Amanhecer de 3 áreas de lazer e uma voltada para o turismo rural onde também se
desenvolve uma agroindústria de doces.
Figura 6.22 – Condições do solo nos pontos de captação de água do ribeirão
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Fonte: questionários aplicados pela CAESB

6.2.15 – Erosão e assoreamento dos cursos d’água
Foram verificados processos erosivos, desbarrancamento e assoreamento em 40%
das propriedades, apesar de em 60% dos estabelecimentos ser registrado o uso de
práticas de conservação do solo, as quais não são discriminadas. Em 25% dos
estabelecimentos foi registrada a ausência de matas de galeria, em geral coincidindo
com as ocorrências de desbarrancamentos e assoreamento.
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6.2.16 – Efluentes poluidores
A poluição orgânica presente no ribeirão Pipiripau tem origem especialmente nos
efluentes domésticos, cuja disposição é feita, via de regra, em fossas sépticas mal
dimensionadas e localizadas e nas cargas não pontuais provenientes da drenagem do
solo, principalmente de áreas sem cobertura vegetal.
Os resultados elevados observados para as bactérias do grupo Coliformes (figuras
6.14 pág. 42) classificam este manancial na classe 3, restringindo o seu uso para
algumas atividades. Esporadicamente, a densidade de coliformes fecais ultrapassa
4.000 NMP/100ml, o que inviabiliza o uso da água para fins mais nobres como o
abastecimento público, uma vez que é atingida a classe 4.
A contaminação dos recursos hídricos por poluição orgânica doméstica, aumenta,
significativamente, o risco de doenças de veiculação hídrica. Bactérias e vírus
patogênicos podem sobreviver vários dias em ambientes aquáticos e causar inúmeras
doenças como cólera e hepatite.
Atualmente, a CAESB, detecta a presença de material fecal na água e a
possibilidade da ocorrência de organismos patogênicos através das bactérias
do grupo Coliformes e sub-grupo Coliformes fecais como indicadores de
contaminação. A ocorrência de bactérias deste grupo no ribeirão Pipiripau é
bem expressivo, devendo a comunidade não fazer uso deste manancial,
especialmente, para abastecimento doméstico (sem tratamento convencional),
recreação de contato primário e irrigação de hortaliças que são consumidas
cruas e de frutas que se desenvolvem junto ao solo e que sejam ingeridas
cruas sem remoção de película (Resolução n.º 20-CONAMA).
Ainda que seja esta a situação local, cabe afirmar que na bacia do ribeirão
Pipiripau não estão instalados núcleos urbanos ou comunidades populosas.
6.2.17 – Parâmetros de qualidade da água
Como já citado, o IQA- Índice de Qualidade de Água, nada mais é do que um ótimo
indicador das condições da qualidade da água, uma vez que em seu cálculo são
considerados oito parâmetros. Os resultados relativos à qualidade do manancial
indicam, para o ribeirão Pipiripau, na faixa entre 52 e 79, que classifica a água como
de boa qualidade para o abastecimento doméstico, durante o período chuvoso, com
recomendação para tratamento convencional.
Fato preocupante é o decaimento deste índice para valores menores que 36 (≅1,4%)
o que tornaria inviável o aproveitamento deste manancial para abastecimento público.
Logo, para uso do ribeirão Pipiripau como fonte de abastecimento público, a CAESB
irá operar uma estação de tratamento convencional com polimento final a base de
carvão ativado para eliminar metais (especialmente mercúrio) e resíduos de
pesticidas, uma vez que estes parâmetros apresentaram, ocasionalmente, valores
que classificam o ribeirão Pipiripau em classe 3.
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A partir da Resolução no 20, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
podemos concluir que:
85,8% dos dados classificam o ribeirão Pipiripau nas classes 2 (45,9%) e 3
(39,9%), destinando suas águas ao abastecimento doméstico, após tratamento
convencional, dentre outros usos;
10,8% dos resultados classificam o ribeirão Pipiripau na classe 4, indicando o
aproveitamento deste manancial para usos menos nobres, que não o
abastecimento público. Os principais parâmetros que contribuíram para o
decaimento da qualidade da água foram a cor, turbidez e coliformes fecais.
Vale ressaltar, que apesar da Resolução estabelecer limites para cerca de 70
variáveis físicas, químicas e bacteriológicas, consideramos para efetivação desta
classificação apenas 7 parâmetros (cor, turbidez, pH, cloreto, amônia, coliformes
fecais e totais), que são rotineiramente monitorados pela CAESB para a obtenção do
IQA.
Quanto ao uso da água para recreação de contato primário (esqui aquático, natação e
mergulho), o ribeirão Pipiripau, segundo o Art. 26 da Resolução n.º 20 do CONAMA,
apresentou condições bacteriológicas Impróprias para balneabilidade (> 1.000
coliformes fecais/100 ml) em 54,7% do período analisado (figura 14). No restante do
período, apenas 2,2% apresentaram condições Excelentes (<250 coliformes
fecais/100 ml), 15,8% Muito Boa (<500 coliformes fecais/100 ml) e 27,3%
Satisfatório (<1.000 coliformes fecais/100 ml). Resumindo, existe um risco evidente
para a saúde da comunidade quando do uso da captação do ribeirão Pipiripau para a
recreação.
Como se sabe, a mudança da paisagem natural por atividades humanas, promovem
alterações na qualidade da água. No caso do ribeirão Pipiripau, em sua bacia de
drenagem desenvolvem-se, especialmente, atividades agrícolas ocorrendo inclusive
assentamentos rurais. Como já citado, a degradação deste manancial se deve
essencialmente a: poluição orgânica, promovida por destinação inadequada de
resíduos líquidos e sólidos; aporte de sólidos, causado pelo carreamento superficial
de áreas expostas e erodidas; contaminação tóxica por metais (mercúrio) e resíduos
de pesticidas (aldrin e DDT) oriundos do uso indiscriminado de defensivos agrícolas.
Dentre as atividades produtivas desenvolvidas na bacia do ribeirão Pipiripau, a
agrícola se destaca como a principal fonte de contaminação da água. O
desmatamento de matas ciliares, a ocupação de áreas com alta declividade e o uso
indiscriminado de agrotóxicos, são as principais causas da degradação do ribeirão
Pipiripau.
Os parâmetros cor e turbidez, com expressivos acréscimos durante o período
chuvoso, juntamente com a detecção da presença de substâncias tóxicas como
mercúrio, aldrin e DDT total, exemplificam a necessidade de reverter esse quadro de
emprego de práticas de manejo agrícola inadequadas.
Com isso, o ribeirão Pipiripau tem o seu uso potencial restrito por ser classificado
como classe 3 pelo CONAMA. Segundo a Resolução no 20, as águas desta classe
destinam-se: ao abastecimento doméstico após tratamento convencional; à irrigação
de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras e à dessedentação de animais.
Ocasionalmente, especialmente no período chuvoso, as águas do ribeirão Pipiripau
atingem a classe 4, tendo seu uso limitado à navegação, à harmonia paisagística e
aos usos menos exigentes.
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6.2.18 – Agroquímicos
Conforme relatado anteriormente, não é expressiva a atividade agroindustrial na
bacia. A única agroindústria em funcionamento na bacia, conforme informações junto
a EMATER, é uma unidade de produção de queijos e derivados do leite na região do
Taquara. Nessa unidade, o soro é destinado à alimentação de bezerros e suínos e a
água da lavagem vai para um sumidouro.
Quanto à utilização de agroquímicos, em diversas culturas são adotadas aplicações
de inseticidas e fungicidas, dentre elas o arroz, milho, goiaba, citros, couve flor,
repolho, tomate, pimentão, feijão, soja, cenoura entre outros. Os estudos de
entomofauna registraram o uso dos seguintes produtos: Applaud, Confidor, Danimen,
Metothrin, Decis, Dipterex, Endofulfan, Folidol, Furadan, Granutox, Hamidop,
Tamaron, Karate, Machete, Nomolt, Orthene, Perfektion, Pi-rimor, Semevin, Sevin,
Thiamethoxan, Vertimec. Alguns desses produtos têm classe toxicológica I e II,
especialmente os utilizados nas culturas de tomate e pimentão, configurando alto
risco ao meio ambiente e, por conseguinte, aos agricultores.
Conforme informações obtidas nos escritórios da EMATER, Há vários casos de
intoxicação e envenenamento por agrotóxicos. A EMATER promove anualmente
exames toxicológicos em uma amostra significativa de agricultores e orienta aqueles
que estão com grau elevado de intoxicação, mas são comuns as reincidências.
Algumas causas apontadas para esse problema são a alta rotatividade de
trabalhadores que exige educação constante e o preço dos equipamentos de
segurança, além da resistência dos agricultores a adotarem as medidas de
segurança.
6.2.19 – Pressão antrópica sobre a vida silvestre
A presença do manancial de água representado pelo ribeirão Pipiripau e da Estação
Ecológica de Águas Emendadas nessa Região Administrativa tornam o meio
ambiente local bastante suscetível a pressões de vários tipos, sendo necessárias
medidas preventivas sistemáticas e conjugadas entre vários os atores para manter o
equilíbrio ecológico. O risco ambiental nessa área é agravado por se tratar de uma
das Regiões Administrativas de menor poder aquisitivo e de uso do solo
predominantemente agrícola.
Quanto aos efeitos da fragmentação de hábitat na resiliência do cerrado, examinando
a sucessão ecológica em grandes extensões de vegetação natural, quando a clareira
é pequena, por exemplo, após a queima de uma vertente no cerrado, a reposição da
cobertura vegetal acontece, a partir da rebrota das plantas que sobreviveram ao fogo,
em parte, de sementes que precisam do fogo para germinar e, também, de sementes
trazidas pelo vento, por chuvas e pelos animais.
Considerando apenas a fauna terrestre, se a paisagem é modificada pelo homem, a
ponto dos hábitats naturais ficarem contidos em fragmentos de vegetação nativa,
circundados por grandes espaços ocupados pela atividade agrícola, como na bacia do
Pipiripau, os fragmentos passam a funcionar como ilhas e as plantações e pastos
como filtros que selecionam os animais que passam, e até mesmo usam, essa matriz.
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Se a matriz agrícola é bastante permeável, as clareiras e os espaços modificados e
abandonados dentro da matriz, podem ser visitadas por animais carregando
sementes. Se a matriz agrícola é menos tolerante, a oferta de sementes para essas
áreas é menor. Se uma maior ocupação do solo para a agricultura é inevitável, então
a manutenção, ou mesmo o incremento da biodiversidade, depende da manutenção
da permeabilidade da matriz agrícola.
Para entender como a fragmentação de hábitats afeta a recuperação de áreas
degradadas, é importante atentar para o tamanho da área-fonte de sementes. A
manutenção de reservas biológicas se justifica também no barateamento da guarda
de sementes. Fragmentos de hábitat natural fornecem excedentes, dispersos por
animais que saem desses fragmentos, atravessando a matriz. Se o fragmento é
grande, tem mais espécies (Biogeografia de Ilhas, MacArthur e Wilson, 1967). Logo,
fragmentos muito pequenos têm pouco a oferecer para recuperar áreas e sua própria
manutenção é dificultada pela menor oferta de recursos para as espécies. A
excessiva fragmentação da cobertura vegetal autóctone promove mais rápidamente o
seu colapso.
No que diz respeito ao uso de vertebrados terrestres do cerrado na alimentação, vale
lembrar o papel histórico dos vertebrados silvestres na alimentação dos colonos do
cerrado é grande. O uso, as técnicas de caça, os pratos, boa parte deste
conhecimento foi herdada diretamente dos indígenas. Outra foi fornecida pela cultura
negra africana. Apesar do cerrado ser rico em animais silvestres, não forneciam carne
suficiente para sustentar os mineiros e as cidades floresceram da demanda suprida
pelos fazendeiros de gado, que se estabeleceram fortemente no Centro-Oeste desde
o Século XVIII, fornecendo carne a preço de ouro. A permeabilidade do cerrado ao
gado permitiu a ocupação sem grandes modificações da paisagem. No entanto, foi o
aumento das cidades que pressionou o aumento das pastagens, as fazendas foram
montadas e mantidas com o uso de queimadas. Apesar de ter pelo menos 300 anos,
o grande incremento da ocupação do Centro-Oeste se deu apenas neste século,
particularmente nos últimos 50 anos.
Tradicionalmente algumas espécies da fauna silvestre ainda presentes na bacia do
ribeirão Pipiripau são usadas na alimentação do colono. Extinções locais dessas
espécies são usualmente interpretadas como remoção por caça, mas pode-se
levantar outras explicações, como a destruição direta dos hábitats. No entanto,
considerando-se que algumas espécies nidificam em locais facilmente marcados e
explorados pelo colono, podem estar vivendo em densidades bem baixas, uma vez
que são animais maiores e precisam, proporcionalmente, de mais espaço para
conseguir seu alimento. Se essas espécies podem estar sob forte pressão de caça
(não há indícios atualmente), elas acabarão sendo extintas localmente, daí a
preocupação com a caça ser justificável.
Quando a ocupação do território aumenta, mais pessoas entram em contato com
animais silvestres e a chance da caça aumenta. Se a cultura popular e as condições
econômicas aumentam ou determinam benefícios na atividade de caça, parte da
população continua dedicando-se a ela, aumentando os riscos de extinção local das
espécies cinegéticas.
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7. CONDIÇÃO ÓTIMA DO MEIO AMBIENTE RELATIVO À BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIBEIRÃO PIPIRIPAU
Conforme preconiza a metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho, a
referência para a análise da situação atual do meio ambiente na bacia do
Pipiripau é um cenário hipotético e fixo, que inclui os elementos capazes de
auxiliar na condução do sistema ao desenvolvimento sustentável.
Cabe considerar para tanto, os aspectos básicos que condicionam o
desenvolvimento natural do sistema, bem como as determinações legais
relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente, tanto no contexto
geral, como no âmbito restrito da área de estudo.
Adicionalmente, a proposta de zoneamento ambiental é uma referência
importante para a definição da condição ótima, mantendo-se a premissa de que
esse cenário identifica a melhor condição ambiental, inclui os dispositivos legais
pertinentes e aceita elementos que estão definitivamente instalados na área,
ainda que produzam impactos de pequena magnitude, cuja tentativa de
eliminação implicaria em custos sociais elevados.
No plano real, todavia, há um complemento imprescindível a esse contexto.
Segundo DOUROJEANNI & JOURAVLEV (1999) o “desenvolvimento sustentável
não se refere a uma meta tangível nem tampouco quantificável, a ser alcançada
em determinado prazo e momento. Se refere, mais adequadamente falando, à
possibilidade de manter um equilíbrio entre fatores que implicam um certo nível
de desenvolvimento do ser humano, nível esse sempre transitório, em evolução,
o qual, ao menos em teoria, deveria sempre conduzir à melhoria da qualidade de
vida dos seres humanos”.
Ainda como afirmam os autores, “o chamado desenvolvimento sustentável é,
consequentemente, a resultante de um conjunto de decisões e processos que
devem ser realizados por várias gerações de seres humanos, dentro de
condições que sempre se modificam, informações usualmente insuficientes,
sujeitas a incertezas e com metas pouco compartilhadas por uma sociedade e
pessoas em geral não muito solidárias. Entretanto, somente se o
desenvolvimento sustentável se mantém no tempo, será possível alcançar a
sustentabilidade”.
Essa opinião, amparada em uma vasta experiência profissional dos dois autores
no que tange à gestão de bacias hidrográficas, mostra um caminho somente
trilhável mediante um amplo envolvimento de indivíduos, comunidades, de
órgãos governamentais e não governamentais, sendo capaz somente de oferecer
resultados no âmbito de um processo evolutivo, que se desenrola a longo termo.
Essa questão, entretanto, estará subjacente aos elementos formadores da
condição ótima do meio. Ao fixá-la, entende-se que a sociedade, em seu
sentido mais amplo, tenha adquirido ou desenvolvido as bases necessárias para
alcançar a sustentabilidade de seu âmbito. Ou seja, a proposta de fixar uma
condição, não exclui a necessidade de realização de um conjunto de decisões e
processos por várias gerações de seres humanos, mesmo porque os programas
e recomendações resultantes deste trabalho possuem esse objetivo, uma vez
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que a condição atual do sistema socioambiental e a sua evolução na mesma
direção e ritmo, poderão ser sérios entraves ao alcance de uma situação de
crescimento econômico, eqüidade e sustentabilidade ambiental, premissas
básicas do desenvolvimento sustentável.
Considerou-se, portanto, para a fixação desse cenário hipotético, em primeira
instância, o próprio objetivo do trabalho, que é a preservação e conservação dos
recursos hídricos da bacia hidrográfica e, complementarmente, os elementos que
dele são dependentes.
O quadro a seguir apresenta as bases de identificação da condição ótima do
meio, considerado primordialmente o objetivo do trabalho:
QUADRO 7.1 – ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA CONDIÇÃO ÓTIMA DO MEIO
PARÂMETROS

BASE PARA FIXAÇÃO
Uso do solo segundo a aptidão
Capacidade produtiva mantida

Manejo do solo

IDENTIFICADORES
Solos utilizados segundo a aptidão
agrícola
Aplicação de técnicas de conservação
do solo

Rotação de cultivos
Plantio direto

Aplicação de técnicas de cultivo do solo

Subsolagem e aração
Perdas relativas ao método utilizado
Uso para irrigação

Perdas relativas ao equipamento
utilizado
Perdas relativas ao sistema distribuidor

Usos múltiplos da água

Uso de agroquímicos

Uso para abastecimento humano

Perdas por desperdício
Emissão de efluentes domésticos
poluidores

Dessedentação de animais

Hábitats interligados

Balneabilidade
Controle de inundações

Lazer
Cheias

Estiagens

Prejuízo na distribuição de água

Uso de fertilizantes

Barreiras à contaminação da água

Uso de agrotóxicos

Toxicidade baixa ou controle biológico
Uso segundo receituário agronômico
Serviço de coleta em comunidades
Compostagem do lixo orgânico

Disposição do lixo

Acondicionamento, destinação e coleta

Conservação mata ciliar
Proteção de nascentes

Código Florestal

Biodiversidade

Destinação adequada de resíduos
inorgânicos
Local adequado p/ embalagens de
agrotóxicos
Mata ciliar contínua com largura
adequada
Vegetação em um raio de 50 metros nas
nascentes
Presença de RFL e APPs
Fossas sépticas ou rede de esgoto

Qualidade de vida

Produção

Presença de infra-estrutura adequada ao
atendimento da população

Dimensionamento adequado da rede
viária
Postos de saúde

Crescimento populacional

Escolas de 1º e 2º graus
Aumento da pressão antrópica

Crescimento econômico

Aumento da produtividade agrícola
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8. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A análise das condições ambientais da bacia do ribeirão Pipiripau foi elaborada a
partir da base de fixação dos elementos identificadores da condição ótima do meio,
tomados como referenciais para a avaliação da situação atual.
Desse modo, os parâmetros considerados referem-se ao uso antrópico da bacia
hidrográfica, face a sua condição de interferir diretamente na integridade daquela
unidade de planejamento e de modificar permanentemente o seu status ambiental.
8.1 - O uso do solo segundo a aptidão agrícola
A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau abrange cerca de 83% de terras
pertencentes à classe de aptidão regular para lavouras no nível de manejo C, que
indica a necessidade de maior emprego de tecnologia e de capital para o manejo,
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. É restrita para
o nível de manejo B e inapta para o nível de manejo A. No caso dessas terras as
limitações de uso estão relacionadas principalmente à baixa fertilidade natural dos
solos, que exige investimentos para correção da acidez e do nível de nutrientes.
As terras com aptidão regular a restrita para pastagens plantadas e naturais somam
um percentual de 13,7% da área total. Entretanto, verifica-se que esse uso se estende
por mais de 21% daquela área, superando, portanto, o percentual que relaciona
corretamente o uso à aptidão. Todavia, essa condição não se caracteriza dano ao
ambiente, podendo estar relacionada à falta de capital para investimento em lavouras,
o que se configura em um sub-aproveitamento da terra, mas não impacto ambiental.
Quanto às terras cultivadas, verifica-se que cerca de 44% da área encontra-se sob
cultivo, agrupando a agricultura extensiva, o cultivo do hortifrutigranjeiros, cultura
temporária irrigada e galpões tipo estufa. Parte da área restante pode estar sendo
utilizada como pastagens, além de cerca de 3% da área cujo mapeamento indicou
outros usos, inclusive ocupação urbana.
O restante da área está ocupada pela vegetação nativa, que atinge um percentual de
32% da área total da bacia hidrográfica. Entretanto, ainda que tenha sido constatado
que um pouco mais de 29% da área com vegetação nativa - ou 9% da área total da
bacia - refira-se à vegetação ciliar, verificou-se que esta encontra-se mal distribuída,
havendo locais onde é bastante preservada e extrapola a faixa determinada por lei e
outros onde está ausente, tendo sido substituída por cultivos agrícolas, pastagens ou
até mesmo simplesmente suprimida, para garantir acesso ao curso d’água ao qual
deveria corresponder.
Cabe notar, ainda, que as classes de aptidão agrícola abrangem toda a bacia
hidrográfica, independente de a localização das áreas restrinja o uso em atendimento
a algum dispositivo legal.
Analisando a condição atual da bacia hidrográfica perante o objetivo deste trabalho,
que é a proteção dos recursos hídricos, pode-se admitir que os percentuais de terras
cultivadas, sob pastagens e com vegetação nativa permitem uma boa conservação
dos solos na bacia, posto que a agricultura, atingindo o limite cabível à aptidão do
solo, deverá sujeitar a área a um maior número de processos erosivos, que poderá
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contribuir mais significativamente para o assoreamento dos cursos d’água existentes
na bacia.
Nesse contexto, o desvio verificado em relação à condição ótima do meio, está
relacionado às faixas marginais aos cursos d’água que não possuem a cobertura
vegetal adequada, refletindo uma condição atual aquém da desejável, embora
reversível e configurando dano ambiental da baixa intensidade.
8.2 - A manutenção da capacidade produtiva dos solos
Este item refere-se à sustentabilidade da ocupação agrícola e pecuária na bacia
hidrográfica, uma vez que a capacidade produtiva do solo é reduzida mediante a
utilização de práticas danosas de uso do solo para a agropecuária.
Em termos da agricultura, o uso excessivo de implementos agrícolas pode promover a
compactação do solo, que reduz paulatinamente a sua capacidade produtiva, além de
deixar o solo mais vulnerável a processos erosivos. Estes também podem decorrer da
ocupação inadequada de áreas de pastagem, utilizadas além de sua capacidade de
suporte.
A falta de estruturas de conservação do solo, capazes de lhe garantir o manejo
conservacionista, também é um agente redutor da capacidade produtiva, bem como o
uso excessivo e continuado de enxadas rotativas no cultivo de hortaliças, que destrói
a estrutura do solo.
No tocante à pecuária, a possibilidade de se exceder a capacidade de suporte das
pastagens, ainda que o rebanho bovino não seja muito numeroso em termos da bacia
hidrográfica como um todo, pode promover também a compactação dos solos,
mediante o pisoteio do gado.
A locação de estradas vicinais e caminhos internos com rampas de declividade mais
acentuada e sem a devida proteção, pode igualmente resultar em processos erosivos,
especialmente em função da intensidade das chuvas e do escorrimento das águas
pluviais.
No âmbito da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau o comprometimento da
capacidade produtiva dos solos é bastante reduzido, sendo mais relevante no cultivo
olerícola, em razão do uso das enxadas rotativas, que ocorre em 100% das áreas
com hortaliças.
Assim, embora verifique-se na bacia uma condição bastante equilibrada em termos do
manejo conservacionista, constata-se um desvio em relação à condição ótima do
meio, refletindo uma condição atual aquém da desejável no tocante à locação de
estradas e ao uso de enxadas rotativas, que configuram danos ambientais que
demandam medidas corretivas, ainda que se refiram a impactos de baixa magnitude
perante a área total da bacia hidrográfica.
8.3 - O uso da água para irrigação
Há cerca de 60 pontos de captação de água para irrigação ao longo do ribeirão
Pipiripau, desde sua nascente, no estado de Goiás, até o Vale do Amanhecer. Além
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dessas há a derivação para o canal Santos Dumont e várias outras pequenas
captações em seus tributários.
A pesquisa realizada pela CAESB ao longo do ribeirão mostrou a ausência de
controle do uso da água e equipamentos de captação obsoletos e/ou danificados, o
que determina perdas e caracteriza o uso sem planejamento.
O canal Santos Dumont, que possui 10 km de extensão, ao longo do qual há
revestimento com cimento em 30%, capta um volume de água bastante elevado e em
muitas propriedades verifica-se um grande desperdício, tanto pelo excesso de água
captado, como perdas por infiltração em reservatórios não revestidos e o próprio
sistema de irrigação prevalescente, que é o de irrigação por sulcos.
Ao longo do canal verificou-se também que a distribuição de água não se dá de forma
igualitária, uma vez que os usuários de lotes mais distantes recebem menos água,
sendo que no período de estiagem a quantidade de água que alcança esses lotes é
bastante reduzida.
A Fundação Zoobotânica, que construiu e repassou o canal para os habitantes do
Núcleo Rural Santos Dumont na década de 80, não assumiu a gestão do uso da
água, deixando-a a cargo dos próprios usuários. Tal procedimento deveria determinar
a formação de uma Associação de Usuários, que se responsabilizaria pela
distribuição igualitária do volume de água disponível e pela manutenção do canal com
recursos dos próprios agricultores. Entretanto, mesmo com os esforços do grupo que
dirige a Associação e da EMATER/DF que tem atuação importante na área, ainda
hoje não se verifica uma união dos usuários nesse sentido, tendo sido relatados
vários conflitos tendo como objeto o uso da água.
Nesse contexto, a condição atual do uso da água para a irrigação na bacia do ribeirão
Pipiripau é bastante comprometida pela ausência de controle, determinando um
desvio pronunciado dessa em relação à condição ótima do meio, que deveria
garantir aos usuários da água sistemas de irrigação econômicos, bombas em perfeito
estado de funcionamento, volumes adequados às demandas de cada cultura e a
minimização de situações de desperdício.
8.4 - A fauna silvestre
A fauna silvestre ainda mantém representantes diversos na bacia hidrográfica, tanto
pelo fato de a vegetação nativa estar presente em cerca de 32% da área total daquela
unidade de planejamento, como face a sua proximidade em relação à Estação
Ecológica de Águas Emendadas.
Verifica-se a existência de alguns hábitats interligados, embora manchas insulares de
vegetação nativa prevalesçam na área. A presença da mata ciliar, embora muitas
vezes degradada, também contribui expressivamente para a manutenção e a
diversidade da fauna silvestre.
Alguns danos ambientais, entretanto, atingem diretamente a fauna, como é o caso da
emissão de efluentes domésticos poluidores, que muda a qualidade da água,
prejudicando a respiração dos girinos e impedindo a colonização por certas espécies
de anfíbios mais sensíveis.
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Os répteis e mamíferos que dependem da fauna aquática como elemento principal de
sua dieta são diretamente atingidos pelo processo de eutrofização promovido pelo
enriquecimento das águas com esgotos domésticos, uma vez que tal processo
impede a respiração os peixes, seu alimento principal. Ainda que inicialmente a
excessiva mortalidade de peixes beneficie algumas espécies, a depressão das
populações de peixes nos córregos e lagos nos anos seguintes poderá reduzir os
tamanhos das populações de seus predadores naturais. Tal condição é semelhante
para o grupo das aves associadas às coleções de água, sendo que também as
substâncias tóxicas podem prejudicar a saúde das aves que usam água servida dos
córregos e lagos.
Sobre a fauna incide ainda o dano relativo à ampliação da infra-estrutura viária,
que atinge fortemente os anuros, através do atropelamento e das alterações
causadas pelas drenagens das estradas (Langton, 1989), os répteis, principalmente
através do atropelamento e, secundariamente, por impedir a sua livre dispersão. As
aves e os mamíferos também estão sujeitos aos atropelamentos, que prejudicam
mais fortemente algumas populações específicas.
Os assentamentos rurais devem ser implantados somente após a análise exaustiva
dos impactos que deles decorrem. Via de regra estão associados à supressão integral
da vegetação nativa, inviabilizando hábitats naturais para a fauna silvestre, os quais
são essenciais para algumas funções vitais de grupos específicos da fauna, como o
das aves. O aumento da turbidez da água e a multiplicação de barramentos para a
captação da água nos cursos d’água, também decorrentes da ação antrópica sobre o
ambiente, leva ao risco de extinção de algumas espécies de anfíbios sensíveis a
essas situações. Somados a esses impactos pode se verificar o aumento da
mortalidade de serpentes e caça aos lagartos, principalmente teiús.
A caça e captura de animais silvestres promove uma ação seletiva sobre as
comunidades animais, tendo sido responsáveis pela extinção local de jacarés e
jabutis, associada à degradação de hábitats.
Além disso, apresentam implicações graves sobre a quantidade e qualidade da água,
que pode resultar em conflitos mais exarcebados pelo uso do recurso.
A condição atual do meio mostra que os impactos sobre a fauna silvestre já estão
consolidados, com o desaparecimento local de várias espécies que necessitam de
hábitats mais preservados, os quais desapareceram perante a pressão antrópica
sobre o meio ou encontram-se degradados. Entretanto, espécies menos exigentes
ainda persistem e vêm sendo preservadas por uma parte da população da bacia
hidrográfica que mantem, em suas unidades rurais, fragmentos de vegetação nativa
associados a pequenos cursos d’água não poluídos.
Na figura de bioindicadores da qualidade ambiental, as espécies faunísticas mostram
um desvio da condição atual em relação à condição ótima do meio, ainda que a
comparação com a Estação Ecológica de Águas Emendadas, vizinha à bacia, não
seja propriamente cabível, em vista da ocupação antrópica dessa.
8.5 - A qualidade da água
Conforme apresentado no Conhecimento do Problema, a potabilidade e
balneabilidade do corpo hídrico Pipiripau são bastante influenciadas pela ação
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antrópica, derivada da ocupação pela população e, especialmente, pelo uso do solo
pela agricultura.
Nesse contexto, a vocação agrícola da bacia hidrográfica conduz a um desvio da
condição atual em relação à condição atual do meio, no tocante à qualidade da
água.
8.6 – O controle de inundações
O conhecimento do problema mostrou que a bacia hidrográfica é pouco sujeita a
enchentes e, na realidade, não há nenhum registro de terem ocorrido.
Nesse contexto, portanto, a condição atual corresponde à condição ótima do meio
não mostrando restrições para o uso e ocupação do solo, no que se refere à
possibilidade de ocorrência de enchentes.
Vale notar, entretanto, que considerando a necessidade de proteção dos recursos
hídricos, inclusive a eventualidade de uma cheia, as retrições ao uso e ocupação do
solo estão atreladas às determinações legais relativas à manutenção de matas
ciliares nas margens dos cursos d’água.
8.7 - A ocorrência de estiagens
A estiagem durante o inverno é uma situação com a qual se convive historicamente
na bacia do ribeirão Pipiripau. Entretanto, não há registros de os períodos de seca
terem afetado, até então, o uso doméstico da água ou mesmo a produção
agropecuária.
No entanto, vale notar que o conhecimento do problema mostrou uma queda dos
valores das precipitações médias anuais na bacia, que permaneceram abaixo da
média de longo termo a partir de 1993.
Tal fato deve ser considerado em programa específico, pois aponta para a
possibilidade de um desvio da condição atual em relação à condição ótima do meio,
que pode, no longo prazo, trazer problemas para o uso múltiplo da água naquela
bacia hidrográfica.
8.8 - O uso de agrotóxicos
Como toda atividade agropecuária leva à retirada de elementos antes existentes na
área, segue-se a introdução de outros que modificam a topologia, a hidrologia e a
composição do solo. Resulta assim o que se pode chamar de distúrbio antrópico do
ecossistema o qual, ao contrário daquela natural, altera de maneira significativa e não
discreta, a dinâmica do sistema (Forattini, 1992). Assim sendo, a paisagem artificial
que daí resulta tende à homogeneidade, o que distingue da natural.
Ao derrubar as matas para implantar a agricultura o homem remove sistemas
ecológicos complexos, multiestruturados, extremamente diversificados e estáveis,
levando o processo de sucessão ecológica aos primeiros estágios de imaturidade,
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simplicidade e instabilidade. Assim procedendo em amplas áreas, ele extingue muitas
espécies estáveis do clímax florestal, substituindo-as por algumas poucas espécies
oportunistas dos primeiros estágios sucessórios. Paralelamente a essa maciça
extinção local de espécies de plantas, há extinções maciças locais de espécies de
animais que se utilizavam dessas plantas como fontes de alimento ou abrigo. Por sua
vez, muitos predadores desses animais desaparecem também por falta de alimentos.
Reduzindo a biomassa, reduz-se igualmente as populações de microorganismos
saprófagos dos solos.
No final, toda uma complexa e estável teia alimentar é destruída e substituída por
cadeias alimentares simplificadas de alguns poucos produtores, herbívoros,
carnívoros e decompositores. O que antes era um complexo de centenas de espécies
de plantas passa agora a ser constituído por uma monocultura, de milho, por
exemplo, com seres herbívoros (algumas pragas), os predadores, parasitos,
competidores e patógenos desses, e uma fauna e flora reduzida de biófagos e
saprófagos dos solos. Outras plantas oportunistas (que o homem chama de ervas
daninhas) tentam estabelecer-se no local, da mesma forma que algumas aves e
mamíferos; mas o agroecossistema passa a comportar apenas algumas dezenas de
espécies onde outrora existiam centenas ou milhares. Pelas técnicas modernas de
supressão de competidores por meio de inseticidas, herbicidas, fungicidas, etc., a
simplificação do sistema é ainda mais intensificada. Com isso as modificações da
paisagem impostas pela exploração desordenada dos ecossistemas naturais também
são responsáveis por vários problemas ligados à degradação dos recursos hídricos e
à proliferação de pragas e doenças (Gravena, 1992).
Para os ecologistas isso é substituir estabilidade por instabilidade. Ao reduzir
a diversidade e ao colocar juntas, a curta distâncias, plantas de uma mesma
espécie e em extensas áreas, o homem favorece a reprodução e a
sobrevivência de certos herbívoros , os quais, na presença de poucos
competidores e inimigos naturais, vêm a constituir populações numerosas,
passando a ser considerados pragas. Flutuações drásticas de populações,
antes existentes apenas moderadamente, passam a ser freqüentes com
repercussões em todo o agroecossistema, havendo destruição das culturas.
Os agricultores recorrem aos produtos químicos, reduzindo mais ainda a
estabilidade do sistema pela morte dos inimigos naturais, e fazendo com que
novas erupções de pragas voltem a ocorrem com maior intensidade.
Os inseticidas e outros produtos químicos de uso agrícola não só agem nas
populações de pragas como também, e principalmente, nas populações de outras
espécies que coabitam o sistema; seus efeitos fazem-se sentir, ainda, nas próprias
plantas e alimentos que delas resultam.
Os efeitos dos inseticidas sobre as pragas podem provocar seleção para resistência a
produtos químicos e desequilíbrios biológicos, com erupções de pragas e elevação de
espécies inócuas à categoria de pragas importantes. De maneira geral, os inseticidas
são muito mais desfavoráveis aos inimigos naturais e competidores que coexistem
com as pragas nos agroecossistemas do que às próprias pragas. A razão disto é a
estrutura das comunidades nos diferentes níveis tróficos das cadeias alimentares.
Mas não apenas esses importantíssimos agentes biológicos de regulação
populacional são atingidos; várias espécies que vivem nos solos e plantas dos
agroecossistemas e aquelas que os visitam periodicamente (os polinizadores)
também o são.
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Nas condições atuais de acordo com as observações e informações obtidas na área
de estudo, a região da Bacia do Ribeirão Pipiripau é uma área produtora de
hortigranjeiros, com produção bastante significativa no abastecimento do Distrito
Federal. Possui uma área de quase 6.000 ha produzindo grãos, principalmente cultivo
de soja, milho, feijão e arroz; 380 ha produzindo hortaliças e 150 ha de área com
fruticultura, observando-se assim grandes áreas com monocultura na região,
significando a uma diminuição da diversidade em relação ao cerrado nativo.
Foi observado também que em muitas propriedades o controle de pragas e doenças
na maioria dos casos não é feito o controle preventivo recomendado, propiciando o
desenvolvimento de pragas e doenças, dificultando seus controle e reduzindo a
produtividade. Em alguns casos a dosagem de utilização de inseticidas são aplicados
em dosagens não recomendadas e há um uso intensivo de agrotóxicos para algumas
pragas, principalmente com relação a mosca branca. Este uso intensivo de
agrotóxicos acarreta inúmeras consequências negativas para o meio ambiente, além
de aumentar a população de insetos resistentes.
Os agroquímicos sendo utilizados como forma única de controle de praga, assim
como manejados de forma inadequada, não apresentando a eficiência no controle, a
reação dos agricultores é aumentar o número e a frequencia das aplicações, assim
como utilizar diferentes misturas de produtos químicos. Essas ações incrementam a
pressão de seleção favorecendo o aumento de estirpes resistentes. Muitos dos
agrotóxicos utilizados mostram ser altamente tóxicos e alguns sendo altamente
perigosos para o meio ambiente, porém há uma grande quantidade de produtos
considerados pelo Ministério da Agricultura como sendo produtos por agentes de
controle biológico, o que verifica realmente um grande uso de bioinseticidas porém
ainda altamente tóxicos(classe toxicológica I) e alguns ainda pertencentes ao grupo
químico dos organofosforados e organoclorados, que são considerados prejudiciais
ao meio ambiente como discutido nos próximos parágrafos.
Os inseticidas organoclorados provocam reduções nas populações de ácaros
predadores que vivem nos solos, com conseqüente erupções de Colembolos, dos
quais se nutrem (Wallwork, 1970). Em geral hidrocarbonetos clorados tem pequeno
efeito sobre anelídeos e nematóides, com exceção do heptacloro. Produtos
organofosforados e carbamatos, tais como paratiom, sevin e diazinom, causam
reduções acentuadas no número de animais do solo. O clorofofsforado clorfenvifos
age como os organoclorados nas populações dos ácaros predadores, mas a
recuperação desses carnívoros é mais rápida do quando clorados são usados
(Wallwork, 1970).
Os organoclorados também tem sido responsabilizados pelas sensíveis reduções nas
populações de muitas espécies aquáticas (Paschoal, 1979), os peixes são afetados
seriamente pelos inseticidas organoclorados. Segundo Ferguson (1970), os
inseticidas representam força seletiva capaz de alterar o mecanismo evolutivo de
muitas espécies de peixes. Resistência genética, distúrbios na composição
comunitária, redução da competição, redução da ação predatória e interferência com
os mecanismos de adaptação podem produzir mudanças a longo prazo no potencial
evolutivo. Em adição, os inseticidas alteram os padrões de comportamento e
relacionamento ecológico de maneira a provocar mudanças adaptativas e de
distribuição. Pode ocorrer grande mortandade de peixes por contaminação de
mananciais por águas de drenagem provenientes de campos de cultura tratados com
inseticidas persistentes, não biodegradáveis. A possibilidade de que os inseticidas
organoclorados estejam também afetando a fotossíntese e o crescimento do
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fitoplâncton marinho tem sido verificada por experimentos (Wurster, 1968; Menzel,
1970).
Uma das condições ótimas para minimizar os problemas seria diminuir a prática da
monocultura substituindo-a, na medida do possível, pelas culturas mistas. O manejo
integrado de pragas é outra condição, onde a aplicação de agroquímicos seria feita
apenas de caráter emergencial e de forma a menos prejudicial possível aos inimigos
naturais das pragas e ao meio ambiente em geral. Uso de bioinseticitas, seletivos e
de baixa toxidade que vão garantir a ação dos insetos polinizadores e benéficos.
Aumento e preservação de inimigos naturais é outra condição que pode ser
alcançada principalmente por meio das seguintes formas: 1) manipulação ambiental
para atração e reprodução de espécies benéficas, com manipulação da cobertura
verde; 2) introdução de espécies de inimigos naturais exóticos; 3) criação e liberação
de inimigos naturais introduzidos ou nativos; 4) produção e aplicação de
microorganismos benéficos (entomopatógenos); 5) preservação dos inimigos naturais
nativos, introduzidos ou incrementados.
Assim, a condição atual apresenta um desvio bastante acentuado em relação à
condição ótima do meio, o qual reflete negativamente e em proporções crescentes
sobre a qualidade da água das coleções hídricas da bacia do ribeirão Pipiripau, ainda
que ações educativas da EMATER/DF estejam sendo introduzidas naquela unidade
de planejamento junto uma grande parte dos agricultores. Deve ser lembrado,
entretanto, que no estado de Goiás, onde a ação da EMATER é bastante discreta
nesse sentido, o uso de agroquímicos tem papel preponderante no cultivo de grãos e
promove danos ambientais importantes, já que ocorrem no trecho mais alto do
ribeirão.
8.9 - O acondicionamento, a destinação e a coleta de lixo
São bastante rudimentares as práticas de acondicionamento, destinação e coleta do
lixo na bacia do ribeirão Pipiripau.
Somente nas áreas peri-urbanas e nos condomínios de baixa renda recentemente
instalados nas proximidades da cidade de Planaltina, mas inseridos na bacia
hidrográfica, há algum eventual serviço de coleta de lixo, o qual, entretanto, não
presta um atendimento adequado à população.
Não se verifica cuidados de separação do lixo doméstico no meio rural, o que
inviabiliza a possibilidade de se implementar no curto prazo práticas de compostagem
do lixo orgânico em uma escala mais elevada ou a destinação adequada do lixo
inorgânico. O uso do lixo orgânico pode ser verificado pontualmente na alimentação
de peixes em tanques de piscicultura e de aves domésticas.
No contexto da fauna silvestre, a deposição inadequada do lixo pode fornecer abrigo
e alimento para algumas espécies de anfíbios, com consequências positivas, no que
trata o enriquecimento da anurofauna, e negativas, pelo escorrimento do chorume
para os corpos d'água, alterando a sua qualidade e impedindo a colonização por
espécies exigentes.
Répteis como a Ameiva ameiva e Tropidurus torquatus são bastante encontrados
usando depósitos de lixo em meio rural como abrigo e sítio de alimentação. Há
118

registros não confirmados de jararacas e cascavel alimentando-se de roedores em
depósitos de lixo.
Para as aves, verifica-se que algumas espécies como urubu, carcará, pardal e pombo
doméstico, as duas últimas espécies exóticas, aumentam suas populações quando
usam depósitos de lixo, principalmente os localizados na matriz rural.
Quanto aos mamíferos, as espécies mucura (Didelphis albiventris) e cachorro-domato podem usar depósitos de lixo como sítio para obter alimento. Roedores exóticos
mantêm populações grandes em depósitos de lixo e podem, a partir deles, colonizar
hábitats do cerrado, havendo registro de Rattus rattus em áreas de proteção
ambiental do DF.
O lixo produzido pela população residente na bacia hidrográfica determina um desvio
importante da condição atual em relação à condição ótima do meio, incidindo sobre
a fauna, sobre a saúde da população e, de modo muito significativo, sobre a
qualidade da água. Adicionalmente, o lixo que é descartado no leito dos cursos
d’água, além da poluição auxiliam o processo de assoreamento.
8.10

– A vegetação nativa

No que se refere ao atendimento do Código Florestal no âmbito da bacia hidrográfica
do ribeirão Pipiripau verificou-se que algumas unidades produtoras não mantém áreas
com vegetação nativa a título de Reserva Florestal Legal.
No contexto das áreas de Preservação Permanente, tão importantes para a
manutenção da qualidade e da quantidade da água, verificou-se que apresentam uma
distribuição irregular, com algumas propriedades mantendo largas faixas de
vegetação na margem dos cursos d’água e nas nascentes, enquanto outras
simplesmente a suprimiram.
A supressão da cobertura vegetal nativa atinge diretamente a fauna silvestre,
especialmente as comunidades especializadas em matas de galeria. De modo geral,
ou seja, incluindo-se outras fitofisionomias, lagartos e serpendes arborícolas podem
desaparecer do local com a supressão da vegetação, bem como esta oferece risco de
extinção local para cerca de 50% da mastofauna. Destaca-se o enorme risco para os
macacos, os pequenos felinos, tamanduá-bandeira, queixada, anta e o veadomateiro, entre outros.
Incêndios florestais e queimadas também podem destruir muitas espécies
dependentes da vegetação, no que se inclui todos os grupos faunísticos.
A condição atual, portanto, apresenta um desvio em relação à condição ótima do
meio, especialmente em razão da distribuição irregular das matas de galeria / ciliares
ou de sua degradação e em razão da prática de queimadas.
8.11

- A capacidade de atendimento da infra-estrutura pública instalada

A infra-estrutura instalada oferece bom atendimento à população da bacia hidrográfica
do ribeirão Pipiripau, não apresentando desvio significativo da condição atual em
relação à condição ótima do meio.
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8.12

- O crescimento populacional

O crescimento populacional verificado através dos dados censitários, resulta em um
aumento da pressão antrópica sobre os recursos naturais da bacia hidrográfica, entre
os quais se destaca a quantidade e a qualidade da água, que deverá promover
conflitos no curto prazo.
O desvio da condição atual em relação à condição ótima do meio é bastante claro,
envolvendo os outros fatores já mencionados, como o aumento da quantidade de lixo,
a redução da cobertura vegetal nativa, entre outros.
8.13

- O crescimento econômico

O aumento da população e suas implicações sobre a integridade do todo ambiental
também reduzem a possibilidade do crescimento econômico.
De acordo com DOUROJEANNI (2000), o crescimento econômico é um dos três
objetivos do desenvolvimento sustentável, juntamento com a eqüidade (social,
econômica e ambiental) e a sustentabilidade ambiental.
O crescimento econômico verificado na área está relacionado especialmente à
atividade agropecuária e está claramente condicionado à disponibilidade de água. A
sustentabilidade ambiental também aparece como um objetivo com baixa
possibilidade de controle, caso ações educativas não comecem a se ampliar junto a
população da bacia hidrográfica. Nesse contexto, a eqüidade social passa a ser um
objetivo longínquo, que já é espelhado pela ocupação peri-urbana, multiplicação de
condomínios de baixa renda, onde estão ausentes as condições básicas da qualidade
de vida.
Sob a ótica do pretendido desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico na
bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau apresenta, em sua situação atual, um desvio
acentuado em relação à condição ótima do meio, contribuindo significativamente
para o processo de degradação ambiental e de evolução de conflitos pelo uso da
água.
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APRESENTAÇÃO
Este volume corresponde ao volume de recomendações e de programas ambientais
que deverão ser implementados na bacia do ribeirão Pipiripau.
Considerando o pressuposto básico para o desenvolvimento de ações no âmbito da
bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, qualquer ação por mais específica que for,
necessita de ser amparada pelo efetivo envolvimento de todos os atores sociais,
endógenos e exógenos, para que se realizem e para que seus resultados tenham
aplicação prática e sejam úteis para toda comunidade.
As recomendações contidas neste documento abrangem o zoneamento ambiental,
as recomendações para o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica do ribeirão Pipiripau, além de outras recomendações consideradas
pertinentes ao contexto de proteção dos recursos hídricos, inclusive no que tange sua
estreita relação com a conservação dos solos.
Quanto à elaboração de programas ambientais, estes pretendem refletir ações de
monitoramento, de recuperação de áreas degradadas e de educação ambiental,
sendo parte deles de exclusiva realização pela CAESB.
Programas de monitoramento de parâmetros de qualidade e de quantidade de água
na bacia hidrográfica são de interesse precípuo da CAESB, mas são capazes de
agrupar toda população do âmbito da bacia hidrográfica, em torno dos resultados das
análises de dados e das importantes informações geradas através deles.
O interesse pela execução do programa de educação ambiental e sanitária é bastante
amplo, mesmo que sua importância ainda não esteja completamente internalizada
pela população. A base de elaboração desse programa está voltado para as questões
relacionadas à saúde humana, de modo que não só interessam à CAESB,
EMATER/DF e SEMARH, no contexto institucional, como a outros órgãos
governamentais e não governamentais.
Outro programa proposto possui características especiais, uma vez que visa o
monitoramento da fauna terrestre de vertebrados, selecionando algumas espécies
indicadoras da qualidade ambiental e propondo um acompanhamento controlado de
suas atividades e manutenção. Trata-se de um programa complementar, não direta
ou exclusivamente relacionado aos recursos hídricos, mas com um âmbito mais
amplo, uma vez que seu objetivo é o de verificação do grau de integridade ambiental
através da análise do comportamento de bioindicadores.
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9. RECOMENDAÇÕES
9.1 - ZONEAMENTO AMBIENTAL
A proposta de zoneamento ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau foi
elaborada pela HGeo Tecnologia em Geofísica e Geologia Ltda., com a utilização da
base cartográfica relativa aos mapas digitais do SICAD nas escalas 1:10.000 e aos
mapas da CODEPLAN (1991) na escala 1:100.000, além da imagem de satélite TM
Landsat 7, de 31/07/1999, com resolução espacial de 15 metros.
Em seu sentido estrito, o zoneamento ambiental consiste na divisão do
território em parcelas nas quais cabem autorização ou proibição para
determinadas atividades. Em seu sentido mais amplo, visa a elaboração de um
estudo aprofundado do território para o seu ordenamento adequado, levandose em consideração não somente os aspectos físicos, mas também os
socioeconômicos, incorporando, dessa forma, o planejamento na questão
ambiental (Moura 1996).
Existem várias modalidades de zoneamento, sendo que o diferencial entre eles
é seu objetivo final. Os tipos mais conhecidos são: zoneamento ambiental,
urbano, agrícola, agroecológico e ecológico-econômico.
Segundo Ribeiro (1998), o zoneamento ambiental tem como objetivo “setorizar o
território em zonas ou áreas específicas – paisagens – que encerram qualidades
naturais modificadas pelo homem, visando o uso eficiente dos recursos dos diversos
sistemas de ocupação”.
Conceitualmente, “o zoneamento ecológico-econômico pode ser considerado
um exercício de gestão social do espaço que deve se basear em processos
democráticos e transparentes de diálogo e negociação e envolver diversas
instâncias do poder público e setores representantes da sociedade
(empresários, sindicatos, ONGs, movimentos sociais, comunidade acadêmica
etc.), visando a construção de parcerias e a resolução de eventuais conflitos
sobre a destinação dos espaços territoriais. Na implementação do Zoneamento
Ecológico-Econômico, os estudos técnicos devem servir de subsídio às
negociações políticas sobre a ocupação dos espaços territoriais e o uso dos
recursos naturais” (Rondônia 1998).
De acordo com Becker & Egler (1997), o ZEE é um instrumento de
planejamento, cuja finalidade principal é a otimização do uso dos espaços e
das políticas públicas Dentro dessas características pode-se ressaltar:
a) O ZEE, enquanto instrumento técnico, deve prover informações sobre o
território numa base de dados geográfica integrada. Esses dados são
necessários para o planejamento da ocupação racional do território e do uso
sustentável de seus recursos naturais, bem como para classificá-lo segundo
suas potencialidades e vulnerabilidades;
b) O ZEE, enquanto instrumento político de regulação do uso do território, permite:
Integrar as políticas públicas em uma base de dados geográfica,
descartando o tratamento setorizado convencional, de modo a aumentar a eficácia
das decisões políticas;
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Acelerar o tempo de execução e ampliar a escala de abrangência das
ações, isto é, aumentar a eficácia da intervenção pública na gestão do território;
Servir como instrumento de negociação entre a esfera governamental, o
setor privado e a sociedade civil, atuando como instrumento para a construção de
parcerias.
c) O ZEE, enquanto instrumento de planejamento e de gestão territorial para o
desenvolvimento regional sustentável, não deve ser entendido como um
instrumento apenas corretivo, mas também um estimulador ativo do
desenvolvimento.
A elaboração da proposta de Zoneamento deve ser capaz de manifestar a
resultante de dois processos dinâmicos que interagem no território: os
processos naturais, cuja lógica pode ser sintetizada nos princípios da
ecodinâmica de Tricart (1977), e os processos sociais, que respondem à
dinâmica econômica e a objetivos políticos.
O zoneamento da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau foi elaborado
segundo as metodologias desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, durante o Zoneamento Ecológico-Econômico do Entorno do
Distrito Federal (IBGE 1994), e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), em parceria com o Laboratório de Gestão do Território – LAGET
(1997), da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
De acordo com a metodologia desenvolvida pelo IBGE, as características físicas de
uma região ou área podem ser divididas em domínios, regiões, geossistemas,
subsistemas e geofácies (Cárdenas, 1999).
Os domínios correspondem a fatores com maior abrangência espacial, tais como os
morfoestruturais de aspecto amplo. São três os tipos de domínios: (i) morfoestrutural,
inclui geomorfologia, geologia e tectônica no arranjo estrutural do relevo; (ii)
morfoclimático, limitado pela ação de fatores exógenos relacionados com o clima e
seus impactos nas formas do relevo. Geralmente está sobreposto ao morfoestrutural
e se traduz pela determinação de superfícies de aplainamento e; (iii) azonal, com uma
expressão espacial reduzida e um caráter linear acompanhando a rede de drenagem.
Não incluem-se aqui as áreas topográficas específicas que geralmente constituem um
domínio azonal de áreas aluviais (IBGE, 1994 apud Cárdenas, 1999).
As regiões são compartimentos dentro dos domínios e possuem características
próprias (IBGE, 1994 apud Cárdenas, 1999).
Os geossistemas possuem uma relação dinâmica entre o potencial ecológico e o tipo
de exploração biológica do espaço geográfico (Bertrand, 1971 in IBGE, 1994). São
formações naturais que recebem diferentes tipos de impactos, sociais e ambientais
(Veríssimo, 1998 apud Cárdenas, 1999). São divididos em Subsistemas, os quais
correspondem a áreas mais homogêneas, segundo o grau de evolução e
características físicas (IBGE, 1994 apud Cárdenas, 1999).
As geofácies são as unidades fisionomicamente mais homogêneas encontradas na
análise e que normalmente estão numa mesma fase evolutiva da paisagem.
Apresentam o maior grau de coerência ecológica de todas as unidades definidas
anteriormente, em função das características e parâmetros naturais, de forma que
seja possível estabelecer tipologias, agrupamentos e correlações, além de prever a
aplicação de manejos adequados e a sua qualificação em termos de vulnerabilidade
natural aos processos erosivos (Silva, 1987 apud Cárdenas, 1999).
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A metodologia do INPE/LAGET/UFRJ, desenvolvida em 1997, propõe a
identificação das unidades de paisagem natural, avaliadas em relação à sua
vulnerabilidade, segundo os conceitos ecodinâmicos de Tricart 9 (1977), e
apoiada na interpretação de imagens de satélites, foi desenvolvida pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O princípio utilizado pelo
Laboratório de Gestão do Território (LAGET), da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, buscou aprofundar a avaliação das unidades de paisagem natural
como elemento fundamental para compor a carta-síntese de propostas de
zoneamento para os estados da Amazônia Legal brasileira.
Essa abordagem baseia-se na identificação de arranjos espaciais na forma de
paisagens que reflitam o funcionamento dos ecossistemas e a dinâmica
desses espaços. Nessa metodologia são analisados os componentes
geoambientais e as interações ao longo do tempo entre o substrato que
contém os diferentes tipos litológicos, o relevo, os solos, as condições
climáticas e a vegetação. Esses são fatores determinantes para um maior
equilíbrio, dadas as condições da paisagem, entre processos de acumulação e
desgaste, que indicam a relação entre a pedogênese, responsável pela
transformação das rochas em solos, e a morfogênese, que gera instabilidades
na superfície terrestre (Tricart, 1977).
Na avaliação da qualidade ambiental de um sistema, fatores como a
classificação da vulnerabilidade, os estudos de previsão de possíveis
modificações e de impactos pela qualificação das diferentes variáveis
envolvidas (geologia, o relevo, o clima, os solos, etc.) contribuem de forma
significativa para a preservação ou recuperação do equilíbrio dos sistemas
naturais e para o planejamento territorial, possibilitando o estabelecimento de
limites máximos e mínimos de sustentabilidade dos recursos ambientais de
uma região (Cárdenas,1999).
Em trabalhos realizados pelo INPE na Amazônia Legal, as Unidades
Territoriais Básicas foram agrupadas em duas categorias denominadas de
unidades de paisagem natural e polígonos de ação antrópica. Cada uma
dessas categorias é qualificada em termos de resistência aos processos
naturais de intemperismo, resultando na Carta de Vulnerabilidade Natural à
Erosão, na escala 1:250.000 (Cárdenas, 1999).
Dentro dessa perspectiva, as unidades territoriais básicas são definidas como
“entidades geográficas que contém atributos ambientais que permitem
diferenciá-las de suas vizinhas, ao mesmo tempo em que possuem vínculos
dinâmicos que as articulam a uma complexa rede integrada por outras
unidades territoriais” (Becker & Egler, 1997). Essas unidades devem
apresentar ainda “contiguidade espacial, serem georreferenciadas e
pertencerem a uma classificação tipológica que permita seu agrupamento em
diversas ordens de grandeza” (Becker & Egler, 1997). Existem algumas
entidades que atendem a esses critérios básicos, tais como as bacias
hidrográficas, os municípios, os distritos e as unidades de paisagem ou
regiões geoeconômicas (Costa Neto, 2000).
9

A vulnerabilidade natural é relacionada com a susceptibilidade do terreno a
processos de erosão (tendências de morfogênese vs. pedogênese) em decorrência
de características de geologia, geomorfologia, solos, clima e vegetação.
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Na análise das características físicas das unidades territoriais básicas por
meio de imagens de satélite são levados em conta os parâmetros espectrais,
texturais, de forma, o padrão de drenagem e o relevo, associados às
informações das cartas temáticas disponíveis. O objetivo consiste na
caracterização temática das unidades ambientais ou da paisagem em relação
à sua gênese, constituição física, forma, estágio de evolução e tipo de
cobertura vegetal, para antecipar seu comportamento frente às alterações
impostas por possíveis ações antrópicas, ou seja, na determinação do grau de
estabilidade.
O procedimento utilizado pelo INPE envolve assim três cartas, duas temáticas
(vulnerabilidade natural e potencialidade social) e uma carta-síntese de
subsídio à gestão do território, baseada nos níveis de sustentabilidade e na
legislação existente. No presente trabalho são apresentadas a Carta de
Vulnerabilidade Natural à Erosão e a Carta de Zoneamento Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, que corresponde à carta-síntese.
Após a geração dos mapas temáticos necessários à confecção da carta-síntese,
procedeu-se a conferência dos mesmos em campo. Na primeira etapa a conferência
foi realizada por um técnico da HGeo e outro da CAESB. Foi obtida assim uma
melhoria na qualidade da interpretação, inclusive com adição de feições geradas
posteriormente à data da imagem do satélite, como por exemplo a transformação de
áreas de vegetação nativa (cerrado) e de reflorestamento em áreas agrícolas e
pastagens.
Na segunda fase de campo, a conferência foi realizada por técnicos da EMATER,
sendo que cada escritório da empresa na região da bacia do Pipiripau apresentou
informações adicionais correspondentes às áreas específicas de atuação. Novas
sugestões foram apresentadas e adotadas pela HGeo, sendo finalmente gerados os
mapas temáticos e o mapa relativo ao zoneamento ambiental.
A figura a seguir sintetiza a metodologia empregada no Zoneamento Ambiental
da Bacia do Ribeirão Pipiripau, segundo critérios técnicos propostos pelo IBGE
(1994) e INPE/LAGET (1997).
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Figura 9.1 – Síntese da metodologia utilizada na elaboração da proposta de
zoneamento ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau
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Fonte: Modificado de Cárdenas, 1999.

Os mapas geoambientais intermediários (litotextural, litomorfológico, morfopedológico,
pedovegetal e geofáceis) caracterizam as áreas de uma maneira geral e foram
produzidos a partir da metodologia desenvolvida pelo IBGE, 1994.
A partir desses mapas procedeu-se então a análise dos elementos físicos da
paisagem para a avaliação da estabilidade ou vulnerabilidade das unidades de
paisagens homogêneas aos processos naturais de erosão. Considerou-se a relação
entre os processos de morfogênese e pedogênese por meio da análise integrada dos
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litotipos, dos solos, do relevo e da vegetação. Devido à interferência dos processos
dinâmicos, foram empregadas também informações complementares de clima e uso
da terra. A Tabela 9.1 a seguir apresenta os parâmetros específicos de cada tema na
avaliação em questão.
Tabela 9.1 – Classes de informações das cartas temáticas usadas na
elaboração da proposta de zoneamento ambiental da bacia hidrográfica
do ribeirão Pipiripau
PARÂMETROS
I.

Geologia

Geomorfologia

Pedologia
Vegetação
Clima

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parâmetros litológicos (mineralogia, alteração etc.)
Formações superficiais
Modelagem do relevo
Declividade das encostas
Intervalos altimétricos
Análise das geoformas e suas relações com a paisagem
Classes de solos e suas características físicas e mineralógicas
Morfologia dos solos
Manejo dos solos e aptidão agrícola
Regiões fitoecológicas
Características da vegetação

•

Parâmetros de precipitação

Fonte: Cárdenas, 1999.

Considerando-se o conceito de análise ecodinâmica de Tricart (1977), foram
atribuídos valores de estabilidade para cada unidade homogênea de modo a
expressar sua vulnerabilidade natural à erosão.
Os pesos específicos foram atribuídos a cada classe dos mapas temáticos, sendo
inseridos como atributo nos bancos de dados de cada um. A sobreposição topológica
(cruzamento) dos mapas temáticos e a reclassificação dos atributos das cartas
resultantes deram origem aos mapas derivados. Sempre que um polígono de uma
classe determinada de um mapa é sobreposto a outro com maior peso de um outro
mapa, prevaleceu o critério mais restritivo, ou seja, os novos polígonos produzidos
foram reclassificados com o valor do peso específico maior.
Tabela 9.2 – Valores de estabilidade das unidades da paisagem
UNIDADE
Estável
Moderadamente Estável
Moderada Estável/ Moderada Vulnerável
Vulnerável

RELAÇÃO
PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE
Prevalece a pedogênese
Equilíbrio pedogênese/morfogênese
Equilíbrio pedogênese/morfogênese
Prevalece a morfogênese

Fonte: HGeo, 2001.
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A exceção diz respeito aos temas vegetação nativa, áreas de proteção de
mananciais, lagos, lagoas e reservatórios. Essas classes devem prevalecer sobre os
polígonos superpostos no processo de reclassificação dos atributos,
independentemente de seus pesos específicos. Procura-se dessa forma preservá-las
integralmente, evitando que sejam incorporadas em unidades da paisagem que
permitam algum tipo de uso.
A carta de vulnerabilidade natural à erosão resulta do cruzamento e reclassificação
dos atributos entre os Mapas de Unidades da Paisagem e o Mapa de Declividade.
Essa carta tem fundamental importância na definição das zonas de manejo da bacia
do Pipiripau, retratando suas características de estabilidade, moderação e
vulnerabilidade ambiental.
Avaliando a Tabela 9.3 é possível observar que a classe Moderadamente Estável /
Moderadamente Vulnerável é a que apresenta maior distribuição espacial na bacia do
Ribeirão Pipiripau (11.048,64 ha). É importante registrar também que as áreas
estáveis, de baixo risco erosivo, são também bastante expressivas, totalizando
7.559,26 hectares, equivalente a 32,13% da área total da bacia.
Tabela 9.3 Distribuição espacial das classes de Vulnerabilidade
Natural à Erosão
Classes
Estável
Moderadamente Estável
Moderadamente Estável / Moderadamente Vulnerável
Vulnerável
Corpos D’água
Edificações/Galpões
TOTAL

Área (ha)

Área (%)

7.559,26

32,13

778,43

3,31

11.048,64

46,96

3.979,20

16,91

61,65

0,26

100,18

0,43

23.527,36

100,00

Fonte: HGeo, 2001

129

Figura 9.2 - Carta de Vulnerabilidade Natural à Erosão da Bacia do Ribeirão
Pipiripau
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Carta do Zoneamento Ambiental
Para se chegar ao resultado final desse trabalho foram incorporados ao Mapa de
Vulnerabilidade Natural a Erosão as Áreas de Preservação Permanente e a Área de
Proteção de Mananciais. Apesar de não ser um procedimento especificado na
metodologia do INPE, esse recurso se fez necessário para atender a legislação
ambiental brasileira em nível Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.
Conforme estabelecido em lei, as regiões ilustradas nesses dois mapas são
intocáveis e devem ser preservadas integralmente. Portanto, devem prevalecer sobre
as demais no processo de reclassificação de atributos, independentemente de seus
pesos específicos, evitando assim que as mesmas sejam incorporadas em unidades
da paisagem que permitam algum tipo de uso, quando da definição das zonas de
manejo dos recursos ambientais.
Deve-se ressaltar ainda que, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento
Territorial (PDOT), a Bacia do Ribeirão Pipiripau está situada na Zona Rural de Uso
Controlado, definida como sendo de atividade agropecuária consolidada, porém de
uso restrito devido à necessidade de preservação de seus mananciais e do alto grau
de sensibilidade ambiental. A área mais restrita neste contexto refere-se àquela de
proteção dos mananciais, a qual será descrita a seguir.
Somente após essa última integração de dados foi possível definir as zonas de
manejo dos recursos ambientais, cujo resultado está representado na Carta de
Zoneamento Ambiental da Bacia do Ribeirão Pipiripau.
Como resultado final da avaliação ambiental da bacia do Pipiripau são indicadas seis
zonas de manejo, as quais são descritas a seguir:
•

Zona de Vida Silvestre - ZVS

Caracteriza-se pela presença de vegetação natural (campo, campo cerrado, cerrado e
cerradão) em áreas consideradas estáveis ambientalmente. Para a preservação
dessa tipologia vegetal remanescente não pode ser permitido qualquer tipo de uso e
ocupação do solo, sendo necessária fiscalização intensiva por parte dos órgãos
públicos competentes.
•

Zona de Uso Restrito - ZUR

Esta zona corresponde às Áreas de Preservação Permanente (APPs) definidas pela
legislação ambiental brasileira em vigor, principalmente pelo Código Florestal (Lei nº
4.771/65) e várias resoluções do CONAMA. Compreendem a vegetação natural ao
redor das nascentes e ao longo dos rios, ao redor dos lagos, lagoas e reservatórios,
nos olhos d’água e nos tabuleiros ou bordas de chapadas e em faixas marginais
exclusivas. A função principal dessa zona é a preservação dos recursos naturais e a
manutenção da integridade dos seus ecossistemas. Essas áreas têm de ser
obrigatoriamente preservadas e/ou recuperadas para fins de proteção dos recursos
ambientais e hídricos.
•

Zona de Uso Rural Controlado I – ZURC-I

É a zona que tem como característica o uso restrito em função da preservação de
seus mananciais e de seu grau de sensibilidade ambiental. Na Bacia do Ribeirão
Pipiripau, onde há predominância de culturas de hortifrutigranjeiros em áreas
moderadamente estáveis, existe a necessidade do monitoramento, fiscalização e
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controle de atividades potencialmente poluidoras dos mananciais hídricos,
principalmente devido ao uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras e ao
assoreamento provocado pelo preparo dos solos.
•

Zona de Uso Rural Controlado II – ZURC-II

Com características semelhantes à ZURC-I, nesta zona predomina o uso
agrícola extensivo em áreas planas, com estabilidade ambiental variando de
moderada até moderadamente vulnerável. Neste caso é preciso também
monitorar, fiscalizar e controlar as atividades potencialmente poluidoras dos
mananciais hídricos, devido principalmente ao uso excessivo de agrotóxicos.
Da mesma forma é importante monitorar a utilização dos recursos hídricos na
irrigação de culturas agrícolas.
•

Zona de Uso Rural Controlado III – ZURC-III

Predomínio de áreas vulneráveis ambientalmente, as quais têm sido destinadas
predominantemente à agricultura e à expansão urbana, especialmente nas partes sul
e sudoeste da bacia, entre a cidade de Planaltina e o Vale do Amanhecer. O
licenciamento e o monitoramento ambiental são imprescindíveis neste caso, devido
ao alto grau de vulnerabilidade ambiental do terreno. O poder público precisa tomar
medidas severas de controle visando coibir a ocupação urbana desordenada dessa
zona.
•

Zona de Uso Especial I – ZUE-I

Engloba as Áreas de Proteção de Mananciais, conforme disposto no Decreto Distrital
n.º 18.585/97, que regulamentou o artigo 30 da Lei Complementar n.º 17/97 (PDOT).
Essa zona visa a conservação, recuperação e manejo da região a montante da
captação de água da CAESB no Ribeirão Pipiripau.
A tabela 18 apresenta a distribuição espacial final das zonas de manejo, definidas na
Carta de Zoneamento Ambiental do Ribeirão Pipiripau, em valores percentuais e
hectares. Pode-se observar que a classe de manejo de maior abrangência na Bacia
do Ribeirão Pipiripau é a ZURC II, com 11.093,52 hectares, vindo logo em seguida a
ZVS com 6.554,45 hectares.
Tabela 9.4 - Distribuição espacial das zonas de manejo da Carta de Zoneamento
Ambiental
Zonas

Classes de Estabilidade

Área (ha)

Área (%)

ZUE-I

Estável

77,82

0,33

ZUR

Estável

1.186,23

5,04

ZURC-I

Moderadamente Estável

ZURC-II

Mod. Estável/Mod. Vulnerável

ZURC-III

Vulnerável

ZVS

Estável

TOTAL

756,08

3,21

11.093,52

47,15

3.859,26

16,40

6.554,45

27,87

23.527,36

100,00
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Figura 8.3 - Zonas de Manejo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau
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CONCLUSÕES SOBRE O ZONEAMENTO
O crescimento acelerado da população do Distrito Federal nas últimas
décadas aumentou consideravelmente a demanda por água para atender as
suas necessidades básicas. A demora para se tomar medidas preventivas
visando a proteção dos mananciais e do meio ambiente poderá colocar em
risco, em um futuro não muito longínquo, a qualidade da água no Distrito
Federal, com sérias conseqüências para a saúde e o bem-estar da população.
A implantação de um Programa de Proteção Ambiental de uma determinada
região deve ser precedida de estudos técnicos como, por exemplo, o
zoneamento, que pode ser ambiental, urbano, agrícola, agroecológico e
ecológico-econômico.
Zoneamento ambiental pode ser definido como um estudo aprofundado de uma
região, baseado em aspectos técnicos e socioeconômicos, com o objetivo
principal de dividir o território em zonas ou áreas específicas (as unidades de
paisagem) que compreendam as suas qualidades naturais e as modificadas
pelo homem, visando o uso eficiente dos recursos dos diversos sistemas de
ocupação e a determinação das atividades que serão autorizadas ou proibidas
em cada zona.
A metodologia de Zoneamento Ambiental adotada neste trabalho é uma
combinação entre os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (1994) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) / Laboratório de Gestão do Território da UFRJ (1997).
No presente trabalho foram realizados procedimentos de coleta, edição e
manipulação de dados cartográficos e temáticos básicos, além de inserção de
atributos na base de dados, análises de proximidade, sobreposição topológica
e reclassificação de atributos, todos desenvolvidas no âmbito de um Sistema
de Informação Geográfica.
A utilização de um Sistema de Informação Geográfica e programas de
Processamento Digital de Imagens de Sensores Remotos, na definição do
Zoneamento Ambiental da Bacia do Ribeirão Pipiripau, mostrou-se
extremamente confiável e o resultado final foi considerado bastante
satisfatório.
O zoneamento ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau é
apresentado na forma de zonas de manejo, as quais foram definidas
essencialmente com base em normas técnicas e na legislação ambiental
brasileira em vigor.
Seis zonas de manejo dos recursos naturais foram identificadas e
caracterizadas de acordo com o grau de susceptibilidade à erosão das
unidades da paisagem. As zonas ZURC-I, ZURC-II e ZURC-III ocupam a maior
parte da Bacia do Ribeirão Pipiripau (cerca de 67% da área total). Nessas
zonas são necessários cuidados especiais, principalmente porque o uso do
solo é predominantemente agrícola, onde são empregados técnicas de
irrigação e uso excessivo de agrotóxicos. Nesse caso cabe aos órgãos
governamentais competentes o controle e a fiscalização permanentes das
atividades, de maneira que os recursos hídricos sejam preservados
quantitativa e qualitativamente.
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As zonas de preservação e conservação (ZUE-I, ZUR e ZVS) são praticamente
intocáveis, devido ao regime legal que as rege. Qualquer tipo de uso, sem
autorização prévia do governo local, é caracterizado como infração grave
passível de punição, conforme disposto na Lei Federal de Crimes Ambientais
(Lei nº 9.605/98).
Deve-se ressaltar que qualquer iniciativa para equacionar o problema dos
recursos hídricos no Distrito Federal precisa estar amparada por instrumentos
legais e ter apoio irrestrito da população envolvida. Para que isso aconteça é
preciso incentivar o intercâmbio entre os órgãos dos setores público e privado
e a sociedade civil, com exercício conjunto do direito constitucional de
cidadania. Juntos espera-se que sejam apresentadas soluções criativas para
os problemas existentes, com direcionamento futuro do uso e ocupação do
solo, assegurando assim um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
conforme preceitua a Constituição Federal de 1988.

135

9.2 - RECOMENDAÇÕES PARA O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO PIPIRIPAU
Incluídas no conjunto de propostas que visam a proteção da bacia hidrográfica
do ribeirão Pipiripau, estas recomendações emanam não só do diagnóstico e
análise das condições ambientais daquela área, mas especialmente das
demandas apresentadas pelos usuários da água do ribeirão Pipiripau e seus
afluentes, além de buscar referências legais e bibliográficas relativas a esse
tema.
Segundo DOUROJEANNI(2000) “o principal desafio que enfrentam os governos –
desde os níveis municipais ou microrregionais até os níveis nacionais –, é o de saber
como projetar e aplicar sistemas de gestão capazes de fomentar e conciliar três
grandes objetivos que, teoricamente, levariam ao desenvolvimento sustentável: o
crescimento econômico, a eqüidade (social, econômica e ambiental) e a
sustentabilidade ambiental”.
O autor complementa que “o alcance dos objetivos de crescimento econômico se
define como um processo de materialização de ações (um processo de transformação
produtiva), que passa a ser o eixo condutor dos demais processos”.
Relativamente à eqüidade, define o autor que esta “se baseia em um processo de
transações entre atores (processos democráticos, pluralistas e participativos), o qual
se alimenta da informação obtida em cada passo do processo de materialização de
ações e incorpora os diversos planos de análise”.
Quanto ao alcance da sustentabilidade ambiental, DOUROJEANNI ensina que tratase de “um processo contínuo de incorporação da dimensão ambiental nas decisões”,
especialmente implementado a partir da avaliação e do diagnóstico da área de
implantação do sistema de gestão. É o elemento responsável pela introdução do fator
tempo na adoção de decisões.
Ressalte-se, entretanto, que o desenvolvimento sustentável, como função desses três
objetivos, “não se alcança privilegiando somente um deles em detrimento dos demais,
sendo necessário que os atores contribuam para torná-los viáveis simultaneamente”.
Nesse contexto, “os três objetivos podem entrar em conflito e influir-se mutuamente,
sobretudo a curto prazo, de modo que, para alcançar um ótimo geral, há que se
sacrificar os ótimos parciais”.
MARCOS CONCEITUAIS
A condição atual da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau que reflete os três
objetivos citados por DOUROJEANNI (2000), pode ser assim resumida:
•

o crescimento econômico verificado na área está relacionado às atividades do
setor primário da economia, claramente condicionado à disponibilidade de água e
limitado pela necessidade de conservação dos remanescentes florestais nativos;

•

a eqüidade (social, econômica e ambiental) é o objetivo de mais difícil alcance,
uma vez que o início do processo de transações entre atores é recente, cabendo
lembrar que somente parte deles se dispuseram a participar das reuniões iniciais;

•

a sustentabilidade ambiental é incipiente e seu entendimento pelos atores é
restrita, requerendo a transferência de conhecimentos sobre os aspectos
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ambientais da bacia hidrográfica, transmitidos em linguagem adequada, bem como
a efetiva participação de todos os atores nesse processo.
Adicionalmente, cabe notar, a bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau possui
vinculação direta – representada pela captação de água para o abastecimento público
– e indireta – decorrente do uso da água para irrigação de cultivos agrícolas – com
centros urbanos.
No primeiro caso, a destinação inicial de 400 l/s para o abastecimento das cidades de
Planaltina e Sobradinho, com posterior aumento da captação de água para 720 l/s, já
esboça uma situação conflituosa em relação aos outros usos da água já consagrados
na bacia hidrográfica.
No segundo caso, referente ao uso da água na agricultura, a disponibilidade do
recurso é a garantia básica para o crescimento econômico e para a eqüidade. No
sentido inverso, cientes de que a água é um recurso natural limitado e particularmente
escasso na região onde se situa a bacia hidrográfica em pauta, a sustentabilidade
ambiental somente pode ser alcançada perante ações que permitam a redução do
consumo.
Entretanto, é muito simplista o entendimento de que o consumo maior de água, que
irá extrapolar o limite definido pela vazão Q7,10 – vazão mínima relativa a um período
de sete dias consecutivos em um período de recorrência de 10 anos, que é de 376 l/s
– no ponto de captação da CAESB, esteja atrelado à destinação da água para o
abastecimento público.
As diversas captações de água para irrigação, segundo pesquisa de campo realizada
pela CAESB, apresentam perdas significativas em seus sistemas, normalmente
relacionadas a equipamentos antigos aos quais não se aplicam serviços de
manutenção técnica periódica. Em adição, o canal Santos Dumont apresenta uma
série de problemas, que inclusive indicam a necessidade de canalização do trecho
não revestido, maior controle sobre o volume de água captado por cada usuário e
correção de perdas por vazamento.
Assim, enquanto as ações dentro da bacia hidrográfica devem considerar a redução
de perdas nos sistemas de irrigação, fora dela é imperativo que a educação ambiental
cumpra seu papel de reduzir o consumo de água no ambiente urbano.
Ainda se verificam outros problemas, cuja solução extrapola os limites e poderes do
Distrito Federal como unidade da federação, depositando a questão em um âmbito
mais amplo.
Recorda-nos FREITAS (2000) que “as águas superficiais pertencem à União quando
os rios ou lagos banham mais de um Estado ou são internacionais. As demais são do
domínio dos Estados-Membros. Isso significa que não há águas particulares nem
municipais”.
Assim sendo, há que se considerar que o ribeirão Pipiripau trata-se de um curso
d’água pertencente à União, uma vez que percorre parte do território de duas
unidades da federação: Goiás e Distrito Federal.
Essa condição o coloca sob a égide da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e pode
mantê-lo sob seu abrigo ou simplesmente, acatando o previsto no Art. 4º dessa Lei, o
qual prevê que a União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento
dos recursos hídricos de interesse comum, dirimir preliminarmente conflitos que
atinjam os interesses de ambas unidades da federação para, em seqüência, buscar
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os dispositivos legais que possam tratar com mais especificidade a questão,
notadamente no que tange a proteção da nascente e a redução do uso de
agroquímicos na agricultura.
Nesse contexto caberia citar o disposto no Art. 5º da Lei Distrital nº 512, de 28 de
julho de 1993, que reza:
Art. 5º - O Distrito Federal realizará programas conjuntos com os
Municípios da Região de Entorno, mediante convênios de mútua
cooperação, assistência técnica e econômico financeira, com vista a:
I – instituição de área de proteção e conservação das águas utilizáveis para
abastecimento das populações;
II – implantação, conservação e recuperação de matas ciliares;
III – racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento urbano,
industrial e à irrigação;
IV – combate e prevenção das inundações e da erosão, especialmente em
áreas urbanas.
Por outro lado, o estado de Goiás conta com a Lei nº 13.123, de 16 de julho de 1997,
que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências.
Esse dispositivo legal, menciona em seu Art. 9º:
Art. 9º - O Estado, observados os dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos recursos hídricos em seu território,
inclusive para fins de geração de energia elétrica, levando em conta,
principalmente:
I – a utilização múltipla dos recursos hídricos, especialmente para fins de
abastecimento urbano, irrigação, navegação, aqüicultura, turismo,
recreação, esportes, lazer e mineração;
II – o controle de cheias, a prevenção de inundações, a drenagem e a
correta utilização de várzeas;
III – a proteção da flora e fauna aquáticas e do meio ambiente.
No que se refere ao uso da água na bacia do ribeirão Pipiripau, duas questões
relevantes concernentes aos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos,
no âmbito da Lei nº 9.433, são a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Em consonância, cabe mencionar novamente a Lei Distrital nº 512, que em data
anterior, também previu a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e a
cobrança pela utilização dos recursos hídricos, e a Lei nº 13.123, supracitada, que
posterior à Lei Federal sobre o tema, igualmente prevê a outorga de direito de uso
dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
A Tabela 9.5 a seguir pretende sintetizar alguns pontos relativos à OUTORGA e à
COBRANÇA, de acordo com o que define cada um dos citados dispositivos legais a
respeito desses instrumentos:
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Tabela 9.5 – Características das abordagens sobre OUTORGA e COBRANÇA no âmbito da legislação federal, do
Distrito Federal e do estado de Goiás concernentes ao tema
LEGISLAÇÃO

Federal

Lei nº 9.433, de 08/01/97

OUTORGA

COBRANÇA

Objetiva assegurar o controle quali-quantitativo dos usos
da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso.
Cabível para a derivação ou captação de parcela da
água para qualquer fim; extração de água de aqüífero;
lançamento de resíduos em corpos d’água; aproveitamentos
hidrelétricos e usos que alterem o regime, a qualidade ou a
quantidade de água. Excetuam-se usos considerados

financiar programas constantes nos Planos.
Cobrança mediante outorga de uso.
Valores cobrados mediante o volume retirado e o grau
de poluição decorrente de atividade que exige a outorga.
Valores arrecadados serão aplicados prioritariamente na

insignificantes.
Condiciona-se às prioridades de uso, conforme os
Planos de Recursos Hídricos, e respeita as particularidades
relativas ao uso múltiplo dos recursos hídricos.
Efetivar-se-á

Objetiva reconhecer a água como bem econômico e darlhe valor adequado; incentivar a racionalização do uso e

por

ato

da

autoridade

bacia em que foram gerados para o financiamento de ações
de proteção e controle; e com despesas relacionadas ao
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(limitada a 7,5% do total arrecadado).

competente,

podendo ser delegada aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para a concessão da outorga de recurso hídrico
de domínio da União.
Poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo
ou por prazo determinado, segundo circunstâncias de
ausência de uso ou que possam afetar suas características
e/ou peculiaridades.
Prazo de até 35 anos, renovável.
Refere-se apenas ao direito de uso da água.
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LEGISLAÇÃO

Distrito Federal
Lei nº 512, de 28/07/93*

OUTORGA
Estará vinculada à autorização da SEMARH (órgão

COBRANÇA
Considerará

a

classe

de

uso

preponderante,

a

gestor do SGIRH/DF) para a implantação de qualquer disponibilidade hídrica local, o grau de regularização
empreendimento que demande a utilização de recursos assegurado por obras hidráulicas, a vazão captada e seu
hídricos ou que modifique suas características naturais.
Cabível para a derivação ou captação de parcela da
água para Qualquer fim; extração de água de aqüífero;

regime de variação, o consumo efetivo e a finalidade a que
se destina.
Quando vinculada ao grau de poluição imposto ao corpo

lançamento de resíduos/efluentes em corpos d’água, de hídrico receptor de efluentes, considerará a classe de uso
acordo com a legislação pertinente e atendidos critérios e preponderante, o grau de regularização assegurado por
normas estabelecidos em regulamento.
O uso da água não amparado pela outorga; não autorizado
pelo órgão gestor; com o prazo de validade da outorga
expirado; em desacordo com as condições estabelecidas na

obras hidráulicas, a carga lançada e o seu regime de
variação, poderados pelos parâmetros de qualidade da água
e a natureza das atividades que geraram os efluentes.
Os responsáveis pelo lançamento de efluentes estarão

outorga; com medições dos volumes fraudadas ou não obrigados do cumprimento de normas e padrões legais,
corretamente declaradas; ou perante a infração das normas relativos ao controle de poluição das águas.
dispostas na Lei 512/93 e outras pertinentes, além de
instruções e procedimentos fixados pelo órgão gestor,
constituem-se infrações e sujeitam o infrator às penalidades
previstas na Lei supracitada.

Compete ao Colegiado Distrital (com atuação do
território do Distrito Federal e de caráter consultivo,
normativo e deliberativo) estabelecer, entre outras, as
diretrizes de programas que incluem a aplicação de recursos
advindos

da

cobrança

pelo

uso,

derivação,

diluição,

transporte e assimilação de efluentes de sistemas de
esgotos e outros líquidos.

* Esta Lei sofreu modificação recente, ainda não incluída neste contexto.
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LEGISLAÇÃO

Estado de Goiás
Lei nº 13.123, de 16/07/97

OUTORGA

COBRANÇA

Águas estaduais têm a hipótese de outorga vinculada à

Considerará

a

classe

de

uso

preponderante,

a

análise e aprovação de projeto técnico específico e disponibilidade hídrica local, o grau de regularização
comprovação do pagamento de taxa de vistoria e análise, da assegurado por obras hidráulicas, a vazão captada e o seu
Qual se isenta a captação de pequenos volumes.
Cabível em qualquer tipo de utilização de recursos
hídricos superficiais e/ou subterrâneos; alteração do regime,

Inclui a concessão para casos de utilidade pública; a
autorização para casos que não sejam de utilidade pública;
e a permissão para casos enquadrados na segunda
mas

que

se destina.
Quando vinculada ao grau de poluição imposto ao corpo
hídrico receptor de efluentes, considerará a classe de uso

Qualidade ou quantidade.

condição

regime de variação, o consumo efetivo e a finalidade a que

demande

vazão

insignificante,

consideradas as características da bacia hidrográfica na qual
se inclui.
O uso da água não amparado pela outorga; não
autorizado; com o prazo de validade da outorga expirado;
com uso em desacordo com as condições estabelecidas na
outorga; com medições dos volumes fraudadas ou não

preponderante, o grau de regularização assegurado por
obras

hidráulicas,

a

capacidade

de

diluição,

a

autodepuração, a carga lançada e o seu regime de variação,
poderados pelos parâmetros de qualidade da água e a
natureza das atividades que geraram efluentes.
Os responsáveis pelo lançamento de efluentes, face a
cobrança

pelo

uso,

não

estarão

desobrigados

do

cumprimento de normas e padrões legais, relativos ao
controle de poluição das águas.
Admite que até 50% (cinquenta por cento do valor

corretamente declaradas; ou perante a infração das normas arrecadado em uma bacia hidrográfica poderá ser aplicado
dispostas na Lei 13.123/97, constituem-se infrações e em outra, desde que a aplicação beneficie a bacia onde foi
estarão sujeitas a penalidades, aplicadas segundo o feita a arrecadação e haja aprovação pelo Comitê de Bacia
enquadramento da infração nas condições classificadas Hidrográfica respectivo.
como leve, grave ou gravíssima.
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No que tange o aspecto ambiental do tema, a questão da legislação prevalecente é
mencionada por BRUNONI (in FREITAS, 2000) para o “caso de conflito entre as
legislações dos três entes estatais10, defende-se a vigência de um sistema jurídicoambiental de proteção máxima, segundo o qual deve sempre prevalecer aquela mais
restritiva e, consequentemente, mais protetiva ao meio ambiente”.
Entretanto, continua o autor, “ocorre que a Constituição Federal em nenhum momento
permite tal ilação. Além do mais, na Constituinte foram rejeitadas várias propostas que
tiveram por objetivo de deixar vigorar sempre o dispositivo legal ‘que mais proteja o
meio ambiente’. A questão, por conseguinte, deve ser dirimida a partir das regras da
distribuição de competências, de acordo com a prevalência do interesse nacional,
regional ou local”.
KELMAN (in THAME, 2000) ensina que “se a outorga estiver dissociada da cobrança, a
tendência será de que cada usuário venha solicitar outorga superior à sua real
necessidade”. Para tanto, pelo lado do usuário poder-se-ia exigir que demonstrasse a
efetiva necessidade do volume solicitado, enquanto o poder concedente estaria
obrigado a elaboração de estimativa para avaliar a solicitação. Entende o autor,
entretanto, que “em qualquer circunstância, o estabelecimento de um procedimento
burocrático, em que cada pretendente à outorga tenha que obter do poder público
aprovação para a maneira como funciona sua empresa, é um caminho indesejável, por
ser repleto de riscos de imobilismo, de entraves burocráticos e de corrupção. É melhor
adotar um incentivo econômico para que cada usuário solicite outorga apenas da
quantidade que efetivamente necessite, garantindo que ‘o pagamento periódico a ser
feito por cada usuário’ cresça com a quantidade outorgada”.
Perante os textos legais relativos à União, ao Distrito Federal e ao estado de Goiás,
ainda que sabidamente prevaleça a Lei Federal 9.433/97, no que se refere ao ribeirão
Pipiripau, cabe considerar uma proposta de gerenciamento que no abrigo da Lei
Federal, a ela acrescente uma maior proteção ambiental da bacia hidrográfica,
enquanto reduz os procedimentos burocráticos que possam influenciar negativamente
no sistema de gestão a ser implementado naquela bacia hidrográfica.
Adicionalmente, retorna-se às premissas de DOUROJEANNI (b) que visam o
desenvolvimento sustentável, de modo a garantir a maximização do crescimento
econômico, da eqüidade e da sustentabilidade ambiental, cientes que essa
maximização requer estabilidade, representada pela otimização de cada um perante as
que estiverem sendo requeridas pelos outros, o que se traduz pela redução dos ótimos
parciais em benefício do ótimo geral.
TRANSAÇÕES ENTRE ATORES
O início do processo de transação entre atores foi viabilizado por iniciativa da CAESB,
EMATER/DF e SEMARH, que com o apoio da Divisão Regional de Ensino de Planaltina
- DF, da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e da OPAS –
Organização Panamericana de Saúde, realizaram a SEMANA DA ÁGUA NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO PIPIRIPAU, evento integrante da agenda
comemorativa do Dia Interamericano da Água e Semana da Água no Distrito Federal,
10

União, Estado e Município.
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abrangendo o período entre 4 a 8 de outubro de 1999.
A Semana da Água na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau foi dirigida à rede de
ensino formal inscrita na bacia, tendo abrangido 4 escolas subordinadas à Divisão
Regional de Ensino de Planaltina: Escola Estância Pipiripau; Escola Classe Tangará
106; Centro de Ensino de 1º Grau Pipiripau II e Centro de Ensino de 1º e 2º Graus
Taquara.
O evento abrangeu palestras sobre o uso da água, implicações do desperdício sobre as
comunidades e da poluição sobre a saúde humana. Esta parte da programação
envolveu cerca de 1.500 alunos das escolas, entre crianças e adolescentes.
Cumpriu-se um roteiro de visitas de campo com alunos e professores das escolas
mencionadas, o qual incluiu a nascente do ribeirão Pipiripau; uma área cultivada com a
utilização sistema de irrigação com pivô central; uma chácara onde o produtor
apresentou formas de uso racional do solo e a utilização de sistemas de irrigação de
menor consumo; a Estação de Tratamento de Esgotos da CAESB e a barragem de
captação de água da CAESB no ribeirão Pipiripau.
Adicionalmente, foi lançado um concurso de redação nas escolas, com tema relacionado a
água, seu uso e proteção. O resultado desse concurso saiu em 5 de novembro e os prêmios,
financiados pela OPAS, foram entregues aos vencedores em 17 de novembro de 1999.

A oportunidade do evento comprovou a real possibilidade de se contar com o auxílio de
outros órgãos para o desenvolvimento de ações dessa natureza, tendo, especialmente,
consolidado a parceria CAESB, EMATER/DF e SEMARH, cuja atuação conjunta foi
fundamental para o êxito das atividades e constituiu mais uma confirmação da
viabilidade de reduzir os custos de estudos, projetos e planos de cunho ambiental, com
a formação de parcerias entre órgãos públicos.
Em outubro de 2000 foi realizada uma reunião no auditório da administração de
Planaltina, para a qual foram convidados, além dos usuários da água da bacia
hidrográfica do ribeirão Pipiripau, atores exógenos, representados por autoridades. O
objetivo desse evento, que incluiu palestras proferidas por especialistas da
EMATER/DF, CAESB e SEMARH, foi a apresentação preliminar da proposta de
proteção ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, uso do solo e da água e
abordagem das leis federal e distrital que tratam da outorga e cobrança pelo uso da
água.
A partir de novembro de 2000 foram realizadas 4 reuniões com grupos de usuários da
água da bacia do Pipiripau. Essas reuniões caracterizaram-se por uma grande
interação entre os grupos de usuários e os representantes da CAESB, EMATER/DF e
SEMARH, que coordenaram as reuniões. As reuniões estão listadas a seguir:
•

1ª Reunião de Usuários da Água do Núcleo Rural Santos Dumont

•

1ª Reunião de Usuários da Água do Núcleo Rural Taquara

•

1ª Reunião de Usuários da Água do Núcleo Rural Pipiripau II

•

1ª Reunião de Usuários da Água da Associação dos Produtores Rurais do Mestre
d’Armas
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É certo que essas reuniões representam o início de um longo processo de integração entre
atores, através do qual vislumbra-se a criação do Comitê da Bacia do Ribeirão Pipiripau e a
implementação de uma série de ações integradas, visando o crescimento econômico, a
eqüidade e a sustentabilidade social.

Adicionalmente, requer-se a ampliação do envolvimento tanto dos usuários da água,
como de órgãos capazes de implementar ações de interesse para o contexto
socioambiental da bacia hidrográfica e de autoridades – atores endógenos e exógenos
–, o que deverá efetivar-se no médio prazo.
PROBLEMAS E PROPOSTAS APRESENTADAS NAS REUNIÕES COM USUÁRIOS
DA ÁGUA
As primeiras reuniões realizadas com produtores rurais e moradores da área,
cumpriram seu objetivo comum de promover a participação dos usuários do solo e da
água no contexto do “Plano de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão
Pipiripau”, bem como reunir informações pertinentes à elaboração do plano de
gerenciamento dos recursos hídricos.
A metodologia aplicada consistiu na elaboração de painéis, contendo os temas
demandados para discussão em cada evento, previamente acertados entre
EMATER/DF e as associações de produtores rurais, e posterior formação de grupos
que discutiram e apresentaram suas propostas relativamente a cada tema.
Os temas escolhidos foram diferentes entre os grupos de usuários da água reunidos em
cada um dos eventos e envolveram também questões sociais. As diferenças entre os
conjuntos de temas está diretamente relacionada à situação socioeconômica dos
grupos de usuários, tendendo para a abordagem de temas sociais quanto mais
urbanizada suas áreas de estabelecimento.
A localização dos núcleos rurais em relação ao ribeirão Pipiripau também é
diferenciada, assim como o é a disponibilidade do recurso hídrico para uso na
agricultura.
O Núcleo Rural Santos Dumont está situado na região da margem esquerda do ribeirão
Pipiripau e quase integralmente a jusante da barragem de captação da CAESB. Em
1984 o canal de irrigação daquele núcleo rural foi concluído, tendo sido entregue aos
produtores beneficiados somente em janeiro de 1989. A captação de água do canal é
feita no ribeirão Pipiripau, a montante da captação da CAESB, e deriva para aquele um
volume médio de 400 l/s durante todo o ano.
O Núcleo Rural Taquara está situado na bacia hidrográfica do córrego de mesmo nome,
afluente do ribeirão Pipiripau, a montante das captações do canal Santos Dumont e da
CAESB.
O Núcleo Rural Pipiripau II localiza-se nas proximidades da divisa do Distrito Federal
com o estado de Goiás e a água que usa para irrigação é retirada diretamente do
ribeirão Pipiripau.
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A comunidade relacionada à Associação dos Produtores Rurais do Mestre d’Armas
apresenta características semi-urbanas, está situada a jusante das captações do canal
Santos Dumont e da CAESB e se abastece, especialmente, de água retirada de
cisternas e poços profundos.
O quadro 8.6 a seguir, apresenta a temática discutida por cada um dos grupos de
usuários, bem como a listagem dos problemas e das propostas relacionados a cada um
dos temas.
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Tabela 9.6 – Problemas e propostas relacionados à bacia hidrográfica do
ribeirão Pipiripau, sob a ótica dos produtores rurais e usuários do solo e da
água da bacia
Usuários: Associação de Produtores Rurais do Núcleo Santos Dumont
TEMAS

PROBLEMAS

Desperdício
de •
água do canal •
Santos Dumont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vazamentos
Falta de união entre usuários
Infrações
Problemas de manutenção
Perda por evaporação
Captação da CAESB
Bicos de pato danificados
Perdas por infiltração no sumidouro de
água do canal
Distribuição irregular e desorganizada
de água
Os usuários não respeitam as decisões
do condomínio
Alto custo da conservação do canal
Não é cobrada taxa de condomínio pelo
uso da água
Falta de revestimento no canal
Vegetação excessiva nas margens do
canal e de seus secundários

PROPOSTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Recuperação do canal com seu
revestimento ou tubulação da água
Obediência das decisões tomadas em
grupo
Criação e pagamento de taxas de
condomínio pelo uso da água
Armazenamento e monitoramento da
água utilizada
Controle do desperdício nas chácaras
Definição de cotas de água para cada
usuário
Limitação da quantidade de água para a
CAESB
Participação mais efetiva dos membros
da associação de usuários
Respeito ao Estatuto
Recuperação do canal com correção
dos
vazamentos
existentes
nos
reservatórios das chácaras
Aplicar controle de vazão
Fortalecimento do condomínio
Apoio institucional
Cercamento do canal

Distribuição
da
água
para
os
moradores
do
Núcleo
Rural
Santos Dumont

Falta de organização, conscientização e
participação no gerenciamento do canal
Falta de padronização e limitação do
uso da água e controle da distribuição
Falta de água para produtores
dependentes da água da parte final do
canal
Desperdício de água pelos moradores
localizados a montante do canal
Fiscalização externa

Uso da água segundo plano de
utilização relativo às necessidades de
cada usuário
Realização
de
estudos
para
atendimento satisfatório da demanda de
água
Padronização e delimitação do uso
Órgão governamental dando apoio às
normas do condomínio
Distribuição eqüitativa da água
Conservação e reflorestamento das
margens do Pipiripau, afluentes e
nascentes

Fortalecimento
das
associação
de produtores e
do condomínio do
canal

Falta de união, organização e de
participação entre usuários
Ausência de interesse em ajudar na
manutenção do canal e nas atividades
da Associação

União
Pagamento de mensalidades
Participação
dos
usuários
gerenciamento do canal
Participação
dos
usuários
atividades do Núcleo Rural

no
nas
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TEMAS
Fortalecimento
das
associação
de produtores e
do condomínio do
canal
(continuação)

Alternativas
de
modificação
do
sistema
de
irrigação atual

Possibilidades de
corte da água por
falta
de
pagamento
da
taxa
do
condomínio para
conservação do
canal
Gasto
desnecessário de
água

PROBLEMAS
Ninguém quer assumir ou ajudar no
comando da Associação de Usuários
Falta de participação dos usuários nas
reuniões
Falta participação financeira para
manter os serviços essenciais da
Associação e do Condomínio
Irrigação por gravidade
Irrigação por sulco

PROPOSTAS
Apoio governamental
Realização de estudos para verificar a
possibilidade de contratar administração
para o condomínio
Reformulação
do
regimento
do
Condomínio, criando taxas de utilização
da água e penalidades para os não
pagadores.
Uso de tecnologia mais moderna
(um dos três grupos não abordou este
problema)
Incentivar a mudança do sistema de
irrigação atual para o de gotejamento ou
microaspersão

Falta de pagamento
Abandono do GDF com relação à
conservação
do
canal,
em
funcionamento há 15 anos, o que
determina a falta de água em algumas
chácaras

Estipular valores e determinar o
pagamento por boleto bancário
Cobrança justa pela água
Reformulação
do
regimento
do
Condomínio, visando criar penalidades
e obrigações para os usuários da água

Uso indefinido e abuso
Falta de estrutura de uso
Falta de tecnologia de irrigação
Infiltração nos reservatórios
Uso de técnicas de irrigação como
gravidade e sulcos e falta de orientação
técnica para modificação
As entradas de água não são fechadas
quando os tanques estão cheios

Canalizar e definir cota para o
revestimento e manutenção do canal
Revestimento dos reservatórios para
impermeabilização
Busca de tecnologias alternativas para
irrigação
Revestimento do canal
Controle da entrada de água em cada
propriedade
Financiamento a baixo custo para a
substituição da irrigação tradicional por
sistemas mais econômicos
Instalação de registro de entrada de
água em cada propriedade
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Usuários: Moradores e Produtores do Núcleo Rural Taquara
TEMAS

PROBLEMAS

PROPOSTAS

Influência
da
captação
da
CAESB sobre a
quantidade
de
água disponível
para a agricultura

Preocupação de limitar a água para
agricultura
Atividades na bacia afeta água a
jusante
Desmatamento
Água em pouca quantidade para Núcleo
Rural Taquara
Possível redução na produção agrícola
Influência no manejo por razão da
qualidade de água
Aumento exagerado da população
urbana

Adotar nova técnica de irrigação que
promova uma maior economia de água
Reflorestar nascentes
Estabelecer horário de irrigação
Estudar possibilidades de construir
novas barragens
Limitação de uso e adoção de modelos
de gerenciamento
Incentivo do governo para mudança do
sistema de irrigação
Busca de outras alternativas de
captação de água para a CAESB (Rio
Maranhão)
Cobrança de taxas e multas para
consumo exagerado

Qualidade
de
água
e
contaminação por
agrotóxicos

Destinação
inadequada
das
embalagens de agrotóxicos
Destinação inadequada de restos de
animais
Aplicação inadequada de agrotóxicos
Grandes prejuízos causados pelas
embalagens vazias

Fabricantes de agrotóxicos tornarem-se
responsáveis
pelo
destino
das
embalagens
Enterrar os restos de animais
Melhorar a aplicação de agrotóxicos
Conscientização da sociedade
Fiscalização por parte do governo
Aplicação da lei de agrotóxicos
Melhor divulgação da Lei, através da
realização de campanha

Conservação de
solos e estradas

Terraços mal feitos
Problemas de assoreamento
Estradas com baciões sem conservação
Erosão em alguns locais da microbacia
(estradas)
Falta de incentivos governamentais
Falta de um projeto integrado de
conservação do solo e da água
Falta de sensibilização dos moradores
de toda bacia
Falta de uma estrutura geral do governo
dentro de propriedade e nas estradas

Construção de bons terraços
Conservar melhor as estradas e
baciões, bem como adotar técnicas de
manejo de solo
Incentivo governamentais através de
programas educacionais, entre outros,
dando uma prioridade a esse tipo de
ação

Reposição
mata ciliar

Ocorrem plantios até a margem do
córrego não respeitando os limites
impostos pela lei
Alto custo da reposição e um trabalho
demorado
Falta de consciência dos produtores ou
desinformação bem como deficiência
do trabalho informativo por parte do
governo

Os órgãos responsáveis devem fazer
cumprir a lei, estabelecendo multas para
os infratores
Adoção por parte dos órgãos públicos
(SEMARH, CAESB, EMATER) de
medidas de incentivo e subsídios para
reflorestamento.
Transferência de propriedade com área
de Reserva Legal averbada em cartório

da

148

TEMAS

PROBLEMAS

PROPOSTAS

Possibilidade de
redução
do
consumo de água
na irrigação

Desmatamento
Falta de conservação das nascentes
Diminuição de produção e de renda
Aumento do custo de produção
Desemprego

Utilizar sistema de irrigação por
gotejamento
Reposição da mata ciliar nas margens
dos rios, principalmente nas áreas de
nascentes
Adotar medidas de conservação do solo
Evitar o desperdício
Adotar sistema de irrigação mais
econômico
Adotar sistemas de manejo de irrigação

Uso
da
água
subterrânea
na
Agrovila Taquara

A expansão da região aumentou a
demanda pela utilização deste recurso

Gerenciar melhor o recurso e ficar
atento aos aspectos de qualidade da
água
Realização de campanhas para evitar o
desperdício

Disposição
de
lixo e esgotos na
Agrovila Taquara

O governo está cometendo falhas no
sistema de coleta de lixo da região
Não há projetos para utilização de
fossas Domésticas
Falta de saneamento
Coleta de lixo ineficiente
Falta de consciência da população

Promover melhorias no sistema de
coleta de lixo
Viabilizar instalação de rede de esgoto
A sociedade participar efetivamente do
processo de discussão e implantação
dessas ações
Elaboração e implementação de um
projeto de saneamento básico para
região
Tratamento a ser realizado pela CAESB
Conscientização da população
O governo deveria assumir com mais
responsabilidade a coleta de lixo
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Usuários: Moradores e Produtores do Núcleo Rural Pipiripau II
TEMAS

PROBLEMAS

PROPOSTAS

Influência
da
captação
da
CAESB sobre a
quantidade
de
água disponível
para a agricultura

Abertura de poços artesianos para
atender aos assentamentos
Falta de incentivo para racionamento de
água a ser utilizado para plantio
Destruição de nascentes para área de
plantio
Falta de infra estrutura nos órgãos
governamentais
Falta de fiscalização
Falta também uma orientação por parte
do governo a respeito de manejo, uso
da água
Não é respeitada a faixa de
preservação
Escassez hídrica
Baixa produtividade de hortaliças
Êxodo rural
Redução da renda
Poços profundos

Impedir a criação de áreas de
assoreamento
A partir do próximo evento tirar
representação da região
Dar continuidade ao trabalho, com curto
intervalo de tempo entre as reuniões (2
meses)
Mais apoio dos órgãos públicos
Estudo de pivôs na região
Participação da região do entorno
Educação e recuperação das áreas
degradas
Modificações no sistema de irrigação
Proteção dos mananciais
Fiscalização ambiental

Qualidade
de
água
e
contaminação por
agrotóxicos

Manejo inadequado
Falta de informação
Falta de fiscalização e orientação do
governo
Lixo tóxico armazenado
Contaminação da água e do solo

Fiscalização e informações sobre o
manejo de agrotóxicos e o destino das
embalagens
Educação
Coleta seletiva
Lei 3694/2000
Incentivo a agricultura orgânica

Conservação de
solos e estradas

Os baciões não estão sendo suficientes
Não há respeito da faixa de domínio das
estradas
Erosão
Desrespeito a faixa de domínio
Desmatamento

Fiscalização da parte do governo
Realizar um plantio de espécies nativas
nas margens das estradas
Construir baciões
Realização por parte do governo de
programas de incentivo com mudas
nativas para o agricultor preservar sua
propriedade
Conservação dos baciões de retenção
de água
Implantação de curvas de nível
Fiscalização da faixa de domínio da
estrada
Reflorestamento
Aplicação de multas aos infratores
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PROBLEMAS

TEMAS
Reposição
mata ciliar

da

Possibilidade de
redução
do
consumo de água
na irrigação

PROPOSTAS

Desmatamento em algumas áreas da
bacia e nascentes
Se houver erosão o veneno pode drenar
para o rio
Destruição da áreas de murunduns
Destruição das margens dos rios
Perda da biodiversidade
Erosão e assoreamento
Degradação das nascentes
Queimadas criminosas

Conhecer as áreas problemáticas da
região bem como toda a bacia
Conhecer projeto do professor Paulo
Pereira sobre Ed. Ambiental
Plantio de espécies nativas nas área
degradadas
Fazer ser cumprida o Código Florestal
Reflorestamento com mudas nativas
Viveiro comunitário
Doação de mudas
Proteger as nascentes através do
SNUC
Fiscalização federal para nascentes

Diminuição de produção
Êxodo rural
Pivôs
Irrigação convencional
Falta
de
conscientização
agricultores

Governo fornecer kits de gotejamento
ou pelo menos subsidiar a compra
Não incentivar aumento populacional
desordenado, através da realização de
planejamento
Adoção do sistema de irrigação por
gotejamento
Educação ambiental
Realização de cursos
Apoio financeiro a utilização de técnicas
adequadas para irrigação

dos
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Usuários: Associação de Produtores Rurais do Mestre d’Armas
PROBLEMAS

TEMAS

PROPOSTAS

Recuperação
e
proteção
do
cerrado e matas
das nascentes

Derrubada da mata
Extração predatória de cascas de
árvores
Queimadas para plantios
Manejo inadequado do solo
Falta de conhecimento da área
Alteração do uso do solo inclusive com
a formação de núcleos semi-urbanos

Desenvolvimento de Programas de
Educação Ambiental na comunidade
Fiscalização contínua por parte dos
órgãos competentes
Trabalho com corpo docente para
ministrar processo de educação e
conscientização nas escolas em relação
às questões ambientais

Apoio a projetos
ambientalmente
viáveis

Disposição inadequada do lixo, sendo
que alguns tipos, como restos de
animais, não são recolhidos
Fossas construídas junto aos poços
Falta de água nos condomínios
Falta
acompanhamento
da
administração regional dos projetos de
loteamento
Projetos e estudos de impactos
ambientais não realizados

Implantação de um projeto de uso
sustentável
de
Unidades
de
Conservação
Verificar forma de viabilizar recursos
para reflorestamento com plantas
nativas
União da comunidade para solucionar
parte dos problemas
Educação ambiental mais expressiva na
educação formal
Exploração do potencial turístico da
área
Envolvimento de órgãos de saúde
pública
Informar à Administração de Planaltina
sobre os problemas referentes ao
recolhimento do lixo

Uso do Parque
dos Pequizeiros

A comunidade desconhece a existência
do Parque
Não existe plano de manejo do Parque
Depredação da vegetação e solo

Divulgação da existência do Parque
junto à comunidade
Elaboração do Plano de Manejo
Estabelecimento de uma ONG para
desenvolver trabalhos dentro do Parque

Uso correto
água

Não existe tratamento de água
As cisternas são próximas às fossas
Algumas cisternas são rasas
Desperdício de água na região do
Núcleo Rural Santos Dumont
Existência de muitos poços, o que
prejudica a sustentabilidade hídrica dos
mananciais
Pouca água disponível
Distribuição desordenada da água entre
usuários
Uso indiscriminado da água subterrânea

Ação governamental através da CAESB
Educação sanitária relacionada à
locação de fossas e cisternas e à
disposição do lixo
Revestimento do canal Santos Dumont
Construção de baciões para aumentar a
infiltração do escoamento superficial

da
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PROBLEMAS

TEMAS
Contenção
recuperação
erosões
existentes

PROPOSTAS

e
de

As voçorocas não têm pontos de
entrada para o escoamento de água e
os que existem já estão fechados
Os corredores de escoamento são
estreitos, ficando difícil desviar a água.
Durante os períodos chuvosos a
drenagem
segue
pela
estrada,
provocando
o
aparecimento
de
voçorocas
Assoreamento da bacia do ribeirão
Pipiripau
Falta de informação por parte da
comunidade
Falta vegetação nativa
Escoamento superficial de água desde
o Morro da Capelinha e de outras áreas
adjacentes

Sensibilização e educação para toda a
população da bacia
Conservação do solo através da
construção de terraços
Arborização
Criação de mecanismos para permitir
uma melhor drenagem nos períodos
chuvosos
Apoio institucional
Prevenção antes da correção
Mobilização da comunidade

Construção
de
maior número de
baciões
de
retenção de água
para evitar erosão

Dificuldades na execução de projetos
por conta dos custos
Falta de máquinas
Os baciões existentes não atendem
satisfatoriamente as áreas urbanas e
rurais
Resistência de alguns proprietários em
construir baciões nas suas propriedades
Poucos baciões distribuídos na área,
não sendo suficientes para solucionar o
problema da descida de água e
abertura de erosões
Insuficiência de equipamentos para o
desenvolvimento
das
obras
de
conservação

Compra de mais equipamentos pela
administração
Construção de cisternas de infiltração
(sumidouros)
Adesão dos proprietários à idéia da
construção de baciões em suas
propriedades
Realização
de
trabalho
de
conscientização da população local pela
EMATER/DF
Apoio institucional para a solução de
problemas ambientais
Mobilização da comunidade

Recuperação
e
conservação das
ruas e estradas

Carreamento de cascalho para os
cursos d’água
Ocupação desordenada do território
A população não tem informações sobre
a situação atual do PDL
Começou a aparecer erosões na
estrada paralela ao asfalto
Urbanização desordenada
A falta de conservação dificulta outros
serviços
Condomínio Mansões do Amanhecer
Necessidade da construção de três
pontes

Pavimentação de ruas e estradas
Buscar informações sobre o PDL
Fiscalização por parte da população e
dos órgãos competentes sobre o
carreamento de cascalho para a estrada
Análise técnica dos problemas que
atingem todos os moradores e posterior
busca de parcerias com os mesmos,
para que as soluções sejam viabilizadas
Parceria dos órgãos de governo com a
comunidade
Elaboração de propostas preventivas
para soluções mais baratas
Legalização dos condomínios
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TEMAS
Distribuição
de
energia elétrica e
serviços
de
utilidade pública

PROBLEMAS
Distribuição deficitária, não alcançando
todos os moradores
Transporte de alunos não é gratuito
Deficiências na segurança pública

PROPOSTAS
Mobilização da comunidade para
estarem presentes na reunião de
24/03/2001 com a Administração de
Planaltina, a fim de apresentarem
problemas e reclamar as soluções
Funcionamento noturno da escola
Melhoria do sistema de transporte com
a criação de novas linhas
Melhoria do sistema de segurança
pública
Convidar para a reunião representantes
de órgãos relacionados aos problemas
existentes

]
CONCLUSÃO
Ensina DOUROJEANNI (2000) que o processo transacional entre atores, pelo menos
teoricamente e sempre que se dê um mínimo de requisitos, deverá permitir que se
alcance a eqüidade. As transações devem ocorrer em todas as etapas do processo,
sendo as mais concretas aquelas que relacionadas às restrições e soluções.
Adicionalmente, complementa o autor, as transações capazes de conduzir à eqüidade
devem acontecer em um contexto democrático, de forma que os atores participantes
sejam detentores de um claro conhecimento dos efeitos de cada decisão do grupo em
relação ao seus objetivos individuais, ou seja, os atores devem estar informados e
informar-se sobre os efeitos de suas próprias decisões para que as transações sejam
adequadas.
Não basta, entretanto, que se alcance reunir toda a comunidade residente na bacia do
ribeirão Pipiripau em torno de suas reflexões sobre os problemas socioambientais que
enfrentam. Esta é uma questão fundamental, sem dúvida, mesmo porque é possível
constatar que várias das questões elencadas pelos diferentes grupos de produtores
rurais e usuários da água nas reuniões, são capazes de gerar conflitos entre eles,
mediante a eventual escassez do recurso hídrico, ainda que decorrente da
sazonalidade.
Assim é que os processos de assimilação de restrições e de solução de problemas
devem obrigatoriamente agregar um grupo maior e, além de ampliar o número de
produtores e moradores que participaram dessas primeiras reuniões, deverá incluir os
já mencionados atores exógenos, entre os quais se destaca o Poder Público.
Além disso, não se pode ignorar o fato de o ribeirão Pipiripau ser um curso d’água
federal, o que necessariamente implica na participação de representantes tanto do
âmbito federal como do estado de Goiás. Neste estado situa-se a nascente do curso
d’água, atualmente em condições bastante precárias em termos de proteção, ainda
que somente 9 km do ribeirão estejam ali localizados. Nesse pequeno percurso, o
ribeirão Pipiripau sofre impactos relacionados ao uso intensivo do solo para a
agricultura – que inclui a utilização de agrotóxicos – e, a menos de 3 km da nascente,
é usado para a lavagem de areia, retirada de outra bacia hidrográfica.
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Portanto, fica bastante claro que o âmbito da discussão e o grupo de atores –
endógenos ou exógenos – extrapolam vários contextos, determinando que as ações
que visem a elaboração e efetiva condução de um programa de gerenciamento dos
recursos hídricos naquela bacia hidrográfica cumpram várias e exaustivas etapas de
realização.

155

9.3 - OUTRAS RECOMENDAÇÕES
No âmbito das experiências vivenciadas durante a elaboração deste trabalho, os
profissionais da CAESB e da EMATER/DF, bem como os consultores envolvidos em
sua elaboração, confrontaram-se com alguns problemas que necessitam de medidas
conjuntas para serem solucionados.
Assim é que, antecedendo qualquer proposta, esses problemas devem ser
apresentados em reuniões plenárias, das quais participem os atores endógenos e
exógenos relativos à bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, para que sejam
apresentadas e discutidas as possíveis soluções a serem implementadas.
Nesse contexto, portanto, cabem sugestões de temas a serem levados ao comitê da
bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, tão logo seja criado, uma vez que referem-se
a questões de relevante importância para a melhoria da qualidade de vida e proteção
dos recursos naturais naquela bacia, bem como para a manutenção dos usos atuais
da água e a conciliação de conflitos que podem advir da distribuição inadequada do
recurso entre os vários e diferentes tipos de usuários.
9.3.1 - Medidas relacionadas à economia de água na agricultura
• Implantação de sistemas de gotejamento e microaspersão.
• Revestimento e/ou impermeabilização de canais e de pequenos reservatórios de
água.
• Organização de usuários da água.
• Manejo da água de irrigação a partir da adequação da quantidade de água
necessária ao desenvolvimento de cada cultivo.
• Avaliação e manutenção (ou substituição) de equipamentos de captação de água.
• Definição das vazões máximas de retirada de água do ribeirão Pipiripau para cada
uso.
• Verificação da viabilidade de se fixar uma vazão máxima para uso de irrigação
como sendo de 0,250 m³/s, que equivale a uma vazão média de 0,5 l/s/ha.
• Verificação da possibilidade de implementação de normas específicas para
ocasiões em que a vazão afluente à captação for insuficiente para atender às
necessidades de abastecimento público, como por exemplo a utilização do canal
Santos Dumont durante período específico.
• Verificar a possibilidade de o córrego Capão Grande, que deságua a jusante da
captação da CAESB e que possui vazão mínima média de 0,046 m³/s, poder ser
usado para complementar a vazão do canal Santos Dumont.
• Adequar a quantidade de água captada no ribeirão Pipiripau para irrigação a
montante do canal Santos Dumont à vazão recomendada em estudos para a
região, que é de 0,43 l/s/ha.
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9.3.2 - Medidas relacionadas à conservação do solo
• Implantação de práticas conservacionistas de terraceamento.
• Plantio direto para o cultivo extensivo.
• Reflorestamento de áreas de maior declividade.
• Descompactação do solo antes do plantio.
• Construção de bacias de retenção de águas pluviais ao longo das estradas.
9.3.3 - Medidas relacionadas ao uso de agrotóxicos
• Uso de equipamentos de proteção individual - EPI.
• Destinação adequada das embalagens vazias.
• Uso de produtos somente mediante o receituário agronômico.
• Manejo de pragas agrícolas.
• Desenvolvimento da agricultura orgânica.
9.3.4 - Medidas relacionadas à conservação dos recursos naturais
• Impedir o fracionamento das glebas definidas para a área relativa à bacia
hidrográfica.
• Não instalar novos núcleos / assentamentos rurais, condomínios ou similares sem
o amparo de estudos de impactos capazes de confirmar a sua viabilidade
ambiental.
• Cadastramento dos poços tubulares profundos existentes na área da bacia
hidrográfica.
• Vetar a implantação de qualquer empreendimento, mesmo que de utilidade pública,
sem o amparo de estudos ambientais e a aprovação do Comitê da bacia.
• Proibir a supressão dos remanescentes florestais nativos, qualquer que seja a
finalidade da alteração do uso do solo.
• Promover a implantação de projetos de saneamento rural e de coleta e reciclagem
de lixo.
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10. - PROGRAMAS AMBIENTAIS
10.1 - PROPOSTA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
O conhecimento de variáveis físicas, químicas e biológicas das águas de rios, os
quais vem sendo utilizado de múltiplas formas (abastecimento público, irrigação,
balneabilidade, dessedentação de animais, manutenção da vida aquática, dentre
outros), é de fundamental importância para a caracterização do sistema hídrico, suas
variações e comportamento. Adicionalmente, esse conhecimento é imprescindível
para subsidiar a adoção de medidas corretivas ou preventivas que tenham como
objetivo final restaurar o ambiente natural a níveis satisfatórios à manutenção da
qualidade de vida da população usuária.
As amostras de sedimento de rios, lagos e lagoas são investigadas para elucidar a
poluição ambiental atribuída aos metais pesados e/ou substâncias tóxicas orgânicas.
Esta aplicação se deve ao fato de que partículas poluentes reativas, como metais
pesados, ao entrarem nos reservatórios, são adsorvidas em grande parte pelo
material em suspensão e removidas para o sedimento de fundo. Essa adsorção é
caracterizada pela formação de associações químicas entre os íons e moléculas da
solução com a superfície das partículas. Os principais mecanismos são a
quimiossorção, troca iônica e coprecipitação.
Desta forma a disponibilidade desses compostos na coluna d´água é restrita a um
curto intervalo de tempo. Por outro lado, os sedimentos armazenam essa informação
por um período maior e, aliado ao fato de que normalmente as concentrações de
metais nos sedimentos apresentam-se em uma ordem de magnitude superior ao da
coluna d´água, propiciam uma melhor avaliação do grau de contaminação dos
reservatórios.
No caso específico do Ribeirão Pipiripau, inicialmente procedeu-se a um diagnóstico
da qualidade de suas águas com base em dados obtidos no monitoramento
executado pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB, a partir de
1992. Os resultados analisados pertencentes a uma única estação de coleta, situada
no ponto de captação de água para abastecimento das cidades de Sobradinho e
Planaltina, demonstraram que:
•

durante o período chuvoso ocorre uma deterioração substancial da qualidade da
água, como resultado do carreamento superficial de sólidos que promove
acréscimos nos teores de turbidez, cor e ferro total;

•

no mesmo período, detectou-se a presença de substâncias tóxicas como mercúrio,
aldrin e DDT total;

•

a disposição inadequada, em especial, de efluentes domésticos, vem promovendo
a contaminação bacteriológica do manancial.
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Em vista dos problemas acima listados, o presente trabalho apresenta uma proposta
de ampliação ao monitoramento hoje praticado pela CAESB, com intuito de sanar o
lapso de informações limnológicas existentes.
Estações de Amostragem

A

B

C

F

D
E

Com objetivo de se estabelecer o
número e a disposição espacial das
estações de amostragem a serem
rotineiramente monitoradas pela
DVMQ/SPHI/CAESB, procedeu-se a
uma campanha exploratória no dia
28.11.2000. Foram escolhidos oito
pontos de coleta, sendo seis no rio
principal e dois no Córrego Taquara,
Figura 1, com base nos seguintes
critérios:
•

mapa de uso e ocupação do solo;

•

eqüidistância entre as estações;

•

principais tributários;

•

facilidade de acesso.

G
H

Figura 1 – Campanha Exploratória:
Localização dos Pontos de coleta

Conforme consta na Tabela 1.1, a seguir, as variáveis pH, turbidez, cor, fósforo total,
amônia, oxigênio dissolvido e condutividade foram analisadas.
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Tabela 1.1 – Resultados Analíticos da Campanha Exploratória.
Pontos

pH

Condut.
(uS/cm)

Turbidez
(uT)

Cor P Total O. D.
(uH) (mg/l) (mg/l)

N Amoniacal
(mg/l)

A

6,08

13,15

3,79

15

0,004

5,99

0,158

B

6,77

25,60

6,74

20

0,008

5,96

0,166

C

7,08

24,10

8,11

20

0,009

6,87

0,155

D

7,27

25,40

8,82

25

0,026

7,00

0,066

E

7,14

32,40

5,87

30

0,023

7,68

0,166

F

7,16

37,30

8,56

25

0,022

6,22

0,155

G

7,34

27,10

8,54

25

0,022

7,80

0,091

H

7,60

27,40

9,15

25

0,016

7,37

0,419

1

2

3
4

5
6

Figura

2

–

Pontos

Propostos

para

a

Implantação

do

Monitoramento
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Os resultados obtidos foram submetidos a análise cluster – método K-means que
procede ao agrupamento dos pontos em cinco grupos que possuem comportamento
similar. Assim, dos oito pontos iniciais, três foram eliminados, restando os cinco
abaixo discriminados, Figura 2, que deverão ser mantidos quando da implantação da
nova proposta de monitoramento. Um sexto ponto foi adicionado, caracterizando o
limite da bacia de drenagem.
•

PONTO 1 : nascente do Ribeirão Pipiripau, cujas características da qualidade da
água deverão servir como referência de um manancial em boas condições de
preservação (especialmente, baixa condutividade iônica e nutricional);

PONTO 2 : Ribeirão Pipiripau na ponte da BR 020, trecho em que o curso d'água já
atravessou regiões com atividades agrícolas, porém ainda se nota extensas áreas
com vegetação nativa;
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•

PONTO 3 : Ribeirão Pipiripau na ponte da DF 410, em que espera-se encontrar
níveis iônicos e nutricionais mais elevados como conseqüência de um uso do solo
mais intenso;

•

PONTO 4 : Córrego Taquara, onde a atividade agrícola é muito expressiva e em
decorrência as condições limnológicas já demonstram evidentes alterações;
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•

PONTO 5 : Captação da CAESB no Ribeirão Pipiripau, que deverá ser mantido
pela sua incontestável importância para controle da qualidade da água a ser
fornecida a população;

•

PONTO 6 : foz do Ribeirão Pipiripau, já monitorado pela CAESB, deverá ser
mantido com freqüência aumentada em virtude da sua importância como um dos
formadores do Rio São Bartolomeu.
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Freqüência de Coleta e Variáveis
A fim de facilitar o entendimento do monitoramento ora proposto, este item será
subdividido conforme consta a seguir:
a. Variáveis físicas, químicas e
biológicas
O monitoramento deverá ter freqüência
bimestral nos seis pontos estabelecidos
no item 2. As amostras de água serão
coletadas subsuperficialmente (evitar
revolver o sedimento de fundo), de
preferência no meio do curso d'água
(evitar remansos), sendo que as
coletas
destinadas
ao
exame
bacteriológico
deverão
preceder
àquelas para variáveis físicas e
químicas.

1a
2a
3a

Figura 3 – Pontos Propostos para o
Monitoramento
de
Metais
e
Pesticidas

Os parâmetros a serem determinados
são: no campo - temperatura da água e
oxigênio dissolvido e no laboratório pH, cor, turbidez, condutividade,
demanda química de oxigênio, fósforo
total, fósforo reativo solúvel, nitrogênio
amoniacal, nitrato, nitrogênio total,
coliformes totais e fecais, segundo
metodologia analítica constante no
Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater – 20 th Edition,
APHA-AWWA-WPCF.

b. Pesticidas e Metais Pesados
As campanhas terão freqüência semestral, sendo que as coletas deverão ocorrer
obrigatoriamente nos meses típicos de chuva (dezembro a fevereiro) e estiagem
(junho a agosto).
A presença de substâncias tóxicas será investigada não só na água, como também
no sedimento de três pontos a saber (Figura 3):

164

PONTO 1a : lagoa localizada no trecho médio do Ribeirão Taquara;

•

PONTO 2a : barragem do canal Santos Dummont;

•

PONTO 3a : barragem da CAESB para captação de água.
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A amostragem de sedimentos será efetuada, sempre que possível, na parte central da
calha do ribeirão. O amostrador a ser utilizado pode ser do tipo draga de Ekman ou
similar, e a quantidade do sedimento deve ser de aproximadamente 2Kg. A fração fina
do sedimento (<0,2 mm) será utilizada para as análises químicas.
Os metais pesados a serem investigados nas amostras de água serão mercúrio,
selênio e arsênio, e, nas amostras de águas e sedimentos, cobre, níquel, chumbo,
cádmio, cromo, prata, zinco, cobalto, lítio, sódio, potássio e manganês.
Para os pesticidas serão necessários estudos mais detalhados sobre os tipos de
pesticidas e as técnicas analíticas empregadas.
Recursos Adicionais Necessários
a. Recursos Humanos
A DVMQ/SPHI/DRSA/CAESB já conta com uma equipe altamente capacitada para
implementação do monitoramento ora proposto, incluindo os trabalhos de campo,
laboratório e escritório.
Atualmente, existe apenas a necessidade de treinamento de um Técnico de Nível
Médio e de um Técnico de Nível Superior, responsáveis pela área de pesticidas
organoclorados e fosforados, em análise de pesticidas em sedimento. A implantação
desta metodologia no laboratório da DVMQ é extremamente importante no caso
Ribeirão Pipiripau uma vez que já se detectou a presença destas substâncias tóxicas
na água deste manancial, sendo porém, facilitada a sua detecção no sedimento uma
vez que há acúmulo deste material neste compartimento.
b. Recursos Materiais
Os equipamentos, reagentes e vidrarias necessários a execução do monitoramento
proposto já estão disponíveis ou deverão ser supridos pela DVMQ, conforme rotina de
trabalho já em andamento para os mananciais de interesse da CAESB.
Para os serviços a serem executados no escritório (alimentação e operação do banco
de dados; elaboração de planilhas, gráficos e mapas; análise e interpretação de
resultados e emissão de relatórios) torna-se imprescindível a aquisição de um
computador, uma vez que atualmente a DVMQ, além de possuir poucas máquinas
totalmente ultrapassadas (apesar de gerar, mensalmente, cerca de 17.000 resultados
analíticos) não dispõe de nenhum que possa ser destinado, mesmo em tempo parcial,
a este programa.
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10.2

– PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

Introdução
Atualmente, o monitoramento hidrológico na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau é
realizado pela CAESB através de sete estações hidrométricas ali localizadas.
Ao longo do ribeirão há três seções de medição de vazão: a primeira localiza-se a
montante do canal de irrigação Santos Dumont, a segunda (60472300) a jusante
desse canal e logo acima da captação da Caesb. A última (60473000) situa-se a
jusante do afluente Capão Grande e ao lado do frigorífico FRIBOI. Esta última delimita
uma área de drenagem de 221 km², correspondente a 94% da área total da bacia.
Há também seções de medição em dois afluentes do ribeirão, uma no córrego
Taquara (60472200), a jusante de um barramento que deriva água para irrigação das
chácaras do Núcleo Rural Taquara, e outra no córrego Capão Grande, logo após
cruzar com o canal Santos Dumont.
No próprio canal Santos Dumont há uma seção onde se mede o volume da água
aduzido para as chácaras do Núcleo Rural Santos Dumont.
Finalmente, no Núcleo Rural Taquara há também um estação que mede diversos
parâmetros climatológicos.
Tabela 2.1 – Estações hidrométricas na bacia do rio Pipiripau
CÓDIGO
ANEEL
01547013

NOME DA ESTAÇÃO

Taquara

TIPO

PARÂMETROS
MEDIDOS

Climatológica

Chuva, evapor.
Insol., temper.
Umid. e vel.vento

FREQUÊNCIA DE
MEDIÇÃO

Chuva e insol. = 1 x dia
Demais parâmetros =
1 x dia.

60472200

Taquara Jusante

Fluviométrica

Vazão

1 x mês

-

Pipiripau Montante
Canal Santos Dumont

Fluviométrica

Vazão

1 x mês

60472250

Canal Santos Dumont

Fluviométrica

Vazão

1 x mês

60472300

Pipiripau Montante
(PCD)

Fluviométrica e
pluviométrica

Nível d’água,
vazão e chuva

Nível = 2 x dia
Vazão = 1 x mês
Chuva = 1 x hora
60472350

Capão Grande

Fluviométrica

Vazão

1 x mês

60473000

Pipiripau Frinocap

Fluviométrica

Nível d’água e
vazão

Nível = 2 x dia
Vazão = 1 x mês

Fonte: CAESB

Das estações fluviométricas, a mais antiga é a Pipiripau Frinocap (60473000), com
dados disponíveis a partir de 1971. As demais foram implantadas a partir de 1992 e
dispõem de poucos dados.
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Monitoramento Recomendado
Para que o monitoramento hidrológico torne-se mais adequado, sugere-se a
ampliação dessa rede hidrológica, com implantação de mais duas estações
fluviométricas, uma delas no córrego Taquara, a montante da captação de água que
serve ao sistema de irrigação do Núcleo Rural Taquara, e outra no rio Pipiripau, logo
abaixo da captação da Caesb, bem como a instalação de equipamentos registradores
automáticos para medição de nível dos cursos d’água.
O mapa a seguir apresenta a rede hidrológica atual e as novas estações sugeridas.
Recomenda-se também a atualização do cadastro de irrigantes, principalmente
quanto ao consumo e demanda de água, bem como se atentar quanto à
viabilidade de implantação de quaisquer atividades ou usos do solo que
tenham reflexos negativos na disponibilidade hídrica da bacia.
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10.3 PROGRAMA DE ADENSAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE MATAS
CILIARES
Introdução
A bacia do ribeirão Pipiripau apresenta um percentual de 4,34% de sua área com
matas ciliares preservadas, correspondendo a uma área de 1.020,67 hectares.
Adicionalmente, 5,06% da área total da bacia é composta por matas ciliares
degradadas, o que corresponde a 1.190,26 hectares.
Esse baixo percentual de matas ciliares – que referem-se, no total, a menos de 10%
da área da bacia hidrográfica – está relacionado à pequena rede de drenagem.
Considerando os 122 Km de extensão correspondente aos cursos d’água existentes
na bacia, estima-se que a esses corpos hídricos se associem, no mínimo, faixas
contínuas de mata ciliar, com 30 metros de largura em cada margem, extensão que
corresponde à faixa de preservação permanente prevista no Código Florestal.
Com esses números, o cálculo referente às áreas de preservação permanente nas
margens dos cursos d’água, devidamente preservada para fazer jus à exigência do
Código Florestal, mantendo uma condição de proteção minimamente aceitável,
deveria alcançar um total de 732 ha.
Quanto a área mínima para a proteção das cerca de 70 nascentes e “olhos d’água”
que ali existem, também tomando-se por base a exigência do dispositivo legal já
mencionado, calcula-se que a mesma deveria atingir aproximadamente 60 ha. Nesse
caso, portanto, o total da área a ser preservada a título de “ área de preservação
permanente”, visando a proteção dos cursos d’água, deveria somar em torno de 800
ha, dispostos em faixas contínuas ao longo dos cursos d’água e ao redor das
nascentes.
Embora o mapeamento da vegetação tenha registrado uma área total de 2.210,93 ha
de matas ciliares - entre preservadas e degradas – o próprio mapa mostra a sua
descontinuidade, bem como a existência de nascentes não protegidas.
A aparente contradição está relacionada a dois fatores: em primeiro lugar, a faixa de
preservação permanente prevista na legislação refere-se a uma largura mínima de
mata ciliar que deve ser obrigatoriamente mantida, independentemente de qual seja a
largura da vegetação nativa associada ao curso d’água, que somente a própria
natureza se encarrega de definir, mas que sofre invariavelmente com a pressão
antrópica. No entanto, quando a ação antrópica não se faz presente – o que ocorre
em alguns trechos relacionados aos cursos d’água da bacia hidrográfica – as matas
ciliares a eles referentes se mostram com largura bastante superior aos 30 metros
exigidos no Código Florestal.
Em segundo lugar, alguns outros trechos mostram intensa atividade antrópica,
sugerindo que a vegetação nativa associada ao curso d’água tenha sido suprimida,
bem como verifica-se a existência de outros locais onde parece ser naturalmente
ausente.
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Uma vez reconhecida a função da mata ciliar na preservação dos recursos hídricos,
tanto em termos de sua qualidade como de sua quantidade, entende-se que a adoção
de medidas que permitam a recuperação de matas degradas e o florestamento de
margens de onde a vegetação tenha sido suprimida, contribuirão expressivamente
para a proteção ambiental da bacia hidrográfica.
Objetivo
∗

Realizar a recomposição da vegetação arbórea das margens e cabeceiras dos
cursos d’água que compõem a bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau.

Linhas Metodológicas
A implantação de reflorestamentos com espécies nativas nas margens de cursos
d’água é um processo que envolve mobilização social e a execução conjunta de uma
série de ações.
De início, um obstáculo se destaca. Quando se verifica a não preservação da
vegetação original nas margens dos cursos d’água, constata-se que a mesma deu
lugar a cultivos, pastagens ou áreas de lazer. Não se trata simplesmente da
ampliação da área antropizada em chácaras; há uma facilidade adicional em se
manter cultivos nas faixas marginais, face a maior umidade do solo e simplicidade do
processo de irrigação. A dessedentação de animais também é um argumento para a
abertura de acessos até o curso d’água. Como área de lazer relacionada ao corpo
hídrico, torna-se imperativa a remoção parcial da vegetação, mantendo-se apenas
algumas árvores para o sombreamento. Nessas duas últimas situações, o solo é
bastante prejudicado pelo pisoteio constante, tornando-se quase impermeável,
reduzindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial.
Considerando que essas condições são determinantes para o paulatino
desaparecimento da mata ciliar, entende-se necessário não somente reverter a
condição de ausência ou degradação dessa tipologia, como também conter o avanço
desses processos.
A partir dessas considerações, vislumbra-se um trabalho de longo prazo, com
horizontes de realização tímidos, a princípio, que carecerá de um forte envolvimento
dos atores endógenos e exógenos e da força de uma organização interna, como o
Comitê de Bacia.
Em linhas gerais é possível traçar diretrizes de ação para a consecução do objetivo,
sem todavia fixá-las, já que devem se ajustar adequadamente a eventos futuros e a
situações específicas de cada chacareiro. Assumindo essa condição, as diretrizes
gerais para a execução deste programa estão listadas a seguir:
a) Realização de levantamento das áreas marginais aos cursos d’água, buscando
identificar trechos onde a vegetação ciliar está ausente, degradada ou ocorre em
faixas com largura inferior àquela prevista em lei.
b) Realização de entrevistas com os proprietários ou arrendatários das terras
correspondentes aos trechos identificados, sobre o interesse dos mesmos em
participar do programa de adensamento ou recomposição das matas ciliares.
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c) Buscar parcerias para viabilizar local para a instalação do viveiro de produção de
mudas.
d) Implantar um viveiro de produção de mudas de espécies nativas típicas de mata
ciliar.
e) Buscar e efetivar parcerias para a viabilização de mão-de-obra para o
funcionamento do viveiro.
f) Promover cursos para a formação de viveristas, voltado exclusivamente para o
público local.
g) Promover seminários de esclarecimento à população sobre a importância das
matas ciliares.
h) Promover dias de campo sobre técnicas de plantio de espécies nativas e tratos
culturais.
i) Preparar os líderes comunitários para assumirem a condução do programa em
suas áreas de atuação.
Elementos da Execução
Este programa deverá realizar-se em conjunto com o processo de formação e
atuação do Comitê da Bacia do Pipiripau, que será responsável pela mobilização
social imprescindível para seu êxito.
A formação de parcerias é um elemento fundamental para a viabilização de infraestrutura, material e ações, bem como para o funcionamento contínuo do viveiro de
produção de mudas e dos procedimentos relativos ao estabelecimento da vegetação
nas áreas marginais dos cursos d’água.
Executores
Este programa deverá ser conduzido pelo Comitê da Bacia do Pipiripau, com o apoio
da CAESB, da EMATER/DF, da SEMARH, da FEDF – Divisão Regional de Ensino de
Planaltina e de outros órgãos não governamentais, cuja participação poderá ser
viabilizada através de negociação com o Comitê.
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10.4

– PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA

Introdução

A proteção dos mananciais hídricos é a condição básica para a garantia do
abastecimento de água na atualidade e para as gerações futuras.
Na bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, as nascentes de cursos d’água
intermitentes ou não, são em sua maioria pequenos olhos d'água, que se mostram
fontes qualitativamente excelentes, mas de vazão muito reduzida.
O uso e a ocupação do solo tem se configurado fator de relevância para a alteração
do quadro de disponibilidade de água, tanto pelo uso indiscriminado do recurso, como
pela própria ocupação do solo, que atinge as zonas de recarga e limita as veredas a
estreitas faixas de vegetação típica.
Além disso, o uso indiscriminado do solo colabora significativamente para a evolução
de focos erosivos, que por sua vez terminam originando sedimentos facilmente
carreáveis para os cursos d'água, no âmbito dos processos hidrodinâmicos.
Nesses termos, exerce um papel de elevada importância a cobertura vegetal das
áreas, quer na forma de matas ciliares ou na de simples cobertura do solo, garantindo
sua permeabilidade.
A retirada dessa cobertura, dando lugar à agricultura, às pastagens e aos
aglomerados urbanos, principalmente, contribuem para uma série de eventos
comprometedores da qualidade do ambiente e da disponibilidade de água, inclusive
em função da poluição hídrica.
Assim é que os mananciais responsáveis pelo abastecimento de água nas zonas
urbanas e suburbanas vêm sendo paulatinamente comprometidos pelo homem, que
os polui e degrada em escala progressiva, enquanto forma-se um círculo vicioso,
onde o agente desses eventos é o principal atingido por eles.
O uso desordenado do solo e da água, a utilização indiscriminada de agroquímicos,
as constantes invasões de áreas públicas – inclusive das próprias Áreas de Proteção
de Mananciais –, a evolução acelerada de processos erosivos, a disposição
inadequada de esgotos e lixo, o uso do fogo na limpeza de áreas para a agricultura e
renovação de pastagens, entre outras ações danosas ao meio ambiente, são os
aspectos mais relevantes da relação conflituosa do homem com a natureza, e vêm
contribuindo para que a água disponível apresente cada vez mais restrições de
quantidade e de qualidade.
A evolução de processos de degradação do ambiente e da poluição dos cursos
d'água determinam que o consumo de água in natura atinja diretamente a saúde dos
indivíduos, enquanto nas regiões urbanas o tratamento da água para abastecimento
público e a coleta e tratamento dos esgotos passam a exigir processos mais onerosos
para garantir a qualidade de vida da população.
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A reversão desse quadro é um processo lento e gradual, e somente pode ser
alcançada mediante o pleno envolvimento da sociedade, visando ampla
conscientização a respeito da responsabilidade de cada um quanto a proteção dos
recursos hídricos.
Esta proposta refere-se a ações educativas, tanto relativas à proteção do meio
ambiente como, de modo mais específico, no que se refere ao relacionamento das
comunidades rurais e urbanas com os cursos d'água, no contexto do uso doméstico
da água e da disposição do lixo e de dejetos animais e humanos usando a água como
veículo.
As propostas apresentadas a seguir têm ainda formato preliminar, necessitando de
uma discussão aberta de sua temática entre gestores e executores, atores endógenos
e exógenos, para que sejam consolidadas e promovam efetivamente a educação
ambiental para a proteção dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do ribeirão
Pipiripau.

Objetivo
∗

Promover eventos e ações de cunho educativo, visando a melhoria ambiental, da
qualidade de vida e a proteção dos recursos hídricos na bacia do ribeirão
Pipiripau.

Linhas Metodológicas
A definição das diretrizes relativas a esse programa é a base para sua condução, que
deverá ser um processo de longo prazo, dinâmico e continuamente alimentado com
informações a respeito da bacia hidrográfica, independente do âmbito em que se
desenvolva cada uma das ações a serem planejadas, bem como de seus executores.
Entretanto, a respeito da responsabilidade sobre a implementação da educação
ambiental no Distrito Federal, a Lei n.º 41, de 13 de setembro de 1989, que dispõe
sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências, prevê:
Art. 4º - O Distrito Federal, observados os princípios e objetivos constantes
dessa Lei, estabelecerá as diretrizes da política ambiental através dos
seguintes mecanismos:
I-

...

II -

...

III -

educação ambiental;

Parágrafo Único – Os mecanismos referidos no caput deste artigo
deverão ser aplicados nas seguintes áreas:
I-

...
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II -

...

III -

agricultura, pecuária e silvicultura;

IV -

saúde pública;

V-

saneamento básico e domiciliar;

VI -

...

VII -

...

...
Art. 8º - O Distrito Federal promoverá a educação ambiental da
comunidade, através dos meios formal e não formal, a fim de capacitá-la a
participar ativamente da defesa do meio ambiente.
Art. 9º - O Distrito Federal, através da Secretaria do Meio Ambiente,
Ciência e Tecnologia11, adotará todas as medidas legais e administrativas
necessárias à proteção do meio ambiente e à prevenção da degradação
ambiental, de qualquer origem e natureza.
§ 1º - Para os efeitos do disposto neste artigo, a Secretaria de Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia:
I – Proporá e executará, direta ou indiretamente a política ambiental
do Distrito Federal;
...
A Lei Distrital n.º 1.146, de 11/07/96, que dispõe sobre a introdução da educação
ambiental como conteúdo das matérias, atividades e disciplinas curriculares do 1º e 2º
graus dos estabelecimentos de ensino do Distrito Federal, estabelece:
Art. 1º - A educação ambiental é conteúdo obrigatório das matérias,
atividades e disciplinas curriculares do 1º e 2º graus dos estabelecimentos
de ensino do Distrito Federal e terá tratamento multidisciplinar e
interdisciplinar.
Art. 2º - O Poder Executivo, por seus órgãos competentes,
promoverá a revisão dos conteúdos e das grades curriculares das
matérias, disciplinas e práticas de ensino.
...
Adicionalmente, a Lei Distrital n.º 1.554, de 15/07/97, cria Comissões Internas de
Estudos do Meio Ambiente – CIEMA nas escolas da rede pública do Distrito Federal,
e afirma:

11
Atualmente a área de meio ambiente está desmembrada dessa Secretaria e constitui a SEMARH – Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal.
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Art. 3º - As Comissões Internas de Estudos do Meio Ambiente
desenvolverão atividades educativas e informativas para garantir aos
alunos conhecimento e consciência ecológica.
Art. 4º - As Comissões Internas de Estudos do Meio Ambiente serão
coordenadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que dará o
apoio necessário ao desenvolvimento de suas atividades.
...
Esses dispositivos legais indicam a atual Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos e a Secretaria de Educação, ambas do Distrito Federal, na condição de
principais responsáveis por viabilizar a inclusão da educação ambiental na grade
curricular das escolas públicas, bem como a qualidade do conteúdo desse tema no
âmbito da educação formal.
Quanto à educação não formal, embora a Lei nº. 41/89 não explicite a
responsabilidade sobre o tema, considerando o disposto no Parágrafo 1º, item I, do
Art. 9º, a Secretaria de Meio Ambiente12 deverá assumir o papel de executora da
política ambiental e, consequentemente, da coordenação de atividades relacionadas à
educação ambiental.
Não obstante, todos os setores da sociedade que se enquadrem no papel de atores
endógenos e exógenos relacionados à bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, têm
sua parcela de responsabilidade no que diz respeito à ampliação do entendimento da
população sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e, especialmente, se
essas questões envolvem a necessária proteção dos recursos naturais ali presentes.
Complementarmente, posto que o ribeirão Pipiripau trata-se de um curso d’água
federal, com nascente no estado de Goiás e foz no Distrito Federal, é da maior
importância que se considere o apoio e a participação de órgão afim pertencente ao
Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Habitação do Estado de Goiás.
Quanto a CAESB e a EMATER/DF, que com a SEMARH se uniram em parceria para
a execução do “Plano de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão
Pipiripau”, do qual faz parte esta proposta, já coordenaram algumas ações relevantes
na região, no âmbito do processo dinâmico em que se elabora e executa o
mencionado Plano.
Nesse contexto, entende-se que algumas propostas devam ser conduzidas e/ou
apoiadas pela CAESB e pela EMATER/DF, dando prosseguimento ao processo já
iniciado, contando-se com a participação de outros órgãos.
Assim, como potenciais subprogramas relacionados a esse tema, pode-se citar:
a) Difusão de Conceitos sobre Proteção de Mananciais para Professores da
Rede Pública

12
Entende-se que com a criação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, todas as atividades
relacionadas ao meio ambiente tenham sido repassadas a essa Pasta.
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Com o objetivo de capacitar os professores da rede de ensino pública instalada na
bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, no que se refere à inclusão de elementos
sobre a proteção de mananciais no conteúdo da disciplina educação ambiental, esse
subprograma se justifica pela abrangência de um contexto amplo de ações
relacionada à proteção de mananciais. Essas ações se referem à internalização de
conceitos específicos, capazes de influenciar o comportamento dos indivíduos, no
sentido de que promovam naturalmente a conservação global do meio ambiente.
O subprograma deverá demandar a montagem de uma equipe de técnicos para
ministrarem o curso; a elaboração de seu conteúdo programático; a produção de
material relacionado ao tema; o contato com as escolas para indicação de
professores e a programação conjunta da execução.
O público-alvo deverá abranger, diretamente, os professores da rede pública da bacia
hidrográfica do ribeirão Pipiripau e, indiretamente, os alunos daquela rede pública.
b) Dias de Campo na Área de Proteção de Mananciais da CAESB no Ribeirão
Pipiripau
Com o objetivo de promover o contato direto do público-alvo com as zonas de
proteção de mananciais, essa proposta se justifica por tratar-se de elemento
coadjuvante ao processo de internalização de conceitos de proteção, conservação e
preservação ambientais, uma vez que o conhecimento de áreas tais quais a de
proteção de mananciais da CAESB, bem como de suas funções são elementos
básicos para um melhor entendimento desses temas.
O subprograma deverá demandar contatos com a Secretaria de Educação do Distrito
Federal; a priorização das escolas instaladas na bacia do Pipiripau para participação;
a seleção dos grupos de estudantes por faixa etária, a organização das visitas e a
realização da programação.
c) Dias de Campo sobre Conservação do Solo e Água e Recuperação de Áreas
Degradadas
Com o objetivo de oferecer elementos para a conscientização de agricultores e de
proprietários de áreas de empréstimo sobre as formas de uso e conservação do solo,
com vistas na prevenção de focos erosivos e na proteção da integridade ambiental,
esta proposta se baseia no uso atual do solo na bacia hidrográfica, reconhecendo-os
como fatores que podem contribuir significativamente para a degradação do solo, de
acordo com as técnicas que forem aplicadas, inclusive na recuperação de áreas
exploradas.
Em bacias hidrográficas a hidrodinâmica é determinante no processo de evolução das
vertentes, e a ação das chuvas é o principal processo morfológico exogenético de seu
modelamento. Sobre o solo desnudo, a ação mecânica das gotas de chuva é capaz
de arrancar o material particulado do solo, enquanto o escoamento superficial pluvial
faz o transporte desse material até os fundos dos vales, onde normalmente se
encontram os cursos d'água.
A conseqüência desse processo é o carreamento de sedimentos, o que ocasiona
desde a elevação da turbidez da água até graves focos de assoreamento dos cursos
d'água.
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A execução desse subprograma exigirá um planejamento amplo, envolvendo um
grande número de atores, o que determina a realização de contatos com a
EMATER/DF e com os líderes comunitários da bacia hidrográfica; a programação dos
dias de campo e elaboração de material sobre o tema para distribuição durante os
eventos; a organização das visitas e a realização da programação.
Pretenderá atingir agricultores e de proprietários de áreas de empréstimo na bacia
hidrográfica.
d) Visitas às Estações de Tratamento de Água e de Esgoto da CAESB na
Região Administrativa de Planaltina
Com o objetivo de divulgar o funcionamento das estações de tratamento de água e de
coleta e tratamento de esgotos da empresa, esse subprograma deverá ressaltar a
importância desses serviços no contexto da qualidade de vida da população. Justificase pelo fato de a água, como recursos da natureza, ainda ser considerada, por grande
parte da população rural, como um elemento cujo consumo pode ser ilimitado, do
mesmo modo que a coleta de esgotos muitas vezes é entendida como uma
alternativa, de menor escala, para se desfazer do lixo doméstico.
Para a execução desse subprograma prevê-se a necessidade de contatos com a
Secretaria de Educação do Distrito Federal; a priorização de escolas instaladas na
bacia hidrográfica para a participação nas visitas; a seleção dos grupos de estudantes
por faixa etária; a organização das visitas e a realização da programação.
e) Educação Sanitária
Tendo como objetivo promover ações educativas que relacionem água, higiene e
saúde, esse subprograma deverá estar direcionado às comunidades rurais e aos
alunos do 1º grau de escolas públicas instaladas na bacia hidrográfica. Deverá
centrar-se, inicialmente, em apresentar dois eventos anuais, por ocasião do Dia
Mundial da Água (março) e do Dia Interamericano da Água (outubro), abrangendo
palestras, divulgação de vídeos e distribuição de cartilhas.
Justifica-se pelo fato de os mananciais que garantem o abastecimento público de
água estarem sendo paulatinamente comprometidos pelo homem, que os polui em
escala progressiva, enquanto forma-se um círculo vicioso, onde o agente da poluição
torna-se o principal atingido por ela.
Na zona rural a poluição dos cursos d'água e o consumo de água in natura atinge
diretamente a saúde dos indivíduos, o contexto de inserção desse projeto abrangerá
dois segmentos: a proteção dos recursos hídricos para atendimento das
necessidades das gerações futuras e a saúde da população, esta como pré-requisito
básico ao desenvolvimento sustentável.
Para a execução desse subprograma deverá ser efetivado o levantamento de
demandas prioritárias relativas à educação sanitária na bacia do ribeirão Pipiripau; a
elaboração do subprograma propriamente dito, com base no levantamento de
demandas; a elaboração de textos e arte relativo ao material de divulgação; a
confecção de cartilhas, jogos, manuais, cartazes e vídeos; a aquisição de
equipamentos; a promoção de eventos de um dia sobre educação sanitária, para
alunos do 1º grau das escolas instaladas na bacia hidrográfica; a promoção de
eventos de um dia para agricultores residentes na bacia e a comemoração do Dia
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Mundial da Água e do Dia Interamerino da Água, com eventos de 1 (uma) semana
abrangendo palestras, distribuição de cartilhas e outros materiais informativos e
apresentação de vídeos.
Com a implementação do projeto pretende-se promover a internalização de
conceitos relativos ao uso da água, destinação de águas servidas e esgotos, higiene
e saúde, de modo a diminuir a concentração de coliformes fecais na água bruta;
reduzir os níveis atuais de consumo de água na zona rural e urbana; e diminuir a
ocorrência de casos de doenças de veiculação hídrica, especialmente entre crianças.

f) Produção de Material de Divulgação
Com o objetivo de produzir material informativo e didático a respeito dos mananciais,
da necessidade de serem protegidos e das ações individuais e coletivas que podem
ser implementadas nesse sentido, esse programa justifica-se pela necessidade de
amparar todo o trabalho de conscientização ambiental através de material informativo
e didático, capaz de despertar o interesse ampliado nas questões apresentadas e
auxiliar na fixação dos conceitos básicos de preservação e conservação do meio
ambiente.
Deverá ser executado a partir da seleção de temas a serem abordados; da definição
das formas de abordagem dos temas e do conteúdo temático do material; do estudo
de linguagem segundo público-alvo e da efetiva produção do material.
Elementos de Execução
Esse programa deverá ter seus elementos de execução definidos no planejamento
integrado.
Executores
O programa deverá se ampliar a partir da elaboração do planejamento e seus
executores deverão ser definidos de acordo com as ações previstas naquele
documento.
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10.5 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR OBRAS
E INSTALAÇÕES
Introdução
A proteção de mananciais destinados ao abastecimento público é, sem dúvida,
medida de suma importância para garantir a quantidade e a qualidade da água para a
presente e as futuras gerações.
A implantação do sistema Pipiripau determinou a remoção de uma parte da vegetação
local, para dar espaço à instalação do canteiro de obras, abrangendo uma área total
de 15.500 m².
O presente programa tem a finalidade de delinear soluções capazes de oferecer
melhor proteção à captação de água da CAESB no ribeirão Pipiripau, bem como nas
cercanias da mesma, recuperando as áreas degradadas pelas obras e aquelas que
possam concorrer para possíveis alterações de qualidade e quantidade da água na
área de proteção daquele manancial.
Deverá propiciar o desenvolvimento de condições capazes de promover o
estabelecimento de cobertura vegetal similar à regional, o que inclui o plantio de
mudas e o favorecimento à paulatina colonização da área por espécies locais,
revertendo integralmente o impacto visual sobre a paisagem e viabilizando ambiente
propício à atividade de educação ambiental.
Pretende atender, ainda, às exigências do licenciamento ambiental da
captação do sistema Pipiripau.
Objetivo
∗

Implantar um total de 2.584 mudas de 40 espécies vegetais arbóreas nativas em
uma área de 15.500 m², degradada por obras e instalações da captação de água
no ribeirão Pipiripau e adjacências.

Procedimentos Metodológicos
A seguir estão destacados os itens básicos para o desenvolvimento das ações
relativas a este programa.
a) Desenvolvimento das mudas em viveiros
As mudas deverão ser fornecidas por empresa especializada, através de processo
licitatório. O fornecimento das mudas se dará até o final do 1º mês.
O trabalho inicial para produção de mudas depende da utilização de procedimentos
adequados para a coleta de sementes, bem como o seu armazenamento. Exige-se
que a escolha de árvores porta-sementes considere, invariavelmente: maturação
fisiológica do espécime; condições excelentes de sanidade; aspecto visual
abrangendo boa formação da copa e do caule; floração e frutificação intensas. Todas
as árvores escolhidas como porta-sementes deverão ser identificadas, ter sua
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localização determinada por GPS e numeradas com o código XXX-abcd, onde XXX é
um número que varia de 001 a 999 e abcd referem-se às quatro primeiras letras
relativas à espécie, tomadas de seu nome científico.
A produção de mudas deverá dispor de água de boa qualidade para a irrigação;
fitocelas (embalagens) adequadas ao desenvolvimento relativo a cada espécie;
adequação do substrato de enchimento das fitocelas em relação às exigências de
cada espécie; tratamentos fitossanitários e manejo do viveiro segundo técnicas
silviculturais consagradas.
Para a distribuição, as mudas deverão estar acondicionadas em fitocelas de
polietileno preto nas dimensões apropriadas a cada espécie, mas nunca inferiores a
10cm de diâmetro X 25cm de altura.
O substrato para as fitocelas deverá corresponder à seguinte composição: 60% em
volume de terra de subsolo, 15% em volume de areia fina, 10% em volume de casca
de arroz, 15% em volume de esterco bovino curtido e adubo NPK na formulação 4-148+Zn, em quantidade correspondente a 2,00 kg/m³ de substrato.
As mudas deverão ser mantidas em viveiro próprio, em local adequado, onde
receberão tratamento de regas, manutenção e demais práticas que se fizerem
necessárias ao seu perfeito desenvolvimento.
Deverão ser fornecidas mudas suficientes para cobrir as perdas no transporte, no
plantio e no replantio.
As mudas deverão ser mantidas no viveiro até a época do fornecimento, em lugar
separado, com as espécies pioneiras, secundárias e clímax divididas e identificadas
por placas. Deve constar, ainda, na placa, a data da semeadura, o número da árvore
porta-semente da qual é proveniente e a quantidade de mudas.
b) Relação e quantidade de espécies
A revegetação para recuperação de ambientes degradados ou alterados deve adotar
uma metodologia que mais se aproxime do processo natural de colonização de áreas
antropizadas, o que potencializará a possibilidade de sucesso no estabelecimento das
mudas.
Esse processo de recomposição florística leva em conta que a regeneração da
vegetação passa por fases distintas e que algumas plantas necessitam do ambiente
criado pelo estabelecimento de outras, para terem condições mínimas de se
desenvolverem.
Nesse contexto, as espécies se dividem em pioneiras, secundárias e clímax, segundo
características próprias relativas ao seu surgimento no processo de sucessão vegetal.
As espécies pioneiras possuem características que lhes dão condições para a
ocupação de áreas desnudas, geralmente com grande números de indivíduos, e ali
persistem até serem dominadas por espécies de estágio secundário. São de
crescimento rápido e só se desenvolvem a pleno sol.
As espécies secundárias são as que aparecem logo após a formação da sombra
oferecida pelas pioneiras e são de crescimento um pouco mais lento.
As espécies clímax são aquelas que se mantêm e dominam os ambientes
estabilizados, formados a partir do banco de sementes do solo. Apresentam variados
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períodos de crescimento e necessitam de sombra para obter maiores incrementos de
volume.
Para o plantio deverá ser observada uma distribuição de espécies não padronizada,
com intercalação de espécies e recomposição da estrutura horizontal da vegetação,
observando características de desenvolvimento de cada espécie florestal,
relacionadas ao relevo, ao tipo de solo e, principalmente, à disponibilidade de água.
A proporção de distribuição de mudas deverá atender ao modelo: 2 espécies
pioneiras para 1 espécie secundária para 1 espécie clímax.
As mudas deverão ser distribuídas no local de plantio segundo sua compatibilidade
com locais secos ou úmidos, que deverão ser definidos previamente. As espécies que
se adaptam a ambas condições poderão ser plantadas nos dois locais. Além desse
procedimento, deve ser observada, também, quando do plantio, a utilização correta
de espécies segundo a fitofisionomia a qual pertencem.
c) Preparo do solo e descrição das operações
O preparo do solo compreende as operações com máquinas para subsolagem e
construção de curvas de nível, além da abertura e preparo das covas para
recebimento das mudas.
As operações de preparo do terreno deverão ser realizadas conforme segue:
∗

subsolagem (escarificação do solo) com utilização de máquina e equipamento
adequados;

∗

construção de curvas de nível com utilização de máquina e equipamento
adequados;

∗

marcação das covas;

∗

coveamento;

∗

adubação orgânica e química e aplicação de calcário;

∗

fechamento das covas;

∗

combate a formiga.

A subsolagem tem como objetivo auxiliar o processo de regeneração natural de
espécies, cujas sementes formam o banco de germoplasma do solo. A
descompactação viabilizará condições mais favoráveis ao estabelecimento e
desenvolvimento dos propágulos.
Deverá ser realizada com máquina e equipamento adequados, atingindo uma
profundidade que garanta a descompactação do solo, sem promover um revolvimento
do mesmo, que venha possibilitar a troca de posição da camada fértil do solo e
evitando setores onde já se encontram estabelecidas plântulas, não interferindo em
seu desenvolvimento.
A construção de curvas de nível deverá ser feita exclusivamente nos locais onde a
inclinação do terreno a indique, utilizando-se de equipamentos e máquinas
adequados. As curvas de nível têm o objetivo de reduzir o escoamento superficial,
reduzindo impactos sobre a Área de Proteção de Mananciais – APM, em relação a
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eventuais enxurradas, as quais possam alcançar a barragem e interferir em sua
integridade e na qualidade da água.
A marcação das covas será realizada aleatoriamente, visando aproximar-se da
configuração natural de distribuição de plantas. O espaçamento médio entre plantas
deverá ser de 3 x 2 m, estipulado apenas para que não fiquem muito afastadas umas
das outras e o processo de sucessão planejado possa se estabelecer sob condições
mais propícias.
As covas deverão ter dimensões 0,70m x 0,70m x 0,70m e deverão ser abertas com
máquinas apropriadas. A abertura manual de covas está indicada para locais onde
haja dificuldade de trânsito de máquinas ou onde a sua presença possa vir a
prejudicar a vegetação já existente. Após abertas, as covas deverão receber
tratamento de correção de fertilidade e acidez. O adubo deverá sofrer íntima
incorporação com toda a terra retirada, retornando-se todo o volume formado à cova.
Deverá ser fornecido e aplicado em cada cova as seguintes quantidades de
insumos: calcário dolomítico – 400g, adubo químico (NPK 4-14-8+Zn) – 400g e adubo
orgânico seco – 5Kg.
O adubo orgânico a ser utilizado será o esterco bovino curtido e
seco. Caso seja
utilizado esterco de aviários, sua proporção deverá ser de 66% da quantidade
recomendada de esterco bovino, ou seja 3,3Kg.
Deverão ser mantidas as espécies vegetais nativas que se encontram atualmente
estabelecidas ou em desenvolvimento nos locais, procurando-se intercalar as covas
nos espaços que restam.
O coroamento é feito para evitar a competição aérea e radicular entre as ervas e as
mudas, devendo ter um raio mínimo de 60cm.
A formiga é a principal praga dessa atividade de reflorestamento, exigindo-se controle
intensivo antes e depois do plantio. Os produtos a serem utilizados deverão pertencer
à classe dos autorizados pelo Ministério da Agricultura. Deverão ser utilizadas portaiscas para evitar que a chuva molhe a isca formicida, tornando-a ineficaz. As
formulações dos defensivos agrícolas a serem utilizados no combate às formigas
deverão apresentadas à contratante e por ela autorizadas.
d) Transporte e acondicionamento das mudas
As mudas deverão ser transportadas em condições adequadas para sua preservação,
devendo estar aptas para o plantio e já disponíveis no local a partir do início do 1º
mês.
O transporte deverá ser realizado em caminhões fechados, caminhões-caixa ou
graneleiros cobertos com lona, para que as mudas não sejam prejudicadas pela ação
do vento.
As mudas deverão ter altura superior a 40cm, apresentar condições fitossanitárias
adequadas para o plantio, estares livres de ervas daninhas ou gramíneas no torrão da
fitocela e raízes não enoveladas.
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e) Plantio e Replantio
O plantio das mudas deverá ser efetuado somente no início do período chuvoso e
será executado até o final do terceiro mês. Deverão ser replantadas as mudas que
não sobreviverem.
As mudas deverão ser agrupadas conforme sua classe sucessional e deverão ser
distribuídas no terreno conforme esquema abaixo:
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P – espécie pioneira
S – espécie secundária

C

C – espécie clímax

Dentro de cada classe sucessional as espécies deverão ser distribuídas de forma
aleatória.
Nas covas já preparadas (adubadas, corrigidas e fechadas) deverá ser aberto
manualmente um buraco do tamanho do torrão do saquinho da muda. A embalagem
da muda deverá ser retirada totalmente, evitando-se, contudo, o destorroamento. A
muda deverá ser colocada na cova sobre a porção de terra fertilizada, completandose os espaços ao seu redor com o restante da mistura, a qual deverá ser compactada
adequadamente. O replantio deverá ser realizado caso haja perda de mudas e 1 (um)
mês após o plantio.
Imediatamente após o plantio deve ser efetuado o embaciamento em torno das covas
e o recolhimento de todos os saquinhos presentes na área.
f) Tratos culturais e manutenção
O período de tratos culturais abrangerá do 3° mês ao fim do 5º mês e constará de:
∗ Adubação de cobertura e coroamento
A adubação de cobertura deverá ser realizada 3 meses após o plantio, utilizando-se
a fórmula NPK (10-10-10) na quantidade de 100g\muda.
Deverá ser feito novo coroamento ao redor das covas para diminuir a concorrência
das plantas invasoras com as mudas estabelecidas. O raio mínimo do coroamento
deverá ser de 60 cm e deverá ser executado através de capina manual, tomando-se o
devido cuidado para não prejudicar outras plantas nativas que porventura estejam ao
redor da muda plantada.
∗

Manutenção de rotina

Deverá ser realizada a prevenção e o controle de pragas e doenças, incluindo-se o
combate a formiga. Por se tratar de área de manancial, as formulações dos
defensivos
agrícolas a serem empregados no combate às pragas deverão,
obrigatoriamente, ser submetidos à aprovação prévia da CAESB.
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Ao longo do período de manutenção, deverão ser realizadas vistorias para identificar
possíveis danos às mudas plantadas e providenciadas a devida substituição.
Todas as operações deverão estar totalmente realizadas no prazo de 6 (seis) meses.
Elementos da Execução
Deverão ser totalmente fornecidos pelo empreiteiro.
Executores
O trabalho deverá ser executado por empresa especializada a ser contratada pela
CAESB.
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LISTA DE ESPÉCIES
CERRADO
NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

CLASSE
SUCESSIONAL

LOCAL DE
PLANTIO

Bacupari do cerrado

Salacia crassifolia

clímax

Barbatimão

Stryphonodendron barbatimao

secundária

Bate caixa

Palicourea rigida

clímax

Cafezinho

Rapanea guianensis

clímax

Cagaita

Eugenia desinteriae

secundária

Caraibinha

Tabebuia ocharacea

secundária

Curriola

Pouteria torta

pioneira

Faveiro

Dimorphandra mollis

secundária

seco

Gariroba

Syagrus comosa

clímax

seco

Gomeira

Vochysia thyrsoideae

clímax

seco

Ipê caraíba

Tabebuia aurea

secundária

Jacarandá do cerrado

Dalbergia violacea

secundária

Laranjeira do cerrado

Styrax ferrugineus

clímax

Maria preta

Eugenia gamaena

clímax

miroró

Bauhinia forficata

pioneira

Murici branco

Byrsonima crassa

secundária

Paineira

Chorisia speciosa

pioneira

Pau doce

Vochysia rufa

secundária

Pau santo

Kielmeyera coriaceae

secundária

Pequi

Cariocar brasiliense

clímax

seco

Pimenta de macaco

Xylopia sericeae

pioneira

seco

Sucupira branca

Pterodon pubescens

pioneira

seco

Sucupira preta

Bowdichia virgilioides

clímax

seco

Tamboril

Enterolobium contortisiliquumm

secundária

Vinhático cascudo

Enterolobium ellipticum

secundária

seco

seco

seco

seco
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MATA CILIAR

Açaí
Açoita cavalo
Almécega
Angico
Angico branco

Euterpe edulis
Luehea divaricata
Protium almecegas
Piptadenia comunis
Anadenanthera colubrina

CLASSE
SUCESSIONAL
clímax
clímax
clímax
secundária
pioneira

Araçá da mata

Myrcia tomentosa

clímax

Aroeira

Myracroduon urundeuva
Hyrtela glandulosa
Mauritia vinifera
Matayba elaeagnoides
Ocotea sp
Terminalia fagifolia
Terminalia argentea
Roupala montana
Sclerolobium paniculatum (v1)
Sclerolobium paniculatum (v2)
Vochysia pyramidalis
Copaífera langsdorffi
Ficus sp
Genipa americana
Astronium fraxinifolium
Aspidosperma tomentosum
Cecropia pachystachia
Inga sp
Tabebuia serratifolia
Tabebuia roseoalba
Tabebuia impetiginosa
Cybistax antisyphilita
Machaerium acutifolium
Hymenaea sp
Hymenaea cowbaril
Miconia sp
Callophyllum brasiliensis
Nectandra lanceolata
Didymopanax morototoni
Matayba guianensis
Miconia sp
Terminalia glabrescens
Eryoteca pubescens
Piptadenia gonoacantha
Tapirira guianensis
Qualea grandiflora
Qualea parviflora
Aspidosperma cilindrocarpum
Xylopia sericeae
Xylopia aromática
Croton sp
Simarouba versicolor
Emmotum nitens
Callisthene major
Magonia pubescens
Plathymenia reticulata
Virola sebífera

secundária

NOME COMUM

Azedinha
Buriti
Camboatá
Canela
Capitão
Capitão da mata
Carne de vaca
Carvoeiro
Carvoeiro da mata
Cedro d'água
Copaíba
Figueira da mata
Genipapeiro
Gonçalo alves
Guatambu branco
Imbaúba
Ingá miudo
Ipê amarelo
Ipê branco
Ipê roxo
Ipê verde
Jacarandá
Jatobá
Jatobá
Lacre
Landim
Louro branco
Mandiocão
Mataíba
Micônia quaresma
Mirindiba
Paineira do cerrado
Pau jacaré
Pau pombo
Pau terra folha larga
Pau terra roxo
Peroba branca
Pimenta de macaco
Pimenta de macaco
Sangra d'água
Simaruba
Sobre
Tapecuru
Tingui
Vinhático
Virola

NOME CIENTÍFICO

secundária
clímax
secundária
secundária
secundária
clímax
secundária
pioneira
secundária
clímax
clímax
secundária
pioneira
secundária
secundária
pioneira
pioneira
secundária
secundária
clímax
clímax
secundária
clímax
clímax
pioneira
clímax
secundária
pioneira
secundária
pioneira
clímax
clímax
secundária
pioneira
clímax
clímax
clímax
pioneira
pioneira
pioneira
pioneira
secundária
secundária
clímax
clímax
pioneira

LOCAL DE
PLANTIO
seco

seco
úmido

úmido

úmido
seco

seco
seco

úmido
úmido
úmido
úmido
seco

seco

úmido
úmido
seco
seco
seco
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10.6 – MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE DE VERTEBRADOS DA
BACIA DO PIPIRIPAU
Introdução
Espécies hábitat-especialistas são exigentes em relação à oferta e qualidade dos
recursos naturais e são as mais afetadas pela alteração do ambiente, que pode
causar desde uma redução populacional ou até extinção local.
Essas espécies possuem um vínculo muito estreito com seu meio, sendo seu ciclo de
vida, alimentação e/ou reprodução dependentes dos fatores bióticos e abióticos de
seu hábitat. Por estas razões as espécies hábitat-especialistas são comumente
utilizadas como indicadores de qualidade de ambiente e o monitoramento dessas
espécies pode prover um mapa da situação ambiental, indicando graus de
degradação de uma região.
Entre os animais, a expansão da distribuição de espécies hábitat-generalistas no
território acompanham a diminuição da riqueza dos especialistas de hábitat. No caso
de espécies exóticas (em um conceito amplo, oriundas de outras regiões), a
expansão no território sugere incremento da atividade antrópica transformadora da
paisagem. O acompanhamento das mudanças de composição das comunidades
animais, incluindo registros de posição na cadeia trófica, permite apontar alterações
ambientais profundas, nem sempre visíveis nos satélites (floresta vazia, Redford,
1997).
Contudo, o monitoramento, especialmente para a anfibiofauna, é uma importante
ferramenta para o estudo do declínio nas populações, que têm sido registrado em
todo o planeta. Este declínio tem sido considerado como uma resposta ao aumento
da degradação ambiental em todo o mundo, tornando-se parte da chamada “crise
geral da biodiversidade”. As possíveis razões para o declínio das populações de
anfíbios são: a contaminação das águas por pesticidas e metais pesados, a
introdução de espécies exóticas, as mudanças climáticas globais, a diminuição da
camada de ozônio e a fragmentação e destruição de hábitats. A ausência ou a
modificação de sítios reprodutivos e/ou de abrigos afetam diretamente sua densidade.
Em relação as espécies ameaçadas de extinção, já mencionadas em relatório
anterior, se faz necessário o monitoramento das populações locais, observando
principalmente a diminuição ou recuperação das populações, bem como a capacidade
suporte da região. A degradação de abrigos, áreas de vida e lugares de nidificação,
contribuem para a queda da densidade populacional. Não se pode ignorar, todavia, a
contribuição da caça. Muitos dos vertebrados silvestres registrados são utilizados na
alimentação.
O potencial de colonização pode ser medido pela capacidade de algumas espécies de
ocupar sítios. A presença de hábitats que podem ser caracterizados como fonte de
dispersores, a distância entre as fontes de dispersores e os sítios passíveis de serem
ocupados, a composição da comunidade biótica e a dimensão da degradação do sítio
a ser colonizado são alguns dos fatores importantes para limitar o processo. Se a
degeneração do hábitat foi grande, o sucesso da colonização depende do tamanho e
da distância da fonte colonizadora. Considerando a proximidade da E.E. Águas
Emendadas em relação à bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau, hábitats degradados
poderão ser reconstituídos com a chegada de sementes através de corredores de
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dispersão, faixas de terra onde as condições de ocupação de solo permitem a
passagem de animais silvestres. Esse processo pode ser avaliado através do
monitoramento de longo prazo das regiões afetadas.
Objetivos
∗

Levantamento e monitoramento de espécies ocorrentes nos sítios de amostragem
durante as estações chuvosa e seca.

∗

Identificação de outras espécies indicadoras, exóticas, hábitat-especialistas,
endêmicas do cerrado, raras e ameaçadas de extinção registradas na bacia
hidrográfica.

∗

Identificação dos graus de degradação ambiental relativos à bacia hidrográfica do
ribeirão Pipiripau, em função dos resultados alcançados pelo monitoramento de
espécies hábitat-especialistas.

Metodologia
As coletas de dados serão realizadas no período de duas semanas a cada mês,
durante dois anos, englobando estações seca e chuvosa. O monitoramento seguirá a
metodologia indicada para cada grupo animal e deverá ser executado por
especialistas da área. Os protocolos de campo e a análise deverão seguir a
metodologia usada no projeto “Monitoramento da Fauna de Vertebrados Terrestres
da Área de Influência do AHE Corumbá”, que já está em andamento no município de
Caldas Novas, Goiás, sob patrocínio de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e está
disponível na Divisão de Meio Ambiente Natural daquela empresa.
Relativamente ao grupo da avifauna, a metodologia pode ser melhor detalhada
conforme a seguir:
∗

Para o registro das espécies de aves, será empregado o método de observação
direta no sítio, do amanhecer ao anoitecer. Dentro desse período, serão anotadas
todas as espécies identificadas por visualização, sinais ou por zoofonia (canto ou
pio). Registros feitos em trilhas e estradas fora dos sítios, serão computados
separadamente, mas serão incluídos no corpo de dados, para análise final. Os
registros sonoros irão compor um banco de dados sonoros (fitas).

∗

Os estudos de avifauna procurarão determinar a composição das principais
comunidades da ornitofauna na bacia, em sítios permanentes para monitoramento
contínuo. Serão medidas as presenças e abundâncias relativas de espécies, por
meio de censos. Os registros, feito por “censo por ponto”, usa registros visuais e
de vocalizações das aves, permitindo obter medidas de composição da
comunidade e densidade de espécies (Hutto et al., 1986). Cada ponto, ou sítio,
será amostrado por 15 min nas primeiras horas do dia, com freqüência semanal ou
mensal. Esta metodologia permite obter amostras de áreas bastante extensas, na
ordem de centenas de pontos.

∗

Os dados serão analisados por Análise de Componentes Principais, Análise de
Agrupamentos, e correlacionados com dados ambientais por sobreposição de
mapas em Sistemas de Informação Geográfica (Eastman, 1992).

Relativamente ao grupo da mastofauna, a metodologia abrange pequenos mamíferos
e mamíferos de médio e maior portes e pode ser melhor detalhada conforme a seguir:
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∗

Pequenos Mamíferos
os padrões de ocorrência e abundância das espécies de
pequenos mamíferos serão estudados a partir de um programa de captura,
marcação e recaptura destes animais, com armadilhas do tipo Sherman. Estas
armadilhas serão dispostas em linhas de captura de tamanho variável nos
diferentes tipos de hábitat existentes na área de estudo. Será assegurado um
esforço de captura, bem como as replicações que possam garantir a confiabilidade
dos resultados, e a consistência das análises comparativas dentro e entre hábitats
e ao longo do tempo. Todos os animais capturados serão marcados, pelos
métodos usuais, medidos, pesados, sexados, tendo registrada sua classe etária e
condição reprodutiva e identificação ao nível específico, sendo então soltos no
local de captura.

∗

Mamíferos de Médio e Maior Porte
Para o estudo dos mamíferos de maior
porte, serão feitos censos e a localização de rastros, fezes e sinais de sua
ocorrência nos mesmos sítios usados para monitoramento da avifauna. Serão
recolhidas e analisadas as fezes para o estudo de dietas.

Adicionalmente a esses levantamentos, seria importante incluir projetos paralelos de
monitoramento da saúde animal, usando técnicas de identificação e
acompanhamento de zoonoses, que podem ser tentadas com recolhimento de
sangue, urina, fezes e pequenos pedaços de pele. As condições das populações de
morcegos também deverão ser monitoradas, com coletas de dados utilizando redes
ornitológicas, dispostas em corredores naturais.
Relativamente ao grupo da herpetofauna, a metodologia pode ser melhor detalhada
conforme a seguir:
∗

As condições de vida das espécies de lagartos e anuros, os melhores grupos para
monitoramento, serão acompanhadas através de registros nos mesmos sítios de
amostragem de avifauna e mastofauna. Os registros serão tomados fazendo-se
procura extensiva de espécimes, sob rochas, troncos, em fendas, nas copas das
árvores e no tapete de vegetação herbácea. As condições de saúde dos
espécimes podem ser avaliadas através de medidas e pesagem. Para os anfíbios
adultos, os registros serão tomados à noite e por zoofonia. Girinos serão
procurados em poças e nos cursos d’água. Os espécimes mortos por algum
acidente ou de interesse especial serão tombados na coleção herpetológica da
UnB, procurando-se sempre a coerência ética para a coleta.

∗

A informação básica a ser obtida é riqueza e abundância relativa de espécies. O
esforço de coleta de dados será maior para lagartos. Biometria e outras
informações sobre uso de espaço, dieta e condição reprodutiva, serão obtidas de
animais capturados e removidos dos sítios.

∗

Esses inventários se estenderão durante as campanhas e as densidades relativas
das populações serão estimadas, usando duas metodologias de coleta: capturas
em alçapões e capturas através de procura intensiva.

∗

A captura em alçapões será feita instalando-se latas de 20 l no solo. Em cada
sítio, 3 linhas de 5 alçapões serão montadas, distantes, no mínimo, 10 m uma da
outra. As latas serão abertas durante as campanhas e permanecerão fechadas
entre os períodos de trabalho de campo. Estima-se a instalação de, no mínimo, 40
sítios de captura em alçapões. No total, serão instalados 600 alçapões.

∗

A abertura dos alçapões será feita em dois dias de trabalho e o fechamento, no
final da campanha. Durante esse período, o pesquisador procurará intensivamente
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os lagartos e anuros na área dos sítios, sob troncos, na serapilheira, sob rochas,
nas árvores e em cupinzeiros.
∗

Os lagartos e anuros serão capturados, identificados, sexados, medidos e
marcados, seguindo o procedimento de praxe (Araújo, 1991). Indivíduos de
relevante interesse acadêmico serão coletados, sendo, então, etiquetados e
depositados na coleção herpetológica da UnB. Informações adicionais sobre dieta,
estágio reprodutivo e condições gerais de saúde poderão ser obtidas, assim como
os seus hábitats.

∗

O hábitat estrutural será determinado com medidas da vegetação (contagens de
morfo-espécies de plantas) e registros da presença de componentes especiais do
hábitat (cupinzeiros, madeira em decomposição, serapilheira etc.), em quadrados
de 10 m de lado, situados dentro dos sítios de amostragem.

∗

Será montada uma matriz de variáveis de hábitat estrutural por ponto. Como os
répteis são capturados nos pontos, o hábitat das espécies pode ser considerado
como a totalidade de características estruturais dos pontos onde os indivíduos
daquelas espécies foram capturados. Assim, os nichos espaciais poderão ser
medidos e comparados.

∗

A similaridade entre as comunidades de lagartos e anuros com outras
comunidades já estudadas, seguindo a mesma metodologia, poderá ser calculada
e os efeitos poderão ser evidenciados através de mudanças qualitativas da
composição dessas comunidades. Espécies mais sensíveis à fragmentação de
hábitats, e também aquelas com maior capacidade de colonização, poderão ser
apontadas para a montagem de estratégias de conservação de suas populações.
Será dada atenção especial às imigrações e extinções locais observadas durante
o período de trabalho.

Instituições capazes de executar o projeto
Universidade de Brasília – UnB
EMBRAPA/DF
SEMARH (Fundação Zoobotânica, Zoológico, Controle de ZOONOSES/DF, etc)
Para a mastofauna, é importante incluir projetos paralelos de
acompanhamento da saúde animal. É possível concorrer por recursos junto à
FAPDF. É preciso, inicialmente, formar um grupo de pesquisadores
interessados, dentro da UnB, Controle de Zoonoses/GDF ou da EMBRAPA/DF
e aproximá-los do grupo de Monitoramento da Fauna.
Cronograma Anual
Registro de dados: mensal, por duas semanas, a partir do início do projeto.
Relatórios de Acompanhamento: mensais, após análise de resultados mensais.
Relatórios Anuais de Monitoramento: a ser entregue até Dezembro de cada ano.
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Legenda
Zona de Uso Especial I (ZUE- I)
Engloba a Área de Proteção de Mananciais do Decreto Distrital n.º 18.585/97, que regulamentou o artigo 30 da Lei Complementar n.º 17/97 (PDOT). Ela visa a conservação, recuperação e manejo da região à montante da barragem do ribeirão
Pipiripau.
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Compreende as Áreas de Preservação Permanentes (APP) estabelecidas em lei. Sua função principal é a preservação dos
recursos naturais e a manutenção da integridade dos ecossistemas existentes nela. A preservação e/ou recuperação da região é obrigatória para fins de proteção dos recursos ambientais e hídricos.
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Zona de Uso Rural Controlado II (ZURC - II)
Predomina a agricultura extensiva em áreas planas, com estabilidade moderada até vulnerável em termos ambientais. É
preciso monitorar, fiscalizar e controlar o uso excessivo de
agrotóxicos nas culturas e também dos recursos hídricos na
irrigação.
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Predomina a produção de hortifrutigranjeiros em áreas moderadamente estáveis. Devido ao uso abusivo de agrotóxios nas
lavouras, torna-se obrigatório o monitoramento, fiscalização e
controle permanentes das atividades potencialmente poluidoras dos mananciais hídricos.
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Predomínio de áreas vulneráveis cujo uso atual é a agricultura
e a ocupação urbana nas partes sul e sudoeste da bacia, principalmente em condomínios próximos a Planaltina. O licenciamento e o monitoramento ambiental são imprescindíveis devido ao alto grau de vulnerabilidade do meio ambiente. O poder
público precisa tomar medidas severas de controle e fornecimento de serviços básicos à população.
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sendo necessária a fiscalização intensiva dos órgãos públicos
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