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1. INTRODUÇÃO 

A água, um recurso insubstituível em diversas atividades humanas, passou a ser uma 

preocupação crescente não apenas no que se refere à quantidade disponível, mas, principalmente em 

relação à sua qualidade. O crescimento urbano desordenado próximo às águas superficiais, na forma 

de invasões, loteamentos, é motivo de alerta para a necessidade de planejamento urbano e políticas 

públicas que visem à melhoria da qualidade ambiental. Objetivando contribuir para este desafio, o 

presente estudo destina-se a avaliar a gestão da qualidade da água, utilizando a evolução do uso e 

ocupação do solo, contrapondo com as séries temporais de Índices de Qualidade de Água IQA, da 

micro bacia hidrográfica do Córrego Ponte de Terra em Brasília Distrito Federal em função de sua 

relevância para abastecimento humano. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Delimitou-se a micro bacia hidrográfica do córrego Ponte de Terra com base nas cartas 

planialtimétricas elaboradas pelo IBGE, nas escala 1:25.000, ano 1983, assim como suas 

características física, econômica e social. Já os mapas de evolução do uso e ocupação do solo foram 

elaborados a partir de imagens de satélite, do mapeador temático Landsat TM (Thematic Mapper) 5, 

órbita 221, INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) e de fotos aéreas, CODEPLAN, cedidas pela 

Gerência de Proteção de Mananciais – CAESB, com informações sobre à hidrografia e os tipos de 

uso do solo, por meio do software Envi 4.3, pontos de observação de campo e de interpretação dos 

valores de IQA -parâmetros monitorados cor, turbidez, amônia, ferro total, cloreto, demanda 
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química de oxigênio (DQO), potencial hidrogeniônico (pH) e coliformes totais - entre 1997 e 2008. 

Definiu-se as classes de uso do solo: Cerrado, Cultura/pastagem, Mata ciliar, Ocupação Urbana e 

Área Degradada/solo exposto, e traçou-se os polígonos para cálculo das áreas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O uso e ocupação do solo na área de estudo, referente aos anos 1997, 2000 e- 2008 e 

apresentado na Figura 1, permite evidenciar as mudanças ocorridas no espaço da micro bacia 

hidrográfica Córrego Ponte de Terra. Além da expressiva redução nas áreas naturais, chama a 

atenção à expansão da área urbana da cidade do Gama, que se estende para a área em estudo. 

A quantificação de cada classe de uso do solo, a partir dos mapas, possibilitou a construção 

da Tabela 1, onde em 1997 a área coberta por cerrado predominava e correspondia a 42,5% da área 

de estudo. Em 2000 este valor apresentou-se na marca dos 37,3%. Para o período mais recente, ano 

de 2008, o valor foi mais baixo do que nos anos anteriores, 30,6%. A classe cultura/pastagem 

apresentou um pequeno crescimento de 1997 (41%) para 2000 (42,4%) e diminuiu 

consideravelmente em 2008, para um percentual em torno de 31,6%. Já o percentual relativo à mata 

ciliar se apresenta em níveis equilibrados para os três períodos: 3,4% em 1997; 3,6% em 2000 e 

3,6% em 2008. Porém, ainda que sem grandes alterações, vale ressaltar a importância da mata ciliar 

por manter a boa qualidade da água, além de reduzir a erosão das margens e, conseqüentemente, o 

assoreamento dos rios. Foi possível constatar, entre 1997 e 2000, uma pequena elevação percentual 

com relação à ocupação urbana de 1,3% para 2,5 %, e em 2008 este percentual atingiu a marca de 

22%. A classe de uso da terra classificada como área degradada/solo exposto apresentou, entre o 

1997 e 2000, um aumento percentual de 11,8% para 14,1%, e em 2008, este valor diminuiu para 

12,2%. Significa que o solo se apresenta descoberto e menos protegido contra a ação erosiva das 

chuvas e dos ventos.  

A qualidade da água não se refere ao grau de pureza absoluto, mas ao padrão tão próximo 

quanto ao natural, ou seja, como se encontra nos rios e nascentes, anteriormente a antropização 

(PORTO et. al 1991). Essa qualidade observada por meio do IQA, não apresentou em níveis de 

qualidade extremos (muito ruim ou excelente) e sim nas faixas de qualidade boa, ou muito boa. 
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Figura 1 - Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia Ponte de Terra nos anos 1997, 2000 e 2008  

Tabela 1: Uso do solo nos anos de 1997, 2000 e 2008 

Anos 1997 2000 2008 

Classe Área (ha) % (*) Área (ha) % (*) Área (ha) % (*) 

Cerrado 771,1 42,5 682,9 37,3 553,4 30,6 

Cultura/ pastagem 744,7 41 776,1 42,4 571,9 31,6 

Mata ciliar 62,3 3,4 65,5 3,6 65,6 3,6 

Ocupação urbana 22,9 1,3 46,6 2,5 398,6 22 

Área degradada/solo exposto 213,8 11,8 258,2 14,1 224,4 12,2 

Total 1814,8 100 1829,3 100 1813,9 100 

(*) % sobre total da bacia 

Os dados evidenciam que a condição de qualidade “Muito boa” ocorreu com maior 

freqüência na captação Ponte de Terra (ponto 3) (58%), seguida pelas captações Ponte de Terra 
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(ponto 2) (55%) e Ponte de Terra (ponto 1) (24%). Com o objetivo de comparar esses resultados, 

foram comparados os dados do ponto 1 para os anos 1997, 2000 e 2008 e o mesmo procedimento 

para os pontos 2 e 3. O valor da estatística Kruskal-Wallis foi de H= 2.7569 para todos os pontos, e 

indica que o índice não foi sensível o suficiente para apontar algumas modificações na qualidade da 

água. Assim, sugere-se que a mata ciliar tenha servido de tampão para a proteção do rio, como 

também considerado por Gregory et al. (1991) e Lowrance et al. (1984), onde demonstram que a 

mata ciliar desempenha uma função necessária na regulação das interações entre os ecossistemas 

terrestre e aquático, o que torna-se evidente a importância da conservação do ecossistema ripário, 

em destaque dentre a mata ciliar (LIMA e ZAKIA, 2000).  

4. CONCLUSÃO 

O principal objetivo da gestão dos recursos hídricos na micro bacia Córrego Ponte de Terra 

deve ser na concentração de esforços para conservação da biodiversidade, visto os prejuízos 

causados pelas ocupações irregulares nas áreas de mananciais. 

Sabe-se que o acelerado crescimento populacional aliado ao uso e ocupação das áreas 

urbana e rural impacta o meio ambiente, e de modo mais acentuado os recursos hídricos. Os valores 

de IQA, assim como os dados georreferenciados de uso e ocupação da bacia por classes de uso 

mostraram que, apesar do adensamento, a qualidade da água do Ponte de Terra ficou preservado 

reafirmando que a mata ciliar tem função de preservação dos recursos hídricos. 
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