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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILIC
COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE, MINERAÇÃO E OBRAS CIVÍS - CGTMO

COORDENAÇÃO DE MINERAÇÃO EOBRAS CIVlS -COMOC

Parecer Técnico n° 74 / 2007 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Brasília, 10 de dezembro de 2007.

Dos Técnicos:

Ao:

Assunto:

Processo:

Anival Antônio Leite

Isabela Schmitt Berkenbrock

Francisco Mundim Guimarães Neto

José Ricardo Pinto Braga
Thiago Ribeiro Paula Muniz

Coordenadora de Mineração e Obras Civis
Agostinha Pereira dos Santos

"Check list" EA SAA Águas Lindas/GO

02001.006646/2006-10

- Geólogo
- Analista Ambiental

- Analista Ambiental

- Analista Ambiental

- Analista Ambiental

O presente parecer tem por objetivo avaliar o documento "Estudo ambiental para a
implantação do sistema de abastecimento de água de Águas Lindas de Goiás-GO"
perante o Termo de Referência (TR) enviado em 12.09.2006 e avaliar também a
contemplação dos itens elencados como faltantes no ofício n° 30/2006 -
CGTMO/DILIC/IBAMA de devolução da primeiraversão do Estudo Ambiental.

A versão atual do Estudo Ambiental foi protocolada em 18.07.2007 na
Superintendência do Ibama no Distrito Federal e enviada à DILIC/Ibama em 11.10.2007
(Protocolo 13.039).

Este parecer objetiva verificar a apresentação dos itens previstos no Termo de
Referência, sem análise do mérito técnico estudo.
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II. VERIFICAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS PELO EMPREENDEDOR
EM RELAÇÃO AOTERMO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADO.

ITEM DO TR

1. INTRODUÇÃO

l DADOS DO E DA EQUIPE

2.1. Dados do empreendedor

2.2. Dados da Empresa de Consultoria

2.3. Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar

2.3.1. Equipe técnica que elaborou a documentação solicitada, com
respectivos registros profissionais e registros no Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Ibama;

2.3.2.

2.3.3.

Número do registro nos respectivos Conselhos de Classe;

Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica emitidas;
2.3.4. Endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico

de todos osmembros da equipe;

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTC

.1. Alternativas Tecnológicas e Locacionais

4.2. Dados do Empreendimento

4.2.1.1. Área do projeto;

4.2.1.2. Objetivos do empreendimento;

4.2.1.3. Justificativas do empreendimento (tecnológica, econômica,
sócio-ambiental);

4.2.1.4. Histórico do empreendimento;

4.2.1.5. Infra-estrutura básica existente e programada;

4.2.1.6. Aspectos legais do empreendimento;

4.2.1.7. Planos e projetos co-localizados;
Estudos básicos:

4.2.1.7.1. Levantamento topográfico;

4.2.1.7.2. Estudos geotécnicos;

4.2.1. Cronograma de implantação do empreendimento;

APRESENTAÇÃO

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Não Apresentado.
Incompleto.

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado
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ÍEM METODOLÓGICA

5.1. Definição de Termos Técnicos utilizados nos estudos

5.2. Apresentação dos Estudos

5.3. Áreas de Influência do Empreendimento

5.4. Diagnóstico Ambiental

5.4.1. O diagnóstico ambiental deverá ser elaborado através de
levantamentos primários e secundários para os diferentes meios (físico,
biótico e sócio-econômico).

5.4.2. Deverá ser realizada a análise integrada, multi e
interdisciplinar, indicando áreas de menor ou maior vulnerabilidade
ambiental.

5.5. Prognóstico Ambiental

5.6. Medidas Mitigadoras

Meio Físico

6.1.1.1. Clima: caracterização climática da região por meio de
levantamento e análise de dados, com utilização de séries históricas
representativas disponíveis, relativos a pluviometria, temperatura e
umidade do ar, ventos (direção e velocidade), nebulosidade, evaporação
e evapotranspiração. Deverá ser incluída, análise de eventos extremos
como secas, chuvas torrenciais, enchentes e outros.

i. 1.1. 2 . Geologia e Geotecnia: descriçãoda geologiaregional e local
quanto aos aspectos estruturais e litológicos, apresentando mapeamento
em escalas compatíveis; informações geológicas e geotécnicas do solo e
subsolo na área atingida pelo projeto (com caracterização dos problemas
a serem enfrentados em função das diversas atividades previstas).

6.1.1.3. Geomorfologia: caracterização da geomorfologia regional e
local, levando em consideração elementos tais como a
compartimentação da topografia geral e formas de relevo, apresentando
mapa planialtimétrico das áreas estudadas; caracterização da dinâmica
do relevo (presença ou propensão à erosão e assoreamento, áreas sujeitas
a inundações, escorregamentos de encostas e taludes, etc).

6.1.1.4. Solos: Diagnóstico sobre a estabilidade relativa das
condições naturais dos solos (erodibilidade, suscetibilidade de alterações
físico-químicas, etc).

6.1.1.5. Recursos Hídricos:

6.1.1.5.1. Subterrâneos: caracterização dos aqüíferos da área de
influência, com base em dados disponíveis, relativos a localização e
direções preferenciais de fluxo, natureza, litologia, qualidade da água,

n» j£S

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Incompleto.
Dados da ictiofauna

foram somente

secundários.

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado
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usos, vulnerabilidade e outros aspectos.

6.1.1.5.1.1. Levantamento e classificação dos poços artesianos,
semi-artesianos e rasos. Caracterizar a qualidade de suas águas.

6.1.1.5.2. Superficiais, contemplando:

6.1.1.5.2.1. Caracterização geral das bacias hidrográficas da área de
influência e determinação do enquadramento dos principais corpos
d'água da área de inserção do empreendimento, - vide resolução
CONAMA 357/05.

6.1.1.5.2.2. Aspectos quantitativos, relativos à caracterização de
vazões médias, máximas e mínimas dos rios na área de influência do
empreendimento, a partirde séries históricas preexistentes.

6.1.1.5.2.3. Aspectos qualitativos, relativos à caracterização das águas
dos recursos hídricos diretamente afetados pela operação do projeto
a partir de duas campanhas de coleta de amostras nos rios (período
de seca e de cheias), à montante e à jusante da área de influência do
empreendimento e das estações de captação e drenagem, quando
houver.

6.1.1.5.2.4. Uso atual das águas superficiais na área de influência do
empreendimento, com a apresentação dos eventuais conflitos de uso
da água ocorrentes na região, com relação à demanda atual e à
demanda futura.

6.1.1.5.2.5. Avaliar o atual grau de comprometimento das águas
superficiais e subterrâneas, identificando as principais fontes de
contaminação e/ou degradação.

6.1.1.5.2.6. Avaliar a situação das áreas de nascentes e dos corpos
hídricos na área de influência direta do empreendimento,
identificando a presença de degradação e suas causas.

6.1.1.5.2.7. Diagnosticar a situação do esgotamento sanitário na área
da APA, identificando os principais pontos de despejo dos rejeitos.

1.2. Meio Biótico

6.2.1. Deverá ser apresentado mapa, em escala adequada à
interpretação e checagem em campo dos dados, identificando as áreas de
amostragem da flora e da fauna terrestre e aquática realizadas para os
estudos.

6.2.2. Apresentar descrição dos procedimentos metodológicos
utilizados no trabalho de campo para levantamento da fauna e da flora,
assegurando um número de campanhas suficiente para a caracterização
dos ambientes e grupos faunísticos e a cobertura de pelo menos um ciclo
hidrológico. Dados secundários poderão ser utilizados para a
complementação do diagnóstico.

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Incompleto.
- Não foram

apresentadas as causas
de degradação das
nascentes.

Apresentado

Apresentado

Incompleto.
- Não foi apresentado o
esforço amostrai, nem a
periodicidade das
coletas.

6.2.3. O diagnóstico do meio biótico deverá contemplar pelo menos os seguintes itens:

6.2.3.1. Fauna: Caracterização da fauna associada às diferentes
formações vegetais presentes, abrangendo mamíferos, aves, répteis,
anfíbios e invertebrados, considerando sua importância ecológica;
identificação e caracterização de sítios de alimentação e reprodução;
considerações sobre atividades humanas relacionadas à fauna;

Apresentado
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identificação de espécies raras,endêmicase/ou ameaçadas de extinção.

6.2.3.2. Flora: Identificação das fitofisionomias da área de
influência, caracterizando-as quanto à composição florística -
destacando as espécies mais importantes, segundo parâmetros de
freqüência, densidade, dominância, diversidade, etc - estrutura, suporte
à fauna, grau de conservação e sua representação espacial. Se a área
apresentar a cobertura vegetal predominantemente em forma de
fragmentos remanescentes, informar também sobre o grau de
fragmentação, densidade, tamanho e potencial de formação de
corredores.

6.2.3.3. Identificação das espécies da flora de maior relevância
ecológica, como as raras, as ameaçadas de extinção, as endêmicas e as
de valor científico e econômico, relacionando sua ocorrência com as
áreas a serem suprimidas e alteradas.

6.3.

6.2.3.4. Ambientes Aquáticos: Identificação da ictiofauna presente,
indicando as espécies de interesse ecológico e econômico, os sítios de
alimentação e reprodução e considerações sobre a pesca na região.
Determinar o estágio de eutrofização dos ecossistemas aquáticos e
realizar análise da fauna bentônica. Os ecossistemas de transição como
brejos e várzeas, caso existentes, tambémdeverão ser caracterizados.

Meio Socioeconômico

6.3.1. A abordagem metodológica do meio sócio-econômico deverá
considerar o histórico das relações entre o homem e a natureza na região
de influência, analisando de forma dinâmica, as interações entre os
diversos grupos sócio-culturais ao longo do tempo. Os direitos inerentes
às comunidades locais deverão ser adequadamente resguardados.

6.3.2. Aspectos Demográficos:

6.3.2.1. Descrição do processo histórico de ocupação da região, e a
dinâmica populacional. Focando principalmente na descrição dos
eventos recentes, razões e teorias que explicariam o processo e que
motivaram a proposição do empreendimento.

6.3.2.2. Caracterização quantitativa e qualitativa da população urbana,
rural e total, com o cadastramento dos habitantes (e propriedades) que se
encontram locados na área pertencente à APA do Descoberto e ao
Parque Estadual do Descoberto.

6.3.2.3. Distribuição espacialda populaçãoe dos equipamentos urbanos.

6.3.2.4. Níveis de uso do solo e tipologias de urbanização predominantes.

6.3.2.5. Taxas de crescimento ou decréscimo populacional, identificando
as causas que geraram das modificações de densidade.

6.3.2.6. Fluxos migratórios (intensidade, origem regional e causas).

6.3.3. Aspectos Socioeconômicos:

6.3.3.1. Identificação e análise das atividades econômicas preponderantes,
contextualizadas perante a auto-suficiência e a dependência de centros
polarizadores.

6.3.3.2. Centros polarizadores em nível regional.

Fls

Proc.

ftubr.
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Incompleto.
- Não foram

apresentados parâmetros
de freqüência, densidade,
dominância, diversidade,

estrutura.

Apresentado

A CAESB continua sem

atender esse item,

apresentando resultados
apenas de dados
secundários e não

apresentando
levantamento da fauna

bentônica.

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado
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6.3.3.3. Atividades econômicas urbanas e rurais.

6.3.3.4. Mercado de trabalho e mercado para escoamento da produção.

6.3.3.5. Estrutura ocupacional por setor econômico.

6.3.3.6. Distribuição da renda e sua evolução histórica.

6.3.3.7. Contextualização do empreendimento perante a rede urbana
regional.

6.3.3.8. Descrição da infra-estrutura regional e urbana existente nos
municípios da área de influência.

6.3.3.9. Descrição da gerência e capacidade assimiladora das finanças
públicas dos municípios da área diretamente afetada.

6.3.3.10. Tecer comentários acerca da necessidade de levantamento do
Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural, que se cabível, deverá
ser acompanhado pelo IPHAN. Os profissionais responsáveis pelos
estudos deverão possuir credenciamento junto àqueles órgãos para
realizar a atividade.

6. 3. 3.11. Na descrição do Patrimônio Histórico e Arqueológico incluir a
identificação dos vestígios e marcas da ocupação humana ao longo do
tempo, de forma a permitir a elaboração de programa de salvamento
arqueológico, se a qualidade dos sítios assim exigir.

6. 3 . 3 .12 . Aspectos sócio-culturais, contemplando análise global da
qualidade de vida das populações dos municípios da área de influência
(educação, saúde, habitação, saneamento básico, opções de turismo e
lazer e diagnóstico do potencial turístico).

6.3.3.13. Eventuais conflitos de posse da terra.

6.3.3.14. Estruturas de apoio às atividades produtivas relacionadas à
agricultura.

6.3.3.15. Organização social, relações sociais e associativistas
fundamentadas na vizinhança, nos aspectos místicos, nas associações em
torno de objetivos de trabalho, de objetivos políticos, de conservaçãodo
meio ambiente, de diversão e outros, com ênfase ao associativismo,
cooperativismo e trabalho familiar no setor agrícola.

6.3.3.16. Organização familiar (perfil da família e ocupação por faixa etária
e por sexo).

6.3.3.17. Caracterização e diagnóstico da situação de domicílio e condições
de moradia da população rural.

6.3.3.li

6.3.3.20.

Segregações étnicas, religiosas, econômicas e espaeiais.
6.3.3.19. Processos de transmissão do conhecimento, formais e

informais.

Expressões culturais ligadas à construção familiar.
6.3.3.21. Atividades de apoio à agricultura, artesanato, culinária, artes,

costumes, tradições, crenças, religião e festejos locais.
6.3.3.22. Identificação e indicação em mapas, das áreas de relevante

interesse paisagístico, cultural e histórico, listando as que não sejam
compatíveis com a escala do mapa, mencionando denominação,
localização e situação legal.

6.3.4. Unidades de Conservação, Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal:

6.3.5. Análise da Vulnerabilidade Ambiental

3-

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado
Apresentado

Apresentado
Apresentado

Apresentado

Apresentado
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6.4. Deverá ser feita a análise integrada dos meios diagnosticados,
identificando e classificando sub-áreas da AID, de acordo com suas
vulnerabilidades ambientais.

6.5. Apresentar mapa georreferenciado contemplando a delimitação das
sub-áreas.

7. PROGNÓSTICO AMBD2NTAL

7.1. O prognóstico ambiental deverá considerar as alternativas de
manutenção e de desativação do empreendimento, e ser constituído por
um conjunto de cenários futuros, contemplando inclusive o cenário da
não implementação do mesmo.

7.2. Alternativas Tecnológicas e Locacionais (Res. CONAMA
01/86, ART 6o, INC. II)

?. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

9. MEDIDAS MITIGADORAS E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

10. PROGRAMAS AMBIENTAIS

11. ANÁLISE INTEGRADA

11.1. Conclusões e considerações a partir dos dados levantados,
contextualizando o empreendimento a partir de suas alternativas
tecnológicas e locacionais, relacionando os diagnósticos e prognósticos
efetuados com os programas de mitigação propostos.

12. REFERÊNCIA BD3LIOGRÁFICA

12.1. Deverá constar a bibliografia consultada para a realização dos
estudos, especificada por área de abrangência do conhecimento, de
acordo com as normas da ABNT.

Ri 4t>
Proc. Qo^^IqL
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Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado

Apresentado
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III. ITENS SOLICITADOS através do OFÍCIO 30/2006 CGTMO/DILIC/IBAMA

ITEM SOLICITADO MOTrVO ATENDIMENTO

- Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar

Equipe técnica que elaborou a documentação solicitada, com
respectivos registros profissionais e registros no Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental do Ibama;

O CTF de Débora

Silva de Britto está

incorreto.

Apresentado

- Dados do Empreendimento

• Infra-estrutura básica existente e programada;
Apresentado

• Levantamento topográfico;
Apresentado

• Estudos geotécnicos;
Apresentado

• Cronograma de implantação do empreendimento;
Apresentado

- Meio Físico
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• Levantamento e classificação dos poços artesianos, semi-
artesianos e rasos. Caracterizar a qualidade de suas águas.

Foi apresentada
somente a

caracterização da
qualidade das
águas.

Apresentado

• Aspectos qualitativos, relativos à caracterização das
águas dos recursos hídricos diretamente afetados pela
operação do projeto a partir de duas campanhas de coleta
de amostras nos rios (período de seca e de cheias), à
montante e à jusante da área de influência do
empreendimento e das estações de captação e drenagem,
quando houver.

Foram apresentados
somente dados

referentes ao Lago,
não há qualquer
dado referente aos

tributários.

Apresentado

• Avaliar a situação das áreas de nascentes e dos corpos
hídricos na área de influência direta do empreendimento,
identificando a presença de degradação e suas causas.

Incompleto. Não
foram identificadas

as causas de

degradação.

- Meio Biótico

• Deverá ser apresentado mapa, em escala adequada à
interpretação e checagem em campo dos dados,
identificando as áreas de amostragem da flora e da fauna
terrestre e aquática realizadas para os estudos.

Apresentado

• 0 diagnóstico do meio biótico deverá contemplar pelo
menos os seguintes itens:

Fauna: Foram

apresentados
somente dados

secundários.

Flora: Não

foram apresentados
parâmetros de
freqüência,
densidade,
dominância,
diversidade,
estrutura.

Ambientes

Aquáticos:
Ictiofauna baseada

somente em dados

secundários. Fauna

bentônica não foi

analisada.

O levantamento com

dados primários da
ictiofauna e

organismos
bentõnicos serão

solicitados no

alteamento do

descoberto. Pedir

complementação dos
dados de flora.

- Meio Socioeconômico

• Contextualização do empreendimento perante a rede
urbana regional.

Apresentado
(Não analisado o
conteúdo)

- Análise da Vulnerabilidade Ambiental (envolvendo todos
os meios).

Apresentado
(Não analisado o
conteúdo)

Diante do descrito neste parecer, concluímos que o Estudo Ambiental apresentado
respeitao Termo de Referência e deve ser aceito para análise de mérito.
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4. RECOMENDAÇÕES

O empreendedor deverá ser oficiado para que disponibilize cópias do Estudo
Ambiental aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente do Distrito Federal e de Goiás, às
Superintendências do IBAMA no Estado de Goiás e Distrito Federal e à chefia da APA do
Rio Descoberto.

O empreendedor deverá ser informado paraapresentar os itens citados abaixo:

- Quanto às cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica: deverão ser
apresentadas no máximo quando do requerimento da Licençade Instalação.

- Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados no trabalho de campo para
o levantamento da fauna e flora: apresentar o esforço amostrai e a periodicidade das coletas,
em 30 dias, e disponibilizá-los aos OEMAs e Superintendências junto com o Estudo
Ambiental.

- Quanto ao levantamento da flora: apresentar os parâmetros de freqüência,
densidade, dominância, diversidade e estrutura, em 30 dias, e disponibilizá-lo aos OEMAs e
Superintendências junto com o Estudo Ambiental.

- Quanto à situação das áreas de nascentes e corpos hídricos: apresentar as causas
da degradação desses ambientes, em 30 dias, e disponibilizá-las aos OEMAs e
Superintendências junto com o Estudo Ambiental.

- Quanto ao diagnóstico dos ambientes aquáticos: o empreendedor (Of. OE
014/2007 TMA/DT/CAESB, protocolo 5.175 - DILIC/IBAMA) argumenta que a
apresentação dos dados primários não é pertinente dado o tempo que seria demandado, que o
empreendimento não teria impactos significantes na fauna aquática e que os estudos já estão
previstos no TR do Plano de Manejo da APA. Diante dos argumentos, a equipe concluiu que
tais estudos serão solicitados para o "Alteamento da Barragem do Descoberto" (processo n°.
02008.001241/2002-00), dando tempo hábil para a empresa para a execução do mesmo.

Àconsideraçã^superior.

Anival AiifêMo Lei
Geólogo

I^AB^ÍXS. BERKENBROCK
analista Ambiental

7)^ oX®^0^°

Agostinha Pereira dos Santr
Coordenadora de Mineração eObras C

C0MOC/CGTMO/DILIC/IBAMf

Francisco Mundin Guimarães Neto

Analista Ambiental

'^C

Thiago Ribeiro Paula Muniz

Analista Ambiental

TOÍ3RAGA

sta Ambiental





Fte ia
T.

Bi.hr <^

CONTRATO N°. 6738/2005

Assessoria Ambiental, Acompanhamento Técnico das Ações e Elaboração
de Documentos Técnicos Referentes aos Processos de Licenciamento

Ambiental e de Outorga dos Empreendimentos da CAESB

ESTUDO AMBIENTAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

VOLUME 1

Brasília, maio de 2007

Engenharia, Arauitetura e Meio Ambiente s.s. Ltda



i

«

í

i

1



•ICil

CONTRATO N°. 6738/2005

Assessoria Ambiental, Acompanhamento Técnico das Ações e Elaboração
de Documentos Técnicos Referentes aos Processos de Licenciamento

Ambiental e de Outorga dos Empreendimentos da CAESB

ESTUDO AMBIENTAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

Brasília, maio de 2007

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 1<jK^



I



SUMARIO

Fls m
Proc.

Rubr.

M4h 'oô
~r

•ICil

1. INTRODUÇÃO 13
2. DADOS DO EMPREENDEDOR EDA EQUIPE TÉCNICA 14
2.1. Dados do empreendedor 14
2.2.Dados da Empresa de Consultoria 14
2.3.Dados da Equipe Técnica Multidisciplinar 16
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 17
3.1. Alternativas Tecnológicas e Locacionais estudadas 17

3.1.1. Alternativa 1 - Utilização do sistema existente da CAESB que capta água
na represa do rio Descoberto 17
3.1.2. Alternativa 2 - Captação de água no rio Descoberto (Corpo da barragem
ou a jusante da mesma) 20
3.1.3. Alternativa 3- Captação de água no rio dos Macacos 21
3.1.4. Alternativa 4 - Captação de água no rio Areias 21
3.1.5. Alternativa 5 - Utilização de manancial subterrâneo por meio de poços
tubulares profundos 22
3.1.6. Alternativa 6 - Captação de água no rio Verde 23

3.2. Dados do Empreendimento 25
3.2.1. Descrição do empreendimento e da área do projeto 25
3.2.2. Objetivos e Justificativas do Empreendimento 29
3.2.3. Histórico do empreendimento 31
3.2.4. Infra-estrutura básica existente e programada 32
3.2.5. Aspectos legais do empreendimento 34
3.2.6. Planos e projetos co-localizados 46
3.2.7. Estudos básicos 47

3.2.8. Planejamento e Cronograma de Implantação do Empreendimento 48
Cronograma de implantação do empreendimento 49
3.2.8. Interferências com obras e serviços públicos 51

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 52
4.1. Definição das Áreas de Influência do Empreendimento 52
4.2. Meio Físico 53

4.2.1. Clima 53

4.2.2. Geologia 55
4.2.3. Geomorfologia 62
4.2.4. Pedologia e Aspectos Geotécnicos 64

--4.2.5. Recursos hídricos 70

4.3. Meio Biótico 105

4.3.1. Fauna 105

4.3.2. Flora 122

4.3.3. Ambientes Aquáticos 135
4.4. Meio Socioeconômico 140

4.4.1. Abordagem metodológica 140
4.4.2. Aspectos demográficos 146
4.4.3. Aspectos socioeconômicos 163
4.4.4. Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente 189
4.4.5. Análise da Vulnerabilidade Ambiental 193

5. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 205
5.1. Análise das Alternativas Tecnológicas e Locacionais 205

5.1.1. Área de Influência Direta (AID) 206

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindasde Goiás 2
^





Fls 2zr
Proc. CMí/Ob

ncn

5.1.2. Porção da AID que afeta Unidades de Conservação (UC) 206
5.1.3. Perda de água estimada no transporte da fonte de produção aos
reservatórios 206
5.1.4. Perda total estimada, incluindo a rede de distribuição 207
5.1.5. Gastos de energia elétrica 207
5.1.6. Interferências e sobreposições da AID com a duplicação da BR-070....207
5.1.7. Riscos de acidentes e interrupção no sistema de abastecimento 207
5.1.8. Prazo estimado para atingir o limite da capacidade da ETA 207

5.2. Cenário Atual 210
5.3. Cenário Sem a Implantação do Empreendimento 211
5.4. Cenário Futuro com o Empreendimento 212
6. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 215
6.1. Benefícios decorrentes de Sistemas de Abastecimento 215
6.2. Impactos nas Fases de Planejamento (Projeto) e Implantação (Obras) 216
6.3. Impactos na Fase de Operação e Manutenção 217
6.4. Interferência com a duplicação da BR-070 217
6.5. Interferência sobre serviços e infra-estrutura 218
6.6. Interferências em Unidades de Conservação 219
6.7. Interferências em Áreas de Preservação Permanente - APP 219
6.8. Alteração no Regime Hídrico e interferências com outros usos da água 220
6.9. Expectativas da população e ações de comunicação social 221
6.10. Áreas de patrimônio histórico, cultural ou arqueológico 221
6.11. Relação Impactos - Medidas - Programas: Elaboração das Matrizes de
Análise de Impactos 222
7. MEDIDAS MITIGADORAS 225

7.1. Termo de Cooperação Técnica para Fiscalização da APA Descoberto 228
8. PROGRAMAS AMBIENTAIS 231
8.1. Planejamento Ambiental de Obras 231

8.1.1. Introdução 231
8.1.2. Implantação e Gerenciamento das Obras 234
8.1.3. Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência na
Construção 236
8.1.4. Saúde e Segurança nas Obras 237
8.1.5. Gerenciamento e Disposição de Resíduos 238
8.1.6. Controle de Ruídos 240

8.1.7. Controle de emissão de material particulado 240
8.1.8. Pátio de Equipamentos 240
8.1.9. Intervenções com infra-estrutura de serviços 240
8.1.10. Controle de Trânsito 241

8.1.11. Estradas de Serviço 243
8.1.12. Obras e Atividades Construtivas Especiais 243
8.1.13. Obras comuns 244

8.2. Plano de Controle e Recuperação das Áreas de Empréstimo e Bota-Fora 250
8.2.1. Exploração de Jazidas 250
8.2.2. Recuperação das Áreas Exploradas 253
8.2.3. Bota-foras 255

8.3. Programa de Gestão e Monitoramento Ambiental 255
8.4. Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental 256

8.4.1. Comunicação Social 257
8.4.2. Educação Ambiental 260
8.4.3. Código de Conduta na Obra: Educação Ambiental dos trabalhadores ..264

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 3^



i

<

I



9. CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

•ICÍ1

.267

.269

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 4



1



•IC51

LISTA DE FIGURAS

Figura 3. 1. Localização das alternativas 24
Figura 3. 2. Mapa de Localização do Empreendimento 28
Figura 4. 1. Localização das Áreas de Influência 54
Figura 4. 2. Mapa Geológico 61
Figura 4. 3. Mapa Geomorfológico 67
Figura 4. 4. Mapa Pedológico 68
Figura 4.4.a. Pedologia da área urbana de Águas Lindas de Goiás 69
Figura 4. 5. Recursos Hídricos 79
Figura 4. 6. Localização dos tributários do Lago Descoberto 84
Figura 4. 7, Análise da Temperatura da Água 88
Figura 4. 8. Análise de pH 88
Figura 4. 9. Análise de Turbidez 89
Figura 4. 10. Análise da Cor 90
Figura 4. 11. Análise de Condutividade Elétrica 91
Figura 4. 12. Análise de Sólidos Dissolvidos Totais 91
Figura 4. 13. Análise de Cloreto 92
Figura 4. 14. Análise de Ferro Solúvel 92
Figura 4. 15. Análise de Oxigênio Dissolvido 93
Figura 4. 16. Análise de Nitrato 94
Figura 4. 17. Análise de Amônia 94
Figura 4. 18. Análise de Fósforo Total 95
Figura 4. 19. Análise de Fitoplâncton 96
Figura 4. 20. Análise de Zooplâncton 97
Figura 4. 21. Análise de Clorofila - a 97
Figura 4. 22. Análise de Coliformes Termotolerantes 98
Figura 4. 23. Variação da Transparência e turbidez da água na superfície 99
Figura 4. 24. Variação da turbidez e Sólidos em Suspensão na superfície 100
Figura 4. 25 . Pontos de amostragem de fauna e flora conservada 134
Figura 4. 26. Processo de ocupação da cidade 1995 a 2000 147
Figura 4. 27. Pirâmide etária de Águas Lindas de Goiás 149
Figura 4. 28. Unidades de pré-escola (rede privada) 151
Figura 4. 29. Escolas de ensino fundamental (estaduais e municipais) em 2000 ...152
Figura 4. 30. Escolas de ensino fundamental (rede privada) em 2000 152
Figura 4. 31. Escolas de ensino médio (rede pública) em 2000 153
Figura 4. 32. Unidades de saúde do município em 2000 154
Figura 4. 33. Unidades de segurança em 2000 155
Figura 4. 34. Gráfico que representa a situação de abastecimento de água 156
Figura 4. 35. Gráfico disposição do lixo emÁguas Lindas de Goiás 157
Figura 4. 36. Loteamentos de Águas Lindas com destaque para o Centro Urbano 161
Figura 4. 37. Gráfico com linha de crescimento populacional de Águas Lindas - 1991
a 2005 162

Figura 4. 38. Gráfico de distribuição da população de Águas Lindas por região e
origem 163
Figura 4. 39. Gráfico de distribuição do PIB em Goiás e Águas Lindas (%) 2000...164
Figura 4. 40. Gráfico do IDH em Águas Lindas em 1991 e 2000 171
Figura 4. 41. Gráfico da Leitura de representantes da comunidade sobre seus
próprios recursos 185
Figura 4. 42. Número de cômodos por domicilio no município de Águas Lindas ....187

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 5
^





•TCil

Figura 4. 43. Mapa Ambiental 192
Figura 4. 44. Operação de superposição - associação (Silva 1999) 197
Figura 4. 45. Diagrama apresentando o operador AND 199
Figura 4. 46. Processamento para a geração da Carta de Vulnerabilidade durante a
instalação da rede 200
Figura 4. 47. Processamento para a geração da Carta de Vulnerabilidade durante a
operação da rede 201
Figura 4. 48. Processamento para a geração da Carta de Vulnerabilidade durante a
instalação da adutora 201
Figura 4. 49. Processamento para a geração da Carta de Vulnerabilidade durante a
operação da adutora 202
Figura 7. 1. Áreas Urbanas que não serão atendidas pelo Sistema de Abastecimento
de Águas Lindas, por estarem localizadas em Área de Preservação Permanente, ou
dentro dos limites do Parque Descoberto 230

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 6

r





LISTA DE TABELAS

Rs

Proc.

Rubr.

1^
m<o k

^
ITCil

Tabela 2. 1. Dados da equipe multidisciplinar 16
Tabela 3. 1. Resumo das vazões per capita de consumo do DF 18
Tabela 3. 2. Per capita de consumo para Águas Lindas de Goiás - GO 18
Tabela 3. 3. Per capita de produção para Águas Lindas de Goiás -GO 18
Tabela 3. 4. Resumo dos volumes de água produzido pela CAESB 19
Tabela 3. 5. Unidades do Sistema de Abastecimento e etapas de construção 49
Tabela 3. 6. Cronograma de implantação do empreendimento 50
Tabela 3. 7. Consulta a órgãos/concessionárias responsáveis por obras, serviços
públicos e administração de unidades de conservação 51
Tabela 4. 1. Dados de Umidade Relativa, Nebulosidade, Precipitação Anual, Altura
Máxima de Chuvas em 24 horas, Evaporação, Insolação e Velocidade dos Ventos,
segundo observações anuais da Estação Meteorológica de Brasília-Distrito Federal
-1987-2001 56

Tabela 4. 2. Classificação dos sistemas e subsistemas aqüíferos do domínio
fraturado da região do Distrito Federal, com os sistemas e subsistemas encontrados
em Águas Lindas (modificado de Campos &Freitas-Silva 1998) 70
Tabela 4. 3. Vazões médias de longo termo na bacia hidrográfica do rio Descoberto.

78

Tabela 4. 4. Distribuição da ocupação - APA da Bacia do Lago Descoberto 80
Tabela 4. 5. Unidades de Tratamento de Água - Sistema Integrado do Rio
Descoberto 81

Tabela 4. 6. Valores máximos e mínimos de turbidez (UT) verificados nos tributários
do Lago Descoberto no período 2004 - 2006 85
Tabela 4. 7. Valores máximos, médios e mínimos de parâmetros físico-químicos,
obtidos no monitoramento, no período de janeiro de 2004 a setembro 2006 87
Tabela 4. 8. Valores máximos, médios e mínimos de parâmetros físico-químicos e
microbiológicos, obtidos no monitoramento, no período de janeiro de 2004 a
setembro 2006 87

Tabela 4. 9. Valores máximos, médios, mínimos, desvios padrão e médias
seca/chuva de parâmetros biológicos, obtidos no período de janeiro de 2004 a
agosto 2006 95
Tabela 4. 10. Classificação do Estado trófico 99
Tabela 4. 11. Espécies da herpetofauna registradas na região de influência direta
(AID) e indireta (AM) do empreendimento 110
Tabela 4. 12. Espécies da avifauna registradas na região de influência direta (AID) e
indireta (Ali) do empreendimento 112
Tabela 4. 13. Espécies da mastofauna registradas na região de influência direta
(AID) e indireta (AM) do empreendimento 115
Tabela 4. 14. Espécies de lepidópteros (borboletas) registradas na região de
influência direta (AID) e indireta (AM) do empreendimento 117
Tabela 4. 15. Lista de espécies encontradas na área de influência direta 130
Tabela 4. 16. Lista das espécies de interesse econômico presentes na área de
influência direta 131

Tabela 4. 17. Lista de espécies de peixes encontrados no Reservatório e sua bacia.
137

Tabela 4. 18. As comunidades de peixes do reservatório do Descoberto, agrupadas
em espécies nativas e espécies exóticas e ordenadas através do número
decrescente de abundância 139

Tabela 4. 19. Fazendas que formaram a APA do Descoberto 142

Estudo Ambiental para Implantaçãodo Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindasde Goiás 7



i



Fls

Proc

Rubr. 31 ITCil

Tabela 4. 20. Situação Fundiária dos Parcelamentos do Solo no Distrito Federal..143
Tabela 4. 21. População urbana, rural e total de Brazlândia 145
Tabela 4. 22. Quantitativo da população urbana e rural do município de Águas
Lindas de Goiás (SEPLAN, 2006) 148
Tabela 4. 23. Estrutura e distribuição espacial da população de Águas Lindas 149
Tabela 4. 24. Escolas particulares, estaduais e municipais de Águas Lindas 150
Tabela 4. 25. Matrículas realizadas em Águas Lindas - 2006 150
Tabela 4. 26. Participação dos municípios no PIB de Goiás e PIB per capita- 2003

164

Tabela 4. 27. Atividades e pessoal ocupado em Águas Lindas de Goiás 165
Tabela 4. 28. Atividades e pessoal ocupado no DF e nos municípios da RIDE 167
Tabela 4. 29. Rendimento nominal médio mensal domiciliar do município de Águas
Lindas de Goiás - 2000 168

Tabela 4. 30. Indicadores de desenvolvimento de Águas Lindas de Goiás 168
Tabela 4. 31. Quadro de pessoal da Administração Direta em Águas Lindas - 2004

170

Tabela 4. 32. Utilização dos serviços do Distrito Federal pela RIDE - 2003 170
Tabela 4. 33. Águas Lindas no ranking do IDH-M e IRFGS 171
Tabela 4. 34. Taxa de analfabetismo de adolescentes e adultos em 1991 e 2000.173

Tabela 4. 35. População residente com 10 anos ou mais de idade, por nível de
instruçãoem Águas Lindas de Goiás 174
Tabela 4. 36. Aplicação do índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na Média de
Anos de Estudo da População Acima de 25 Anos 174
Tabela 4. 37. Profissionais de saúde em Águas Lindas 176
Tabela 4. 38. Internações por tipo de doença em Águas Lindas - 2003 177
Tabela 4. 39. Causas de óbito em Águas Lindas - 1998 e 2004 177
Tabela 4. 40. Aplicação do índice de Desenvolvimento Humano na Infra-Estrutura

180

Tabela 4. 41. Descrição geral dos pontos atribuídos e sua classificação geral quanto
a vulnerabilidade 196

Tabela 4. 42. Avaliação dos pontos atribuídos ao meio físico (textura, declividade.
densidade de drenagem e índice de vegetação) 198
Tabela 5. 1. Análise qualitativa para comparação das alternativas selecionadas pela
pré-viabilidade 209
Tabela 6. 1. Consulta a órgãos/concessionárias responsáveis por obras, serviços
públicos e administração de unidades de conservação 219
Tabela 6. 2. Natureza dos Impactos Ambientais previstos 223
Tabela 7. 1. Impactos, Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais propostos. 225
Tabela 7. 2. Estimativa do cronograma de realização dos Programas Ambientais,
em função da fase do empreendimento 228

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 8
yz~





Rs

Proc.

Rubr.

iU .
CJcAUob

<3t •ICil

LISTA DE FOTOS

Foto 1 -Amostragem por rastreamento - observação indireta; 119
Foto 2 - Amostragem através de armadilhagem - rede de neblina (quirópteros);.,119
Foto 3 - Campo alagado, margem da barragem do Descoberto - Ponto 2; 119
Foto 4 - Cerrado rupestre com sinais de incêndios anuais - Ponto 3; 119
Foto 5 - Campo sujo com predominância de canelas de ema (Vellosia sp.) - Ponto
4 119

Foto 6- Mata de galeria do córrego do Engenho- Ponto 5 119
Foto 7 - Calango-preto - Tropidurus torquatus, na AID 120
Foto 8 - Espécie exótica: lagartixa-de-parede - Hemidactylus mabouia, na AID. ...120
Foto 9 - Captura da cobra-listrada - Liophis meridionalis, no Ponto 2 120
Foto 10 - Captura do udu-de-coroa-azul - Momotus momota, no Ponto 5 120
Foto 11 - Cachorro-do-mato - Cerdocyon thous, atropelado na rodovia BR-070. ..120
Foto 12 - Anteos menipe 121
Foto 13 - Morpho menelaus 121
Foto 14 - Área de Influencia Direta (AID), com a presença de animais domésticos.

121

Foto 15 - Mata de galeria do rio Descoberto, próximo a ponte da BR-070 121
Foto 16 - Margem direita da BR 070, sentido Ceilândia - Águas Lindas/GO, logo
após a ETA Descoberto 132
Foto 17 - Vegetação antrópica, sem remanescentes nativos 132
Foto 18 - Instalações da CAESB e remanescentes de cerrado mais distantes das
margens da rodovia 132
Foto 19 - Remanescentes de cerrado sensu estrito - Mais distante da margem da
rodovia há vegetação mais preservada (Cerrado típico) 132
Foto 20 - Remanescentes de cerrado as margens da rodovia (BR -070) 132
Foto 21 - Fragmento de cerrado ralo (campo cerrado) 132
Foto 22 - Remanescentes de cerrado e invasão de capim braquiária 133
Foto 23 - Proliferação de mamona devido ao depósito de lixo e entulho nas margens
da rodovia 133

Foto 24 - Trecho com vegetação preservada - próximo à barragem do Descoberto
133

Foto 25 - Vegetação às margens do lago Descoberto - APP 133
Foto 26 - Cerrado rupestre nas proximidades do Lago Descoberto 133
Foto 27 - BR-070, início do trecho de perímetro urbano - Águas Lindas de Goiás-GO
...::; 133

Foto 28 - Centro de saúde do loteamento Águas Lindas II 153
Foto 29 - Área comercial nas vias auxiliares da BR 070 (espontaneidade e
desorganização) 159
Foto 30 - Garagens de ônibus ao longo da BR 070 159
Foto 31 - Fórum e Câmara de Vereadores de Águas Lindas 160
Foto 32 - Ruas sem pavimentação, sem calçada ou meio-fio 160
Foto 33 - Comércio na região central de Águas Lindas 166
Foto 34 - Comércio informal 166

Foto 35 - Igreja em Águas Lindas 182
Foto 36 - Prédio do Conselho Tutelar 183

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 9
'«£-





IIC«1

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Alóctone

Antropizada

Aqüífero

Biota

Caulinita

Cavalgamento

Chorume

Edáfico

Empurrão

Endêmico

Eutrófico

Filito

Fitofisionômico

Fitossociológico

Gibbsita

Goethita

Granulometria

Diz-se de massa rochosa ou bloco de falha que foi
transportado de seu local de origem por processos
tectônicos

Diz-se da área alterada pela ação do homem

Que emana água subterrânea para poços e
mananciais (diz-se de formação geológica ou solo
poroso)
Conjunto de todos os seres vivos de uma região

Silicato de alumínio, principal componente do caulim

Falha de empurrão de baixo ângulo, com
deslocamentos de dimensões quilométricas:
acavalamento

Resíduo líquido formado a partir da decomposição
de matéria orgânica presente no lixo

Pertencente ou relativo ao solo; que está contido na
zona de aeração (diz-se de água)

Deslocamento inverso de um bloco de terreno

provocado por esforço tectônico

Nativo de, restrito a determinada região geográfica
(diz-se de espécie, organismo ou população)

Fértil ou de elevada saturação de bases (diz-se de
solo, ou de cursos d'água)

Rocha metamórfica, de estrutura cristalina, ligada
estruturalmente aos xistos argilosos

Relativo a fitofisionomia; flora característica de uma
região

Relativo a fitossociologia; ramo da botânica que
estuda as comunidades vegetais, suas inter-relações
e relações com o meio; fitocenologia

Hidróxido de alumínio monoclínico, principal
constituinte de muitas bauxitas; us. para obtenção
de alumina; gibsita, hidrargilita, zirlita

Oxido de ferro e hidrogênio ortorrômbico, de brilho
adamantino ou metálico, dimorfo da lepidocrocita;
us. para obtenção de ferro; goetita, xantossiderita

Especificação dos diâmetros do material que
compõe o solo ou os depósitos sedimentares
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Gravame

Heterogeneidade

Hidrodinâmico

Ictiofauna

Intempérico

Lêntico

Limnológico

Litológico

Lótico

Mesotrófico

Micáceo

Murundu

Oligotrófico

Organoclorado

Pedogênese

Prejuízo

Qualidade do que é heterogêneo;
diversas fases (diz-se de sistema)

ITCil

formado de

Relativo aos movimentos dos líquidos

O conjunto de peixes de uma região ou ambiente

Relativo a intempérie; qualquer extremo das
condições climáticas (vento forte, temporal, seca,
calor tórrido, nevasca etc.)

Diz-se de ambiente de águas paradas ou de pouca
movimentação como lagos e charcos

Referente a limnologia; estudo científico das
extensões de água doce (como lagos, pântanos etc.
incluindo, por vezes, águas correntes) com respeito
a suas condições ou aspectos biológicos, químicos,
físicos, meteorológicos, geológicos ou ecológicos

Relativo a litologia; descrição das rochas, com base
em características tais como a cor, composição
mineralógica e tamanho de grão

Diz-se de ambiente de águas movimentadas

Diz-se dos corpos de água, lagos, que possuem
níveis intermediários de nutrientes e de

produtividade primária, quando comparados aos
ambientes eutróficos e oligotróficos

Relativo a, da natureza de ou que contém mica

Tipo de microrrelevo, característico dos cerrados e
planaltos do Brasil central, em forma de pequena
elevação ou montículo, ger. arredondado (com
poucos metros de diâmetro e altura de algumas
dezenas de centímetros), muitas vezes
apresentando solo e vegetação diferentes dos da
área circundante; aterroada, capãozinho, cocuruto,
covoá, covoal, ilha, monchão, morrote, morundu,
munduru, murundum, terroada, torroada [Diferentes
processos bióticos e abióticos podem ser a causa de
formação de tais montículos.

Que é pobre em nutrientes minerais

Em que há um ou mais átomos de cloro ligados ao
radical orgânico da molécula (diz-se de composto)

Produção de ovos ou de jovens em fase larvar ou
imatura de um animal
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Plioceno

Quimismo

Saprolito

Sazonal

Silte

Xeromórfico
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Diz-se de ou tempo durante o qual estas rochas
foram formadas (a época pliocena),
aproximadamente 5,3 a 1,6 milhões de anos

Conjunto de combinações ou composições químicas

Depósito superficial, de aspecto terroso, rico em
argila, de coloração marrom ou avermelhada,
produto de alterações químicas de rochas ígneas,
sedimentares ou metamórficas, característico de
climas úmido e tropical ou subtropical

Relativo a estação do ano; próprio de uma estação;
estacionai

Fragmentos de rocha ou partículas detríticas
menores que um grão de areia, que entram na
formação do solo ou de uma rocha sedimentar

Que apresenta adaptações estruturais e funcionais
que minimizam a perda de água por evaporação,
como, p.ex., se observa nas xerófitas (diz-se de
planta)
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1. INTRODUÇÃO

O presente documento trata do Estudo Ambiental referente ao Sistema de
Abastecimento de Água do município de Águas Lindas de Goiás, documento esse
que dará subsídios para a obtenção de licença prévia (processo 02001.006646/06-
10).

A finalidade desse estudo ambiental é identificar e avaliar os impactos ambientais
gerados na instalação e operação do Sistema de Abastecimento de Água do
Município de Águas Lindas de Goiás, considerando suas alternativas tecnológicas e
locacionais.

O presente estudo foi elaborado pela NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente
S.S. Ltda, seguindo o termo de referência emitido pelo IBAMA - Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e constitui requisito
fundamental para a obtenção do licenciamento ambiental, instrumento necessário à
realização das obras.

Durante a elaboração do estudo foi realizada, em 05/10/06, uma reunião entre a
equipe técnica da CAESB, da NCA e da Coordenação de Transportes, Mineração e
Obras Civis da DILIC/IBAMA com o intuito de esclarecer dúvidas a respeito dos
termos de referência.

A 1a versão do Estudo foi entregue pela CAESB em 27/12/2006 sendo devolvida
pelo IBAMA (DILIC) em 15/02/07, por meio do Ofício 4128/07, solicitando a
apresentação de itens do termo de referência não contemplados no estudo.

A CAESB e NCA providenciaram a maior parte das complementações solicitadas na
correspondência acima citada. No entanto, a CAESB solicitou a realização de nova
reunião com a equipe técnica do IBAMA com vistas a esclarecer itens relativos ao
TR, em especial do meio biótico. A reunião foi realizada em 25/04/07, ocasião em
que a CAESB protocolou correspondência sobre o tema.

A presente versão do Estudo incorpora as complementações solicitadas pelo IBAMA
dentro dos entendimentos ocorridos e de acordo com os termos da correspondência
CAESB de 25/04/07 constante do processo.

O Estudo está apresentado em dois volumes. O primeiro contém todos os itens
exigidos no TR e o segundo contém anexos ao estudo englobando mapas, tabelas e
relatório fotográfico, etc.

O empreendimento objeto do estudo está de acordo com a legislação vigente e é
compatível com planos e programas governamentais no setor de saneamento e
recursos hídricos.
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2. DADOS DO EMPREENDEDOR E DA EQUIPE TÉCNICA

2.1. Dados do empreendedor

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Insc. Est: 07324.667/001 - 67

CGC: 00.082.024/0001 - 37
Endereço: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas
CEP: 71.928-720 - Águas Claras - DF
Tel: (61)3213-7431
FAX: (61) 3325-7116

REPRESENTANTES LEGAIS

Presidente

Fernando Rodrigues Ferreira Leite
CPF: 131.653.806-00

Endereço: SHIN Ql 12 Conjunto 06 Casa 19 - Lago Norte - Brasília - DF
Tel: (61) 3213-7115/3213-7118
FAX: (61) 3213-7178
E-mail: fernandoleite@caesb.df.qov.br

Diretor Técnico

José Luis Aboriam Gonçalves
CPF: 656.354.428-20

Endereço. SHIS QL 20 Conjunto 04 Casa 09 - Lago Sul - Brasília - DF
Tel: (61) 3213-7120
FAX: (61) 3213-7104
E-mail: ioseqoncalves@caesb.df.qov.br

CONTATO

Superintendente de Meio Ambiente
Maurício Leite Luduvice

CPF: 255.183.721-91

Endereço: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas
CEP: 71.928-720 - Águas Claras - DF
Tel: (61) 3213-7352/3213-7610
FAX: (61) 3213-7456
E-mail: mauricioluduvice@caesb.df.qov.br

2.2.Dados da Empresa de Consultoria

NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente S.S. Ltda.
Número dos Registros Legais: CNPJ: 37.058.583/0001-11
Número no Cadastro Técnico Federal do Ibama: 195472
Endereço completo: SCN Q. 1 Bloco C - Edifício Brasília Trade Center - Sala 1008
Brasília - DF

Telefone: 3326-2725 Fax: 3328-6274

E-mail: ncaltda@terra.com.br
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Representantes legais :
José Alexandre Monteiro Fortes

CPF: 010.244.501-04

Endereço: SHIS Ql 27 Conjunto 05 Casa 06 - Brasília - DF
Fone: 3367.2736

E-mail: alexfortes@terra.com.br

César Eduardo Bertozzo Pimentel
CPF: 101.986.521-00
Endereço: SQSW 105 Bloco I apto 112 - Sudoeste - Brasília - DF
Fone: 3326.2725

E-mail: ncacesar@terra.com.br

Pessoa de contato:

José Alexandre Monteiro Fortes
CPF: 010.244.501-04

Endereço: SHIS Ql 27 Conjunto 05 Casa 06 - Brasília - DF
Fone: 3367.2736
E-mail: alexfortes@terra.com.br

•TCil
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O presente trabalho foi desenvolvido por equipe técnica multidisciplinar, em
conformidade com o termo de referência emitido pelo IBAMA. Os dados da equipe
técnica, com respectivos registros profissionais e registros de Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do IBAMA constam da

tabela a seguir:

Tabela 2.1. Dados da equipe multidisciplinai
Nome Registro no Órgão de

Classe

Cadastro Técnico

Federal - IBAMA

José Alexandre Monteiro Fortes CREA2.010/D-DF 88740

César Eduardo Bertozzo Pimentel CREA2.114/D-DF 565482

Paulo Roberto Soares Júnior CREA10.361/D-DF 89014

Cláudia Jeanne Silva Barros Socióloga 88993

Débora Silva de Brito CREA13.836/D-DF

OAB/DF 22.301

1565350

Ana Carolina R. Velloso Cordeiro - 1686792

Vera Regina Estuqui CRBIO 04-03491/04-D 640774

Carolina Esteves da Cunha Lobo CRBIO 04-44765/04-D 1897976

troFoftes - Eng° Civil
Cr

Pirnentel - c~° ^"'!'Eng° Civil

Pauto Roberto Sc ares Júnior - Eng° Civil

Dlákidia JeanCláudia Jeannç Silva Barros - Socióloga

Débora Silva deJBrito - Eng° Florestal e Advogada

rw
Ta Carolina Rodrigues Velloso Cordeiro - Eng° Civil (Graduada)

l/- <C~
Vera Regina Estuqui - Bióloga

Carolina Esteves da Cunha Lobo - Bióloga

Filipe Carneiro Reis - Estagiário de Biologia
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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O empreendimento ora em estudo trata da implantação do Sistema de
Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, onde serão necessárias obras
de adução de água tratada, reservação e distribuição de água.

Para tanto, foram realizados estudos de diversas alternativas tecnológicas e
locacionais e que são apresentadas a seguir, incluindo a alternativa selecionada
como recomendada pela sua viabilidade técnica, ambiental e econômica.

3.1. Alternativas Tecnológicas e Locacionais estudadas

Para o estudo da implantação do sistema de abastecimento de água de Águas
Lindas de Goiás foram avaliadas seis alternativas de mananciais, para captação de
água, as quais estão descritas a seguir:

- Alternativa 1 - Utilização do sistema existente da CAESB, que capta água na
represa do rio Descoberto;

- Alternativa 2 - Captação de água no rio Descoberto (Corpo da barragem ou a
jusante da mesma);

- Alternativa 3 - Captação de água no rio dos Macacos;
- Alternativa 4 - Captação de água no rio Areias;
- Alternativa 5 - Utilização do manancial subterrâneo, por meio de poços tubulares

profundos;
- Alternativa 6 - Captação de água no rio Verde.

A seguir, apresentam-se as considerações preliminares para cada uma das
alternativas.

3.1.1. Alternativa 1 - Utilização do sistema existente da CAESB que capta água
na represa do rio Descoberto

Essa alternativa prevê a utilização do sistema existente do rio Descoberto, utilizado
pela CAESB para abastecimento, atualmente, de cerca de 67% da população
atendida do Distrito Federal.

O sistema produtor do rio Descoberto é constituído de captação na barragem de
regularização, estação elevatória e adutora de água bruta e estação de tratamento
de água, para uma vazão total de 6,0 m3/s. Entretanto, tem operado com vazão da
ordem de 3,5 m3/s, bastante inferior se comparado a sua capacidade instalada e à
vazão regularizada de 5,71 m3/s.

O Plano Diretor de Água e Esgoto - PDAE-2000 da CAESB previa a necessidade de
ampliação da capacidade de produção desse sistema já em 2009. Entretanto,
verifica-se que as vazões per capita de consumo de água da população atendida
pela CAESB vêm se reduzindo ano a ano, apresentando uma caracterização oposta
da prevista no referido Plano Diretor, cujas vazões per capita são crescentes.

Considerando que aproximadamente 70% da disponibilidade hídrica do DF é
proveniente de sistemas que contam com vazão regularizada e que a vazão per

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindasde Goiás 17
Tte





•ICil

capita de consumo de água da população atendida pela CAESB vem-se reduzindo
ao longo dos anos (SNIS 1998-2002), conforme pode ser observado nos dados da
Tabela 3.1 pode-se inferir que o volume produzido ao longo dos anos não tem
aumentado.

Tabela 3.1. Resumo das vazões per capita de consumo do DF.

Ano
PER CAPITA CONS.

(l/hab.dia)

1998 225,02

1999 214,41

2000 206,21

2001 203,28

2002 188, 15
Fonte: Diagnóstico da Prestação dos Serviços de

Águas e Esgotos, 2002- SNIS/PMSS

Para a cidade de Águas Lindas, foram considerados os valores de consumo per
capita, para dimensionamento do projeto, expressos nas tabelas 3.2 e 3.3.

Tabela 3. 2. Per capita de consumo para Águas Lindas de Goiás - GO.

LOCALIDADE
PI ER CAPITA CONSUMO l/hab.dia)

2000 IP 2010 IP 2020 IP 2030 IP

Águas Lindas de Goiás 130,00 15 130,00 25 145,00 25 160,00 25

Fonte: CAESB -P 3AE/2000

Para o cálculo do valor da vazão per capita de produção, utiliza-se a Equação 3.1,
que representa matematicamente a relação entre a vazão per capita de consumo
(Qc) e a vazão per capita de produção (Qp), em função do índice de perdas (IP).
Assim, acrescentou-se 25% de perdas aos valores de consumo, considerando-se
que esse percentual está de acordo com as metas a serem atingidas pela CAESB
em todo seu sistema.

QP = QC/(1-IP) Equação 3.1

Tabela 3. 3. Per capita de produção para Águas Lindas de Goiás - GO.

LOCALIDADE
PER CAPITA PRODUÇÃO (l/hab.dia)

2000 2010 2020 2030

Águas Lindas de Goiás 152,94 173,33 193,33 213,33

Fonte: CAESB.
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O volume produzido pela CAESB apresentou redução no período de 1999 a 2001,
voltando a crescer em 2002. Essa situação pode ser observada pelos dados
fornecidos pela CAESB ao SNIS, conforme apresentado na Tabela 3.4.

Tabela 3. 4. Resumo dos volumes de água produzido pela CAESB.

Ano
VOLUME PRODUZIDO

(milhões de m3)
1998 178,9

1999 183,9

2000 179,5

2001 173,6

2002 182,1
Fonte: Diagnóstico da Prestação dos Serviços de

Água e Esgotos, 2002 - SNIS/PMSS

Por esses números, observa-se que, no período de 1998 a 2002, não houve
elevação no volume produzido de água na CAESB, apesar de a população atendida
ter passado de 1,79 milhões em 1998 para 2,00 milhões em 2002, correspondendo a
93,3% da população total do DF. Segundo o SIÁGUA 2002, os mananciais utilizados
pela CAESB operaram no referido ano com uma vazão média correspondendo a
67% das suas capacidades mínimas.

Considerando os dados de 2002 e as vazões mínimas disponíveis nos mananciais,
pode-se inferir que, em se mantendo as condições médias observadas nesse ano, a
CAESB poderia atender a uma população adicional de 33%, ou seja. da ordem de
670.000 habitantes.

Como a população estimada para Águas Lindas em 2025 é da ordem de 270.000
habitantes, observa-se que a CAESB ainda poderia ampliar a população atendida
em um total de 400.000 novos habitantes.

Analisando apenas a disponibilidade hídrica do sistema rio Descoberto, segundo o
SIÁGUA - DEZ 2002, essa disponibilidade é de 5.389 l/s e a produção média em
2002 foi de 3.663 l/s, correspondendo a 68% da disponibilidade mínima, atendendo
a cerca de 1.302.000 habitantes.

A utilização de 100% da disponibilidade hídrica desse sistema permitiria um
abastecimento de 1.915.000 habitantes, mantidas as características médias de
consumo atual. A diferença entre as populações de 68% e 100% de utilização da
disponibilidade hídrica do sistema rio Descoberto, 613.000 habitantes, é uma
estimativa da população adicional possível de ser atendida por esse sistema.
Portanto, retirando-se a população de Águas Lindas, 270.000 habitantes (2025),
restariam 343.000 habitantes que também poderiam ser atendidos pelo sistema rio
Descoberto. De acordo com estudo de concepção do sistema, a vazão de projeto
necessária para atender o final da primeira etapa do empreendimento é de 467.40
l/s, e a de final de plano (2025) é de 600,17 l/s.

O SIÁGUA 2005 apresenta números praticamente similares ao ano de 2002, com
uma produção média do Reservatório do Descoberto em 2005 de 3.787 l/s,
confirmando os dados da concepção do Projeto.
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A Alternativa 1, portanto, pretende aproveitar a disponibilidade hídrica do sistema
existente e as atuais estruturas que operam com bastante folga. Nesse sentido, não
há necessidade de construção de captação, adutora de água bruta e estação de
tratamento. A alternativa considera que o sistema de Águas Lindas irá se abastecer
diretamente na Estação de Tratamento de Água - Sistema Rio Descoberto
localizada em Ceilândia - DF.

Essa alternativa prevê a construção de uma adutora de água tratada com extensão
aproximada de 24 km. O desnível geométrico entre o RAP-MN1 (reservatório
apoiado), ao lado da ETA-RD, e o provável local do Centro de Reservação principal
em Águas Lindas é da ordem de 25 metros, sendo portanto bastante favorável, ou
seja, a cota do Centro de Reservação é inferior à cota do RAP-MN1.

As unidades referentes aos Centros de Reservação e às Redes de Distribuição
seriam as mesmas previstas para todas as demais alternativas.

3.1.2. Alternativa 2 - Captação de água no rio Descoberto (Corpo da barragem
ou a jusante da mesma)

A Alternativa 2 prevê a utilização do mesmo manancial da Alternativa 1, ou seja, a
represa do rio Descoberto, entretanto por meio de derivação direta da captação de
água existente na barragem, construção de uma nova estação de tratamento de
água próxima à captação (com processo de tratamento convencional), estação
elevatória e adutora de água tratada com extensão total de aproximadamente 9,5 km
e desnível geométrico de 215 metros, interligando a ETA ao Centro de Reservação
principal. Como descrito anteriormente, as unidades de reservação e distribuição
seriam idênticas às previstas na Alternativa 1.

Essa alternativa tem a vantagem, do ponto de vista social, de gerar mais empregos.
Em contrapartida, tem a desvantagem de criar uma nova unidade operacional, além
de ser susceptível a maiores transientes hidráulicos e de requerer mais tempo para
implantação do sistema.

Com relação à possibilidade de captação de água à jusante da barragem, segundo
os dados de vazão fornecidos pela CAESB, a menor vazão registrada no rio
Descoberto, medida a montante da contribuição do rio Melchior, a uma distância
aproximada de 28 km da barragem, foi de 0,965 m3/s. Como não há dados
confiáveis para a estimativa da vazão mínima do rio no referido ponto e, ainda,
levando em consideração que os dados de vazão fornecidos pela CAESB não se
referem a períodos de estiagem críticas, pode-se concluir que o Q710 pode ser
inferior a 0,965 m3/s.

Deve-se considerar, ainda, que, próximo ao referido ponto, a SANEAGO possui
captação a fio d'água, para abastecer Santo Antônio do Descoberto. O projeto
executivo, elaborado em 1999, prevê uma vazão de final de plano de 339,19 l/s.
Entretanto, a projeção populacional considerada no projeto, para o ano de 2000, foi
10,15% inferior à verificada no Censo 2000. Pode-se inferir, então, que a vazão de
final de plano (2025) poderá ser superior ao estimado em projeto.
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Pelo exposto, pode-se inferir que a utilização do rio Descoberto, a jusante da
barragem de regularização de vazão utilizada pela CAESB e a montante da
confluência com o rio Melchior, para abastecer Águas Lindas de Goiás, não é
possível sem que seja construída outra barragem de regularização de vazão.

Nesse caso, seria necessária a implantação de 28 km de adutora para interligar a
captação no rio Descoberto, a montante da confluência com o rio Melchior, até a
barragem existente. Além disso, o desnível geométrico é superior ao necessário no
ponto de captação previsto na barragem de acumulação de água utilizada pela
CAESB. Pode-se prever, então, que os custos relacionados à implantação de uma
barragem de regularização de vazão no rio Descoberto a montante do Melchior, a
construção de 28 km a mais de adutora e os custos com energia elétrica serão
superiores aos custos da alternativa de elevação da crista do vertedor da barragem
existente.

3.1.3. Alternativa 3 - Captação de água no rio dos Macacos

A Alternativa 3 prevê a utilização do rio dos Macacos, afluente do rio Areias. Para
essa alternativa, prevê-se a construção de captação de água bruta próximo à
confluência com o rio Areias. Nesse local seria necessária a construção de estação
de tratamento de água utilizando o processo convencional, além de adutora e
elevatória de água tratada suficiente para superar uma extensão aproximada de 27
km e um desnível geométrico na ordem de 280 metros, a fim de interligar o
tratamento ao Centro de Reservação principal.

Essa alternativa já apresenta custos de implantação, operação e manutenção
superiores aos previstos para a Alternativa 2, uma vez que a adutora necessária
apresenta maior extensão e o desnível geométrico é sensivelmente superior. Além
disso, observa-se a possibilidade de ser necessária a construção de uma barragem
de regularização de vazão no manancial a fim de viabilizar a captação da vazão
necessária em final de plano. Essa necessidade é confirmada pela série de dados
fornecidos pela CAESB, onde se observa a vazão mínima de 0,579 m3/s, medida
próximo à Cidade Eclética (GO-014).

Outras questões importantes que merecem menção se referem à localização do
manancial, a jusante da cidade, sendo o natural corpo receptor das cargas difusas
de parcela significativa das águas pluviais incidentes na área urbana, e à previsão
de-=diversas estações elevatórias de esgotos na área de drenagem desse manancial,
havendo o risco de comprometimento da qualidade da água no caso de ocorrer falha
operacional em alguma elevatória.

Pelo exposto, conclui-se pelo descarte dessa alternativa, tendo em vista as questões
técnicas, financeiras, operacionais e ambientais.

3.1.4. Alternativa 4 - Captação de água no rio Areias

A Alternativa 4 prevê a utilização do rio Areias. Para essa alternativa, está prevista a
construção de captação de água bruta próximo à confluência com o rio dos
Macacos. Nesse local, seria necessária a construção de estação de tratamento de
água utilizando o processo convencional, além de adutora e elevatória de água
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tratada suficiente para superar uma extensão aproximada de 31,0 km e um desnível
geométrico na ordem de 340 metros a fim de interligar o tratamento ao Centro
Reservação principal.

Essa alternativa já apresenta custos de implantação, operação e manutenção
superiores aos previstos para a Alternativa 2, uma vez que a adutora necessária tem
maior extensão e o desnível geométrico é sensivelmente superior.

Pelo exposto, conclui-se pelo descarte dessa alternativa, tendo em vista as questões
técnicas, financeiras e operacionais.

3.1.5. Alternativa 5 - Utilização de manancial subterrâneo por meio de poços
tubulares profundos

A utilização de poços tubulares profundos já vem sendo praticada em parte da
cidade com significativos impactos ambientais e a demonstração clara de
insuficiência desse manancial para atender adequadamente a parcela da população
atual. Atualmente já existem mais de 200 poços tubulares, sendo que os custos e a
complexidade de operação são significativos.

A título de exemplificação, considerando a população do ano 2000 da ordem de
105.000 habitantes e uma vazão per capita de produção de 150 l/hab/dia, seria
necessária uma vazão máxima diária de 219 l/s. Considerando a operação máxima
diária dos poços de 14 horas-dia, o sistema produtivo deveria apresentar capacidade
hidráulica de 375 l/s. Considerando, ainda, que o aqüífero R3/Q3 é o que apresenta
as melhores vazões de exploração no Distrito Federal e supondo que, na localidade
de estudo, esse aqüífero se apresenta em toda a área - fato que não é verdadeiro,
uma vez que os aqüíferos R4 e Araxá também são encontrados na área, segundo
Dutra (2003), observa-se que a capacidade média de explotação desse aqüífero é
de 12.200 l/hora (3,38 l/s). Nessa situação otimista, seriam necessários 112 poços
tubulares profundos para atender a população atual.

Considerando que os mais de 200 poços existentes não atendem à metade da
população atual, pode-se inferir que a capacidade média de produção desses 200
poços é inferior à metade de 3,38 l/s. A baixa capacidade de produção dos poços
existentes está relacionada com a explotação exagerada do aqüífero, execução
inadequada (tanto em local quanto em tecnologia), impermeabilização do solo etc.
Considerando-se a população de final de plano (aproximadamente 270.000
habitantes), o número de poços necessários, para a condição ótima, seria de 288
unidades. Mesmo que o aqüífero subterrâneo apresentasse capacidade de
explotação da vazão necessária, a operação de um sistema com 288 poços
(situação ideal) se torna extremamente complexa.

Salienta-se, ainda, a dificuldade técnica de alocação desses poços em áreas
adequadas, sem ocupação urbana em um raio de 30 metros. Além disso, na
situação atual, grande parte dos poços existentes localiza-se em áreas inadequadas,
o que acarretaria a necessidade de desativação da maioria deles e subseqüente
construção de outras unidades ou a aquisição de áreas para a proteção desses
poços.
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3.1.6. Alternativa 6 - Captação de água no rio Verde

A bacia do rio Verde, além de receber os efluentes da ETE da cidade de Brazlândia,
está sendo definida pela CAESB, no projeto do sistema de esgotamento sanitário,
como corpo receptor do lançamento dos efluentes tratados de Águas Lindas de
Goiás.

Segundo os dados de vazão fornecidos pela CAESB, a menor vazão registrada no
rio Verde, para uma área drenada de 865 km2, foi de 3,570 m3/s. Mantendo-se as
proporções entre vazão e área drenada, para uma distância máxima de 25 km da
captação à reservação, com área drenada aproximada de 163 km2, a vazão mínima
estimada será de 0,670 m3/s. Portanto, levando-se em consideração o pequeno
porte do rio Verde nas proximidades da cidade de Águas Lindas de Goiás, a retirada
de vazão para abastecimento de Águas Lindas inviabiliza sua utilização como corpo
receptor dos efluentes. Assim, avalia-se ser inviável o aproveitamento do rio Verde.

A figura a seguir apresenta a localização das seis alternativas ora descritas.

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindasde Goiás 23

^



I







oZSSSI iic«i
3.2. Dados do Empreendimento

3.2.1. Descrição do empreendimento e da área do projeto

Das alternativas mencionadas, foram consideradas tecnicamente viáveis apenas as
alternativas 1 e 2. Dentre estas duas alternativas tecnicamente viáveis, foi escolhida
a Alternativa 1 por critérios técnicos, econômicos e ambientais como mostrado a
seguir.

A alternativa selecionada prevê a utilização do sistema produtor do rio Descoberto,
utilizado atualmente pela CAESB para abastecer grande parte do Distrito Federal.
Esse sistema possui uma captação na barragem de regularização, uma estação
elevatória, uma adutora de água bruta e uma estação de tratamento de água para
uma vazão total de 6,0 m3/s. Entretanto, tem operado com vazão da ordem de 3,7
m3/s (2005), bastante inferior se comparado a sua capacidade instalada e à vazão
regularizada de 5,71 m3/s. A referida adutora apresenta uma extensão aproximada
de 14,5 km e um desnível geométrico, até a ETA, da ordem de 250 m, com altura
manométrica de 285 mca.

Na adutora existente, na elevatória de água bruta e na estação de tratamento não
ocorrerão intervenções físicas, mas somente passarão a operar em mais horas do
dia, caso a vazão seja aumentada. A utilização de unidades já implantadas
apresenta a vantagem financeira de antecipar benefícios previstos devido à
utilização dessas unidades e de dispensar investimentos relativos à implantação de
unidades equivalentes para Águas Lindas de Goiás.

É importante ressaltar aqui que não há previsão para a implantação de novas
unidades para captação, elevatória e adutora de água bruta, e estação de
tratamento, mas somente o aproveitamento das instalações existentes do sistema
rio Descoberto, operado e mantido pela CAESB e que conta com outorga de
captação até 6,0 m3/s (Decreto 95.243/87-PR) e Licença de Operação n° 281/2002
- IBAMA (processo de renovação em andamento).

Do ponto de vista ambiental verifica-se ainda que das duas alternativas estudadas,
na alternativa 1 não haverá necessidade de outorga de uso de água, uma vez que a
CAESB já detém a respectiva outorga além da licença de operação do sistema,
obtida junto ao IBAMA. Deverão ser providenciadas as licenças prévias, de
instalação e de operação apenas das unidades a serem implantadas.

Ademais para Alternativa 1, a CAESB continuará a ser a empresa exploradora do
sistema do Descoberto e apenas exportará água tratada para um outro operador,
como já acontece atualmente no Novo Gama, em que a CAESB fornece água
tratada por meio do próprio sistema do rio Descoberto, através de uma derivação na
adutora que atende à cidade de Santa Maria.

Outro ponto que se deve ressaltar é que a CAESB dispõe de um importante
programa de proteção de mananciais, que atua continuamente, destinado à proteção
de suas fontes de água, envolvendo atividades de educação ambiental,
planejamento e manejo das bacias hidrográficas, além de obras e serviços
especiais, como a recuperação de áreas degradadas, prevenção e combate a
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incêndios florestais, cercamento de áreas de captação, sinalização e fiscalização
nas áreas das captações, etc.

Assim, com a implantação e o início de operação do sistema de abastecimento de
água de Águas Lindas, por parte do Consórcio formado entre a CAESB e a
SANEAGO, a CAESB terá mecanismos legais para implantar, na parte da bacia
hidrográfica do rio Descoberto inserida no estado de Goiás e pertencente ao
município de Águas Lindas, as mesmas ações já desenvolvidas nas áreas do Distrito
Federal.

A interligação do RAP-MN1, ao lado da ETA-RD, ao futuro Centro de Reservação
principal em Águas Lindas será realizada por adutora de água tratada com extensão
total da ordem de 24 km. Para a definição da interligação do RAP-MN1 ao sistema
de abastecimento de água de Águas Lindas de Goiás, foram desenvolvidos diversos
estudos, inclusive com relação ao caminhamento da adutora.

Para a definição do caminhamento da adutora, foram avaliadas duas alternativas. A
primeira corresponde à utilização, em toda a extensão da adutora, da faixa de
domínio da BR 070, com caminhamento paralelo ao da adutora de água bruta
existente. A cota do reservatório da CAESB, de onde se pretende construir uma
derivação para abastecer Águas Lindas, é de 1.240 m, entretanto há um ponto da
rodovia que apresenta cota da ordem de 1.255 m. Para essa situação, há a
necessidade de implantar uma estação elevatória de água tratada na saída do
reservatório. A segunda alternativa de caminhamento da adutora de água tratada é
bastante semelhante à primeira, diferindo apenas nos três primeiros quilômetros.
Nesse trecho, a adutora apresentaria caminhamento seguindo o caimento
topográfico, se afastando um pouco da rodovia BR 070 e contornando a topografia
desfavorável, mas possibilitando a condução das águas por gravidade até a cidade
de Águas Lindas.

Das duas alternativas estudadas, optou-se pela segunda, que apresentará extensão
pouco superior à primeira mas evitará a construção de uma estação elevatória de
água tratada na saída do reservatório. Definido o caminhamento, passou-se à
avaliação das possibilidades de implantação de centros de reservação na cidade de
Águas Lindas, em que foram vislumbradas duas alternativas para o Centro de
Reservação principal. A primeira se refere ao ponto mais elevado da cidade, cuja
cota é da ordem de 1.220 m (Centro de Reservação CR 1 - N.A. máximo 1.225 m),
estando a 24,0 km da ETA. A segunda alternativa corresponde a uma área que está
na cota 1.195 m (Centro de Reservação CR 2 - N.A. máximo 1.200 m) e a uma
distância de aproximadamente 20,0 km.

Como o volume de reservação necessário para o abastecimento da cidade é da
ordem de 13,5 m3, para o ano de 2015, e de 17,3 m3, para o ano de 2025, optou-se
pela implantação de dois Centros de Reservação principais, sendo que suas
capacidades seriam definidas em função das suas áreas de influência.

Em resumo, o empreendimento em análise estará localizado, principalmente, na
extensão da BR-070. Seu marco inicial é a ETA Rio Descoberto, localizada na
Região Administrativa de Ceilândia-DF e o final na cidade de Águas Lindas. No
município de Águas Lindas serão implantados dois centros de reservação e uma
rede de distribuição.
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A adutora a ser implantada tem extensão total 24.013 m, sendo composta de três
trechos, a saber:

- Trecho 1 - ETA/Descoberto até Derivação para CR-2, trecho com 19.300 m e
diâmetro de 800 mm. A travessia da adutora no rio Descoberto se dará por
meio de estrutura em treliça, com extensão de 54,00 m, sendo dois vãos de
27,00 m. A altura livre do nível d'água até a base da treliça é de 3,00 m.

- Trecho 2 - Derivação para CR-2, trecho com 913 m e diâmetro de 500mm.

- Trecho 3 - Derivação para CR-2 até o CR-1, trecho com 3.800 m e diâmetro
de 700 mm.

Importante salientar que a adutora a ser implantada estará localizada na faixa de
domínio da rodovia BR 070, que é da ordem de 40 m em relação ao seu eixo.

Considerando que a adutora principal terá uma extensão de aproximadamente
24.000 m, a área do projeto poderá interferir em 960.000 m2, além da área urbana
da cidade de Águas Lindas onde será implantada a rede de distribuição de água.

A Figura 3.2 apresenta um esquema com a localização do empreendimento.
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3.2.2. Objetivos e Justificativas do Empreendimento

Considerando a inexistência de um sistema publico de abastecimento de água e a
precariedade do sistema atual ainda em funcionamento o presente empreendimento
tem como objetivos:

• Prover o município de um sistema de abastecimento de água público;
• Melhorar as condições de operação, visto que o sistema atualmente em

funcionamento não atende regras operacionais padronizadas pelas
empresas que operam sistemas de abastecimento de água.

O sistema de abastecimento de água atualmente operado em Águas Lindas
encontra sérios problemas de ordem técnica, econômica e sócio-ambiental. Isso
porque basicamente o sistema era operado por particulares, não obedecendo
padrões técnicos estabelecidos pelas empresas fornecedoras desse serviço público.

Ademais parte da população utiliza mananciais subterrâneos (através de poços) o
que tem comprometido a sustentabilidade desses recursos ambientais devida a
redução na capacidade de explotação de diversos poços tubulares, em função da
super-exploração do aqüífero subterrâneo.

Na cidade de Águas Lindas de Goiás, segundo o Diagnóstico das Condições de
Saneamento no Entorno de Brasília, elaborado pelo Ministério das Cidades, em
maio/2003, praticamente não existe sistema público adequado de abastecimento de
água. Existem apenas dois pequenos sistemas independentes, sendo que o primeiro
foi implantado com recursos da SANEAGO (2000) e o segundo, com recursos da
antiga SEDU (1997).

O sistema implantado pela SANEAGO e que atende à Vila Esperança contava, à
época da elaboração do Diagnóstico das Condições de Saneamento no Entorno de
Brasília, com 180 ligações. Esse sistema não era operado pela SANEAGO, mas por
moradores. O poço tubular profundo do sistema está implantado na área interna de
uma escola, sendo suas águas conduzidas diretamente a um RMET - Reservatório
Metálico Elevado tipo Taça de 30 m3 e, desse reservatório, as águas eram
distribuídas sem tratamento. O sistema implantado com recursos da antiga SEDU
atende parte do Setor 2, com 239 ligações. Esse sistema também não era operado
pela SANEAGO, mas por moradores, sendo composto de um poço tubular profundo
e àm RMET de 30 m3 e, desse reservatório, as águas eram distribuídas sem
tratamento.

A SANEAGO, à época, vinha prestando assistência técnica à população, auxiliando,
quando solicitada, na manutenção corretiva. Entretanto, não ocorria a operação e a
manutenção preventiva adequadas.

Para todo o restante da cidade (que possui um total de aproximadamente 137.000
habitantes), a parcela da população que é atendida com sistema de abastecimento
de água tem, como provedores, empresas privadas e pessoas que prestam os
serviços clandestinamente. Esses serviços geralmente eram intermitentes e de má
qualidade (as águas não são tratadas, não há padronização de materiais da rede de
distribuição e de ligações prediais, não há elaboração de projetos hidráulicos das
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redes etc). Essa situação gera, ainda, constantes problemas de pressão nas redes,
rompimentos de tubulações etc.

Os sistemas operados por vários particulares não apresentavam padronização de
cobrança, sendo que as taxas praticadas eram negociadas individualmente, caso a
caso, entre o proprietário do sistema e o usuário. Apesar disso, as empresas
adotavam o mesmo princípio para cobrança de água, onde se pagava uma taxa de
ligação e um valor mensal independente de consumo ou um valor resultado do
consumo mensal (usado somente para os maiores consumidores). As empresas e
pessoas que exploram os sistemas não pagavam os impostos devidos ao Município
e ao Estado. Não havia comprometimento dos proprietários dos sistemas de
abastecimento de água no sentido de melhorar os serviços prestados, tanto pela sua
ampliação quanto pela regularização da oferta de água.

Segundo a Prefeitura Municipal, há aproximadamente 30.000 ligações de água,
entretanto a maior parte dessas ligações não recebia água regularmente,
principalmente em função do sistema produtivo insuficiente (poços tubulares
profundos). Não é possível estimar a extensão de rede existente, uma vez que não
há cadastros técnicos, padronização de implantação etc.

A parcela da população não atendida pelos sistemas anteriormente descritos
também utiliza o aqüífero subterrâneo por meio de poços rasos (cisternas).

A partir do final do ano de 2003, a CAESB, juntamente com a SANEAGO, vêm
adquirindo paulatinamente esses sistemas independentes, bem como assumindo a
operação e a manutenção dos dois sistemas implantados com recursos públicos e
que eram operados pelos moradores. Essa situação em pouco alterou a condição
descrita anteriormente, no que se refere às áreas atendidas, redes existentes,
volume produzido etc. A principal modificação ocorreu com o início do tratamento da
água distribuída à população e com a adoção de rotinas mais adequadas de
operação e manutenção nos sistemas adquiridos, incluindo a instalação de
hidrômetros.

Segundo a CAESB, os diferentes núcleos habitacionais apresentam sistemas
independentes para distribuição de água, com estimativa de um total de 25.000
ligações. Esses sistemas ainda são parcialmente operados por empresas
particulares, com captação de água em mais de 200 poços profundos, sem nenhum
controle de qualidade da água distribuída. As demais unidades do sistema, como
reservatórios e redes de distribuição, não seguem a padronização exigida pelas
especificações do Consórcio formado entre a CÁESB e a SANEAGO.

O Consórcio, em setembro de 2004, já adquiriu em torno de 193 poços que
abastecem cerca de 92.000 habitantes, por meio de 43 reservatórios e 455 km de
rede de distribuição, aproximadamente. Já possuem instalados 5.400 hidrômetros
em suas ligações. Uma das últimas aquisições do Consórcio foi da empresa que
detinha a maior parte do sistema de Águas Lindas, a Sanebrás, abrangendo 106
poços, 33 reservatórios e 240 km de rede de distribuição. Conforme dados
divulgados pela mesma, possuía 11.800 ligações e 13.216 economias.

Com relação aos sistemas existentes e implantados por particulares, observam-se
os seguintes aspectos:
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- As redes implantadas necessitam de intervenções para que possam ser
ajustadas aos padrões do Consórcio, tanto no que se refere aos diâmetros, pois
não foram feitos projetos hidráulicos de engenharia, quanto aos materiais
utilizados. Uma parcela significativa das redes foi executada em PVC Soldável;

- A maioria dos PTP's - Poços Tubulares Profundos foram implantados em áreas
inadequadas (próximos a residências), não tiveram acompanhamento técnico
adequado durante a construção e não apresentam proteção para a sua área.
Dos 87 poços que tinha em março de 2004, o Consórcio já desativou 37 poços,
e ainda faltam analisar os últimos 106 poços adquiridos da Sanebrás;

- Particulares estão investindo em implantação de diversos PTP's, sem que os
devidos estudos de explotação do aqüífero sejam desenvolvidos. Assim,
podem-se encarar os investimentos realizados no sentido de ampliar a oferta
de água como sendo em caráter emergencial e provisório;

- Outro aspecto a ser mencionado é a inexistência de estudos de impactos
ambientais para a explotação do aqüífero subterrâneo. A explotação excessiva
pode, inclusive, estar afetando o ciclo hidrológico do lago do Descoberto, maior
manancial utilizado para abastecer o Distrito Federal e responsável por
aproximadamente 65% da vazão produzida.

Conclui-se, portanto, que o SAA existente em Águas Lindas de Goiás apresenta
diversas deficiências - não atende toda a área urbana, as unidades do sistema não
foram implantadas de acordo com os padrões técnicos do consórcio
CAESB/SANEAGO, não há rotinas adequadas de operação e manutenção nem
cadastro técnico das unidades - que praticamente inviabilizam o aproveitamento do
sistema como um todo.

A aquisição dos sistemas por parte do consórcio, para posterior desativação, é
justificável, no sentido de evitar solução de continuidade no abastecimento de água
da população atualmente atendida, evitando um grande desgaste com a
comunidade e demandas jurídicas com os atuais fornecedores.

3.2.3. Histórico do empreendimento

A Lei Municipal n° 172/98, de 07 de dezembro de 1998, outorga a concessão para
exploração dos serviços de água e esgoto do município de Águas Lindas de Goiás à
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, pelo prazo de 20 anos. A referida lei
evidencia a obrigatoriedade da SANEAGO de efetuar estudos, elaborar projetos e
executar as obras de implantação dos sistemas de tratamento e distribuição de água
tratada conforme um cronograma de investimentos a ser definido entre as partes.

Em 31 de outubro de 2001, é assinada a Lei Municipal no. 315/01, que revoga a
anterior e autoriza o Município a outorgar a concessão de exploração de serviços de
água e esgoto pelo prazo de 25 anos à empresa vencedora de licitação para esse
fim. Essa lei previa, dentre outras providências, a indenização aos atuais
fornecedores pela empresa vencedora da licitação e a promulgação de um Decreto
de anulação do Contrato de Concessão no. 000170/2000, firmado entre a
SANEAGO, a CAESB e o Município em 18 de maio de 2000.
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A Lei Municipal no. 387/2003, de 17 de junho de 2003, revoga as anteriores e
reconhece a outorga da concessão dos sistemas à SANEAGO e à CAESB pelo
prazo de 31 anos, referenciando a convalidação do referido Contrato de Concessão.

Aformalização do consórcio entre a CAESB e a SANEAGO teve início em 23 de
março de 2000, com a assinatura de um protocolo de intenções entre as duas
Companhias e o Município. Esse documento menciona a cidade como integrante da
Região do Entorno do Distrito Federal, região essa objeto de políticas e de
legislação especiais, tais como a Lei Complementar no. 94/98, que autorizou a
criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno -
RIDE, com o propósito de desenvolver programas e projetos prioritários para a
mesma. Nesse protocolo é também evidenciada a importância da participação da
CAESB no equacionamento dos problemas de saneamento básico do Município,
tendo em vista a localização dos principais mananciais de suprimento de água
potável do DF em áreas de influência da poluição hídrica gerada em Águas Lindas
de Goiás.

Em 07 de abril de 2003, a CAESB e a SANEAGO firmam contrato de constituição de
consórcio pelo mesmo prazo da concessão, denominado CONSÓRCIO ÁGUAS
LINDAS, tendo como objetivo traçar as diretrizes principais para a efetivação dos
estudos, análise e providências para a exploração econômica, mediante
implementação de infra-estrutura de saneamento, em todas as suas fases e
processos, incluindo-se implantação de sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, no município de Águas Lindas de Goiás-GO.

O efetivo início de atividades do Consórcio na cidade de Águas Lindas de Goiás
ocorreu apenas no final do segundo semestre de 2003 e, ainda assim, utilizando os
sistemas implantados sem os devidos atendimentos às normas técnicas vigentes e
aos padrões usuais das duas prestadoras de serviços, conforme discutido
anteriormente.

3.2.4. Infra-estrutura básica existente e programada

O diagnóstico das condições de infra-estrutura em Águas Lindas aponta para um
sistema ineficiente de abastecimento de água e para a inexistência de sistema de
esgotamento sanitário.

Na"cidade de Águas Lindas de Goiás, segundo o Diagnóstico das Condições de
Saneamento no Entorno de Brasília, elaborado pelo Ministério das Cidades, em
maio/2003, praticamente não existe sistema público adequado de abastecimento de
água. Existem apenas dois pequenos sistemas independentes, sendo que o primeiro
foi implantado com recursos da SANEAGO (2000) e o segundo, com recursos da
antiga SEDU (1997).

Como antes mencionado, o sistema implantado pela SANEAGO e que atende à Vila
Esperança contava, à época da elaboração do Diagnóstico das Condições de
Saneamento no Entorno de Brasília, com 180 ligações e não era operado pela
SANEAGO, mas por moradores. O poço tubular profundo que atende a população
está ligado a um reservatório de 30m3, mas as águas eram distribuídas sem
tratamento.
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Já o sistema implantado com recursos da antiga SEDU atende parte do Setor 2, com
239 ligações, também operado por moradores, sendo composto de um poço tubular
profundo e um reservatório de 30m3, desse reservatório, da mesma forma as águas
eram distribuídas sem tratamento.

No restante da cidade (aproximadamente 137.000 habitantes), parcela da população
é atendida por empresas privadas e pessoas que prestam os serviços
clandestinamente.

Segundo a Prefeitura Municipal, há aproximadamente 30.000 ligações de água,
entretanto a maior parte dessas ligações não recebia água regularmente,
principalmente em função do sistema produtivo insuficiente, não sendo possível
estimar a extensão de rede existente, uma vez que não há cadastros técnicos,
padronização de implantação, etc.

Segundo a CAESB, os diferentes núcleos habitacionais apresentam sistemas
independentes para distribuição de água, com estimativa de um total de 25.000
ligações. Esses sistemas ainda são parcialmente operados por empresas
particulares, com captação de água em mais de 200 poços profundos, sem nenhum
controle de qualidade da água distribuída. As demais unidades do sistema, como
reservatórios e redes de distribuição, não seguem a padronização exigida pelas
especificações do Consórcio formado entre a CAESB e a SANEAGO.

Como se pode perceber o sistema existente é ineficiente e não possui condições
adequadas de operação, comprometendo inclusive recursos ambientais, com a
super-explotação dos poços tubulares existentes na região.

Por outro lado, no Distrito Federal, em região limítrofe a cidade de Águas Lindas,
existe o sistema produtor de água do rio Descoberto, utilizado atualmente pela
CAESB para abastecer grande parte do Distrito Federal, que será utilizado para a
implantação do sistema de Águas Lindas. Esse sistema produtor do rio
Descoberto possui uma captação na barragem de regularização, uma estação
elevatória, uma adutora de água bruta e uma estação de tratamento de água para
uma vazão total de 6,0 m3/s. A referida adutora apresenta uma extensão aproximada
de 14,5 km e um desnível geométrico, até a ETA, da ordem de 250 m, com altura
manométrica de 285 mca.

No que se refere à infra-estrutura programada pretende-se aproveitar o sistema rio
Descoberto existente, não havendo previsão para a implantação de novas unidades
para captação, elevatória e adutora de água bruta, e estação de tratamento, mas
somente o aproveitamento das instalações existentes do sistema rio Descoberto,
operado e mantido pela CAESB.

Há previsão, contudo, da implantação de adutora de água tratada, dois centros de
reservação na área urbana de Águas Lindas e a rede de distribuição de água
também na área urbana.

Demais dados de infra-estrutura existente na área em estudo constam de itens
específicos, quando descrita a distribuição espacial de equipamentos urbanos.
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De acordo com a Resolução CONAMA 237/97 empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente.

O parágrafo 1o do artigo 2o da Resolução estabelece que estão sujeitos ao
licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo
1.

No referido anexo consta no caso de sistemas de abastecimento de água, como
serviços de utilidade, as estações de tratamento de água. Nesse sentido, como o
sistema proposto para a cidade de Águas Lindas deve aproveitar as estruturas já'
existentes (captação, adução de água bruta e estação de tratamento), e
devidamente licenciadas, do sistema Rio Descoberto, a princípio, o sistema não se
enquadraria como passível de licenciamento ambiental, de acordo com os termos da
Resolução.

No entanto, o parágrafo 2o estabelece que cabe ao órgão ambiental competente
definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1,
levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras
características do empreendimento ou atividade.

Nesse sentido, o IBAMA considerou necessário o licenciamento ambiental do
empreendimento e emitiu termo de referência para elaboração de Estudo Ambiental,
de acordo com o que preceitua o art. 3o da referida Resolução.

Conforme determina o termo de referencia emitido pelo IBAMA, a seguir são
apresentados os principais diplomas legais relativos à utilização, proteção e
conservação dos recursos ambientais.

3.2.5.1. Dispositivos Constitucionais de Proteção ao Meio Ambiente

A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo exclusivo para tratar do meio
ambiente. O art. 225 assegura o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e atribui a responsabilidade pela proteção e preservação do meio
ambiente ao poder público e a coletividade. O art.23 dispõe sobre a competência
comum dos três entes da federação sobre a responsabilidade de proteção do meio
ambiente, bem como sobre a exploração dos recursos hídricos, conforme redação a
seguir:

Em análise sistemática dos dispositivos ora mencionados conclui-se que a proteção
ao meio ambiente, devido a amplitude do tema, é responsabilidade dos três entes da
federação assim como da própria sociedade. Esse entendimento resulta da
interpretação da redação dos art. 225 c/c art. 23, VI, da CF.

De acordo com o texto constitucional é dever do poder público exigir o estudo prévio
de impacto ambiental para atividades ou obras potencialmente causadoras de
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significativa degradação do meio ambiente. Isso porque, como o poder público tem o
dever de preservar o meio ambiente, é razoável o entendimento de que necessita de
instrumentos para tornar efetiva a proteção desse direito e, por conseguinte, o
cumprimento desse dever.

3.2.5.2. Dispositivo Constitucional Estadual de Proteção ao Meio Ambiente

A constituição do Estado de Goiás acompanhando o texto da Carta Magna dedica
também um capítulo para tratar do meio ambiente. Esse capítulo intitulado "Da
proteção dos recursos naturais e da preservação do meio ambiente" está distribuído
em seis artigos (art. 127 a 132) os quais estabelecem normas para a proteção ao
meio ambiente.

O art. 127 apresenta a mesma estrutura do texto de constitucional federal estatuindo
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo essencial
à sadia qualidade de vida, e sendo da mesma forma imposto ao poder público e a
coletividade o dever de defendê-lo, recuperá-lo e preservá-lo.

O art. 128 traz uma série de determinações para que seja garantida a preservação
da diversidade biológica em que são exemplos a criação de unidades de
preservação; promoção da regeneração de áreas degradadas de interesse
ecológico, objetivando a proteção de terrenos erosivos e de recursos hídricos, bem
como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal; outro exemplo é o
estabelecimento sempre que necessário, de áreas sujeitas a restrições de uso.

O art. 129 determina que os imóveis rurais manterão pelo menos vinte por cento de
sua área total com cobertura vegetal nativa, para preservação da fauna e flora
autóctones, enquanto que o Art.130 determina a criação, na forma da lei, de
unidades de conservação destinadas a proteger as nascentes e mananciais, além
de vedar o desmatamento até a distância de 20 metros das margens dos rios,
córregos e cursos d'água. Já o Art.132 trata das questões institucionais, entre elas, a
exigência de relatório de impacto ambiental nas situações de significativa alteração
do meio ambiente.

Ao que se percebe, a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
também é prevista em nível estadual, especialmente no que se refere aos
instrumentos de efetivação desse direito, já que há menção da mesma forma do
Estudo prévio de impacto ambiental, pressuposto para a concessão do
licenciamento.

3.2.5.3. Legislação Distrital de Proteção ao Meio Ambiente

A carta fundamental do Distrito Federal dispõe também de normas e garantias de
proteção ao meio ambiente, tal como se verifica em seus arts. 278 a 311 da LODF
(Lei Orgânica do Distrito Federal).

A carta maior do DF dispõe sobre instrumentos de proteção ambiental tais como
estudo prévio de impacto ambiental, licenciamento ambiental, proteção de unidades
de conservação etc.
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Esses dispositivos corroboram as disposições da Carta Magna (Constituição Federal
de 1988) em todos os sentidos e ressalta o entendimento de que há o dever legal de
proteção do meio ambiente por parte do Estado e da coletividade.

Há também no Distrito Federal uma legislação especifica sobre política ambiental,
que é a Lei n° 41 de 13 de setembro de 1989. Essa trata de normas de proteção do
meio ambiente, tendo como um dos seus objetivos a preservação e conservação
dos recursos naturais renováveis, o manejo equilibrado e a utilização econômica,
racional e criteriosa dos não renováveis.

Além das normas ora mencionadas, há ainda outras normas relacionadas a proteção
ambiental, normas estas que são enumeradas a seguir.

3.2.5.4. Demais normas aplicáveis

Legislação Federal

No âmbito federal, além da Constituição Federal, os seguintes dispositivos legais
estão associados à questão ambiental e são pertinentes ao empreendimento
proposto:

• Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 - institui o Código Florestal.
Lei n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - dispõe sobre a proteção à fauna.
Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 - que institui a Política Nacional de
Meio Ambiente.

• Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985 - disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico.

• Lei n° 7.754, de 14 de abril de 1989 - estabelece medidas para proteção das
florestas existentes nas nascentes dos rios.

Lei 7.803 de 15 de julho de 1989 - altera a redação da Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e revoga as Leis n° 6.535, de 15 de julho de 1978 e 7.511,
de 7 de julho de 1986.
Lei n°. 7.804, de 18 de julho de 1989 - altera a Lei n°. 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e

•*•* mecanismos de formulação e aplicação, a lei n°. 7.735, de 22 de fevereiro de
1989, a Lei n°. 6.803, de 02 de junho de 1980, a Lei n°. 6.902, de 21 de abril
de 1981, e dá outras providências.

• Lei n°. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera
o art. 1o da Lei n°. 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n°.
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

• Lei n°. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,

e dá outras providências.
Lei n°. 9.795, de 27 de abril de 1999 - institui a Política Nacional de Educação
Ambiental.
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Lei n°. 9.985, de 18 de julho de 2000 - regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I,
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências.
Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990 - regulamenta a Lei n° 6.902, de 27
de abril de 1981, e a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem,
respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de
Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá
outras providências.
Decreto n°. 3.834, de 05 de junho de 2001 - regulamenta o art.55 da lei
9.985/2000 e delega competência ao Ministro de Estado do Meio Ambiente
para a prática do ato que menciona.
Medida Provisória n°. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 - altera os arts. 1o,
4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei n°. 4.771, de 15 de setembro de
1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei n°.
9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras providências.
Decreto Presidencial s/n°, de 10/01/2002 - cria a Área de Proteção Ambiental
- APA do Planalto Central, no Distrito Federal e no Estado de Goiás.
Decreto 4.281, de 25 de junho de 2002 - regulamenta a lei n°. 9.795, de 27
de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002 - regulamenta artigos da lei 9.985 de
18 de julho de 2000 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC.
Portaria IPHAN n° 230 de 17 de dezembro de 2002 - que dispõe sobre
procedimentos aplicáveis aos estudos arqueológicos nas diversas fases de
obtenção de licenças ambientais.

Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA

As Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA - aplicáveis e
relacionadas ao empreendimento objeto de análise deste Estudo estão listadas
nos tópicos a seguir.

Resolução n°. 001 de 23 de janeiro de 1986 - dispõe sobre a elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio
Ambiente.

Resolução n° 005, de 15 de junho de 1988 - Estabelece que ficam sujeitas a
licenciamento as obras de saneamento para as quais seja possível identificar
modificações ambientais significativas.
Resolução n°. 006, de 24 de janeiro de 1986 - aprova os modelos de
publicação de pedidos de licenciamento de quaisquer de suas modalidades,
sua renovação e a respectiva concessão, e aprova os novos modelos para
publicação de licenças.
Resolução n°. 10, de 14 de dezembro de 1988 - estabelece que nenhum
projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA sem a autorização
de sua entidade administradora.
Resolução n°. 20 de 18 de junho de 1986 - estabelece critérios para a
classificação das águas segundo seus usos preponderantes.
Resolução n°. 013, de 06 de dezembro de 1990 - dispõe sobre a área
circundante, num raio de 10 (dez) quilômetros, das Unidades de
Conservação.
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Resolução n°. 002 de 18 de abril de 1996 - Dispõe sobre a implantação de
uma unidade de conservação para fazer face à reparação dos danos
ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas;
Resolução n° 237 de 19 de dezembro de 1997 - dispõe sobre os
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, e respectivos
instrumentos de gestão ambiental.
Resolução n° 274, de 29 de novembro de 2000 - que estabelece as
condições de balneabilidade das águas doces, salinas e salobras.
Resolução n° 303, de 20 de março de 2002 - dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
Resolução n° 307, de 5 de julho de 2002 - estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Resolução n° 357, de 17 de março de 2005 - dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.
Resolução n° 369, de 28 de março de 2006 - que dispõe sobre os casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em
APP.

Resolução CONAMA n° 371 de 05 de abril de 2006 - Estabelece diretrizes
aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e
controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental,
conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC e dá outras
providências. - Data da legislação: 05/04/2006.
Resolução CONAMA n° 378, de 19 de outubro de 2006 - Define os
empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional
ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, e dá outras providências.

• Portaria n° 169-A/80 - FEMAGO: que institui a Licença Prévia, em caráter
precário, com validade não superior a 120 (cento e vinte) dias

• Portaria n° 291/82 - FEMAGO: normatiza matéria contida no Decreto n° 175,
de 06 de dezembro de 1979 que regulamenta a Lei n° 8544, de 17 de outubro
de 1978, dispondo sobre a prevenção e controle da poluição do Meio
Ambiente no Estado de Goiás.

• Resolução CEMAN 07/90: dispõe sobre diretrizes para apresentação de
projetos ao sistema Estadual de licenciamento de atividades poluidoras.

• Decreto n° 2955 de 03 de junho de 1988: Institui o Programa de Educação
Ambiental no Estado de Goiás e dá outras providências.

• Decreto n°. 5159 de 29 de dezembro de 1999: Institui o Programa de
Descentralização das Ações Ambientais no Estado de Goiás.

• Lei n° 13.123 de 16 de julho de 1997: Estabelece normas de orientação à
Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao sistema de
gerenciamento de Recursos Hídricos.

• Lei n° 14.384 de 31 de julho de 2002: Institui o Cadastro Técnico Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Taxa de
Fiscalização Ambiental e dá outras providências.
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Lei n° 8544 de 17 de outubro de 1978: Dispõe sobre o controle da poluição do
meio ambiente.

Decreto n° 1745 de 06 de dezembro de 1979: Aprova o Regulamento da Lei
n.° 8.544, de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre a prevenção e o
controle da poluição do meio ambiente.
Portaria n° 01/2002-N da Agência Ambiental: trata da adoção de exigências
de ordem técnica para os empreendimentos que se sujeitam por força de lei
ao licenciamento ambiental, assim como novos empreendimentos que
venham a se instalar nas proximidades a qualquer manancial do Estado de
Goiás.

Portaria n° 22/2001-N da Agência Ambiental: que determina que a supressão
de florestas nativas e demais formas de vegetação natural existente no
Estado de Goiás, para Exploração Florestal e uso alternativo do Solo,
somente poderá ser realizada após autorização expedida pela Agência
Ambiental.

Decreto n° 6.188, de 30 de junho de 2005. Cria o Parque Estadual do
Descoberto e dá outras providências.

Outras legislações específicas

• Decreto-Lei 524, de 08 de abril de 1969 - confere à CAESB atribuições de
conservação, proteção e fiscalização das bacias hidrográficas utilizadas ou
reservadas para utilização como fonte de abastecimento público de água.

• Decreto n° 26.007 de 05 de julho de 2005 - Dispõe sobre a criação da
Reserva Biológica do Rio Descoberto e dá outras providências.

• Lei Distrital n°. 41, de 13 de setembro de 1989-0 Art. 32 dá à CAESB
competências para participar do processo de promoção do disciplinamento do
uso e ocupação do solo à montante de seus pontos de captação de água,
visando manter a qualidade ambiental destes locais.

• Decreto n° 88.940/1983 - Cria a APA do Descoberto "com o objetivo principal
de proporcionar o bem-estar futuro das populações do Distrito Federal e de
parte do Estado de Goiás, bem como assegurar condições ecológicas
satisfatórias às represas da região".

• IN SEMA/SEC/CAP N° 001/1988 - Estabeleceu o zoneamento ambiental da
APA do Descoberto e proibiu novas ocupações urbanas, ou loteamentos com
características urbanas, em toda a APA, exceto na ZCAU".

Legislação Específica de proteção à APA do Descoberto

Já que o empreendimento se localiza em parte na APA do Rio Descoberto, está
descrita a seguir, a legislação especifica de proteção da APA, que deverá ser
observada pelos responsáveis pelo empreendimento.

As legislações que se referem à proteção da APA do Descoberto são: o Decreto
88.940, de 07 de novembro de 1983, que dispõe sobre a criação, a administração e
o funcionamento da Área de Proteção Ambiental - APA da Bacia do Rio Descoberto,
e a Instrução Normativa SEMA/SEC/CAP 001/88, que estabelece o zoneamento da
APA da Bacia do Rio Descoberto. A seguir alguns destaques dessas normas:
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- Decreto 88.940, de 07 de novembro de 1983

Art. 1o - "Ficam criadas, com as delimitações abaixo especificadas, as Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) das Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto, com
0 objetivo principal de proporcionar o bem-estar futuro das populações do Distrito
Federal e de parte do estado de Goiás, bem como assegurar condições ecológicas
satisfatórias às represas da região."

Para as APAs do Descoberto e São Bartolomeu, o Decreto n° 88.940/83 determina
ainda que:

"Art. 6o - Nas Áreas de Proteção Ambiental das Bacias dos Rios São Bartolomeu e
Descoberto ficam proibidas ou restringidas, a critério da CAESB, em comum acordo
com a SEMA:

1- a implantação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de
afetar mananciais de água;
II - a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições ecológicas locais;
III - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou
acentuado assoreamento das coleções hídricas;
IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota
regional.

§ 2o - Sem prejuízo das demais autorizações previstas em Lei, dependerão de
autorização prévia da CAESB e da SEMA, com recurso da decisão para o Conselho
Nacional do Meio Ambiente. - CONAMA, a abertura de vias de comunicação, a
realização de grandes escavações e a implantação de projetos de urbanização,
sempre que importarem em obras de terraplenagem.

Art. 7o - A autorização prevista no § 2o do artigo anterior dependerá do estudo de
cada projeto, do exame das alternativas possíveis e da avaliação de suas
conseqüências ambientais.

Parágrafo Único - Sempre que a autorização for concedida, serão indicadas as
restrições e medidas consideradas para salvaguarda dos ecossistemas atingidos.

- instrução Normativa SEMA/SEC/CAP 001/88

Considerando a necessidade de preservar os recursos hídricos, controlar a
qualidade ambiental e disciplinar a ocupação da área, foi elaborado o Plano de
Proteção do Lago Descoberto (1985), consolidado em 1988, pela Instrução
Normativa SEMA/SEC/CAP n° 001/88 que, entre outras regulamentações,
estabelece o zoneamento da APA do Descoberto, definindo as atividades
incentivadas, restringidas ou proibidas.

Nos termos dessa Instrução Normativa foram estabelecidas, em obediência ao artigo
4o do Decreto n° 88.940/83, uma Zona de Vida Silvestre, área de preservação
permanente, nos campos de murundus, matas de galeria e remanescentes de
Cerrado às margens dos principais corpos hídricos. Além desta, outras zonas foram
criadas, conforme descrito a seguir:
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Zona de Controle Específico - ZCE-2: É composta de áreas destinadas a
reflorestamento, preservação e recuperação das matas ciliares ou de galeria, bem
como aquelas que, apresentando altos potenciais de erosão e/ou relevo acidentado,
exigem do Poder Público especial indução para reversão de atividades, adaptando-
as às condições específicas do solo, do relevo e da potencialidade de erosão.

Zona de Preservação e Recuperação - ZPR: É a zona cujo objetivo geral é estancar
o processo de degradação dos recursos hídricos e da cobertura vegetal, pela
reversão e recuperação das áreas atingidas, transformando-as em um espaço mais
natural possível. Essa zona destina-se a usos compatíveis com a preservação e a
recuperação dos recursos hídricos, compreendendo a superfície do Lago
Descoberto, as áreas marginais ao reservatório, delimitadas numa faixa de 125 m de
largura, medidas na horizontal a partir da linha de água máxima, e pelas faixas de,
no mínimo, 50 m de largura, medidas na horizontal ao longo dos tributários.

Zona de Ocupação Programada - ZOP: Destinada à ocupação ordenada do solo por
atividades agropecuárias compatíveis com as condições edáficas.

A Instrução Normativa estabelece ainda em seu item 7.12 que Dependerão de
homologação prévia da SEMA (IBAMA), ouvidas SEMATEC (hoje SEMARH),
CAESB e AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS (antiga FEMAGO) quando couber, nos
termos do § 2o do artigo 6o do Decreto 88940/83 as seguintes atividades:

abertura de vias de comunicação;
realização de grandes escavações;
alteração de solo rural para urbano;
implantação de projetos de urbanização;
obras de terraplenagem.

Importante observar que o empreendedor responsável pela obra objeto desse
estudo, é também, um dos órgãos responsáveis pela gestão da APA do Descoberto,
razão pela qual pode se afirmar que as normas de proteção da APA certamente
serão observadas no desenvolver do empreendimento.

3.5.2.5. Compatibilidade do empreendimento com a legislação em vigor

O presente estudo ambiental é referente à implantação do sistema de abastecimento
de água de Águas Lindas de Goiás, tratando-se, portanto, de obra de saneamento e,
por conseguinte, de utilidade pública, vez que se destina à sadia qualidade de vida
da população destinatária.

A legislação ambiental em vigor prevê para atividades potencialmente poluidoras ou
causadoras de significativa degradação ambiental, a elaboração do estudo prévio de
impacto ambiental. Isso porque há incumbência por parte do poder público e da
sociedade de zelar pelos recursos ambientais e assegurar o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, muito embora não se tenha
verificado expressamente na Resolução CONAMA n° 237/97, que estabelece quais
atividades estão sujeitas a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu
respectivo relatório (RIMA), a exigibilidade de EIA/RIMA para o tipo de
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empreendimento objeto de estudo, supera a exigência legal, devendo-se observar o
disposto no parágrafo único, do artigo 3° da referida Resolução que estabelece a
possibilidade do órgão ambiental, ao verificar que a obra não é potencialmente
causadora de significativa degradação ambiental, definir os estudos ambientais
pertinentes.

Especialmente no que se refere ao processo de licenciamento a realização do
estudo é tempestiva. Quanto ao conteúdo do mesmo no que se refere à avaliação
de alternativas tecnológicas do empreendimento, diagnóstico dos meios físico,
biótico e socioeconômico, além de cumprir com as exigências determinadas pelo
órgão ambiental, estão de acordo com os objetivos e instrumentos da política
nacional do meio ambiente de modo a evitar gravame a sociedade titular do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atendendo porém, a um objetivo
maior que é a saúde humana.

Dentre outros pormenores cumpre observar que o local em estudo está inserido
dentro de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA do Descoberto)
criada pelo Decreto n° 88.940/1983 com o objetivo principal de proporcionar o bem-
estar futuro das populações do Distrito Federal e de parte do Estado de Goiás bem
como assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas da região.
Importante ressaltar que a administração dessa unidade de conservação é do
IBAMA (órgão licenciador) em co-gestão com a CAESB (responsável pelo
empreendimento).

Outro ponto é que o caminhamento da futura adutora estará localizado em área
limítrofe a outra unidade de conservação, porém de proteção integral presente no
Estado de Goiás (Parque Estadual do Descoberto - criado pelo decreto do
Executivo do Estado de Goiás n° 6188/2005.), sendo de administração do referido
Estado. Nessa oportunidade é importante esclarecer que não haverá obras dentro
dessa unidade de conservação, em atendimento a determinações legais (lei
9985/2000) muito embora haja parcela dessa unidade com ocupação urbana.

3.5.2.6. Compatibilidade do empreendimento com Planos e Programas
Governamentais

Nesse item foram enumerados os Planos e Programas propostos e atualmente em
vigor e verificada a sua compatibilidade com o empreendimento ora analisado tudo
em conformidade com os termos de referência que norteiam esse estudo.

Atualmente estão relacionados ao setor de planejamento na área de saneamento
ambiental os seguintes programas:

. Plano diretor de Água e Esgoto do Distrito Federal - PLD
• Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal -

PGIRH

• Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT

• Zoneamento Ecológico Econômico - Região Integrada do Distrito Federal e
Entorno - ZEE RIDE

• Programa Brasília Sustentável - PBS
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. Relatório da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental -- Ministério das
Cidades.

A seguir estão descritos cada um desses programas, seus objetivos e sua
compatibilidade com o empreendimento objeto de estudo.

Plano Diretor de Água e Esgoto do Distrito Federal - PLD

O Plano Diretor de Água e Esgoto do Distrito Federal (PLD) é o instrumento a partir
do qual a CAESB estuda e hierarquiza alternativas de pequeno, médio e grande
portes para o abastecimento de água do Distrito Federal, incluindo suas implicações
no esgotamento sanitário da região. O atual PLD encontra-se em fase de revisão. É
importante esclarecer que seus objetivos estão voltados para os núcleos urbanos e
industriais, existentes e projetados, todos inseridos nos limites do Distrito Federal.

As alternativas do PLD consideram, ainda, as demandas originárias da Região do
Entorno e o correspondente esgotamento sanitário que é lançado nos corpos
receptores, no que se refere às cidades de Águas Lindas, Santo Antônio do
Descoberto, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama, sendo
ainda levadas em consideração as previsões de expansão segundo o PDOT - Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e os PDL's - Planos Diretores
Locais, ponto em comum com o empreendimento objeto do estudo.

Considerando que o empreendimento ora analisado foi concebido a partir de uma
premissa de adequação do Plano Diretor de Água e Esgoto da CAESB, onde havia
previsão de abastecimento de Águas Lindas, resta configurada sua compatibilidade
com o referido PLD.

Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal -
PGIRH

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal -
PGIRH é um Instrumento de planejamento distrital, que se enquadra no nível
estadual dos Planos de Recursos Hídricos previstos na Lei das Águas, pactuado
entre o Poder Público, os usuários e a sociedade civil - onde se define como
conservar, recuperar e utilizar os recursos hídricos da bacia hidrográfica.

Tem como objetivo geral subsidiar as ações do Conselho Distrital de Recursos
Hídricos e da entidade gestora, a partir da definição de orientações técnicas,
estratégicas e de cunho político-institucional necessários para a gestão integrada
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos.

Muito embora não sido finalizado o referido PGIRH, a partir do diagnóstico da região
de estudo, bem como da avaliação de alternativas de empreendimento pode-se
inferir que o suprimento do município em abastecimento de água, proporcionará uma
folga no sistema de poços atualmente utilizado, estando de acordo, em tese, com os
objetivos desse plano.
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Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), criado pela Lei
Complementar n.° 17 de 28/01/1997, o instrumento básico da política territorial e de
orientação aos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão das
localidades urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal.
Atualmente em função da dinâmica de ocupação do solo encontra-se em
reavaliação para as necessárias adequações.

Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 31, o Plano Diretor de Ordenamento
Territorial abrangerá todo o espaço físico do DF e regulará, basicamente, a
localização dos assentamentos humanos e das atividades econômicas e sociais da
população.

Observando-se a inter-relação do PDOT com o PLD 2000, além do fato de estar
localização do empreendimento inserida em área classificada como Zona Rural de
Dinamização, não há qualquer óbice na realização do empreendimento, haja vista
que não haverá interferência com as determinações de uso descritas para a área na
atual legislação, prevalecendo portanto o entendimento de sua compatibilidade.

Zoneamento Ecológico Econômico - Região Integrada do Distrito Federal e
Entorno-ZEE RIDE

A RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - foi
criada pela Lei Complementar n°. 94, de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentada
pelo Decreto n°. 2.710, de 04 de agosto de 1999, alterado pelo Decreto n° 3.445, de
4 de maio de 2000.

A alta concentração urbana decorrente de movimentos migratórios após a
inauguração de Brasília criou sérios desequilíbrios econômicos e sociais entre o
Distrito Federal e os municípios vizinhos, o que motivou a criação da RIDE, como um
mecanismo capaz de, através de uma ação integrada entre a União, o Distrito
Federal, e os Estados e Municípios que integram a região, implantar soluções
imediatas e a médio prazo para os problemas existentes.

A RIDE tem como objetivos dar um tratamento especial no que se refere ao
aprimoramento da qualidade e ampliação dos serviços públicos essenciais, além de
dar ênfase às atividades de promoção da atividade econômica regional criando
empregos e gerando renda.

Para a RIDE, atualmente têm sido desenvolvidos diversos programas no sentido de
viabilizar o desenvolvimento econômico da região e minimizar as diferenças sociais
entre o Distrito Federal e os municípios do entorno. Um dos programas atualmente
em desenvolvimento é o zoneamento econômico ecológico - ZEE. O ZEE procura
estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a
qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo, além da conservação da
Biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das
condições de vida da população.
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Considerando os problemas enfrentados pela população do Entorno (econômicos,
sociais, etc.) e o reflexo das diferenças dessa e a população do DF, os objetivos da
RIDE (bem como o seu ZEE) estão em compatibilidade com os objetivos do
empreendimento vez que a proposta de implantação de um sistema de
abastecimento de água objetiva atender o Entorno do Distrito Federal o que de certa
forma democratiza o acesso a água tratada e demais condições de higiene
(saneamento), atividades de responsabilidade do empreendedor - Caesb.

Programa Brasília Sustentável - PBS

O Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal,
denominado de "Programa Brasília Sustentável", conta com financiamento de 50%
do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e os outros
50%, são de Recursos Oriundos do Governo do Distrito Federal.

O objetivo deste Programa é "Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do
Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília - RMB, promovendo a melhoria
das condições de vida da população e a gestão sustentável do território".

Na consecução desse objetivo foram previstos investimentos em políticas de
desenvolvimento regional, regulamentação e planejamento com treinamento e
capacitação profissional, elaboração de planos e projetos nas áreas de saneamento
ambiental, urbanismo, gestão urbana e ambiental e de recursos hídricos
conformando um conjunto de ações e obras de caráter complementar e outros
programas em implementação ou em elaboração no âmbito do DF.

Os elementos estruturadores do programa são: O conceito de saneamento
ambiental; à promoção de assentamentos urbanos sustentáveis e a preservação
ambiental. As ações encontram-se focalizadas nas bacias hidrográficas dos lagos
Paranoá e do Descoberto.

No que se refere ao saneamento ambiental estão previstas ações de acesso à água
e ao esgotamento sanitário de áreas urbanas de maior impacto para proteção das
bacias do Paranoá e Descoberto, ou seja, Vicente Pires, Vila Estrutural e Águas
Lindas em Goiás; e o tratamento de resíduos sólidos e lodo de estações de
tratamento de esgotos do DF.

Como se pode atestar esse programa mostra total compatibilidade com os objetivos
do empreendimento pois a proposta de implantação do sistema de abastecimento de
água promoverá as condições necessárias ao acesso à água com o devido
tratamento, fornecendo adequadas condições de saneamento ambiental ao
município de Águas Lindas.

Relatório da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - Ministério das

Cidades

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades,
elaborou em maio de 2.003, no âmbito do Programa de Modernização do Setor de
Saneamento - PMSS e em colaboração com a Coordenação da Região Integrada
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de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE1 (Ministério da
Integração Nacional), o Relatório Técnico denominado " Diagnóstico das Condições
de Saneamento nos Municípios do Entorno de Brasília - DF", com o objetivo de
avaliar as condições de saneamento básico e as estimativas de investimentos
necessários nos municípios inseridos na RIDE, com exceção do Distrito Federal.

O Relatório apresenta inicialmente uma caracterização e definição da área de
abrangência do trabalho, onde são abordados o panorama institucional vigente e os
aspectos físicos da região (recursos hídricos, clima, vegetação, geologia e solos).
Consta do mesmo a caracterização sócio-econômica da região e da população alvo.
São abordados os aspectos demográficos, educação, saúde, economia regional,
produção agropecuária, turismo, renda per capita, Produto Interno Bruto (PIB) e
índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios integrantes da RIDE, além
da população atual dos mesmos e das projeções populacionais até o horizonte de
2.033, baseadas em estimativas de taxas anuais de crescimento populacional da
Fundação IBGE, incluindo dados do Censo 2000.

Contém ainda o diagnóstico das condições físicas e operacionais dos sistemas
existentes de água, de esgotos sanitários e de manejo de resíduos sólidos,
abordando-se, também, os programas e projetos em andamento na área de estudo.

O Relatório contempla à concepção preliminar das intervenções físicas nos sistemas
de abastecimento de água, esgotos sanitários e manejo de resíduos sólidos nos
municípios da RIDE, avaliações ambientais e gestão dos recursos hídricos, além de
uma estimativa dos investimentos necessários para a ampliação e/ou implantação
dos referidos sistemas.

Com relação a Águas Lindas de Goiás, o Relatório recomenda que o sistema de
abastecimento de água existente, que utiliza exclusivamente o manancial
subterrâneo, seja desativado e substituído por novo sistema, com captação no lago
da Barragem do Descoberto razão pela qual novamente está atestada a
compatibilidade deste Relatório com os objetivos do empreendimento.

3.2.6. Planos e projetos co-localizados

Conforme antes mencionado, o município de Águas Lindas não dispõe de um
sistema de abastecimento de água adequado. Esse, contudo não é o único
problema enfrentado pela população local.

No diagnóstico das condições de infra-estrutura básica aponta-se também a
inexistência de um sistema de esgotamento sanitário.

Nesse item é importante destacar que o sistema de esgotamento sanitário de
Águas Lindas, ainda inexistente está sendo providenciado pela CAESB e se
encontra com Licença de Instalação - LI n°103/2007 emitida pela Agência Ambiental
de Goiás.

A RIDE, instituída pela LeiComplementar n°94, de 19/02/1998. é composta pelo Distrito Federal e mais22 municípios,
dentre os quais está Águas Lindas de Goiás.
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Além da inexistência de esgotamento sanitário, Águas Lindas mantém condições
precárias de vida, isso se observa por exemplo com a disposição final lixo que é
muitas vezes feita a céu aberto, causando impactos ambientais.

Outro projeto ser realizado na região de Águas Lindas é a duplicação da BR 070,
com estudos ambientais bastante avançados. A BR 070 atravessa o município,
sendo na verdade a principal via de acesso à cidade. Foram realizadas reuniões e
contatos com o DNIT e com a empresa responsável pela elaboração do EIA/RIMA
com vistas à compatibilização dos dois empreendimentos. No DF, a duplicação da
Rodovia se dará em trecho da lateral esquerda sendo que a implantação da adutora
será realizada na lateral direita onde já existem 2 conjuntos de adução de água
bruta. No trecho da cidade de Águas Lindas, a duplicação também se dará na lateral
esquerda e a implantação da adutora na lateral direita. Portanto, as obras das duas
intervenções não interferem uma na outra. Na fase de Licença de Instalação - LI, a
CAESB assegurará junto ao DNIT que estas diretrizes estarão mantidas.

No que se refere aos planos e programas governamentais, foi mencionado em item
especifico a compatibilidade do empreendimento com os diversos planos de
desenvolvimento da região (PLD, ZEE-Ride, Programa Brasília Sustentável, etc).
Todos esses planos priorizam o desenvolvimento de empreendimentos como o
abastecimento de água e esgotamento sanitário de modo a promover melhorias na
região do entorno do Distrito Federal.

3.2.7. Estudos básicos

- Levantamento topográfico

A cidade de Águas Lindas de Goiás surgiu nas áreas planas ou chapadas. Existem
muitas barreiras físicas, representadas pelas nascentes, declividades acentuadas e
áreas alagadiças, que gerou uma ocupação dispersa, porém com malha urbana de
traçado preponderantemente ortogonal. Essa malha urbana ocupa
preferencialmente as cotas mais elevadas (em geral a 1100), evitando a proximidade
dos fundos de vale, que estão, de modo geral, preservados.

Existe uma base cartográfica elaborada para a CAESB, obtida através de
levantamento aerofotogramétrico executado em 2000 e complementado em 2003.
em escala de restituição de 1:2.000. Essa base possui informações altimétricas, com
curvas de nível de metro em metro, e delimitação das quadras existentes. A
Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás, também forneceu uma base
urbanística da cidade, que será utilizada para complementação da toponímia e de
outras informações relevantes.

Por ser mais confiável, será utilizada a base obtida pela aerofotogrametria para o
projeto do sistema de distribuição de água. A planta geral do sistema de distribuição
de água com as curvas de nível que representam o relevo e levantamento
topográfico da cidade de Águas Lindas consta em anexo (ANEXO 1), em escala
1:20.000.
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- Estudos geotécnicos

A execução de uma obra dessa natureza necessita de estudos geotécnicos
especialmente no que se refere à fase de implantação da adutora e redes de
distribuição de água, momento em que serão necessárias escavações locais. Isso
porque o planejamento da obra requer o conhecimento das características do solo,
como sua estabilidade, densidade, grau de colapsividade, etc. de modo que o
projeto se torne exeqüível, causando menor impacto localizado e preservando
também a durabilidade das unidades do sistema a ser implantado.

Nos itens 4.2.2 e 4.2.4 são apresentadas as informações geológicas e geotécnicas
da Área de Influência Direta - AID assim como as informações de vulnerabilidade
ambiental, especialmente devidas às condições do meio físico da região (item 4.4.5).
Com relação ao aprofundamento dos dados geotécnicos, a CAESB adota como
norma geral, o detalhamento desses estudos, incluindo a realização de sondagens,
quando da elaboração do Projeto Executivo do empreendimento.

3.2.8. Planejamento e Cronograma de Implantação do Empreendimento

A distância de Águas Lindas à Taguatinga (Posto de Serviços da CAESB mais
próximo) é pouco inferior a 40 km, entretanto, em função do porte da cidade
(atualmente com mais de 130.000 habitantes e, em final de plano, com mais de
270.000 habitantes), há necessidade de infra-estrutura própria de operação e
manutenção dos sistemas de água e esgotos, uma vez que essa distância dificulta o
intercâmbio com o posto de serviço mais próximo da CAESB.

Nesse sentido, está prevista pelo Consórcio CAESB-SANEAGO a ampliação da
estrutura técnico-adimistrativa já existente, com a implementação de uma estrutura
independente e própria para a cidade, incluindo um posto de serviços, para a
realização de atividades de manutenção e operação do sistema, e um escritório
local, para o atendimento da população e realização das atividades comerciais.

- Etapas de Construção

A subdivisão adequada das etapas de implantação dos projetos implica economia
do?" custos de implantação e operação dos sistemas e, ainda, no próprio
desempenho das unidades operacionais.

Para a alternativa selecionada, a Alternativa 1, observa-se que não há necessidade
de implantação de unidades de captação, adução de água bruta e tratamento de
água. Para as unidades de adução de água tratada (interligação do RAP-MN1 aos
CR's de Águas Lindas) e reservação, prevê-se a implantação em uma única etapa.

Com relação à rede de distribuição, foram previstas duas etapas, sendo uma em
2006 e a segunda em 2015, com o intuito de garantir o atendimento a 100% da
população de 2025.
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1a Etapa (2006 a 2015)
Adutora de Água Tratada (20km de
800mm e 4km de 700mm)

CR-1 (2 RAP's de 5.000 M3)

EEAT do CR-1 (Booster)

CR-2 (2 RAP's de 5.000 M3)

EEAT do CR-2 (Booster)

Rede de Distribuição

Ligações Prediais

nem

As ligações prediais deverão ser implantadas ao longo dos anos, entretanto, para
efeito de estimativa de custos, foram consideradas quatro etapas (2005, 2010, 2015
e 2020), suficientes para atender às populações de projeto.

De posse dessas considerações foi possível elaborar uma tabela apresentada a
seguir, o qual contém todas as unidades previstas bem como as etapas de
implantação.

Tabela 3. 5. Unidades do Sistema de Abastecimento e etapas de construção
2a Etapa (2015 a 2025)

EEAT na adutora (Booster)

Ampliação da Rede

Ligações Prediais

A rede de distribuição de água e as ligações prediais devem ser implantadas ao
longo do período de projeto.

Cronograma de implantação do empreendimento

A seguir é apresentado o cronograma de implantação da 1a etapa das obras (no
horizonte de projeto até 2015)

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 49

-ôe





\
^

^
^

^
^

^
%

^

T
a

b
el

a
3

.6
.

C
ro

n
o

g
ra

m
a

d
e

im
p

la
n

ta
çã

o
d

o
em

p
re

en
d

im
en

to
.

^
^

^
^

w
^

^
^

^
I
I
I

•
I
C

«
1

D
ia

s

U
n

id
a

d
e
s

d
o

S
is

te
m

a
3

0
6

0
9

0
1

2
0

1
5

0
1

8
0

2
1

0
2

4
0

2
7

0
3

0
0

3
3

0
3

6
0

3
9

0
4

2
0

4
5

0
4

8
0

5
1

0
5

4
0

5
7

0
6

0
0

6
3

0
6

6
0

6
9

0
7

2
0

A
d

u
to

ra
d

o
S

is
te

m
a

d
e

A
ba

st
ec

im
en

to
de

Á
gu

a
(T

re
ch

o
2) A

d
u

to
ra

d
o

S
is

te
m

a
d

e

A
ba

st
ec

im
en

to
de

Á
gu

a
(T

re
ch

o
s

1
e

3)

E
le

va
tó

ri
a

(E
E

A
T

)
d

o
S

is
te

m
a

de
A

ba
st

ec
im

en
to

de
Á

gu
a

do
C

R
1

E
le

va
tó

ri
a

(E
E

A
T

)
d

o
S

is
te

m
a

de
A

ba
st

ec
im

en
to

de
Á

gu
a

do
C

R
2

C
en

tr
o

d
e

R
es

er
v

aç
ão

C
R

1

C
en

tr
o

d
e

R
es

er
v

aç
ão

C
R

2

R
ed

e
d

e
D

is
tr

ib
ui

çã
o

A
b

as
te

ci
d

a
p

el
o

C
R

1

R
ed

e
d

e
D

is
tr

ib
ui

çã
o

A
b

as
te

ci
d

a
pe

lo
C

R
2

R
ed

e
d

e
D

is
tr

ib
ui

çã
o

do
S

is
te

m
a

E
st

ud
o

A
m

bi
en

ta
l

pa
ra

Im
pl

an
ta

çã
o

do
Si

st
em

a
de

A
ba

st
ec

im
en

to
de

Á
gu

a
de

Á
gu

as
L

in
da

s
de

G
oi

ás





Fls z.40
Proc.

Rubr.

:.„4l>/ob
?x

•ICil

3.2.8. Interferências com obras e serviços públicos

Com a finalidade de tornar a obra exeqüível com o menor prejuízo em todos os
setores, realizou-se uma consulta a vários órgãos, no DF e no Estado de Goiás,
para verificar a existência de interferências com obras, serviços públicos e unidades
de conservação.

A tabela abaixo apresenta uma lista de órgãos ou concessionárias consultadas, com
a data de resposta conforme o caso.

Importante esclarecer que como as consultas foram realizadas no início do mês de
novembro, de poucas concessionárias obteve-se respostas (ANEXO 8).

Tabela 3. 7 - Consulta a órgãos/concessionárias responsáveis por obras, serviços
públicos e administração de unidades de conservação.

Órgão/concessionária consultada Data de Recebimento da resposta
Companhia Energética de Brasília -
CEB

24/04/2007

Secretaria de Estado de Administração
de Parques e Unidades de
Conservação do Distrito Federal -
COMPARQUES

17/11/2006

Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT

-

Agência Nacional de Telecomunicações
- ANATEL*

-

BRASILTELECOM 21/11/2006

Companhia Energética de Goiás -
CELG

-

Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos de Goiás -

SEMARH/GO

10/11/2006**

Prefeitura Municipal de Águas Lindas -

Obs:Todas as cartas foram enviadas pela NCA às concessionárias em 06/11/2006.
* A ANATEL encaminhou ofício as operadoras de telefonia. As respostas estão em anexo nesse
estudo.

"O órgão encaminhou oficio à Agência Goiana do Meio Ambiente para providências;
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

4.1. Definição das Áreas de Influência do Empreendimento

A legislação ambiental brasileira estabelece que o estudo de impacto ambiental
deverá definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica
em que se localiza (Resolução CONAMA 001/86).

De acordo com o Termo de Referência, podem existir três áreas de influência para a
região em estudo, a saber:

• Área de Influência Direta - AID;
• Área de Influência Indireta -Ali;
• Área Diretamente Afetada - ADA.

Para a definição dessas áreas de influência é necessário que seja avaliada,
primeiramente, a possibilidade de ocorrência de impactos sobre os meios físico,
biótico e socioeconômico ou antrópico.

Área de influência direta (AID) é a área sujeita aos impactos diretos da operação
do empreendimento. A sua delimitação deve ser função das características sociais,
econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das
particularidades do empreendimento. Corresponde, assim, a toda área onde haverá
interferência direta pelas obras e outras atividades decorrentes da implantação e
operação do empreendimento.

No tocante aos meios físico e biótico, corresponde à área de implantação das obras
e da infra-estrutura necessária para isso. No presente estudo, a área de influência
direta (AID) é representada pela faixa de domínio da rodovia BR 070 onde será
implantada a adutora e pela área urbana do município de Águas Lindas, onde serão
implantados os reservatórios e a rede de distribuição.

Importante observar que a delimitação da Área diretamente afetada (ADA), exigida
pelo Termo de Referência, para o presente estudo, é coincidente com a AID e que
corresponde à área onde as ações e interações decorrentes da implantação e
execução do projeto serão sentidos de modo direto.

Área de influência indireta (Ali) é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos
impactos indiretos da operação do empreendimento, abrangendo as micro-bacias,
os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por
alterações ocorridas na área de influência direta.

A área de influência indireta considerada nesse estudo corresponde a APA do
Descoberto e o município de Águas Lindas de Goiás.

Importante salientar que dentro da APA estão localizados os centros urbanos de
Brazlândia (ao noroeste do DF), pequena porção da Região Administrativa de
Ceilândia, também localizada no DF e parte do município de Águas Lindas, na parte
do Estado de Goiás.
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O mapa da figura 4.1 ilustra a delimitação da área de influência direta (AID) e área
de influência indireta (Ali).

4.2. Meio Físico

4.2.1. Clima

Segundo Eiten (1994), o Distrito Federal esta inserido na Província do Cerrado onde
o clima é tropical, com uma estação fria e seca (inverno) e outra chuva e quente
(verão) classificado segundo Kõppen como sendo do tipo Tropical (Aw) e Tropical
de Altitude (Cwa, Cwb).

O tipo climático Aw é característico das áreas com altitudes abaixo de 1000m,
compreendendo a bacia hidrográfica do rio Descoberto, onde se localizam as áreas
de influência indireta e direta. A temperatura média para o mês mais frio é inferior a
18°C.

As condições climáticas da região de Águas Lindas não são muito diferentes das do
Distrito Federal. Considerando a proximidade da região de Águas Lindas e o
comportamento espacialmente uniforme de fatores como pluviometria, temperatura,
umidade do ar, entre outros, as condições climáticas de Águas Lindas podem ser
consideradas similares às observadas no DF. Foram, assim, utilizados dados de
estações situadas no Distrito Federal para a caracterização climatológica qualitativa
de Águas Lindas de Goiás.

Segundo a classificação de Kõppen, o clima dessa região é tropical, com a
concentração da precipitação pluviométrica no período de verão. O período entre os
meses de outubro e abril se caracteriza pela alta concentração da precipitação
pluviométrica e entre maio e setembro, se caracteriza por altas taxas de evaporação
e baixa precipitação pluvial.

Os valores mais elevados de precipitação pluviométrica ocorrem na porção oeste do
Distrito Federal, área contígua à cidade de Águas Lindas de Goiás. Isto pode indicar
que a região de estudo apresenta valores elevados de precipitação, de até 1700
mm.
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O regime de chuvas da região de Águas Lindas de Goiás é sazonal e tipicamente
tropical com máxima no verão e mínima no inverno. Cerca de 70% do total de
chuvas acumuladas ocorrem normalmente de novembro a março, sendo mais
intensa a precipitação no trimestre de janeiro a março, que atinge até 350 mm/mês.
No inverno, ao contrário, o clima é seco, sendo que no trimestre junho a agosto, as
chuvas são raras, ocorrendo comumente meses totalmente secos. Na região, este
período é especialmente crítico, ocorrendo precipitações médias mensais de até 20
mm, além dos meses secos, em especial julho e agosto.

De modo geral o clima da região pode ser classificado como tropical quente e úmido,
com períodos de insuficiência de chuva de 5 a 7 meses com invemo-primavera,
bastante seco e chuvas concentradas no verão. Nesta época ocorrem os enormes
excedentes de água, solos saturados e grandes enchentes fluviais.

O regime de ventos durante a maior parte do ano, são as calmarias, verificando-se
ventos fracos nos meses de julho e agosto, nos locais de maior altitude.

Para o enriquecimento do estudo e considerando a semelhança climática do Distrito
Federal com o município de Águas Lindas, por ser contígua ao DF apresenta-se na
tabela 4.1 a seguir alguns dados climáticos tais como umidade relativa,
nebulosidade, precipitação anual, evaporação, dentre outras características
climáticas segundo observações anuais da Estação Meteorológica de Brasília -
Distrito Federal no período de 1987 a 2001.

4.2.2. Geologia

A região do Distrito Federal e Entorno é constituída em grande parte por rochas
metassedimentares dobradas, de baixo grau metamórfico, fácies xisto-verde,
pertencentes aos grupos: Araxá, Canastra, Paranoá, Ibiá e Bambuí. que
compreendem a Faixa Brasília, sobrepostas a um embasamento granito-gnáissico
de idade paleo-mesoproterozóica representado pelo Complexo Granulítico Anápolis-
Itauçu, Associação Ortognáissica Migmatítica e pela Seqüência
Metavulcanossedimentar Rio do Peixe. Além destes conjuntos de rochas, ocorrem
com menor importância corpos granitóides posicionados em diferentes níveis
crustais, e coberturas cratônicas neoproterozóicas do Grupo Bambuí. Coberturas
detrítico-lateríticas com expressivos latossolos, Cobertura Arenosa Indiferenciada e
as-Aluviões Holocênicas, marcam o desenvolvimento das Formações Superficiais no
Terciário-Quaternário e Quaternário respectivamente a partir de processos
relacionados a ciclos morfológicos do período pós-Mesozóico. (ZEE-RIDE, 2003)i/^o H-

Na região em estudo que compreende a APA do Descoberto e o município de Águas
Lindas foram verificados as unidades geológicas descritas a seguir:
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Freitas Silva & Dardenne utilizando-se de informações obtidas em trabalhos no
oeste mineiro e sudoeste de Goiás, propuseram a subdivisão do Grupo Canastra,
em três formações: Serra do Landim, Paracatu e Chapada dos Pilões. A posição
estratigráfica destes litótipos não se encontra bem esclarecida. A luz dos novos
conhecimentos, estas rochas distinguem-se daquelas do Grupo Araxá, sobretudo
pelo seu metamorfismo de baixo grau.

Na região em estudo foi encontrada sub-unidade Chapada dos Pilões, descrita a
seguir:

A Formação Chapada dos Pilões aflora em faixas alongadas nas regiões de
Anápolis, Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás, Taguatinga, Luziania, Gama e
Cristalina/Ribeirão Arrojado. Caracteristicamente são quartzo-sericita-clorita xistos ^-
altemados centimetricamente e decimetricamente com quartzitos, comumente com
estruturas bandadas ou laminadas, micáceos. Para o topo, o quartzito torna-se mais
abundante, intercalados com xistos. Localmente ocorrem lentes de mármore e
calcixistos. Na região de Cocalzinho de Goiás, na porção oeste da área do projeto,
os quartzitos formam serras alinhadas E-W constituindo vários espigões de largura
variando entre 0,5 e 3km. Tais quartzitos sustentam a serra dos Pirineus, recebendo
localmente nomes individuais, dentre os quais destacam-se: serras de Água Limpa,
do Bicame, do Olho D'Água, São João e do Pedro.

b) Grupo Paranoá

O primeiro autor a usar o termo Paranoá foi Andrade Ramos (1956) apud ZEE RIDE
(2003) ao referir-se originalmente às camadas de quartzitos puros aflorantes na
região de Brasília, principalmente na cachoeira do rio Paranoá, sugerindo sua
inclusão na "Série Bambuí" denominando informalmente estas rochas de "Quartzito
Paranoá." Braun em 1969, ao estudar estas rochas na área do Projeto Brasília,
dividiu o Grupo Bambuí nas formações Paranoá, Paraopeba e Três Marias.

Em 1979 Dardenne elevou a Formação Paranoá à categoria de grupo e propôs a
sua divisão em subunidades. Faria (1995) e Faria & Dardenne (1995) o
caracterizaram como uma seqüência deposicional em ambiente marinho e o
subdividiram em doze litofácies, agrupando-as em quatro megaciclos sedimentares.

Os megaciclos, com status de formação, foram denominados da base para o topo
em: Unidade Conglomerática Quartzítica (Mpa1); Unidade Síltica Ardosiana (Mpa2);
Unidade Rítmica Quartzítica (Mpa3) e Unidade Rítmica Pelito-Carbonática (Mpa4).

Na região em estudo foram encontradas as seguintes sub-unidades:

- Unidade Rítmica Quartzítica (Mpa3);
- Unidade Rítmica Pelito-Carbonática (Mpa4).

Neste estudo foi utilizado para esta unidade, na área do Distrito Federal e Entorno, a
concepção de Faria (1995) e Faria & Dardenne (1995), caracterizando-se duas das
quatro unidades deste grupo. Estas unidades ocorrem amplamente na sua porção
central em uma faixa contínua que se bifurca nas direções NW e NE em contato por
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falha de empurrão com o Grupo Canastra. Afloram ainda de maneira descontínua
no extremo- sul da área como formadora do domo de Cristalina.

A seguir são descritas as sub-unidade encontradas :

Unidade Rítmica Quartzítica Intermediária (Mpa3) - Consiste, na base, de
quartzitos finos a muito finos, feldspáticos friáveis, que evoluem, para o topo, para
uma alternância de laminações síltico- argilosas, metassiltito e metargilitos amarelos
a avermelhados com intercalações de quartzitos finos a médios localmente
grosseiros, classificados como ritmitos. O ritmito possui coloração arroxeada com
tons amarelo e vermelho. De maneira geral, as fácies são areno-pelíticas, formadas
pela alternância de quartzito fino, metassiltito argiloso, metassiltito carbonoso,
metassiltito e metargilito em finas lâminas de espessuras milimétricas a
centimétricas, assim como raras lentes de conglomerado intraformacional.

O quartzito possui granulometria fina a média, bem selecionado e exibe coloração
rosa amarelada a cinza claro. Os metarritmitos caracterizam-se, em geral, pela
alternância de estratos milimétricos a centimétricos de metarenito, metassiltito
argiloso, metargilito silto- arenoso e ardósia na base.

Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada (Mpa4). Caracteriza-se por um pacote no
qual predomina uma alternância de metassiltito, metargilito, ardósia e,
subordinadamente, quartzitos finos a médios, lentes de metacalcário cinza e
dolomito com estromatólitos.

O metassiltito desta unidade apresenta características semelhantes aos das outras
unidades sendo uma rocha de coloração cinza-arroxeado, por vezes amarelada com
tons esverdeados, muito argiloso, alternando-se com níveis de metargilito de
coloração creme-arroxeado, com fraco acamamento e, por vezes, com finas
intercalações de quartzito.

As ardósias ocorrem muito fraturadas e silicificadas, associadas aos metassiltitos.
São caracterizadas por suas cores vermelho-arroxeado quando alterada e cinza-
esverdeado onde estão menos intemperizadas. Às vezes, encontram-se
extremamente fraturadas apresentando estrutura laminar homogênea e clivagem
ardosiana bem desenvolvida.

Ocorrem intercaladas com os metassiltitos e quartzitos em leitos milimétricos a
centimétricos caracterizando os metarritmitos da unidade. O metacalcário possui
coloração cinza escuro, estrutura maciça, granulação muito fina, por vezes cortado
por vênulas de calcita. Ocorre em lentes dentro do metassiltito cinza bem
estratificado.

Em áreas isoladas, próximo ao contato com o Grupo Canastra, ocorrem brechas
tectônicas que passam lateralmente para quartzitos finos. As relações de contato do
Grupo Paranoá com o Grupo Canastra são relativamente mal definidas devido às
exposições não serem muito claras. Mas os contatos são definidos por meio de uma
falha de empurrão de direção preferencial noroeste. Nesta zona, tanto as rochas do
Grupo Paranoá como do Grupo Canastra apresentam-se deformadas.
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c) Coberturas Detrito-lateríticas Terciário-Quaternárias (TQdl)

Esta unidade tem ampla distribuição na área de estudo formando superfícies
aplainadas com altitudes entre 900 e 1.150m, atualmente em processo de
dissecação marginal pela erosão.

As lateritas desenvolvem-se sobre todos os terrenos geológicos e são
geomorfologicamente correlacionadas à superfície Sul-Americana de King (1956).
As crostas cujos perfis completos incluindo todos os horizontes envolvidos no
processo, podem chegar a 20m de espessura são de lateritas autóctones maturas e
imaturas, cuja diferenciação de horizontes nem sempre é nítida. Nos perfis mais
desenvolvidos são observáveis os seguintes horizontes:

Horizonte superficial: é uma camada de espessura inferior a 1 metro, areno-argilosa,
desestruturada, de cores amareladas e que desaparece quando o declive se
acentua.

Horizonte concrecional: inclui a crosta propriamente dita, formada por concreções
freqüentemente colunares, parcialmente cimentadas por óxidos de ferro e alumínio,
dando origem a uma textura do tipo "pseudo-onça pintada". Os minerais
predominantes são hematita terrosa e goetita de ferro ou alumínio e gibsita. Sua
espessura varia de 0,5 a 6m.

Horizonte argiloso: é de caráter saprolítico, com cores avermelhadas, chegando até
a 15m de espessura. Horizonte pálido: ocupa a interfácie rocha fresca/saprolito,
tendo forma irregular e espessura variável (menos de 2m) e cores claras.

Nesse trabalho o termo laterito foi utilizado para designar as formações resultantes
de produto de intenso intemperismo, formado a partir de um conjunto de minerais,
incluindo óxidos ou hidróxidos de ferro ou alumínio, caulinita e quartzo,
caracterizados pela razão Si02(AI203 + Fe203), cujo valor não pode exceder
aquele requerido para quartzo e caulinita. Nestas condições inclui: bauxitas,
ferricretes, crostas ferruginosas ou aluminosas, horizonte mosqueado, carapaças;
plintitos, pisólitos ou nódulos de hematita e/ou ghoetita do horizonte avermelhado
ou amarelado dos solos ferruginosos tropicais.

d) Aluviões Holocênicas (QHa)

Nos leitos das drenagens ocorre expressivo volume de aluviões, onde são inclusive
exploradas as areias para construção civil. No entanto, devido ao fato desses rios de
um modo geral correrem em vales encaixados, os depósitos são, na sua maioria,
encontrados nos leitos dos rios, onde são explorados através de dragas. Ao longo
das sub-bacias dos rios Corumbá, até sua confluência com o rio das Antas; Areias;
Jacaré; do Sal; Verde; Palmas e do Ouro, tem-se o predomínio de areias brancas,
quase puras, finas, quartzosas, sendo de menor volume, as frações mais grosseiras.
Nas sub-bacias dos rios Corumbá após sua confluência com o rio das Antas; São
Bartolomeu; Antas; dos Macacos; Oliveira Costa; Descoberto; Pamplona; Palmital;
Alagado e Capivari, predominam areias médias a grossas, quartzosas, com níveis
de cascalho. Em toda a área, o volume relativo de silte e argila nas aluviões é
pequeno. (ZEE RIDE 2003)
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A cidade de Águas Lindas situa-se na fronteira oeste do Distrito Federal, na região
central da Faixa de Dobramentos e Cavalgamentos Brasília. As rochas são de
origem sedimentar, metamorfisadas na fácies xisto verde baixo (Araújo Filho <& Faria
1992). Segundo Freitas-Silva & Campos (1998), as unidades regionais no Distrito
Federal são superpostas por importantes sistemas de falhas do tipo empurrão e
cavalgamentos.

No município de Águas Lindas predominam unidades do Grupo Paranoá, cuja sub-
unidade presente na maior parte da área é a Unidade Rítmica Quartzítica
Intermediária, e Coberturas Detrito-lateríticas Terciário-Quaternárias (TQdl) que
estão presentes em quase toda a área urbana.

A Figura 4.2 apresenta a configuração geológica para a AID e AM.
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4.2.3. Geomorfologia

Os estudos sobre a geomorfologia do Distrito Federal fornecem importantes
contribuições para o entendimento dos vários compartimentos geomorfológicos do
relevo, bem como suas relações com as unidades litológicas, as diferentes classes
de solos e a água subterrânea. Os trabalhos mais recentes realizados no Distrito
Federal são apresentados por Novaes Pinto (1994) e Martins & Baptista (1998),
conforme citado por Dutra (2003).

Novaes Pinto (1994) subdividiu a paisagem do Distrito Federal em 13
compartimentos geomorfológicos, baseados em conceitos descritivos e genéticos,
onde os conceitos descritivos diferenciam o grau de dissecação e os genéticos
separam as superfícies de aplainamento. Estas 13 unidades geomorfólogicas podem
ser agrupadas por similaridades morfológicas e genéticas, em três grandes
macrounidades:

• Região de Chapadas: ocupa 34 % da área do Distrito Federal, caracterizada
por topografia plana a plano-ondulada, baixa densidade de drenagem e cotas
superiores a 1.000m assentada sobre quartzitos, ardósias, filitos e micaxistos,
recobertos por couraças vesiculares/pisolíticas e latossolos;

• Áreas de Dissecação Intermediária: ocupa 31 % da área do Distrito Federal,
são áreas de dissecação fraca, drenadas por pequenos córregos;

• Região Dissecada de Vale: ocupa 35 % da área do Distrito Federal, região
dissecada pelos principais rios da região, apresenta maior densidade de
drenagem, que os compartimentos anteriores.

A compartimentação geomorfológica proposta por Martins & Baptista (1998) para o
Distrito Federal, apresenta uma organização das características descritivas do
relevo em função da altimetria e declividade. As áreas representativas dos
compartimentos são as seguintes:

• Chapadas Elevadas - ocupam 20,41 % da área do Distrito Federal, este
compartimento amplia o conceito de região de chapadas englobando áreas
convexas no núcleo do Domo de Brasília;

• Planos Intermediários - ocupam 43,31 % da área do Distrito Federal, áreas
planas entre chapadas e planícies limitadas por Rebordos e Escarpas;

• " Planícies - ocupam 19,24 % da área do Distrito Federal, porções entre os leitos
dos rios principais e os Planos Intermediários;

• Rebordos - ocupam 11,72 % da área do Distrito Federal, circunda grande parte
dos compartimentos, mostrando uma transição para as porções de Chapadas
Elevadas e Planos Intermediários, Escarpas e Planícies;

• Escarpas - ocupam 3,91 % da área do Distrito Federal, podem ser erosivas ou
estruturais, marcam o contato entre os domos estruturais e áreas dissecadas
das bacias.

Outra classificação foi proposta no zoneamento ecológico econômico da RIDE que
classifica o relevo em quatro grandes grupos quais sejam : Relevos de Agradação,
Relevo de Aplanaimento, Relevos de Aplainamento/Dissecação e Relevos de
Dissecação.
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O primeiro grupo está subdividido em planícies fluviais, planícies fluvio-lacustres e
as rampas de colúvios/planícies fluviais.

Desse grupo na região em estudo encontram-se as Planícies Fluviais cuja definição
está apresentada a seguir:

Planícies Fluviais - São superfícies sub-horizontais constituídas de depósitos
arenosos ou areno-argilosos, bem selecionados , situados nos fundos de vales.
Distribuem-se de forma dispersa na área de estudo, com ocorrência mais expressiva
nos planaltos retocados

O segundo grupo (Relevos de Aplainamento) compreende duas sub-divisões que
são os topos de chapadas e pediplanos degradados.

Na área de estudo verifica-se apenas a ocorrência dos topos de chapadas que são:
superfícies planas ou aplainadas, não dissecadas, com gradientes inferiores a 3o,
estando capeadas por uma couraça detríco-laterítica. Os rebordos dessas
superfícies são delimitados por vertentes íngremes e representam remanescentes
de uma antiga superfície de erosão. Observa-se a presença esporádica de vales
fluviais (Dv) sulcando as superfícies aplainadas. Ocorrem, de forma fragmentada,
nos planaltos dissecados e nos vales encaixados ou ocupam extensas áreas do
planalto do Distrito Federal

O terceiro grupo (Relevos de Aplainamento/Dissecação) é representado pelas
superfícies tabulares que são superfícies planas ou aplainadas, sulcadas por uma
rede de canais de baixa densidade de drenagem de padrão dendrítico a
subdendrítico. Apresentam vales muito amplos e abertos com gradientes entre 3o e
5o e amplitudes de relevo entre 20m e 50m. Trata-se do padrão de relevo típico dos
planaltos retocados, podendo ocorrer, de forma subordinada, nos planaltos
dissecados. No domo de Cristalina e no planalto do Distrito Federal, assumem
padrão de drenagem anelar ou radial. Para fins de mapeamento este padrão
encontra-se subdividido em áreas planas e vales.

No quarto grupo (Relevo de Dissecação) compreende as sub-unidades Domínio
colinoso, Domínio de colinas e morros, Domínio serrano, Vales encaixados, Degraus
estruturais e as Escarpas de bordas e planaltos.

Na-área de estudo estão presentes: o Domínio de colinas e morros, os Degraus
estruturais e as Escarpas de borda de planalto cujas definições estão descritas a
seguir:

Domínio de colinas e morros - são colinas dissecadas e morros com geometria
convexo-côncava, vertentes de gradiente suave a médio (10° a 30°) e topos
arredondados ou alinhados, sendo freqüente a ocorrência de pequenas mesas,
cristas e topos aguçados sustentados por remanescentes da couraça detrítico-
laterítica. Amplitudes de relevo entre 40m e 100m e densidade de drenagem média
a alta, com padrão treliça a retangular. Ocorrem em amplas áreas dos planaltos
dissecados e dos vales encaixados.

Degraus estruturais - Relevo caracterizado por degraus lito-estruturais com vertentes
íngremes, retilíneas e pouco dissecadas, com gradientes elevados (30° a 45°). Por
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vezes, esses degraus apresentam-se rampeados e suavizados. Amplitudes de
relevo entre 40m e 70m e drenagem pouco expressiva. Esse padrão delimita o
planalto do Distrito Federal.

Escarpas de bordas de planaltos - trata-se de relevo montanhoso, muito acidentado,
transicional entre dois padrões de relevo. Apresenta vertentes muito íngremes e
dissecadas, com geometria retilíneo-côncava e gradientes muito elevados (30° a
60°). Amplitudes de relevo superiores a 100m e alta densidade de drenagem com
padrão paralelo a retangular. Ocorre amplamente na escarpa da depressão do rio
Verde e no planalto dissecado do alto rio Maranhão.

Esses padrões de relevo podem ser observados claramente na figura 4.3 (conforme
a classificação dada pelo ZEE-RIDE) que ilustra as estruturas geomorfológicas
encontradas na área de estudo tanto para AID e Ali.

4.2.4. Pedologia e Aspectos Geotécnicos

Os solos do Distrito Federal representam bem os solos da região do cerrado (Cline
& Buol 1973). A região possui três classes de solos mais importantes, denominadas
de Latossolo Vermelho-Escuro (LE), Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) e Cambissolo
(Cb). A representatividade territorial destes no DF é de 85,49 %.

Os latossolos representam 54,47% da área, divididos em LE (38,63%) e LV
(15,84%). A classe LE ocorre principalmente nos topos das chapadas, principais
divisores com topos planos, na depressão do Paranoá e na bacia do Preto. A classe
LV ocorre principalmente nas bordas de chapada e divisores, em superfícies planas
abaixo dos topos da chapada da Contagem, sempre adjacente à classe LE. A classe
Cb (31,02%) ocorre preferencialmente nas vertentes das bacias mais importantes,
do Maranhão, do Descoberto e do São Bartolomeu, além das encostas com
declividades mais elevadas na depressão do Paranoá e na bacia do Preto.

Todas as outras classes que ocorrem no DF cobrem 9,06% do total, representados
por: podzólicos (4,09%); brunizens avermelhados (0,09%); solos aluviais (0,19%);
solos hidromórficos indiscriminados (4,16%); areias quartzosas (0,53%). O restante
da área é representada por superfície aquática e áreas urbanas (5,45%). Os
podzólicos são mais típicos na bacia do Maranhão associados ao brunizem
avermelhado. Os solos aluviais ocorrem em porções restritas dos vales do Preto e
Maranhão. Os solos hidromórficos são importantes ao longo de córregos pequenos
e nascentes dos principais rios. A classe Areia Quartzosa é típica do rebordo de
chapadas, especialmente sobre quartzitos.

Na região de Águas Lindas foram observados latossolos vermelhos, latossolos
vermelho-amarelos e cambissolos. Dutra (2003) descreve também na região de
Águas Lindas a presença de gleissolos, neossolos quartzarênicos e neossolos
flúvicos e outros.

Os grupos de solos presentes na área em estudo estão descritos a seguir:
• Latossolos Vermelhos (LV)
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Os latossolos ocupam a maior parte da área estudada, recobrindo os
metassedimentos do Grupo Araxá, na porção sudoeste da área e parte dos
metassedimentos do Grupo Paranoá, na Chapada de Águas Lindas e nos Planos
Intermediários.

Os latossolos vermelhos originários da alteração dos metapelitos do Grupo Araxá
são, facilmente reconhecidos pela grande quantidade de minerais micáceos, visíveis
macroscopicamente. Apresentam textura bastante argilosa e espessuras de até
20cm para o horizonte A e 1,5m para o horizonte Bw, com freqüência é possível
observar exposições do horizonte C e das rochas metapelíticas nos perfis de solo.

Estes solos são associados a relevo plano a suave ondulado e possuem grande
continuidade lateral e vertical. Os latossolos vermelhos que recobrem o quartzito Q3,
na porção central da chapada, são arenosos, o horizonte Bw tem espessura da
ordem de 2,0 a 4,0m, podendo chegar a 6m e o horizonte A de 20 a 30cm. Os
latossolos vermelhos são produto de alteração dos metarritmitos argilosos R4 (que
estavam sobrepostos aos quartzitos Q3, na estratigrafia regional) e dos metarritmitos
arenosos R3. A vegetação sobre estes solos é de cerrado senso strictu, campo limpo
e campo sujo.

• Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA)

São bem desenvolvidos, com espessuras de até 5m, textura arenosa, granulometria
média a grossa, são porosos e apresentam alta condutividade hidráulica. Diferem
dos latossolos vermelhos, pela cor mais clara do horizonte B e por ocupar as regiões
limites da chapada. O horizonte A se apresenta bem desenvolvido, arenoso de
textura média. O horizonte B, também arenoso e com boa permeabilidade e
condutividade hidráulica. A vegetação sobre estes solos é de cerrado senso strictu.
campo limpo e campo sujo.

A classe Latossolo Vermelho ocorre em ambientes bem drenados, típicos de
Chapadas Elevadas, enquanto a classe Latossolo Vermelho-Amarelo é mais comum
em limites das Chapadas Elevadas. Dessa forma, a classe latossolos vermelho-
amarelos seria um produto de degradação da classe Latossolos Vermelhos em
ambientes com atividade mais elevada da água, que provoca a dissolução
preferencial da hematita em relação à goethita (Martins & Baptista 1998). A relação
da gibbsita com a caulinita não é evidenciada nessas toposseqüências, mas as
Chapadas Elevadas com maiores cotas têm uma maior tendência de serem mais
ricas em gibbsita, enquanto as superfícies mais baixas (Planos Intermediários e
Planícies) mais ricas em caulinita, indicando um grau de maturidade maior para os
solos das Chapadas Elevadas, em cotas mais altas.

• Cambissolos

São solos pouco desenvolvidos, muito rasos, pedregosos, com horizonte A muito
delgado, com espessura inferior a 10cm e horizonte B incipiente, com espessura
inferior a 70cm. O horizonte C em alguns lugares aflora, sobretudo nas áreas onde a
encosta é mais acentuada. Em geral, recobrem as rochas do Grupo Paranoá,
principalmente, os metarritmitos R4. A vegetação associada é de campo limpo.
Ocorre nos compartimentos Escarpas e Planos Intermediários, nos locais de relevo
mais movimentado.
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Gleissolos (Gl)

Apresenta horizonte A bem desenvolvido, argiloso de cor preta, as vezes, saturado
em água, com espessura em torno de 0,5m, podendo chegar a 1,0m. Horizonte B
com cerca de 1,0m de espessura, em alguns lugares chega a ter 1,5m. No horizonte
B predomina argila de cor branca, sem mosqueado, podem ocorrer lentes com
pouca areia fina, com continuidade lateral e vertical. Estes solos ocorrem associados
a ambientes de drenagem fluvial e cabeceiras de drenagem nas chapadas elevadas,
em áreas de surgência. Gleissolos ocorrem sobre relevo plano a suave ondulado no
compartimento geomorfológico dos Planos Intermediários, com cobertura de matas
galerias.

• Neossolos Quartzarênicos (NQz)

Apresenta horizonte A pouco desenvolvido, com no máximo 15cm, composto
basicamente por areias finas a médias. Às vezes, possui um horizonte petroplíntico
de até 1,0m sobre o horizonte de areia quartzosa, no compartimento de Rebordos.
As areias de composição quartzosa originam-se da alteração intempérica do
quartzito Q3. Os agregados são formados por grãos simples, compostos por
quartzo. Em função da fraca estrutura esses solos apresentam grande
suscetibilidade à erosão. Possuem espessura de 2 a 3m e grande permeabilidade e
condutividade hidráulica.

• Neossolos Flúvicos (NF)

Esse solo apresenta horizonte A de média 30cm de espessura, muito arenoso e de
cor preta, composto por areias quartzosas. O horizonte sobrejacente ao A é
geralmente composto de areia fina a média, de cor branca a cinza clara, tem
espessura média de 1,5m. Associado a ambientes fluviais, das nascentes que se
formam na borda da chapada. Esses solos preenchem fundos de vales nas
proximidades das encostas, mais íngremes, de quartzitos Q3 e dos metarritmitos R3.
São caracterizados pela ampla heterogeneidade lateral, podendo ser encontrados
fragmentos de quartzitos ao longo dos horizontes.

• Plintossolos Pétricos (PP)

São" solos que apresentam horizonte A pouco desenvolvidos ou ausentes, cobertos
por vegetação de campos limpos. Possuem cor amarela com tons de marrom e
vermelho, por vezes, mosqueados.

As classes de solos são demonstradas numa escala regional na figura 4.4. A figura
4.4.a apresenta as classes de solo encontradas no município de Águas Lindas,
conforme descritas por Dutra (2003).
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4.2.5. Recursos hídricos

4.2.5.1. Hidrogeologia - Recursos hídricos subterrâneos

A caracterização dos recursos subterrâneos da região de Águas Lindas foi baseada
no trabalho de Dutra (2003). A classificação dos aqüíferos, proposta por Campos &
Freitas-Silva (1998) para o Distrito Federal foi utilizada como fonte para a produção
do mesmo trabalho. Por conseguinte, a classificação adotada para os aqüíferos da
região de Águas Lindas foi a mesma proposta para o Distrito Federal, em função da
grande similaridade entre a geologia, clima, pedologia e geomorfologia entre as duas
áreas.

Em Águas Lindas é possível observar os dois domínios aqüíferos descritos por
Campos & Freitas-Silva (1998) apud Dutra (2003), os domínios poroso e o fraturado.

O Domínio Aqüífero Fraturado representado por rochas metapelíticas com lentes de
quartzitos, do Grupo Araxá e as rochas metassedimentares do Grupo Paranoá.

O Sistema Aqüífero Paranoá para a região de Águas Lindas foi subdividido nos
subsistemas R4 e R3/Q3, conforme a tabela 4.2.

Tabela 4. 2. Classificação dos sistemas e subsistemas aqüíferos do domínio
fraturado da região do Distrito Federal, com os sistemas e subsistemas encontrados

em Águas Lindas (modificado de Campos &Freitas-Silva 1998).
Sistema Subsistema

Paranoá R3/Q3'W3

R4

Araxá

Vazão Média (L/h)
12.200

6.150

3.150

Litotipos Predominantes
Metarritmitos

(unidade R3),
(unidade Q3)
Metarritmitos

(unidade R4)
Xistos

arenosos

Quartzitos

argilosos

O Domínio Aqüífero Poroso é subdividido utilizando-se as características
pedológicas e hidrológicas, como elaborado para o Distrito Federal, onde ocorrem os
sistemas Pi, P2, P3 e P4. Na região de Águas Lindas de Goiás ocorrem os sistemas
Pi.P3eP4.

- Sistema Aqüífero do Domínio Poroso Local

Sistema Pi: este sistema abrange os latossolos vermelhos, latossolos vermelhos-
amarelos de textura média a arenosa e os neossolos quartzarênicos (areias
quartzosas). A pedogênese destes solos está associada com a alteração
intempérica dos quartzitos Q3 e de parte dos metarritmitos R3 e do R4. Predominam
no compartimento geomorfológico das chapadas elevadas, em terreno de pequenas
taxas de declividades, em geral, inferiores a 5%. O sistema Pi recobre as áreas mais
importantes de recarga regionais dos aqüíferos fraturados.

A condutividade hidráulica, na região, apresenta valores da ordem de grandeza de
v610 a 10 m/s. Considerando uma espessura média do solo de 20m, com espessura

v5_2(saturada média de 10m e a transmissividade varia de 10"J a lO^nYvs. São aqüíferos
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intergranulares contínuos, livres, de grande extensão lateral, com importância
hidrogeológica relativa local elevada.

Sistema P3: este sistema abrange os latossolos vermelhos de textura mais argilosa
e os gleissolos, com espessuras médias inferiores a 15m. Os valores de
condutividade hidráulica variam da ordem de arandeza entre 10"6 e 10"7m/s e a
transmissividade é da ordem de grandeza 10"6nr/s. A condutividade hidráulica pode
ser aumentada quando os solos apresentam fragmentos rochosos. Pode ser
considerado como descontínuo lateralmente.

Ocupam os Planos Intermediários e os rebordos. A recarga é realizada pela água
infiltrada nas superfícies de chapadas elevadas. São aqüíferos intergranulares,
livres, descontínuos e com distribuição lateral ampla. Apresenta moderada
importância hidrogeológica relativa local.

Sistema P4: é composto por cambissolos litólicos e litossolos rasos com tonalidade
variando de rosado a amarelo, com fragmentos de rochas pelíticas. A condutividade
hidráulica é muito baixa e varia lateralmente. Os menores valores são observados
no saprolitos, os quais podem ser menores que 10'7m/s.

Recobrem áreas de relevo movimentado, em vales dissecados, com formas
côncavas e convexas e desníveis com declividade superior a 10%. Compõem
aqüíferos intergranulares, descontínuos, livres e muito restritos lateralmente, com
importância hidrogeológica muito pequena.

- Sistema Aqüífero do Domínio Fraturado Local

O sistema aqüífero do Domínio Fraturado na região de Águas Lindas nunca foi
estudado. As informações técnicas que deveriam ser produzidas se a construção
dos poços tubulares profundos fosse regular, seriam suficientes para gerar um
banco de dados apreciável. Como a cidade não dispõe de nenhum banco de dados
de caráter ambiental este trabalho se limitou a fazer um estudo qualitativo. A gestão
ambiental dos recursos naturais para ser eficiente deve apresentar propostas de
quantificação dos recursos. Para isso torna-se imperativo a elaboração de bancos
de dados sobre estes recursos.

Os aqüíferos da área de estudos foram subdivididos de acordo com a classificação
de-Campos & Freitas-Silva (1998) para as rochas dos grupos Paranoá e Araxá, em
Subsistema R3/Q3 e Subsistema R4 e Sistema Araxá.

Subsistema R4: bordeja a chapada de Águas Lindas, nas porções norte, leste e sul
da área. Caracterizado pelos metarritmitos argilosos do Grupo Paranoá, composto
por rochas com cerca de 40% de quartzitos finos e 60% de fração pelítica. Possui
feições de intemperismo diferencial, ou seja, níveis pelíticos alterados abaixo de
níveis não alterados.

Este subsistema é caracterizado por aqüíferos restritos na lateral, descontínuos,
livres e com condutividade hidráulica baixa. Apresenta uma importância
hidrogeológica relativa local mediana, em função da grande área de ocorrência e
das vazões médias.
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Subsistema R3/Q3: este subsistema está contido nas unidades ütoestratigráficas R3
e Q3 do Grupo Paranoá. Campos & Freitas-Silva (1998) incluíram estas duas
unidades no mesmo subsistema aqüífero, por apresentarem características
hidrodinâmicas similares, em termos de parâmetros hidrodinâmicos e distribuição
estatística de médias de vazões. Compõem aqüíferos descontínuos, com extensão
lateral variável, livres ou confinados e características hidrodinâmicas muito
anisotrópicas.

Este aqüífero apresenta importância hidrogeológica relativa local muito alta, com
média de vazões de 12.200 L/h e alta ocorrência de poços com vazões superiores a
20.000 L/h.

Sistema Araxá: composto por xistos com reduzidas lentes de quartzitos ou quartzo
xistos. A atitude da foliação é de baixo ângulo (entre 20° e 35°), evidenciando a
feição estrutural da última cunha de cavalgamento que não sofreu a continuidade da
deformação brasiliana.

Os xistos do Grupo Araxá são considerados os piores aqüíferos, da região em
função da pequena porosidade e do baixo ângulo de mergulho das foliações. Não há
informações sobre a média das vazões, entretanto os dados das regiões do Distrito
Federal, Goiânia e Araguari (MG) indicam vazões médias variando entre 3.000 e
3.500 L/h, o que em função da grande similaridade geológico-estrutural é esperada
para a região de Águas Lindas.

Este sistema é composto por aqüíferos descontínuos, livres, anisotrópicos. com
condutividade hidráulica muito baixa. A importância hidrogeológica relativa local é
muito pequena. A ineficiência do Sistema Aqüífero Araxá pode ser associada ao
menor uso e ocupação das áreas de ocorrência dos mica-xistos, que em áreas onde
as litologias do Grupo Paranoá estão presentes.

- Levantamento e classificação dos poços artesianos, semi-artesianos e rasos

Conforme descrito na alternativa 5, quando do estudo das alternativas tecnológicas
e locacionais, sabe-se que na região de Águas Lindas existem diversos poços,
inclusive muitos deles tendo sido utilizados para o abastecimento, operados por
particulares e/ou empresas privadas.

Cabe nesse item fazer o levantamento dos poços existentes na região, sua
localização, bem como classificação.

Nesse sentido, obteve-se junto à SANEAGO (Consórcio CAESB/SANEAGO)
informações precisas da localização e quantidade de poços existentes na área de
estudo, conforme tabelas em anexo (ANEXO 2).

Das informações obtidas têm-se dados de localização, profundidade, vazão, nível
estático e dinâmico, além da propriedade do terreno de localidade do poço e dentre
outras informações a respeito dos mesmos.
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Quanto à classificação desses poços, a mais comum é dada de acordo com a
profundidade desses, sendo chamados de rasos ou profundos (utilizados para o
abastecimento de cidades).

Poços rasos

São denominados poços rasos quando captam água do lençol freático, ou seja, a
água que se encontra acima da primeira camada impermeável. Em geral são de
forma circular e com profundidades dificilmente maiores que 20 metros "de fundura".

"Diz-se dos poços cuja profundidade não ultrapassa os 30 metros. Mais fáceis de
escavar que os profundos, têm no entanto os inconvenientes das oscilações do nível
d'água (abastecimento incerto) e de nem sempre oferecerem boa qualidade de
água" (Carvalho, 1981)2.

Os poços rasos podem ainda ser classificados como: Escavados, Perfurados e
Cravados.

Os poços rasos escavados são geralmente abertos por escavação manual, o que
exige grandes diâmetros (de 0,80 a 1,50m). Em alguns casos pode ter mais de 2,0
metros e são popularmente chamados de cacimbões. Dificilmente têm mais de 10
metros "de fundura".

Os poços rasos perfurados são geralmente abertos por meio de trados, brocas e
escavadeiras manuais, com diâmetros pequenos (0,15 a 0,30m). São aconselhados
para lençóis freáticos de pequena profundidade e grande vazão. Freqüentemente
têm profundidades entre 8 e 20 metros.

Os poços rasos ditos cravados são tubos metálicos providos de ponteiras, cravados
por percussão ou rotação, em pequenos diâmetros (3cm a 5cm), usados como
solução de emergência em lençóis freáticos de pequena profundidade e grande
vazão. Devido a seu pequeno diâmetro pode ser cravado a profundidades
superiores a 20 metros desde que o terreno seja favorável à cravação e em função
da quantidade de água necessária.

Poços profundos

São'denominados profundos quando captam água de lençóis situados entre duas
camadas impermeáveis. São poços perfurados que exigem mão-de-obra e
equipamentos especiais para sua construção e geralmente são empregados para
abastecimento de cidades, devido ao seu alto custo de construção e normalmente
sua grande capacidade de produção de água.

Cabe observação de que um poço profundo é dito artesiano jorrante, quando a água
que sai dele jorra acima da superfície do solo, sem necessidade de bombeamentos.

Outra classificação é dada de acordo com a natureza do aqüífero onde o poço está
localizado, e com a necessidade ou não de bombeamento. Assim são conhecidos:
poços artesianos e poços semi-artesianos.

' Disponível em : http://www.ecolnews.com.br/dicionarioambiental/conceitos-p.ritm, acesso em 20/04/2007.
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Poço artesiano

São mananciais que aparecem à superfície graças a diferenças de pressão
hidrostática (Guerra, 1978). É definido também como "Poço que atinge um aqüífero
artesiano ou confinado e no qual o nível de água se eleva acima do solo" (DNAEE,
1976)3.

Em outras palavras quando a própria pressão natural da água é capaz de levá-la até
a superfície, temos um poço artesiano .

Poço semi-artesiano

É definido como poço que atinge um aqüífero confinado e no qual o nível da água
não chega a atingir o nível da superfície do solo (Helder G. Costa, informação
pessoal, 1985)5.
De outra forma é definido como o poço profundo em que a água não jorra, sendo
necessária a instalação de aparelhos para a sua captação6.

Os poços artesiano e semi-artesiano são tubulares e profundos.

- Classificação dos poços da área estudo

Da observação das tabelas (ANEXO 2) com dados dos poços presentes em Águas
Lindas de Goiás é possível verificar que a maioria dos poços existentes são poços
classificados como profundos cuja profundidade varia de 50 a 130m.

Nas referidas tabelas constam poços sem a referência de profundidade. Acredita-se
que sejam poços rasos e que representariam uma minoria dos poços listados.

Não foram constatados poços artesianos na região estudada. Da observação das
características dos poços listados no referido anexo, e pelas definições ora
apresentadas a maioria dos poços da região em estudo são classificados como
poços profundos semi-artesianos.

- AQualidade das Águas Subterrâneas

O risco de contaminação de um aqüífero é determinado pela interação dos seguintes
fatores:

• De um lado, a sua vulnerabilidade ou fragilidade intrínseca, ditada por
atributos naturais, ou seja, por suas características físicas;

• De outro lado, o tipo de ocupação e uso dos solos, com conseqüentes
impactos diretos e indiretos na quantidade e qualidade da recarga.

3Disponível em : http://www.ecolnews.com.br/dicionarioambiental/conceitos-p.ritm. acesso em 20/04/2007.
' Disponívelem hrtp://www abas.org.br/index.php?PG=cliPPinq&DET clip=00036 acesso em 20/04/2007
5Disponível em : http://www.ecolnewscom.br/dicionarioambiental/conceitos-p htm, acesso em 20/04/2007.
6Disponível em http://www.abas.org.br/index.php?PG=clippinq&DET clip=00036 acesso em 20/04/2007.
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A poluição de um aqüífero ocorre onde a carga de contaminantes é
inadequadamente controlada e excede a capacidade natural de atenuação dos solos
e estratos sobrejacentes.

De fato, os perfis naturais de solo atenuam muitos poluentes das águas e têm sido
considerados como potencialmente eficazes para deposição segura de efluentes
diversos: a auto-eliminação de contaminantes resulta de degradação bioquímica e
de reações químicas ocorridas durante o transporte na zona vadosa (não-saturada),
favorecidas pelo retardamento de contaminantes por efeito de absorção e adsorção.

Todavia, as coberturas dos aqüíferos nem sempre são eficazes na atenuação de
contaminantes, o que torna as águas subterrâneas suscetíveis à poluição - no caso
de rochas consolidadas intensamente fraturadas, essa atenuação é limitada e
depende essencialmente do tipo de poluente e do modo de incidência da
contaminação.

A preocupação com a qualidade das águas subterrâneas em geral se restringe aos
chamados aqüíferos livres ou freáticos, especialmente quando a zona vadosa é
delgada e o nível d'água é raso, assim como aos cársticos, mas sabe-se que
grandes danos podem ocorrer também em aqüíferos semi-confinados, quando as
rochas confinantes são permeáveis e pouco espessas.

Ressalta-se que as atividades capazes de causar poluição significativa das águas
subterrâneas são distintas daquelas que comumente causam poluição das águas
superficiais, visto que a mobilidade e a persistência dos respectivos contaminantes
são governadas por diferentes controles.

Além disso, a ação humana na superfície modifica os mecanismos de recarga dos
aqüíferos e afeta a velocidade, a freqüência e a qualidade da recarga hidráulica, o
que pode torná-los mais vulneráveis à contaminação.

O movimento das águas e o transporte de contaminantes desde a superfície até os
aqüíferos podem ser bastante lentos, fazendo com que o impacto de um
contaminante móvel e persistente demore anos ou mesmo décadas antes de se
tornar aparente no suprimento de água, sobretudo quando esta é feita em poços
profundos.

Tal fator pode ser ao mesmo tempo benéfico e danoso, pois favorece a eliminação
de contaminantes degradáveis, porém pode levar à complacência com a infiltração
de substâncias aparentemente inócuas, porém nocivas em longo prazo.

Entende-se que a avaliação dos riscos de poluição das águas subterrâneas de uma
região demanda a compreensão desses mecanismos, junto ao diagnóstico das
transformações decorrentes da ocupação e uso dos solos. Sobretudo ao se
considerar as seguintes tendências globais, realçadas por Hirata ef ai. apud Dutra
(2003).

O quimismo natural das águas subterrâneas é definido por sua interação com os
reservatórios, pela natureza da rocha reservatório, pelo tempo de circulação e pela
espessura da zona não-saturada, bem como por fatores externos, como o tipo de
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cobertura vegetal natural, os volumes de precipitação pluviométrica e o tipo de uso e
ocupação da superfície.

Tais características podem ser alteradas pelo tipo de uso e ocupação da superfície,
sabendo-se que contaminantes ali depositados poderão ser transportados por águas
de infiltração até as zonas saturadas do aqüífero, mudando a qualidade química das
águas e causando sua degradação.

Desta forma, a qualidade das águas subterrâneas do Distrito Federal pode ser
tomada como um primeiro indicador da vulnerabilidade dos aqüíferos presentes. De
modo geral, as águas subterrâneas apresentam características físico-químicas
preservadas, compatíveis com a diversidade do contexto geológico e hidrogeológico.
Todavia, constatam-se condições contrastantes quanto à qualidade bacteriológica.

As águas dos aqüíferos fraturados (fissurais) raramente apresentam problemas de
contaminação por coliformes totais ou fecais. Por outro lado, Dutra (2003) constatou
altas taxas de coliformes totais e fecais nos aqüíferos freáticos, decorrentes da
proximidade entre os poços e as fossas sépticas e sumidouros, agravadas em locais
com condutividade hidráulica elevada.

4.2.5.2. Recursos Hídricos Superficiais

- Bacia do Descoberto no Estado de Goiás

A área de estudo apresenta a maior parte de seu território na Bacia Hidrográfica do
Paraná, mas na porção norte da área possui dois córregos que estão situados na
Bacia do Tocantins. A chapada de Águas Lindas é o divisor natural de águas dessas
bacias.

Na porção noroeste da área, situa-se o Rio dos Macacos, tributário da Bacia do
Paraná. Na porção nordeste da área está situado o Córrego Lajinha. Em direção à
Barragem do Descoberto os córregos dos Coqueiros e Rocinha compõem os
principais afluentes do Rio Descoberto. Na porção sul os córregos Capão Comprido
e Águas Lindas que são afluentes do Córrego Camargo e o Córrego Cachoeira
Pequena, que deságua no Rio Descoberto a montante da barragem.

Toda a região compõe uma grande zona de cabeceira sem a presença de nenhum
curso fluvial de médio ou grande porte. A maior parte das drenagens locais
apresenta tendência de perenidade e a qualidade atual das águas está
comprometida pelo uso e ocupação.

As práticas que comprometem a qualidade da água de bacias hidrográficas,
principalmente aquelas destinadas ao abastecimento público, são o uso
indiscriminado de fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas em áreas de atividade
agrícola e o despejo de efluentes domésticos.

- Bacia do Rio Descoberto no Distrito Federal

A bacia hidrográfica do rio Descoberto localiza-se na porção oeste do Distrito
Federal, sendo uma das mais povoadas, visto que aí se situam os núcleos urbanos
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de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, parte da cidade de Samambaia, e parte das
regiões administrativas do Recanto das Emas e do Gama. É responsável por drenar
uma área de cerca de 796 km2 dentro do Distrito Federal.

A bacia apresenta cerca de 20% de sua área ocupada por núcleos urbanos, 48% por
formação campestre, 19% por formação florestal e 3% por corpos d'água (Golder e
Fahma, 2004).

O rio Descoberto é o principal curso de água desta bacia, drenando o Distrito
Federal no extremo oeste do território, dividindo o mesmo do Estado de Goiás. Entre
outros cursos de água relevantes citam-se o ribeirão Melchior, que banha os núcleos
urbanos de Taguatinga e Ceilândia. Os esgotos provenientes destes núcleos
urbanos já estão sendo tratados na ETE Melchior em nível terciário.

Nessa mesma bacia foi criado o lago Descoberto, que possui área de 14,7 km2 e
uma capacidade de armazenamento de 120 milhões de m3, configurando-se como
um dos principais mananciais produtores do Distrito Federal na atualidade, com
capacidade estimada de suprimento de 5,71 m3/s e uma vazão média de água
tratada em 2005 de 3.787 l/s, abastecendo atualmente cerca de 68% da população
atendida do Distrito Federal (CAESB, 2003). Os objetivos iniciais da criação desse
lago foram abastecer a cidade-satélite de Ceilândia e incrementar o abastecimento
de Taguatinga e do Guará e também dos núcleos industriais de Ceilândia e Brasília.

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do DF - PGIRH realizou
a determinação das vazões naturais no rio Descoberto onde foram homogeneizadas
as séries para um período com 26 anos de dados, entre 1979 e 2004. Todas as
estações com afluências ao lago que possuíam séries de vazões disponibilizadas no
Hidroweb foram utilizadas nos estudos.

Descoberto Chácara 89 (60435000)
Chapadinha (Aviário DF-180) (60435100)
Olaria (DF-08) (60435150)
Rodeador(60435200)
Capão Comprido (Descoberto) (60435300)
Ribeirão das Pedras (DF-180) (60435400)
Descoberto - jusante da Barragem (60436000)
Santo Antônio do Descoberto (60443000)
Lago Descoberto (série reconstituída)

A Tabela 4.3 apresenta o resumo das vazões médias de longo termo obtidas para as
estações e os valores do deflúvio (D), e precipitação (P). A vazão específica das
bacias incrementais foi calculada como sendo a média aritmética das vazões
específicas nas demais estações.
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Tabela 4. 3. Vazões médias de longo termo na bacia hidrográfica do rio Descoberto
Área

(km2)
Vazão

(l/s)
q

(l/s.km2)
Estação (ou bacia de referência)

D

(mm)
P

(mm)

116 2.290,0 19,7 Descoberto ch.89 622 1494

21 456,0,0 21,7 Chapadinha 685 1494

13 304,0,0 24,1 Olaria 760 1494

112 1.690,0 15,1 Rodeador 476 1496

14 335,0,0 23,9 Capão comprido 754 1515

76 1.590,0 21,0 Ribeirão das pedras 661 1515

86 1.890,0 22,1 Incrementai afluente ao lago 696 1487

437 5.710,0 13,1 Lago Descoberto (vazão regularizada) 412 1497

639 9.990,0 15,5 Incrementai barragem a Sto.Ant.Desc. 489 1466

1076 15.600,0 14,5 Santo Antônio do Descoberto 457 1479

Fonte: PGIRH - GOLDER E FAHMA.

O sistema produtor do rio Descoberto é constituído de captação na barragem de
regularização, estaçãoelevatória, adutora de água bruta e estação de tratamento de
água, para uma vazão total de 6,0 m3/s. Atualmente, tem operado com vazão da
ordem de 3,7 m3/s, bastante inferior se comparado a sua capacidade instalada.
Assim, o sistema existente vem operando abaixo de sua capacidade máxima
instalada.

Os estudos iniciais do sistema Rio Descoberto previam uma vazão regularizável de
6,0 m3/s. Em 1992, a CAESB reavaliou o estudo de balanço hídrico do reservatório,
o que indicou uma vazão regularizada passível de captação no manancial de 5,71
m3/s. A CAESB está desenvolvendo novos estudos hidrológicos no sentido de
reavaliar a vazão regularizada do sistema produtor do rio Descoberto.

Como a vazão de projeto necessária para atender o final da primeira etapa do
empreendimento é de 467,40 l/s, e a de final de plano (2025) é de 600,17 l/s, a
retirada dessas vazões não representa impactos para o reservatório, considerando a
folga atual do sistema, já mencionada, além de sua capacidade outorgada de 6.000
l/s.

- Bacia do Rio Areias

A bacia do rio Areias no Estado de Goiás possui apenas pequenas ocupações
ur&ánas isoladas, e a maior parte da área da bacia é ocupada com atividades
agropecuárias.

Entretanto, o rio Areias tem grande importância para as perspectivas de expansão
do sistema de abastecimento do Distrito Federal e Entorno. Este corpo hídrico é um
dos formadores do reservatório de Corumbá IV, manancial previsto pelo PDAE
(2000). O braço do reservatório de Corumbá IV formado pelo rio Areias está sendo
atualmente estudado pela CAESB como alternativa para localização do ponto de
captação no reservatório, cujo sistema também está em fase de licenciamento.
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Limnologia e Qualidade das Águas Superficiais

Para a bacia do lago Descoberto, as principais fontes de poluição das águas estão
representadas pelo escoamento superficial urbano, carreamento de fertilizantes e
agrotóxicos, além do chorume dos diversos tipos de lixo lançados na área e dos
sedimentos liberados nas regiões de exploração mineral ou colocados à disposição
dos agentes de erosão nas áreas de vegetação degradada.

Os defensivos agrícolas são utilizados pela agricultura na área e se constituem
basicamente por fungicidas, inseticidas e herbicidas, utilizados no combate de
pragas e doenças. Em atendimento à legislação vigente, não são comercializados
produtos organoclorados e mercuriais. O NPK, em diferentes formulações, é o
fertilizante mais utilizado na Bacia do Descoberto.

No que se refere aos esgotamentos sanitários na bacia, não se observam fontes
pontuais significativas de contribuição ao lago no território do DF. Com objetivo de
proteger a qualidade da água deste manancial os esgotos domésticos provenientes
da cidade de Brazlândia são tratados na Estação de Tratamento de Esgotos - ETE
Brazlândia e exportados para fora da bacia, sendo lançados no córrego Mato
Grande, afluente do córrego Bocaina, tributário do Rio Verde - GO. No caso das
regiões administrativas de Taguatinga e Ceilândia, desde novembro de 2005 todos
os esgotos sanitários gerados naquelas cidades passaram a ser coletados e
encaminhados através de interceptor e emissário a ETE Melchior. No entanto, no
território de Goiás se obsen/a que as ocupações urbanas de Águas Lindas não
possuem sistema de esgotamento sanitário sendo que a CAESB e a SANEAGO já
têm projeto específico e que já conta com a respectiva Licença de Instalação - LI.

Quanto ao uso e ocupação do solo na bacia de drenagem do lago Descoberto
prevalece a atividade agrícola. As áreas para cada tipo de ocupação, considerando
a predominância do uso do solo na região, estão detalhados na Tabela 4.4, a seguir:

Tabela 4. 4. Distribuição da ocupação - APA da Bacia do Lago Descoberto
Tipo de Ocupação Área (Hectares)
Área Agrícola e Chácaras de Lazer 58.809,8

Área Degradada e Solo Exposto 464,8

Área Urbana 20.571,0

Campo 46.492,7

Cerrado 20.099,7
Lago, Lagoa, Represa 1.477,2

Mata (Formações Florestais não Caracterizadas) 1.884,6

Mata de Galeria 7.178,7

Reflorestamento 4.380,5

Total 161.359,0
Fonte: PHIP/PHI/CAESB - 2004

O rio Descoberto, principal formador do lago Descoberto, nasce na região noroeste
do DF, após confluência dos córregos Bucanhão e Capão da Onça.

O reservatório do rio Descoberto recebe pela margem esquerda seus tributários
mais representativos, quais sejam: ribeirões Rodeador e das Pedras, e os córregos
Chapadinha, Olaria, Capão Comprido e Rocinha. Do lado do Estado de Goiás,
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destacam-se as contribuições provenientes dos córregos Coqueiro e Engenho
Queimado.

Com um volume de acumulação na ordem de 120x106 m3, espelho de água de 14,8
Km2, este reservatório possui profundidade média de cerca de 7 metros e tempo de
detenção de aproximadamente 125 dias.

O lago Descoberto, constitui, juntamente, com as Captações Alagado, Ponte de
Terra, Olho DÁgua, Crispim e Catetinho o Sistema Integrado Rio Descoberto. Este
Sistema, é responsável pelo abastecimento de 65% da população atendida do
Distrito Federal, que corresponde a aproximadamente a 1.389.918 habitantes.

A captação do Descoberto contribui com 97% da produção de todo o sistema,
atendendo, após tratamento por filtração direta precedido de floculação, a demanda
das regiões administrativas de Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Guará, Núcleo
Bandeirante, Santa Maria, Recanto das Emas, Gama (SA composto por mais de um
manancial), Riacho Fundo, Candangolândia, além de fornecer água para o Sistema
Integrado Santa/Maria Torto, abrangendo as regiões administrativas de Brasília.
Lago Sul e Cruzeiro (Tabela 4.5).

Tabela 4. 5. Unidades de Tratamento de Água - Sistema Integrado do Rio
Descoberto

Unidade Tipo de Tratamento
Vazão

Nominal

(l/s)

Produção - Vol.
Tratado

(m3/mês) (l/s)

Descoberto/ETA/RD1 Filtração direta, precedido de
floculação.

6.000 9.789.984 3.777

Catetinho Baixo/UTS -

CB1

Tratamento simplificado
(cloração, fluoretação e
correção de pH)

35 71.150 27

Ponte de Terra/UTS -

PT1

Tratamento simplificado
(cloração e fluoretação)

30 26.352 10

Olho D'Agua/UTS -
OD1

Tratamento simplificado
(cloração e fluoretação)

25 • "

Alagado/UTS - AL1 Tratamento simplificado
(cloração, fluoretação e
correção de pH)

40 44.789 17

Taguari/ETA - TA1 Tratamento convencional 250 - -

Gama/ETA - GA1 Tratamento convencional 265 - -

Total 6.130 9.932.284 3.831

Fonte: SIÁGUA - CAESB - 2005

Nesse item pretende-se avaliar os aspectos qualitativos relativos à caracterização
das águas do Lago Descoberto e determinar o índice de Estado Trófico - IET.

Com relação aos tributários do rio Descoberto, apresenta-se a caracterização da
qualidade de suas águas, sendo analisados os parâmetros de pH, Cor, Turbidez,
(DQO) Demanda Química de Oxigênio, fósforo total (P total), Coliformes totais,
Coliforme termotolerantes, nitrogênio amoniacal (NH3), nitrogênio total (N Total),
sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos em suspensão (SS), ferro total (Fe Total) e
Cloretos, avaliados no período compreendido entre 2004 e 2006.
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Aseguir apresenta-se o diagnóstico do sistema de monitoramento da qualidade da
água do Lago Descoberto e seus tributários, desenvolvido pela CAESB, o estado da
qualidade da água dos tributários do Lago Descoberto e em seguida o estado de
qualidade da água do Lago Descoberto.

- Rede de Monitoramento - Situação Atual

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, por
intermédio de seu laboratório de Controle da Qualidade, executa um controle
contínuo da qualidade da água de todos os mananciais utilizados para o
abastecimento público, bem como da água distribuída à população do Distrito
Federal.

Este trabalho, conduzido de acordo com os critérios definidos na Resolução
CONAMA n°. 357, de 17.03.2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de
água, e na Portaria n.° 518/2004 do Ministério da Saúde, que estabelece os
procedimentos relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo
humano, tem proporcionado um completo controle da água em todas as etapas,
desde a produção à distribuição, e ao usuário, a garantia quanto as condições de
potabilidade da água consumida.

O controle da qualidade da água do Sistema Integrado do Rio Descoberto é mantido
em dois níveis distintos, a saber: Controle da Qualidade da Água Bruta e Controle da
Qualidade da Água Tratada (Sistema Distribuidor). Atualmente, este monitoramento
é realizado em aproximadamente 150 estações de coleta distribuídas no lago.
tributários, pequenas captações, ETAs, UTSs, reservatórios e logradouros,
totalizando cerca de 4.000 análise físico-químicas, hidrobiológicas e
bacteriológicas/mês, incluindo, também, o acompanhamento semestral dos índices
de pesticidas e metais pesados (CAESB, 2005).

a) Controle da Qualidade da Água Bruta

Os dados do monitoramento da qualidade da água bruta se constituem basicamente
em instrumento de dois aspectos de controle: o controle da poluição da malha
hídrica que compõe a bacia do lago Descoberto, com ênfase ao programa de
prevenção da eutrofização, e o controle da qualidade da água captada para fins de
abastecimento público.

A rede de monitoramento é composta por 10 estações de amostragem, localizadas
no próprio lago e nos principais tributários. Para esta avaliação são realizados os
seguintes programas:

Programa Limnológico - A qualidade da água bruta do lago Descoberto tem sido
avaliada pela amostragem em um ponto junto à barragem, considerando seis níveis
de profundidade - na superfície e a 1, 5, 10, 15 e a 1 metro do fundo. Mensalmente
são analisados parâmetros como temperatura da água, transparência, pH, turbidez,
condutividade, fósforo total, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais, nitrogênio
total, sólidos em suspensão, fitoplâncton (qualitativo e quantitativo) zooplâncton e
clorofila-a.
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Tributários - o monitoramento da qualidade da água dos principais tributários é
feito através da amostragem mensal junto aos pontos de confluência com o lago.
Nesta amostragem são avaliados a turbidez, pH, condutividade, fósforo total, cloreto,
amônia, nitrato, nitrogênio total, sólidos dissolvidos totais e sólidos em suspensão.
As estações de amostragem nos principais tributários coincidem, em grande parte,
com os postos fluviométricos da rede hidrometeorológica da CAESB.

Investigação de agrotóxicos e metais pesados - semestralmente, são medidos
no lago e tributários os teores de produtos como: HCB, aHCH, BHCH, Lindane.
Aldrin, Dieldrin, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Endrin, DDT, Mirex.
Organofosforados e Carbamatos, cádmio, chumbo, cobre, manganês, zinco,
mercúrio, níquel, cobalto, selênio, lítio, prata, sódio e potássio.

Avaliação da qualidade da água para abastecimento público - são avaliados
mensalmente, nas duas tomadas de água, localizadas a 9 e 16 metros da crista da
barragem, os parâmetros pH, cor, turbidez, condutividade, DQO, cloreto, sólidos
dissolvidos totais, sólidos em suspensão, nitrato, amônia, nitrogênio total, fósforo
total, oxigênio dissolvido, ferro total, ferro solúvel sulfato, sulfeto, coliformes totais e
termotolerantes.

b) Controle da Qualidade da Água Tratada

O Controle da qualidade da água tratada proveniente do SRD, distribuída à
população do DF é realizado pela CAESB diariamente, mediante critérios
estabelecidos pela Portaria n° 518 MS/2004, que regulamenta o número mínimo de
amostragem e os valores máximos permitidos de diversos parâmetros para a
potabilidade.

A partir do trabalho de coleta e análise das amostras de água é possível chegar a
indicadores médios de qualidade para os diversos locais servidos por redes de
distribuição de água potável no DF.

Os indicadores utilizados para o controle da qualidade da água distribuída pela
Companhia são: índice de Coleta (IC), índice Físico-Químico (IFQ) e índice
Bacteriológico (IB).

c) Rede Hidrometeorológica

Vale destacar, ainda, que o monitoramento quantitativo dos recursos hídricos do
Distrito Federal e região do entorno é realizado pela CAESB, por intermédio de uma
rede hidrometeorológica composta por 26 Estações Pluviométricas, 80 Estações
Fluviométricas e 3 Estações Climatológicas, localizadas estrategicamente nas bacias
hidrográficas dos rios Descoberto, Paranoá, São Bartolomeu, Corumbá, Maranhão e
Preto.

Os dados de qualidade e quantidade gerados são sintetizados em Relatórios
Mensais e encaminhados, rotineiramente, às demais áreas da Companhia,
Secretaria de Saúde e Diretorias subordinadas, estando, ainda, disponíveis para os
demais interessados na Superintendência de Gestão de Recursos Hídricos -
PHI/CAESB.
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Qualidade das águas dos tributários do Rio Descoberto
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A CAESB realiza o monitoramento da qualidade da água dos tributários do rio
Descoberto desde 1997. A rede monitorada foi ao longo dos anos, submetida à
ajustes visando otimização da freqüência, dos parâmetros analisados e da
localização dos pontos.

A presente avaliação contempla os resultados das análises físico-químicas e
bacteriológicas obtidos em sete tributários do Lago Descoberto, e um ponto a
jusante conforme pode ser visualizado na figura a seguir:

C.Lajinha,

Descotei to

Montante

C. Coqueü

C. Eng. Queimado
(Rocinha)

'Descoberto
Jusante

Brazlândia

ao Comprido

âââd âââ6 Condomínio Prive

Tagnatinga e Ceilândia

Figura 4. 6. Localização dos tributários do Lago Descoberto.

Para avaliar a variação sazonal da qualidade da água dos tributários do Lago
Descoberto foi utilizado o parâmetro "turbidez".

Na tabela 4.6 estão destacados os valores máximos e mínimos do parâmetro
turbidez que foram verificados nos tributários do Lago Descoberto no período 2004 a
2006, indicando também o mês da respectiva ocorrência.
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Tabela 4. 6. Valores máximos e mínimos de turbidez (UT) verificados nos tributários
d o Lago Descoberto no período <1004 - 2006.

Tributário
2004 2005 2006

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Cor. Lajinha
114,0
Nov

3,4

Out

507,0
Dez

3,5
Set

776,0
Fev

3,7
Jun

Descoberto Montante
157,0
Jan

4,9
Jun a Ago

260,0
Dez

4,3
Jun a Ago

914,0
Fev

3,9
Jun

Cor. Chapadinha
821,0
Jan

7,2
Jul

180,0
Dez

6,5

Ago
354,0

Fev

6,0
Jul

Rib. Rodeador
123,0

Jan

3,5
Out

221,0
Dez

2,7

Set

74,0
Fev

4,1
Jul

Rib. Pedras
48,6
Nov

0,3
Jun

176,0
Dez

3,3
Ago

326,0
Fev

3,8
Ago

Cór. Coqueiro
84,0

Abr

7,8

Set

423,0
Fev

6,4
Ago

425,0
Fev

6,2
Jun

Cór. Engenho
Queimado (Rocinha)

167,0
Nov

2,6

Set

649,0
Dez

2,1
Ago

779,0
Fev

2,4

Jun

Conforme pode ser observado, os valores máximos de turbidez verificaram-se de um
modo geral na estação chuvosa, sendo a freqüência maior nos meses de janeiro,
fevereiro, novembro e dezembro em todos os tributários. Por outro lado, as
concentrações mensais mínimas de turbidez verificaram-se nos meses
característicos da estação de estiagem na região, sendo predominante nos meses
de junho, julho, agosto e setembro.

Esses resultados vêm comprovar a observação feita pelo Plano Diretor de Água e
Esgotos do DF/2000, de que as atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica do
Lago Descoberto com lançamento de agrotóxicos e movimentação do solo e a
progressiva ocupação urbana, especialmente nas margens pertencentes ao Estado
de Goiás, ocasionam níveis preocupantes de cargas poluidoras, tendendo a dificultar
e a comprometer o controle da qualidade dessas águas.

Nesse particular destaca-se a cidade de Águas Lindas, localizada na área de
drenagem dos córregos Rocinha, Lajinha e Coqueiro, região que vem apresentando
elevada taxa de urbanização nos últimos anos, cujos efeitos já são evidentes na
qualidade da água desses corpos d'água e do Lago Descoberto.

Os dados de qualidade da água dos tributários do Lago Descoberto referentes aos
parâmetros pH, cor, turbidez, condutividade, DQO, fósforo total, Coliformes totais, e
termotolerantes, amônia, nitrogênio total, sólidos dissolvidos totais e sólidos em
suspensão, ferro total e cloreto, no período entre 2004 e 2006 constam das tabelas
presentes no ANEXO 3.

Qualidade da água do Lago Descoberto

Para subsidiar o diagnóstico da qualidade da água do Lago Descoberto foram
selecionados um conjunto de parâmetros significativos recomendados pela
Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
entre outras providências. Conforme definido no art. 42 da Resolução supracitada,
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os limites adotados como referência foram aqueles estabelecidos para as águas
classe 27.

Para a avaliação dos padrões de qualidade da água do lago Descoberto foram
utilizados dados fornecidos pela Gerência de Monitoramento da Qualidade da Água
- PHIQ/PHI/DP/CAEASB, referentes ao perfil longitudinal (superfície, 1, 5, 10, 15 e
a 1metro do fundo) e aos pontos de captação da água, a 9 e 16 metros,
correspondendo às cotas 1.025 e 1.018 metros, respectivamente, no período de
janeirode 2004 a setembro de 2006.

Considerando a grande importância que o lago Descoberto exerce no abastecimento
da população do Distrito Federal, procurou-se apresentar com mais detalhes as
variações dos principais parâmetros de qualidade da água nos pontos de captação
de água, às cotas 1.025 e 1.018m.

Os parâmetros analisados foram: Oxigênio Dissolvido (mg/L), Temperatura da Água
(°C), pH, Cor (uH), Turbidez (Ut), Condutividade (uS.cm1), Sólidos Dissolvidos
Totais (mg/L), Sólidos Suspensos (mg/L), Ferro Solúvel (mg/L), Nitrogênio Total
(mg/L), Fósforo Total (mg/L), Nitrato (mg/L), Amônia (mg/L), Fósforo Total (mg/L),
Fitoplâncton (ind/L), Zooplâncton (ind/L), Clorofila - a (ug/L) e Coliformes
Termotolerantes (NMP/100mL). As determinações seguiram os procedimentos
analíticos descritos no Standart Methods for Examination of Water and Wasterwater.

A metodologia de análise dos resultados foi realizada a partir de três itens:

• Diagnóstico da qualidade da água, à luz da Resolução CONAMA N° 357/05,
nos dois pontos de captação, localizados a 9 e 16 metros de profundidade,
/ Nível Trófico do reservatório,
/ Determinação do Fator Limitante ao crescimento algal.

A partir dos dados monitorados foram elaborados quadros e figuras que reúnem as
informações sistematizadas para cada tópico abordado, durante o período de
abrangência do estudo.

- Resultados

a) Diagnóstico da Qualidade da água

O comportamento das diversas variáveis analisadas encontra-se ilustrado nas
figuras 4.7 a 4.21, juntamente com os limites estabelecidos pelo CONAMA.

Nas Tabelas 4.7 e 4.8, são apresentados os valores máximos, médios, mínimos e
desvios padrão obtidos nas duas tomadas d'água.

7Classe 2, conforme Resolução CONAMA 357/05, são águas que podem serdestinadas: ao abastecimento para
consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato
primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; à
irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público
possa vir a ter contato direto; eà aquicultura e àatividade de pesca.
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Tabela 4. 7. Valores máximos, médios e mínimos de parâmetros físico-químicos,

Renluçã*3S7
CONAMA/2M5

Classes •H
0»r

C«H)

Tu*.

wo .

Ceai. SDT SS DQO Clareie j

ÜHfflLJ
251

Fe Sal.

MClasse 1

CLasse 2

M»M

•aturai m 5M

75 1M -
5M

- -

25* M

Classe 3 75 1M 5M
- -

256 53

Panas ClMie-4 >75 > IN >5M

K *.Q

>250

1 £"? n Ad

Cotal.025metros

Máximo

Média

Mínimo

7,4

7,0

72

17

34,0

8,5 17,64

14.20

11,98

13,0

3^ 2.78 1,17

6,6 4 2,2 15,28 10^9 0,4 0,58 0^0 0,03

Desvio Padrão 0,2 15 W 1.43 0,93 v .. 1,44 0^9 0,11

Média Seca

Média Chuva

6? 16 8,2 17,23 11,72 « 2,76 1,12 0,16

7,1 18 8.8 18,17

23,10

12,31

15,70

3^

19,2

2,80

6,50

1,23

1,85

O,"
0,64

0,17

Cot» 1.018 metros

Máximo 7r3 80 66?

Média 6? 20 13.2 17,93 12,17 5,4 2,82 1,18

Mínimo 6,4 4 2fl 15.40 10r50 0,4 <U3 0,70 0,03

Desvio Padrão

Média Seca

Média Chuva

0,2 19 16,4 1,81 1,23 5,0 1,49 0,29 0,15

6,9 19 12^ 17^4 11,76 5.1 2^5 1.13 0,18

6,9 22 14.4 18,68 12,68 5.8 2,65 1,24 0,16

Tabela 4. 8. Valores máximos, médios e mínimos de parâmetros físico-químicos e
microbiológicos, obtidos no monitoramento, no períodode janeiro de 2004 a

setembro 2006.

Resolução 357

CONAMA/2W5

Classes
OD

Cma^L)

NOj NHj 1 To*.

CQ

N Tatal

...<s&).

P Total 1

O-üSá!
(1.020

Sulfato

(m«VL)

250

Coíí Term.

<NMP> 100 mL)

200Classe 1 >í 10 3,7

Cbsse2 >5 10 3,7 - -

0,031 251 1.0M

CLasse3 >4 10 13,3 - -

0,050 250 2.SM

Penío Classe 4 >2 >ll
- - -

,-0.050 >250 > 2.501

Cotal.025metros

Máximo 7,1 0,224 0,280 26.3 1,020 0,0510 5,80 240,0

Média 5.5 0,106 0,080 23,5 0,478 0,0131 1,75 30,9

Mínimo 3,5 0.061 0,020 19,8 0,100 0,0020 1,00 1,0

Desvio Padrão 0,8 0,033 0,074 ........ »r* 0,205 0,0102 1,15 56,0

MediaSeca 5,6 0,111 0,074 22,4_

24.9

0,468 0,0130 1,82 19,5

45,8Media Chuva M 0,100 0,087 0,491

1,553

0,0132 1,65

Cota 1.018 meteos

Máximo 6,9 0,293 0,572 25,4 0,0820 6,17 249,5

Média 4,9 0,125 0,091 22,9 0,557 0.0180 1,87 41,4

Mínimo 3,1 0,083 0,020 18,8 0,100 0,0020 1,00 1,0

Desvio Padrão 0.7 0,042 0,112 1,8 0,280 0,0170 1.47 66,9

MédiaSeca 5,2 0.123 0,100 21,7 0,569 0,0157 1,73 23,1

Média Chuva 4,5 0,127 0,081 24,4 0,541 0,0208 2.04 65,2

De acordo com os dados apresentados na figura 4.7 pode-se observar que a
temperatura da água mostrou uma variação sazonal característica, com
temperaturas mais baixas no período de seca (mínima de 18,8 °C, à cota 1.018m
em junho/06) e mais elevadas no período chuvoso (máxima de 26,3°C, à cota 1.025
em março/06).

Comparando-se os perfis de temperatura nas duas tomadas d'água, observa-se que
na maioria dos meses as variações da temperatura foram inferiores a 1,0°C
(homotermia), não sendo evidenciado um padrão de estratificação definido. Afim de
investigar esse comportamento no Lago Descoberto, faz-se necessário a realização
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de estudos complementares, onde deverão ser consideradas: uma faixa mais
estreita entre as profundidades no perfil longitudinal (da superfície ao fundo), uma
série histórica mais longa e/ou coletas mais freqüentes ao longo do ano e a análise
simultânea dos padrões de distribuição vertical das demais variáveis físico-químicas
e biológicas.

27

ti

23

T 21

•O

17

Lago Descoberto -Temperatura da Água
janeiro de 2004 a setembro 2006

' ' í I "
: *

• •

♦Cola 1025m • Cola lOBm

//////////S/S///S/////////////////
Figura 4. 7 - Análise da Temperatura da Água

A figura 4.8, a seguir, mostra as variações observadas para o pH. O pH é um
parâmetro importante em muitos estudos no campo do saneamento ambiental.

Valores fora das faixas recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir
para a corrosão do sistema de distribuição (CETESB, 2006). Os critérios de proteção
à vida aquática adotados pela Resolução CONAMA n° 357/05, fixam o pH entre 6,0
e 9,0. Nas amostras analisadas todos os valores de pH registrados encontravam-se
dentro desta faixa, apresentando-se, predominantemente, neutro com leve tendência
a acidez ( pH entre 6,4 a 7,3).

Lago Descoberto - pH
janeiro de 2004 a setembro 2006

U.U 1

90 '

Fiixa CtUM 2 RtíolirçSo 357 CONAMA/03

8.0

7.01

6.0

1
• • • •

9 * É

5.0

*.o
♦Cota 1.02Sm • Cota 1.018m

3.0 t —i—iii»—i i—i—i—i i—i—i i—i—i i—i—i—i—i i i—i i—i—i—i—t— * 1 1

Figura 4. 8- Análise de pH.
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A turbidez é determinada a partir do grau de atenuação da luz na água e seus
valores estão diretamente relacionados à presença de sólidos em suspensão, tais
como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos como algas,
bactérias e plâncton. Sua origem antropogênica são os despejos domésticos ou
industriais e a erosão (CETESB, 2006). Altos índices de turbidez reduzem a
fotossíntese de macrófitas aquáticas e de algas, além de afetar adversamente os
usos doméstico, industrial e recreacional de uma coleção hídrica (OIKOS, 2006). A
Resolução n° 357 - CONAMA estabelece o limite de 40 UT para águas classe 1 e de
100 UT para as classes 2 e 38.

Lago Descoberto -Turbidez
janeiro de 2004 a setembro 2006

Kv.U -1
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Figura 4. 9. Análise de Turbidez

De acordo com os resultados apresentados na figura 4.9, os valores registrados
para a turbidez nas duas tomadas d'água foram inferiores àqueles estabelecidos
para as águas classe 2. Esta figura mostra, também, que 95% dos resultados
analisados encontram-se abaixo dos limites preconizados para as águas classe 1,
que é de 40uT.

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de intensidade
que a luz sofre ao atravessá-la, ocasionada pela presença de sólidos dissolvidos,
principalmente, material em estado coloidal orgânico e inorgânico (extratos vegetais
em decomposição, esgotos sanitários, efluentes industriais, entre outros compostos).

8 Conforme dispõe a Resolução CONAMA 357/05 as águas doces de classe 1: são águas que podem ser
destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades
aquáticas; à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação de
hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas
sem remoção de película: e à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas, classe 2: águas que
podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das
comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,; à
irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público
possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à atividade de pesca, classe 3: águas que podem ser destinadas:
ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de culturas
arbóreas, cereal íferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato secundário; e à dessedentação de
animais.
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O maior problema de coloração na água, em geral, é o estético, por causar um efeito
repulsivo aos consumidores.

No período estudado (figura 4.10), a cor oscilou entre 4,0 e 72 uH na 1a tomada
dágua e entre 4,0 e 80uH na 2a tomada dágua, mantendo-se, todavia, abaixo dos
limites estabelecidos para as águas classe 2. O valores mais elevados foram
registrados no período chuvoso.
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Lago Descoberto - Cor
janeiro de 2004 a setembro 2006
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Figura 4.10. Análise da Cor

A condutividade é uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a
corrente elétrica. Apesar de não estar listada na Resolução CONAMA n° 357/05, a
condutividade representa uma medida indireta da concentração de poluentes. Seu
valor depende das concentrações iônicas e da temperatura da água e, a medida que
mais sólidos dissolvidos são adicionados à água, a condutividade aumenta, por isso,
a relação estreita observada entre estes dois parâmetros (CETESB, 2006).

Este comportamento pode ser claramente observado nas figuras 4.11 e 4.12 de
condutividade elétrica e de sólidos dissolvidos totais, onde, resguardada a amplitude
de variação, as curvas obedecem ao mesmo padrão de distribuição.

No lago Descoberto a condutividade elétrica é baixa, próxima a 20 uS.cm"1,
indicando uma pobreza iônica de suas águas, característica observada a nível
regional em corpos hídricos adequadamente preservados.
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Lago Descoberto - Condutividade
janeiro de 2004 a setembro 2006
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Figura 4.11. Análise de Condutividade Elétrica

Os teores de sólidos dissolvidos totais, em todos os pontos amostrados,
apresentaram valores inferiores a 500mg/L, conseqüentemente, dentro dos limites
estabelecidos para as águas classes 1, 2 e 3.
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Lago Descoberto - Sólidos Dissolvidos Totais
janeiro de 2004 a setembro 2006
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Figura 4.12. Análise de Sólidos Dissolvidos Totais

O cloreto é um elemento que se apresenta nas águas subterrâneas através de solos
e rochas. Nas águas superficiais são utilizados como indicadores da contaminação
por esgotos sanitários. A legislação brasileira estabelece o limite de 250 mg/L para
águas classes 1, 2 e 3.

Como pode ser observado na figura 4.13, foram registrados valores de cloreto muito
inferiores ao estabelecido, estando, portanto, todos os pontos de coleta em
conformidade com a legislação vigente.
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Figura 4.13. Análise de Cloreto

O ferro em águas superficiais tem sua origem principalmente nos solos da região.
Durante a estação chuvosa os níveis de ferro aumentam devido ao carreamento dos
solos em decorrência de processo de erosão nas bacias e drenagem. Pelas
características que este parâmetro confere à água, o ferro se constitui em um
padrão de classificação tanto para a água potável como para as águas naturais
(CETESB, 2006). Na Resolução CONAMA n° 357/05 são estabelecidos limites de
0,3 mg/L de ferro solúvel para as classes 1 e 2 e de 0,5 mg/L para a classe 3.

A figura 4.14 ilustra a variação do ferro solúvel nas profundidades analisadas. Este
parâmetro apresentou teor médio 0,2 mg/L para as duas tomadas d'água e de um
modo geral, 86,6% dos resultados encontravam-se abaixo dos limites estabelecidos
para as águas classe 2. As concentrações mais elevadas foram registradas no
período chuvoso.
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Figura 4.14. Análise de Ferro Solúvel

Uma das características mais importantes da água é a capacidade de solubilização
de gases, especialmente o oxigênio, cujas concentrações influem decisivamente no
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funcionamento dos ecossistemas aquáticos, em suas comunidades e no balanço de
vários nutrientes.

A figura 4.15, a seguir, mostra as concentrações de oxigênio dissolvido nas duas
profundidades.
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Figura 4.15. Análise de Oxigênio Dissolvido

Dos resultados obtidos, 62 % apontaram boas condições da qualidade da água, isto
é, com valores acima de 5,0 mg/L. Por outro lado, 25% das amostras não atenderam
ao limite preconizado pela legislação vigente. Deste total, 72% dos valores fora do
limite foram registrados à 1.018m, denotando que nas camadas mais profundas há
um maior consumo de oxigênio nas reações decomposição da matéria orgânica,
comportamento clássico observado para lagos tropicais.

Os teores de nutrientes na água estão freqüentemente relacionados ao grau de
enriquecimento de um ecossistema aquático, e quando elevados geralmente são
interpretados como indicadores de poluição, demonstrando um estado avançado de
eutrofização.

As figuras 4.16, 4.17 e 4.18 mostram as concentrações de nitrato, amônia e fósforo
total. As análises destes nutrientes no lago Descoberto revelam baixas
concentrações nas duas profundidades, ao longo do período de estudado.

O nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de ecossistemas
aquáticos. Isto se deve principalmente à sua participação na formação de proteínas,
um dos componentes básicos da biomassa, sendo que as principais fontes naturais
de nitrogênio podem ser a chuva, material orgânico e inorgânico de origem alóctone
e a fixação de nitrogênio molecular dentro do próprio ambiente (ESTEVES, 1988).

As concentrações de nitrato e amônia apresentaram médias de 0,115 e 0,086mg/L,
respectivamente, não ultrapassando os limites da Resolução CONAMA n° 357/05
para as águas classe 2 (10mg/L e 3,7mg/L, respectivamente). Não foram
observadas variações expressivas para o nitrato durante os períodos de seca e
chuva. As variações observadas para a amônia não obedeceram a um padrão
sazonal definido.
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Figura 4.17. Análise de Amônia

O fósforo na água tem origem natural em conseqüência da dissolução de compostos
do solo e decomposição da matéria orgânica, e origem antropogênica através dos
despejos domésticos ou industriais, de excrementos de animais, de detergentes e de
fertilizantes. Para ambiente lêntico, a Resolução CONAMA n° 357/05 estabelece o
limite de fósforo de 0,020 mg/L para a classe 1, 0,030 mg/L para a classe 2 e de
0,050 mg/L para a classe 3. As concentrações médias de fósforo total foram de
0,013 e 0,018mg/L às cotas 1.025 e 1.018m, respectivamente. Em termos
percentuais, 88% dos resultados se enquadraram dentre do limite estabelecido para
as águas classe 2. Os valores mais elevados foram registrados à cota 1.018m,
revelando a contribuição de fósforo pelo sedimento em regiões mais profundas.
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Figura 4.18. Análise de Fósforo Total

A tabela 4.9 mostra os valores máximos, médios, mínimos e desvios padrão, bem
como as médias obtidas durante os períodos de seca e chuva para os parâmetros
fitoplâncton, zooplâcton e clorofila-a.

Devido a ausência de dados de zooplâncton e clorofila a 9 e 16 metros, para a
análise destas variáveis, foram utilizados resultados do perfil longitudinal, nas
profundidades de 10 e 15 metros, pertencentes ao Programa Limnológico do lago
Descoberto.

Tabela 4. 9. Valores máximos, médios, mínimos, desvios padrão e médias
seca/chuva de parâmetros biológicos, obtidos no período de janeiro de 2004 a

agosto 2006.

Resolução
CONAMA N°

357/05

Classes
Clorofia - a

(ug/L)
Fitoplâncton
(ind/L)

Zooplâncton
(ind/L)

Classe 1 10,00 - -

CLasse2 20,00 - -

Classe 3 60,00 - -

Pontos Classe 4 >60 - -

10 metros

Máximo 2,70 605.834 250

Média 0,82 175.807 37

Mínimo 0,00 14.959 0

Desvio Padrão 0,85 142.114 65

Média Seca 0,72 151.321 39

Média Chuva 0,92 203.557 35

15 metros

Máximo 8,00 351.533 8

Média 1,29 124.821 1

Mínimo 0,00 0 0

Desvio Padrão 1,54 99.158 2

Média Seca 1,59 130.680 1

Média Chuva 0,93 117.707 2

O emprego de comunidades biológicas confere caráter ecológico à rede de
monitoramento, subsidiando decisões relacionadas à preservação da vida aquática e
do ecossistema como um todo (CETESB, 2006).
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Os organismos fitoplanctônicos se constituem a base da cadeia alimentar e podem
ser utilizados como indicadores da qualidade da água, principalmente em
reservatórios. A presença excessiva de algas em mananciais utilizados para o
abastecimento público traz, muitas vezes, prejuízos ao controle operacional nas
estações de tratamento de água que, normalmente, se refletem na qualidade e
quantidade da água distribuída à população.

A comunidade zooplanctônica é formada por animais microscópicos que vivem em
suspensão, distribuídos em toda coluna d'água, apresentando muitas vezes
estratificação e migração relacionadas a fatores físico-químicos, principalmente
nutrientes, luminosidade e correnteza. São importantes na manutenção do equilíbrio
do ambiente aquático, podendo atuar como reguladores da cadeia trófica, na
reciclagem de nutrientes, além de sen/irem de indicadores da qualidade da água.

No lago Descoberto foram identificados 32 gêneros de organismos fitoplanctônicos,
constituídos predominante por algas pertencentes aos grupos das Diatomáceas
(Cvclotella sp e Synedra sp) e Clorofíceas (Ankistrodesmus sp, Coelastrum sp,
Scenedesmus sp e Tetraedron sp).

A figura 4.19 mostra a variação do fitoplâncton no período estudado. O valor médio
da biomassa, utilizando os dados coletados a 10 e 15 metros de profundidade, foi de
150.314 ind/L.
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Figura 4.19. Análise de Fitoplâncton

Para o zooplâncton, dos 26 gêneros identificados, 14 pertencem aos Rotíferos, 9
aos Microcrustáceos, e 3 aos Protozoas, com predominância dos gêneros Poliarthra
sp, Anuraeopsis sp, Ptygyra sp e Thermocyclops sp.

A figura 4.20 mostra a variação do zooplâncton no período estudado. O valor médio
da biomassa, nas duas profundidades consideradas, foi de 19,0 ind/L.
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Figura 4. 20. Análise de Zooplâncton

De um modo geral, pode-se inferir, no presente estudo, que a comunidade
plantônica (fito e zooplâncton) apresentou alta diversidade e baixa biomassa,
característica observada em ambientes oligotróficos.

A clorofila-a é uma medida da densidade de algas em um corpo de água, sendo por
isso, considerada a principal variável indicadora de estado trófico dos ambientes
aquáticos (CETESB, 2006). Na legislação vigente os limites estabelecidos para
clorofila-a são de 10, 20 e 60 ug/L para as classes 1, 2 e 3, respectivamente.

Como pode ser observado na figura 4.21, os valores de clorofila-a registrados nas
duas profundidades foram bastante reduzidos, inclusive, quando comparados com o
limite estabelecido para a classe 1.
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Figura 4. 21. Análise de Clorofila - a

Os coliformes são bactérias não patogênicas indicadoras de contaminação fecal de
origem humana e de animais de sangue quente encontradas em grandes
quantidades nas fezes, solos ou plantas. A legislação brasileira estabelece o limite
de 200, 1.000 e 2.500 NMP/100 mL de coliformes termotolerantes para as classes 1,
2 e 3, respectivamente.
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Para a classificação destes índices foram adotados os seguintes estados de trofia:
oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico

A tabela 4.10, a seguir, mostra os limites estabelecidos por Carlson para os diversos
estados de trofia, bem como os índices do Estado Tráfico calculados para o lago
Descoberto, baseado nas medidas de transparência, fósforo total e clorofila-a, no
período estudado.

Tabela 4.10. Classificação do Estado tráfico

Classificação do Estado Trófico Lago Descoberto
segundo o índice de Calrson
Modificado

IET médio

Secchi

IET médio

P

IET médio

Cl

Estado trófico Critério 47 30 32

Oligotrófico IET<44

Mesotrófico 44 < IET <54

Eutrófico 54 < IET < 74

Hipeutrófico IET > 74 IET geral = 36

De acordo com o índice de Estado Trófico apresentado (IET geral = 36), pode-se
concluir que o lago Descoberto foi considerado Oligotrófico.

Vale citar que para o lago Descoberto o IET(S) não é representativo do estado de
trofia, uma vez que este é afetado principalmente pela turbidez decorrente de
material em suspensão e não apenas pela densidade de organismos
fitoplanctônicos, expressa através da clorofila - a, que se apresenta sempre baixa.
Devido a isso, a utilização do índice baseado na transparência não é recomendada
para o cálculo do ITE geral, neste caso (figuras 4.23 e 4.24).

Por outro lado, a obtenção deste índice revestiu-se de grande importância por
demonstrar a influência dos processos erosivos na bacia, com conseqüente
transporte de material alóctone, sobre o decaimento da qualidade da água do
reservatório (Bezerra-Neto & Pinto-Coelho, 2002).
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Figura 4. 23. Variação da Transparência e turbidez da água na superfície
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Figura 4. 24. Variação da turbidez e Sólidos em Suspensão na superfície

c) Fator Limitante

O conceito de fator limitante é baseado na premissa de que a biomassa
fitoplâncton ica máxima é controlada pelo nutriente que atinge uma concentração
mínima antes de outros nutrientes igualmente indispensáveis ao crescimento destes
organismos.

Normalmente, as algas absorvem nitrogênio e fósforo em uma relação
estequiométrica 9N:1P (Vollenweider, 1983) . Assim, lagos com uma relação N:P
maior que nove são considerados como potencialmente limitados por fósforo.

Pelo cálculo obtido através do uso direto das concentrações de nitrogênio total e
fósforo total, o fósforo foi apontado como nutriente limitante da produção primária do
lago Descoberto, uma vez que para o período considerado a relação N: P foi, em
média, de 50,6.

Conclusões

Diante das informações levantadas, com relação à limnologia e qualidade das
águas, pode-se concluir que:

• Não foi observada ao longo do período estudado, uma deterioração da
qualidade da água do lago Descoberto, demonstrado não só pelas
concentrações médias dos parâmetros biológicos (fitoplâncton, zooplâncton,
clorofila-a e Coliformes Termotolerantes) e principais nutrientes (nitrogênio e
fósforo) como, também, pelo atendimento integral aos limites estabelecidos
para as águas classes 2 do Conama, que são destinadas, entre outros usos,
ao abastecimento público.

• A comunidade plantônica (fito e zooplâncton) apresenta alta diversidade e
baixa biomassa, característica observada em ambientes oligotróficos.

• O sedimento acumulado no fundo do lago pode se constituir apreciável fonte
de nutrientes, além das cargas externas. Com o aumento da concentração de
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nutrientes, pode-se esperar um aumento no gradiente da variação vertical da
qualidade das águas, o que pode prejudicar o uso para abastecimento futuro.

• No lago descoberto, a quantidade de sólidos em suspensão é o principal
agente atenuador da transparência da água.

• Com base nos dados analisados no presente estudo não foi possível
estabelecer um padrão de estratificação/circulação definido, com a distinção
de epilímnio, metalímnio e hopolímnio.

• De acordo com o índice do Estado Trófico proposto por Carlson, o lago
Descoberto foi classificado como oligotrófico, sendo o fósforo total,
preliminarmente, apontado como fator limitante à produção primária.

Uso atual das águas superficiais

Os usos dos recursos hídricos superficiais no DF, e mais especificamente na área
em estudo, podem ser divididos em duas grandes categorias: usos consuntivos, com
destaque para o abastecimento público e irrigação, e usos não-consuntivos, como
recreação, lazer, assimilação, diluição e transporte de esgotos, geração de energia
elétrica e aspectos ecológicos.

Segundo o PGIRH (2006), na bacia do rio Descoberto, no DF, o principal usuário da
água é o setor público de abastecimento. Já os municípios goianos que compõem a
bacia têm as atividades agropecuárias como consumidores relevantes. A bacia
apresenta crescente demanda hídrica, principalmente com o incremento da
agricultura irrigada em culturas como o feijão, soja, milho, tomate e outros produtos
agrícolas. Apresenta, ainda, um crescente número de projetos de piscicultura
implantados ou em fase de implantação.

A demanda por recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Corumbá, da qual faz
parte o rio Areias, é influenciada significativamente pelas sociedades e economias
dos municípios goianos que a compõem. As ocupações urbanas demandam infra-
estrutura de saneamento básico, abastecimento de água e esgotamento sanitário.
As deficiências atualmente encontradas no atendimento desse serviço possuem
sérias implicações ambientais, pois podem contaminar recursos hídricos superficiais
e subterrâneos para os outros usos, mais nobres, como abastecimento público,
irrigação e geração de energia elétrica. Pelo lado da oferta, a bacia do rio Corumbá
passa a ter papel relevante com a operação de Corumbá IV. Como já destacado, o
reservatório dessa UHE é manancial que pode garantir o abastecimento de água do
Distrito Federal e Entorno no futuro.

Para a área de estudo na bacia do Descoberto verifica-se ainda, segundo o PDAE
(2000), vários usos, descritos a seguir.

Usos Consuntivos

- Abastecimento de água

O Distrito Federal possui 6 grandes sistemas produtores de água. São utilizados 23
mananciais de captação, 7 ETA (estações de tratamento de água) convencionais, 10
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unidades de tratamento simplificado, 12 estações elevatórias, 38 reservatórios com
capacidade total em operação de 383.695 m3, atendendo a uma população urbana
de 1.746.047 pessoas (CAESB, 1999). Os dois principais sistemas utilizados são o
do rio Descoberto e o do Rio Santa Maria/Torto, respondendo, juntos, por 85% da
produção total (Vasconcellos Filho, 2000).

Na porção oeste o Sistema Rio Descoberto (SRD) utiliza como manancial o Lago
Descoberto, principal manancial do Distrito Federal, situado na bacia de mesmo
nome e responsável pelo abastecimento de 60% de sua população. O lago resulta
do barramento do rio Descoberto, na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. A maior
parte da bacia do lago, cerca de 70%, localiza-se no Distrito Federal. O SRD, com
captação junta à barragem, abastece toda zona oeste, que apresenta a maior
concentração populacional do DF, compreendendo os núcleos urbanos de
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Guará e outros.

Usos Não-Consuntivos 8—>, ,. A[Proc. ££4Ut&
- Assimilação, transporte e diluição de esgotos I*ubf- ^h

Diversos corpos hídricos do DF são utilizados para disposição de esgotos sanitários,
tratados ou não, sendo que isso provoca, potencialmente, a poluição e
contaminação desses corpos d'água, mesmo que, no caso de Estações de
Tratamento de Esgotos - ETE's com alto nível de eficiência, essa poluição esteja
sendo monitorada e controlada.

As principais bacias de esgotamento do DF são: Lago Paranoá, Rio São
Bartolomeu, Rio Descoberto e Rio Corumbá. A maior parte das cidades do DF conta
com estações de tratamento de esgotos em operação (PDAE 2000).

A cidade de Brazlândia se localiza a montante do maior manancial de abastecimento

do DF, o Lago Descoberto. Os esgotos gerados na cidade, que correspondem à
contribuição gerada por 43.000 habitantes, são exportados para a bacia do Rio
Verde, no Estado de Goiás. A ETE Brazlândia apresenta nível de tratamento
secundário, tendo sido projetada para uma população de cerca de 43.000 habitantes
e vazão de 86,6 L/s. Os efluentes líquidos são tratados em lagoas de estabilização
tipo australianos e os efluentes são exportados através de duas estações elevatórias
até o Rio Verde em Goiás.

As cidades de Taguatinga, Ceilândia e Gama contam com estações de tratamento
de esgotos. Os esgotos coletados em Taguatinga e Ceilândia passam por
tratamento terciário com polimento final na ETE Melchior. O corpo receptor dos
esgotos tratados é o Rio Melchior.

A ETE Samambaia foi projetada para beneficiar uma população de 160.000
habitantes e vazão de 512 L/s, em nível secundário.

Em função da proximidade com o reservatório de Corumbá IV e ao risco de sua
eutrofização e comprometimento da qualidade de suas águas, os esgotos lançados
nessa bacia (da área de drenagem desse reservatório) são tratados em nível
terciário, com remoção de nutrientes.
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Rubr.
- Avaliação do grau de comprometimento <es águas—s- iperficiais e
subterrâneas

Considerando a avaliação da qualidade das águas superficiais, pode-se afirmar o
seguinte:

Os resultados das analise de qualidade da água do Lago Descoberto corroboram a
observação feita pelo Plano Diretor de Água e Esgotos do DF/2000, de que as
atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica do Lago Descoberto com lançamento
de agrotóxicos e movimentação do solo e a progressiva ocupação urbana,
especialmente nas margens pertencentes ao Estado de Goiás, ocasionam níveis
preocupantes de cargas poluidoras, tendendo a dificultar e a comprometer o controle
da qualidade dessas águas.

A cidade de Águas Lindas, localizada na área de drenagem dos córregos Rocinha,
Lajinha e Coqueiro, região que vem apresentando elevada taxa de urbanização nos
últimos anos, vem colaborando para os efeitos já são evidentes na qualidade da
água desses corpos d'água e do Lago Descoberto.

Com relação às águas subterrâneas, conforme os estudos de Dutra (2001) pode-se
inferir que há real comprometimento das águas subterrâneas considerando as altas
taxas de coliformes totais e fecais nos aqüíferos freáticos, decorrentes da
proximidade entre os poços e as fossas sépticas e sumidouros, agravadas em locais
com condutividade hidráulica elevada.

- Situação das nascentes da área de influência direta do empreendimento

Para avaliar o estado de conservação das nascentes presentes na área de influência
direta do empreendimento inicialmente foi necessário realizar o seguinte
procedimento:

- Identificação das nascentes por meio de imagens satélites;
- Identificação dos pontos das nascentes em coordenadas geográficas, com
auxílio do sistema de coordenadas disposto no programa Google Earth; (Graus
decimais e datum: SAD 69);
- Produção de um mapa para campo com pontos estratégicos na área urbana
de Águas Lindas;
- Inspeção em campo das áreas de nascentes.

Foram necessários os seguintes materiais:

- Mapa rodoviário;
- Imagens satélite e imagens Google Earth;
- GPS (Global Positioning System);
- Maquina fotográfica 6.0 megapixels;
- Veículo Volkswagen Gol 1.0;

Foram realizadas inspeções em campo, e com auxilio de GPS e máquina fotográfica
foi possível verificar o estado das nascentes.
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De algumas nascentes não foi possível constatar o estado de conservação devido
ao difícil acesso por variados fatores tais como relevo acidentado, acesso incerto ou
bloqueado por cercas, etc.

Quanto aos estados de conservação, observou-se de modo geral que as nascentes
com piores estados de conservação foram as que sofreram maior influência
antrópica dentro da área urbana.

Observou-se intervenção urbana com construção de casas e depósito de lixo nas
proximidades dessas nascentes, sendo estas as principais causas de degradação.

As fotos registradas em campo permitiram elaborar um relatório fotográfico que
atesta a situação das nascentes na área de estudo.

O relatório fotográfico do estado das nascentes de Águas Lindas de Goiás consta do
ANEXO 4.

A situação do Esgotamento Sanitário na APA Descoberto

Em Águas Lindas de Goiás, uma parcela muito pequena da população (180
ligações) é atendida por sistema de esgoto. De maneira geral, a solução adotada
para os esgotos sanitários é a individual, por meio de fossas sépticas seguidas de
sumidouros ou por fossas rudimentares. Encontra-se em fase de estudos a
implantação do sistema de esgotamento sanitário em Águas Lindas, onde os
efluentes serão exportados para a bacia do rio Verde.

A situação mais preocupante, no que se refere ao saneamento ambiental e à saúde
pública, é a utilização, pela maioria da população, do manancial subterrâneo
(domínio poroso), por meio de poços tipo amazonas e sem qualquer tratamento, e a
disposição no solo de praticamente 100% dos esgotos ali produzidos, por meio de
fossas.

A Licença de Instalação referente à implantação do sistema de esgotamento
sanitário de Águas Lindas já foi emitida pela Agência Goiana de Meio Ambiente após
pronunciamento favorável da Gerência Executiva do IBAMA no DF - IBAMA/DF,
órgão gestor da APA do rio Descoberto.
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4.3. Meio Biótico

4.3.1. Fauna

Contexto Regional

O levantamento da fauna do Distrito Federal é recente e a cada dia novas espécies
são acrescidas a essas listas. Rocha ef ai. (1994) apud MMA/IBAMA (1998), por
exemplo, mostram que o acervo do Distrito Federal é representado por 30 espécies
de mamíferos, mais de 400 de aves, 45 de répteis, 39 de anfíbios e mais de 16 filos
de invertebrados, incluindo um grande número de espécies de insetos, destacando-
se 91 de formigas, de 54 de vespas, 54 de cupins e 55 de abelhas.

Por ser localizada na Província do Cerrado, a APA do Descoberto apresenta um
gradiente variado de habitats que vão desde formações fechadas até as abertas,
incluindo os brejos e as veredas. A heterogeneidade de recursos ecológicos permite
o abrigo de comunidades variadas de animais, em diversidade de espécies e em
abundância de indivíduos, com adaptações para explorar os recursos específicos de
cada um dos seus habitats. Assim sendo, enquanto algumas espécies são restritas a
determinadas formações vegetais como a dos brejos, outras podem distribuir-se
mais amplamente como no caso daquelas que vivem no cerrado, por exemplo, que
pode abrigar espécies que transitam entre esta formação e as dos campos e da
mata.

A fauna da região é um misto de influência das bacias hidrográficas do Paraná e do
Maranhão. As características hidrográficas, geomorfológicas e fitofisioeconômicas
sugerem a ocorrência de constantes migrações de fauna por corredores mésicos
representados pelas matas de galeria e áreas vizinhas dos cursos d'água que
nascem nas chapadas do Distrito Federal e deságuam nos afluentes das bacias
mencionadas. Nesse contexto é importante ressaltar que a APA Descoberto faz
fronteira com a APA de Cafuringa, e o Parque Nacional de Brasília os quais abrigam,
de maneira bem preservada, os diferentes tipos fisionômicos de vegetação e
representantes típicos da fauna do bioma cerrado.

A fauna da APA do Descoberto, por estar inserida dentro do Distrito Federal não
difere muito da descrição dos grupos faunísticos desse, razão pela qual para a
descrição da fauna regional foram reunidos dados secundários da fauna do Cerrado
como um todo e do Distrito Federal. A seguir são descritos os principais grupos
faunísticos presentes na região de cerrado e do Distrito Federal.

- Herpetofauna

O Cerrado apresenta uma fauna de répteis e anfíbios de grande diversidade, sendo
conhecidas 113 espécies de anfíbios, 107 serpentes, 47 lagartos, 15 anfisbenas, 10
quelônios e cinco jacarés, o que representa cerca de 20% das espécies de anfíbios
e 50% das espécies de répteis do Brasil (Colli ei ai., 2002).

Dentre estas espécies, há algumas endêmicas (50% das anfisbenas, 26% dos
lagartos e 10% das serpentes e 15% dos anfíbios), enquanto outras ocorrem
também na Mata Atlântica, Amazônia ou Caatinga. Para o Distrito Federal foram
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consideradas aproximadamente 48 espécies de lagartos e anfíbios. (Brandão e
Araújo, 2001 e Colli et ai., 2002).

- Avifauna
Prnr. bêAb/oG
Rubr. rf"

A avifauna do Cerrado é composta por 837 espécies, das quais aproximadamente
30 são endêmicas deste bioma (Macedo, 2002). As famílias mais ricas dentro da
avifauna são Tyrannidae (111 spp), emberezidae (87 spp), Formicariidae (58 spp),
Fumariidae (41 spp), Trochillidae (36 spp) e Psittaceidae (33 spp). Em estudos sobre
a avifauna do Cerrado, Negret (1984) listou como as dez espécies mais abundantes
do bioma: Aratinga áurea, Strepptoprocne zonarís, Colibri serrirostris, Colaptes
campestris, Elaenia flavogaster, Suiriri suiriri, Campotostoma obsoletum, Cyanocorax
crístatellus, Neothraupis fasciata e Ammoramus humeralis.

No Cerrado, as matas de galerias funcionam como verdadeiros corredores entre os
grandes biomas brasileiros, apresentando 198 espécies com centros de origem na
Floresta Amazônica e 77 espécies oriundas da Floresta Atlântica (Silva, 1996). Para
o Distrito Federal foram registradas, por Bagno e Marinho Filho (2001), um total de
451 espécies.

- Mastofauna

Os mamíferos compõem um dos grupos de vertebrados mais ricos e diversificados
do planeta, ocupando quase todos os ambientes da Terra, nos meios terrestres,
aquáticos e aéreos (Pough et ai., 1993). No mais recente inventário para o Brasil
estima-se que existam cerca de 652 espécies distribuídas em onze Ordens (Reis et
ai., 2006).

O Cerrado abriga de 194 a 2128 espécies de mamíferos, distribuídas em 30 famílias
e nove ordens, sendo pelo menos 23 endêmicas. Dentro do grupo, os animais com
menos de 3 kg representam cerca de 78% das espécies, principalmente das Ordens
Rodentia, Didelphimorphia e Chiroptera. (Fonseca et ai., 1999; Alho et ai., 2002;
Marinho-Filho era/., 2002).

- Invertebrados (Lepidópteros)

Dentre os invertebrados, selecionaram-se os lepidópteros como o grupo a ser
amostrado, não só pela sua grande facilidade de observação, mas especialmente
devido ao seu valor ecológico, principalmente como polinizador, como também pela
característica de grupo bioindicador de qualidade ambiental.

A Ordem Lepidoptera (Pteros: asa; Lépidos: escama), que abrange as borboletas e
mariposas, está entre as mais diversas da classe Insecta, com mais de 150 000
espécies descritas. No Distrito Federal pode ser encontrado um total de 446
espécies de borboletas, excetuando-se a família Hesperiidae, distribuídas em quatro
famílias e 25 subfamílias (Pinheiro, C. E. G., 2000).
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Contexto Local

Para a descrição da fauna local apresentada nesse estudo tomou-se como
referência principal o Estudo de Impacto Ambiental desenvolvido pela PETCON
junto ao DNIT em agosto de 2006 (dados secundários). Além disso, foram realizadas
expedições no campo para coleta de dados primários, inclusive com a utilização de
armadilhas para captura de animais. Nesta etapa, também foram efetuadas
entrevistas com a população local para, no caso da não obtenção de dados diretos,
fossem feitos levantamentos indiretos.

- Dados secundários

No levantamento de dados secundários utilizaram-se os resultados dos inventários

faunísticos realizados em 2003-4 na elaboração do Zoneamento e Plano de Manejo
da ARIE PARQUE-JK e durante o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) das Obras de
Adequação (Duplicação e Ruas Laterais) da BR070/GO, Perímetro de Águas Lindas,
realizado em 2006. É importante ressaltar que tanto neste trabalho como no EIA da
BR070/GO, as áreas de influencia direta (AID) como as áreas de influencia indireta
(Ali) são praticamente as mesmas.

Adicionalmente foram consultados artigos científicos, materiais em meio digital,
paginas da internet, além de registros em coleções cientificas (Museus).

- Dados primários

No levantamento de dados primários, locais e atuais, utilizou-se principalmente a
metodologia de observação direta (avistamento) e observação indireta (foto 1)
(zoofonia, rastros, pegadas, fezes, entre outros), através de rondas e censos. Na
amostragem dos pequenos animais foi utilizado o método de procura ativa
(herpetofauna) e armadilhagem (pequenos mamíferos).

Para o estudo dos quirópteros utilizou-se armadilhas de interceptação de vôo - redes
de neblinas (foto 2) nos locais propícios a presença de morcegos e para os
pequenos mamíferos não-voadores foram utilizadas armadilhas do tipo gaiolas com
atração por isca. Como metodologia complementar, também foram realizadas
entrevistas com moradores locais, utilizando-se de material visual, como fotos e
pranchas de livros técnicos.

Neste estudo, considerou-se como área de influencia direta (AID), a faixa de domínio
da rodovia BR-070 e a área urbana da cidade de Águas Lindas. A faixa de domínio
da rodovia supracitada foi percorrida integralmente para amostragem da fauna
residente, através da metodologia de ronda. Durante esta etapa, também foi
efetuada a seleção dos pontos para um estudo mais detalhado, tanto na AID como
na Ali, considerando os locais que ainda apresentavam fragmentos com vegetação
nativa, inclusive para a utilização da técnica de armadilhagem.

No total, foram selecionados seis pontos, localizados principalmente na área de
influência indireta (500 m de cada lado da BR-070). A figura 4.25 apresenta os
pontos selecionados.
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• Ponto 1. Área de cerrado ralo/campo sujo com grande ocorrência de
baquearia, devido à presença de gado e com deposição de lixo e entulho.

• Ponto 2. Área de campo alagado, margem da barragem do Descoberto (foto
3).

• Ponto 3. Área de cerrado rupestre com sinais de incêndios anuais (foto 4).

• Ponto 4. Área de campo sujo com predominância de canelas de ema
(Vellosia) (foto 5).

• Ponto 5. Área de mata de galeria/beira de córrego (córrego Engenho
Queimado) (foto 6).

Ponto 6. Área de campo sujo com braquiaria (Águas Lindas).

- Resultados

Rs Z-66 ,
Proc

Rubr. C\

De acordo com a base de dados secundários levantados e principalmente com os
estudos de campo realizados nos meses de março e abril de 2007, pode-se construir
o inventário das comunidades faunísticas encontradas, tanto na área de influencia
direta (AID) como a área de influencia indireta (Ali). Este levantamento faunístico foi
o principal subsídio para a elaboração do diagnóstico ambiental da região,
considerando o componente fauna.

A seguir, apresenta-se uma breve descrição das principais comunidades presentes
na área de estudo de acordo com grupo faunístico amostrado.

- Herpetofauna

Na tabela 4.11 estão listadas as 32 espécies da herpetofauna registradas na região,
incluindo aquelas que foram incorporadas através de entrevistas e de dados
secundários (bibliográficos). O esforço de amostragem através da metodologia de
procura ativa foi de 20 horas/homem, distribuídos nos seis pontos da amostragem,
como ênfase nos pontos três, quatro e cinco. As amostragem foram efetuadas, tanto
no período diurno como noturno.

Apesar dos estudos de campo terem sido efetuados no final da estação chuvosa,
ainda foi possível registrar algumas das espécies de anfíbios que ocorrem na área
de estudo. No geral se registrou uma baixa riqueza de espécies (sete), sendo a
maior parte composta por espécies de grande plasticidade ecológica, capazes de
utilizar áreas com certo grau de degradação.

Na AID, devido não só ao alto grau de degradação do local como também pela
ausência de ambientes propícios a presença dos anuros (ambientes úmidos),
registrou-se apenas duas espécies: o sapo-cururú - Bufo paracnemis e a perereca-
de-banheiro - Scinax fuscovarius.

Entretanto a Ali, onde ainda estão presentes locais com habitats naturais de
Cerrado, como mata de galeria e campos naturais, principalmente na área de
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proteção da Barragem do Descoberto, apresentou uma maior riqueza da
anurofauna, inclusive apontando a presença de espécies que são utilizadas como
alimento pelo homem (cinegéticas), coma a rã-pimenta - Leptodactyius labyrinthicus
e a rã-manteiga - Leptodactyius ocellatus (Brandão et ai, 2006).

Em relação aos répteis, na área de influencia direta também só foram registradas
espécies silvestres comuns e de áreas abertas ou alteradas: o calango-preto -
Tropidurs torquatus (foto 7) e o lagarto-verde - Ameiva ameiva, além da lagartixa-de-
parede - Hemidactylus mabouia, que é uma espécie exótica invasora (foto 8).

A maioria dos registros deste grupo foi efetuada na AM e através de informações de
moradores ou usuários locais (entrevistas). Neste caso, a área de proteção da
represa do Descoberto também teve grande influência nos resultados, não só pelo
melhor estado de conservação dos seus ambientes, como também pela inclusão de
espécies aquáticas, como o cágado-de-barbixa - Phrynops geoffroanus e o jacaré-
tinga - Caiman latirostrís.

Uma observação interessante foi a da captura da cobra-listrada - Liophis
meridionalis (foto 9) no ponto 2, que apesar de possuir ampla distribuição no Brasil é
uma espécie pouco conhecida do ponto de vista ecológico e biológico. Sabe-se
apenas que se alimenta de anfíbios e habita áreas úmidas e alagadas (Reuber
Brandão comunicação pessoal).
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Tabela 4.11. Espécies da herpetofauna registradas na região de influência direta
(AID) e indireta (AH) do empreendimento.

Taxa Espécie Nome Vulgar AID Ali

REPTILIA (25)

AMPHISBAENIA(OI)

Anphisbaenidae(OI) Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeça En

OPHIDIA (13)

Colubridae (08) Liophis meridionalis Cobra-listrada Cp

Oxyrhopus sp. Falsa-coral En.BI

Phyllodyas nattereri Cobra-corre-campo En

Mastigodryas bifossatus Jararacuçu-do-brejo En

Wanglerophis merreni Boipeva, achatadeira En

Chironius sp. Cobra-cipó En

Liophis sp. Cobra-d'água En

Sibynomorphus sp. Dormideira En

Boiidae (02) Boa constrictor Jibóia En

Epicrates cenchria Jibóia arco iris En

Elapidae (01) Micrurus sp. Coral-verdadeira En.BI

Viperidae (02) Crotalus durissus Cascavel En.BI

Bothrops moojeni Jararaca En,BI

LACERTILIA (09)

Gekkonidae(01) Hemidactylus mabouia ° Lagartixa-de-parede Cp V

Teiidae (03) Ameiva ameiva lagarto-verde V V

Cnemidophorus ocellifer Calanguinho V

Tupinambis merianae Teiú En

Tropiduridae (02) Tropidurus torquatus Calango-preto Cp V, En

Tropidurus sp. Calango-preto V

Anguidae (01) Ophiodes striatus Cobra-de-vidro En

Polychrotidae(01) Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça En

CHELONIA(01)

Chelidae(01) Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbixa En

CROCODYLIA(OI)

Crocodilidae (01) Caiman latirostris Jacaré-tinga En

AMPHIBIA (07)

Bufonidae (01) Bufo paracnemis Sapo-cururu En V, En

Leptodactylidae (03) Leptodactyius labirynthicus Rã-pimenta BI.En

Leptodactyius ocellatus Rã-manteiga BI.En

Physalaemus curvieri Sapo-cachorro Vo

Hylidae (03) Hyla minuta Pererequinha Vo

/-/y/a albopunctata Perereca-cabrito Vo

Scinax fuscovaria Perereca-de-banheiro En BI,En

Total de espécies 05 32

Legenda: En: Entrevista, V: Visualização, Vo: Vocalização, Cp: captura, BI: bibliografia.
(°) = espécie exótica

Rs
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-Avifauna

Durante os estudos foram registradas para a região, 80 espécies de aves,
pertencentes a 33 famílias, cuja lista de espécies consta da tabela 4.12. Este
resultado corresponde a aproximadamente 17% das espécies registradas para o
Distrito Federal. O esforço total empregado na amostragem através de censo foi de
30 horas/homem distribuído nos seis pontos de amostragem, com ênfase nos pontos
três, quatro e cinco.

Para a área de influencia direta registrou-se 25 espécies, o que corresponde a
aproximadamente 31% das espécies catalogadas neste estudo. Todas as espécies
são preferencialmente de áreas abertas e toleram algum grau de antropização. Duas
são consideradas como exóticas ou domésticas, o pardal - Passer domesticus e a
pomba-comum - Columba lívia. Excluiu-se dos registros as espécies domésticas que
vivem em "confinamento", como galinha, patos, gansos e marrecos.

Na Ali, a maior complexidade de ambientes e melhor preservação destes, inclusive
considerando a presença de matas de galerias e ambientes aquáticos, ainda
possibilita a manutenção de uma grande quantidade de espécies da ornitofauna. Do
ponto de visita da conservação é importante ressaltar a presença de três espécies
endêmicas do bioma Cerrado, a codorna-mineira - Nothura minor, o papagaio-
galego - Salvatori xanthops e Bandoleta - Cypsnagra hirundinacea (Silva, 1977;
Cavalcanti, 1999) e nove espécies migratória, como por exemplo, a tesourinha -
Tyrannus savana (Negret ai, 1984). Não foi registrada nenhuma espécie pertencente
à lista nacional de espécies brasileiras ameaçadas de extinção (MMA, 2003).

Do ponto de vista de utilização antrópica registrou-se espécies de valor cinegético,
principalmente das famílias Tinamídea e Columbidae, além de várias outras que
sofrem com a sua retirada para criação doméstica, devido a sua beleza estética ou
de canto (tráfico de animais), principalmente das famílias Psittacidae, Thraupidae,
Turdidae e Emberezidae.

A maioria das espécies que ocorrem nas matas de galeria da região, possuem seus
centros de origem na Floresta Atlântica, pois a bacia do Rio Descoberto esta sob a
influencia direta da Bacia do Rio Paraná (Bagno ei ai, 2006).

Durante os estudos foi capturado um indivíduo de udu-de-coroa-azul - Momotus
momota (foto 10), que apesar de possuir ampla distribuição no interior do Brasil e na
Amazônia, a espécie esta sempre associada a áreas florestais, como matas de
galeria e cerradões no Bioma Cerrado. Sua dieta é composta por frutos,
invertebrados e vertebrados como pequenos peixes, lagartos, filhotes de aves e
pequenos mamíferos.

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 111

k





Fls

Proc

Rubr.

%3P

1I_Z
•IC51

Tabela 4.12. Espécies da avifauna registradas na região de influência direta (AID) e
indireta (AM) do empreendimento.

Taxa Espécie Nome Vulgar AID AH

Tinamidae (03) Rhynchotus rufescens Perdiz V

Nothura maculosa Codorna En

Nothura minor ° Codorna BI

Rallidae (01) Aramides cajanea Saracura-tres-potes En

Cariamidae (01) Cariama cristata Seriema En

Ardeidae(01) Ardea alba Garça-branca V

Charadriidae(OI) Vannelus chilensis Quero-quero V V

Cathartidae(OI) Coragyps atratus Urubu-comum V V

Falconidae (03) Falco femoralis + Gavião-coleira V

Falco sparverius Quiriquiri V V

Polyborus plancus Carcará V V

Strigidae (01) Athene cunicularia Coruja-buraqueira V V

Caprimulgidae (01) Nyctidromus albicolis Bacural V V

Columbidae (04) Columbina squammata Rolinha-fogo-apagou V V

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão V V

Patagicenas picazuro+ Asa-branca V V

Columba livia # Pomo-doméstico V

Cuculidae (03) Piaya cayana Alma-de-gato V

Guira guira Anú-branco V V

Crotophaga ani Anú-preto V V

Psittacidae (06) Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro En.BI

Salvatoria xanthops ° Papagaio-galego BI

Ara araraúna Arara-canindé BI.En

Aratinga áurea Periquito-rei V V

Brotogeris versicolorus Periquito-verde V

Orthopsittaca manilata Maracanã-de-cara-amarela BI

Trochilidae (07) Amazilia fimbriata Beija-flor BI

Eupetomena macroura + Beija-flor-tesoura V V

Colibri serrirostris + Beija-flor-de-canto Vo

Anthracothorax nigricollis + Beija-flor-de-veste-preta BI

Polytmus guainumbi Beija-flor-de-bico-curvo BI

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-verde BI

Chlorostilbon aureoventris Besourinho-bico-vermelho BI

Alcedinidae (01) Ceryle torquata Martins-pescador-grande V

Momotidae (01) Momotus momota Udu-de-coroa-azul Cp

Galbulidae(OI) Galbula ruficauda Bico-de-agulha V

Bucconidae(OI) Nystalus chacuru João-bobo V

Ramphastidae (02) Pteroglossus castanotis Araçari BI

Ramphastos toco Tucano En.BI
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Tabela 4.12. Espécies da avifauna registradas na região de influência direta (AID) e
indireta (AM) do empreendimento (Continuação).

Taxa Espécie Nome Vulgar

Picidae (05) Campephilus melanoleucos Pica-pau-cabeça-vermelha

Colaptes campestris Pica-do-campo

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca

Picoides mixtus Pica-pau-chorão

Veniliornis passerinus Picapauzinho-anão

Furnariidae (01) Furnarius rufus João-de-barro

Troglodytidae (01) Thryothorus leucotis Garrinchão

Emberizidae (06) Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo

Sicalis flaveola Canario-da-terra

Volatinia jacarina Tziu

Emberizoides herbicola Canário-do-campo

Sporophila nigricollis Baiano

Zonotrichia capensis Tico-tico

Thamnophilidae(OI) Thamnophilus torquatus Choca-de-asa-vermelha

Parulidae(0i; Basileuterus culicivorus Pula-pula

Thraupidae (04) Tachyphonus rufus Pipira-preta

Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro

Thraupis sayaca Sanhaço-do-mamoeiro

Cypsnagra hirundinacea Bandoleta

Dendrocolaptidae(01) Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-do-cerrado

Furnariidae (02) Phacellodomus rufifrons João-de-pau

Synallaxis albescens Uí pi

Turdidae (02) Turdus amaurochalinus + Sabiá-poca

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira

Mimidae (01) Mimus saturninus Sabiá-do-campo

Coerebidae (01) Coereba flaveola Cambacica

Troglodytidae (01) Troglodytes musculus Cambaxirra

Tyrannidae (11) Camptostoma obsoletum Risadinha

Elaenia chiríquenis+ Chibum

Elaenia cristata Guaracava-de-topete

Elaenia flavogaster Guaracava-barriga-amarela

Megarynchus pitangua Neinei

Myiarchus swainsoni + Maria-irré

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi

Suiriri suiriri Suiriri-cinzento

Tyrannus melancholicus Suiriri

Tyrannus savana + Tesourinha

Xolmis cinereus Primavera

Vireonidae (01) Cyclarhis gujanensis Pitiguari

Passeridae(01) Passer domesticus # Pardal

Total de espécies 80

Legenda: En: Entrevista, V: Visualização, Vo: Vocalização, Cp: captura, BI: bibliografia.
(°) = espécie endêmica do Cerrado, ( #) = espécie exótica, (+) = espécie migratória.

AID AH

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

BI

V

Bi_
BI

V

BI

V

En

V

BI

V

V

BI

B!

BI

BI

V

BI

BI

BI

BI

BI

V

V

B!

V

BI

BI

V

BI

BI

BI

V

BI

BI

En

V

BI
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- Mastofauna

No que se refere à mastofauna foram registradas de forma direta e indireta 27
espécies de mamíferos (Tabela 4.13). O esforço empregado foi de 20 horas/homem
na metodologia de censo e de 200 armadilhas-noite para a amostragem com
armadilhas com atração por iscas (pequenos mamíferos não-voadores) e 18 horas-
rede na utilização de redes de neblina (quirópteros).

Na área de influencia direta foram registradas apenas espécies domésticas como
cães, gatos bovinos e eqüinos, espécies exóticas como a ratazana - Rattus sp. e o
camundongo - Mus músculos, alguns roedores silvestres de áreas abertas como os
ratos-comuns-do-cerrado (Necromys lasiurus e Calomys sp.), capazes de habitarem
áreas de braquiária, além do gambá - Didelphis albiventris. Este último é uma
espécie com grande plasticidade ecológica, generalista na utilização de ambientes e
de itens alimentares e que ainda possui uma alta taxa e sucesso reprodutivo,
tornando-se espécie "praga" em ambientes desequilibrados, principalmente devido à
falta de predadores (Marques, 2006).

Como também observado para os demais grupos, na AID a mastofauna foi mais rica
e diversificada, inclusive apresentando espécies de médio e grande porte. Este fato
pode ser explicado pela amostragem na área de proteção da barragem do
Descoberto, que possibilita a existência, pelo menos temporária, de espécies como
lobo-guará, quati, capivara, lontra, cachorro-do-mato (foto 11), entre outras. A
ocorrência destas espécies deve-se a presença de habitats naturais, principalmente
matas de galerias e ambientes aquáticos como a própria represa.

Dentro desta ótica foi registrada apenas uma espécie pertencente à lista nacional de
espécies brasileiras ameaçadas de extinção (MMA, 2003), o lobo-guará -
Chrysocyon brachyurus e algumas espécies consideradas como raras no Distrito
Federal, como a lontra - Lontra longicaudis, o quati - Nasua nasua e a paca -
Agouti paca.

Os pequenos mamíferos corresponderam a 50% da riqueza da área de estudo,
apesar do baixo índice de captura registrado. Este fato pode ser considerado, em
relação aos pequenos mamíferos não-voadores, como um indicativo de que apesar
do aparente bom estado estrutural dos ambientes naturais remanescentes, estes já
vem sofrendo uma depauperação da sua fauna local. A presença de animais
domésticos atuando como competidores e principalmente como predadores,
especialmente cães e gatos amplamente registrados no local, aliado aos freqüentes
incêndios que ocorrem todo ano na região, podem ser considerados como as
principais causas deste problema.

Com relação aos morcegos, a maioria das espécies registradas são fitófagas,
importantes na dispersão de sementes e polinização de espécies vegetais e uma
insetívora de poucos registros no Distrito Federal, Lasiurus blassivillii - morceguinho-
vermelho.
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Tabela 4.13. Espécies da mastofauna registradas na região de influência direta
(AID) e indireta (Ali) do empreendimento.

Taxa Espécie Nome Vulgar AID AH

Didelphimorphia (02)

Didelphidae (02)
Didelphis albiventris Gambá, saruê En V, En

Gracilinanus agilis Catita-arboicola IN

Chiroptera 06)

Phyllostomidae (05)

Carollia perspicillata Morcego-comum Cp

Sturnira lilium Morcego Cp

Artibeus lituratus Morcego-fruteiro-grande Cp

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor Cp

Platyrrhinus lineatus Morcego-de-listra-costas Cp

Vespertilionidae(OI) Lasiurus brossevillii Morceguinho-vermelho Cp

Xenarthra (03)

Dasypodidae (03)

Dasypus sp Tatu-galinha En, R

Euphractus sexcinctus Tatu-peba En, R

Cabassous unicinctus Tutu-de-rabo-mole En

Primates (02)

Callitrichidae (01) Callitrix penicillata Mico-estrela, soim En, V

Cebidae(01) Cebus apella Macaco-prego En

Carnívora (05)

Canidae (02)
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato En.BI

Chrysocyon brachiurus* Lobo-guará En.BI

Procyonidae (02)
Procyon cancrivorus Mão-pelada BI

Nasua nasua Quati En

Mustelidae(01) Lontra longicaudis Lontra R

Rodentia (08)

Agoutidae (01) Agouti paca paca BI

Caviidae (01) Cavia aperea preá En.BI

Hydrochaeridae (01) Hydrochaeris Hydrochaeris capivara En.BI

Cricetidae (05)

Necromys lasiurus Ratinho-do-cerrado BI BI

Calomys sp. Ratinho Po BI

Thalpomys lasiotis ° Ratinho BI

Rattus rattus # Ratazana En En.BI

Mus musculus # Camundongo En En

Lagomorpha (01)

Leporidae (01) Sylvilagus brasiliensis Tapeti En.BI

Total de espécies 05 27

Leaenda: En: Entrevistas. V: Visualização, R: Rastros. C: Captura, BI: biblioqralia. Po. provàve

ocorrência. (*) = espécie ameaçada, ( # ) = espécie exótica, ( ° ) = espécie endêmica do Cerrado.

- Invertebrados (lepdópteros - borboletas)

As borboletas são excelentes instrumentos de análise faunística, pois possuem uma
estreita relação com diferentes espécies vegetais durante o seu ciclo de vida,
podendo ser extremamente especialistas em uma família ou até mesmo em uma
espécie de planta hospedeira (Camargo, 1999).
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Neste estudo, registrou-se 40 espécies de borboletas pertencentes a três famílias e
nove subfamílias, o que corresponde a aproximadamente 10% da riqueza
catalogada para o Distrito Federal. Destas, treze foram registradas na área de
influencia direta (Tabela 4. 14).

Os registros para a AID foram todos de espécies que utilizam áreas abertas, com
grande incidência de luminosidade e que preferencialmente utilizam-se de plantas
do extrato herbáceo ou arbustivo. A maior abundância registrada foi de indivíduos
pertencentes à família Pieridae, composta por espécies ativas e resistentes, sendo
dentre todas as que apresentam maior tolerância aos ambientes urbanos e à
poluição, portanto consideradas como indicadoras de ambiente em desequilíbrio
ecológico. São borboletas facilmente identificáveis, pois em sua maioria possuem
como coloração predominante de suas asas, o branco e amarelo, como por
exemplo: Anteos menipe (foto 12).

Todas as espécies listadas no estudo também foram registradas na área de
influencia indireta (Ali), principalmente devido a grande diversidade de ambientes
ainda presentes na região, inclusive de habitats florestados como a mata de galeria.
Nesta foi possível registrar a presença de espécies de borboletas com preferências
por áreas sombreadas e de maior umidade como, Parídes noephilus, Morpho
menelaus, Morpho achilles (foto 13) e Siproeta stelenes, que habitam quase que
exclusivamente as matas de galeria, dentro do bioma Cerrado.

Não foi registrada a presença de nenhuma espécie ameaçada de extinção ou rara
que merecesse algum destaque especial, sendo a maior parte da comunidade da
região composta por espécies comuns e facilmente encontradas em todo o Distrito
Federal.
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Tabela 4.14. Espécies de lepidópteros (borboletas) registradas na região de
influência direta (AID) e indireta (Ali) do empreendimento.

Taxa Espécie NomeVulqar I AID I Ali
Papilionidae (04)

Troidinii (02) Battus polydamas Borboleta V V

Parides noephilus Borboleta V

Papilionini (02) Heraclides thoas Caixão-de-defunto V

Heraclides anchisiades Borboleta V

Pieridae

Pierinae (05)

Phoebis philea Borboleta V V

Phoebis sennae Borboleta V V

Anteos menippe Borboleta V V

Anteos chorinde Borboleta V V

Ascia monuste Borboleta-da-couve V V

Nymphalidae

Danainae (03)
Danaus plexippus Monarca V V

Danaus qillippus Monarca V V

Lvcorea cleobaea Borboleta V

Morphinae (02) Morpho helenor Borboleta -azulão V

Morpho menelaus Borboleta -azulão V

Linphalidae

Brassolinae (04)

Caliqo sp. Olho-de-coruia V

Eryphanis reevesi Borboleta V

Brassolis sp. Borboleta V

Dinastor darius Borboleta V

Heliconiinae (09)

Heliconius erato Borboleta V

Heliconius ethilla Borboleta V

Heliconius sara Borboleta V

Philaethria dido Borboleta OI

Aqraulis vanilae Pinqo de prata V

Drvas iulia Borboleta V

Dione iuno Borboleta V

Drvadula phaetusa Borboleta V

Eueides isabellae Borboleta V

Ithomiinae (02) Mechanitis polvmnia Borboleta V V

Methona themisto Borboleta V

Nymphalinae (11)

Hamadryas iaodamia Estaladeira V

Hamadryas feronia Estaladeira V

Hamadryas Februa Estaladeira V

Calicore sp. Borboleta-80/8D V

Diaethria clymena Borboleta-88 V

Junonia evarete Borboleta V V

Chlosyne lacinia Borboleta V V

Siproeta stelenes Borboleta V

Vanessa sp. Borboleta V

Anarhtia sp. Borboleta V V

Eresia landsdoríi Borboleta V V

Total de espécies 13 40

Legenda: V: Visualização, R: Rastros, OI: Observação Indireta.

- Conclusão

No geral, a AID apresenta-se bastante degrada e totalmente descaracterizada,
especialmente pela presença de espécies exóticas, como a braquearia e mamona e
de animais domésticos como bovinos e eqüinos (foto 14). Apenas o trecho próximo
ao Rio do Descoberto, com relevo mais sinuoso é que ainda apresenta porções de
vegetação nativa (cerrado rupestre). A fauna associada é composta praticamente
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por espécies exóticas e domésticas, com alguns componentes nativos de grande
plasticidade ecológica e que se beneficiam com a antropização do ambiente. As
demais espécies silvestres nativas podem ser consideradas como transeuntes ou
residentes ocasionais e temporários.

Na AH a mesma situação se repete, alternando áreas urbanas e rurais, contudo com
a presença de fragmentos maiores de vegetação nativa, principalmente de campo
sujo. Entretanto, em todas as áreas é possível notar a incidência de incêndios
freqüentes e a presença de animais domésticos, além da deposição de lixo e
entulho, principalmente nas áreas mais próximas a AID.

A exceção é a área de proteção da Barragem do Descoberto, onde ainda existem
fitofisionomias típicas do bioma Cerrado, como as matas de galeria do córrego do
Engenho e córrego dos Macacos, além de áreas de campo sujo e limpo. Esta área
pode ser considerada como o diferencial nos resultados do inventário faunístico,
funcionando como uma reserva genética e demográfica de componentes da fauna
regional e consequentemente, um importante local dispersor dentro da matriz da
paisagem da região.

Portanto, devido o empreendimento possuir um raio de ação, praticamente restrito a
área de influencia direta (área de domínio da BR-070 e área urbana de Águas
Lindas), que já se encontra bastante antropizada e com uma fauna local
depauperada, podemos presumir que os impactos causados pela obra, poderão ser
praticamentes nulos para a fauna regional, se tomadas algumas medidas de
precaução e mitigadoras, principalmente na fase de instalação.

Nesta fase, todas as atividades e estruturas necessárias deverão ater-se a área de
domínio da BR-070, principalmente nos trechos próximo ao Rio Descoberto e a área
de Proteção da Barragem do Descoberto. Estes dois locais possuem importância na
dinâmica das comunidades faunisticas da região, podendo o primeiro ser
considerado como área de dispersão de fauna e o segundo como corredor
ecológico, apesar da fragmentação da sua mata de galeria (foto 15).

No caso da compensação ambiental, esta deve ser priorizada na proteção e
recuperação da área de proteção da barragem do rio Descoberto, e da Mata de
galeria e da faixa de cerrado rupestre, que acompanha o Rio Descoberto (corredores
de fauna).

fis_Z^—,
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Foto 1 - Amostragem por rastreamento
observação indireta;
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Foto 2 - Amostragem através de
armadilhagem (rede de neblina (quirópteros);

Foto 3 - Campo alagado, margem da Foto 4 - Cerrado rupestre com sinais de
barragem do Descoberto - Ponto 2; incêndios anuais - Ponto 3

Foto 5 - Campo sujo com predominância de
canelas de ema (Vellosia sp.) - Ponto 4.

Foto 6 - Mata de galeria do córrego
Engenho - Ponto 5.
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Foto 7 - Calango-preto - Tropidurus
torquatus, na AID.

Foto 9 - Captura da cobra-listrada
meridionalis, no Ponto 2.
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Foto 8 - Espécie exótica: lagartixa-de-parede
- Hemidactylus mabouia, na AID.

Liophis Foto 10 - Captura do udu-de-coroa-azul
Momotus momota, no Ponto 5.

Foto 11 - Cachorro-do-mato - Cerdocyon thous, atropelado na rodovia BR-070.
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Foto 12 - Anteos menipe Foto 13 - Morpho achilles (Azulão)

Foto 14 - Área de Influencia Direta (AID), com Foto 15 - Mata de galeria do rio Descoberto,
a presença de animais domésticos. próximo a ponte da BR-070.
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4.3.2. Flora

Contexto Regional -Ali

O Cerrado é o segundo maior bioma do país, apenas superado em área pela
Floresta Amazônica. Originalmente, abrangia 22% do território brasileiro, recobrindo
uma área nuclear de 2 milhões de km2.

O Cerrado está localizado no Planalto Central do Brasil, abrangendo como área
contínua os estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, parte da Bahia, Ceará,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São
Paulo. Também ocorre em áreas disjuntas ao norte, nos estados do Amapá,
Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul, em pequenas "ilhas" no Paraná (Ribeiro &
Walter, 1998).

A biodiversidade do Cerrado é considerada a mais rica entre as savanas do mundo.
Sua flora abrange entre 6 e 10 mil espécies, sendo 4.400 endêmicas. A fauna
apresenta 837 espécies de aves, 67 gêneros de mamíferos, representados por 161
espécies, das quais 19 endêmicas. (Ribeiro &Walter, 1998).

Apesar de sua conhecida importância, grandes áreas de Cerrado vêm sendo
degradadas, principalmente pela expansão desordenada das fronteiras agrícolas,
com conseqüências imprevisíveis para as gerações futuras.

A APA do Descoberto, nesse trabalho inserida na área de influência indireta, está
localizada na região noroeste do Distrito Federal. Localiza-se na Província do
Cerrado (Eiten, 1994) e é representada pela maioria dos tipos fisionômicos de
vegetação desse ecossistema.

Para a descrição do uso e ocupação da APA do Descoberto bem como da
caracterização de suas fitofisionomias, considerando que a mesma está definida
como área de influência indireta, a presente abordagem se limitou à pesquisa
bibliográfica. Foram reunidos materiais de domínio público (MAPA, 2003) além de
fontes bibliográficas disponíveis.

As fitofisionomias encontradas na bacia do Descoberto e particularmente na APA do
Descoberto são as enumeradas a seguir e descritas segundo Ribeiro e Walter
(1998), (MAPA, 2003).

Formações Florestais

Floresta Tropical Subcaducifólia - formação seca, com caráter semidecíduo cuja
principal característica é a perda de grande das folhas na estação seca. Pouco
densa, integrada com indivíduos de alto fuste (15 metros ou mais de altura), galhos
altos, copas ralas e folhas predominantemente pequenas (EMPRAPA, 1978).

Mata de Galeria - vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e
córregos, formando corredores fechados (galerias) sobre o curso d'água.
Geralmente, localiza-se nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem onde
os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo. A altura média do
estrato arbóreo varia entre 20 e 30 metros, apresentando superposição das copas
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que fornecem cobertura arbórea de 70% a 95%. As Matas de Galeria podem ser
classificadas em não-inundável e inundável.

Cerradão - formação florestal com aspecto xeromórfico semelhante ao Cerrado
quanto à composição florística, mas com porte mais alto, havendo a presença de
espécies florestais. Existem três estratos muito nítidos: o primeiro, arbóreo (até 15
metros de altura), o segundo, arbustivo (até 3 metros de altura) e o terceiro, rasteiro,
herbáceo, composto predominantemente de gramíneas.

Formações Savânicas
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Savana é área com árvores e arbustos espalhados sobre um estrato graminoso
onde não há formação de dossel contínuo.

Cerrado sentido restrito - caracteriza-se pela presença de árvores de porte baixo,
inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, com evidências de
queimadas, a casa é grossa, as folhas são rígidas e raízes profundas. Formam um
estrato herbáceo rasteiro, com predominância de gramíneas e um estrato-arbustivo-
arbóreo de aproximadamente oito metros de altura. Não sofrem restrição hídrica,
durante a estação seca. Devido à complexidade dos fatores condicionantes,
originam-se subdivisões fisionômicas distintas do Cerrado sentido restrito em
Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre.

Cerrado Típico - é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-arbustivo,
com cobertura arbórea de 20% a 50% e altura média de três a seis metros. É uma
forma intermediária entre Cerrado Denso e Cerrado Ralo.

Cerrado Ralo - é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustivo de 5% a 20% e altura
média de dois a três metros. O estrato arbustivo-herbáceo é mais destacado que
nos subtipos anteriores.

Cerrado Rupestre - é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustivo que ocorre em
ambientes rupestres. Possui cobertura variável de 5% a 20%, altura média de 2 a 4
metros e o estrato arbustivo-herbáceo é destacado. O que diferencia o Cerrado
Rupestre do Cerrado Ralo é o substrato, pois estão fixados no Neossolo Litólico. Os
indivíduos arbóreos do Cerrado Rupestre estão dispostos entre as fendas das
rochas e a densidade é variável e depende do volume do solo.

Vereda - é a fitofisionomia com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa emergente em
meio de agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. As
Veredas são circundadas de Campo Limpo, geralmente, úmido. Na Vereda, os
buritis caracterizam-se por altura média de 12 a 15 metros e a cobertura varia de 5%
a 10%. As Veredas são encontradas em solos hidromórficos, saturados durante a
maior parte do ano. Sua ocorrência está condicionada ao afloramento do lençol
freático e geralmente ocupam vales ou áreas planas acompanhando linhas de
drenagem mal definidas, em geral, sem Murundus. Também são comuns numa
posição intermediária do terreno, próximas às nascentes ou na borda se Mata de
Galeria.
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O termo Campo designa áreas com predomínio de espécies herbáceas e algumas
arbustivas, não existindo árvores na paisagem.

Campo Sujo - tipo fisionômico com predominância de vegetação herbáceo-
arbustiva, com arbustos e subarbustos esparsos cujas plantas, muitas vezes, são
espécies arbóreas do Cerrado. São conhecidos como Campo Cerrado.

Campo Sujo com Murundus - esse tipo fisionômico apresenta as mesmas
características do Campo Sujo, porém, o que caracteriza essa fitofisionomia é a
presença dos murundus ou monchões (são microrrelevos mais elevados). Os
murundus são elevações convexas bastante características que variam, em média,
de 0.1 a 1,5 metro de altura e 0,2 a mais de 20 metros de diâmetro.

Campo Limpo - fitofisionomia predominantemente herbácea, com raros arbustos e
ausência completa de árvores, encontrado em diversas posições topográficas
(encostas, nas chapadas, nos olhos d'água, circundando as Veredas e na borda das
Matas de Galeria), com diferentes variações no grau de umidade, profundidade e
fertilidade do solo. Quando ocorre em áreas planas, contígua aos rios e inundados
periodicamente, também é chamado de Campo de Várzea, Várzea ou Brejo.

- Contexto Local - AID

Para a caracterização fisionômica da vegetação na área de influência direta foram
utilizados os seguintes recursos: Imagens de Satélite, Mapas Rodoviários do Distrito
Federal e do Estado de Goiás, Mapa Ambiental do Distrito Federal.

Foram realizadas expedições ao longo do traçado da rodovia, priorizando-se, na
amostragem, os remanescentes de vegetação que apresentaram aspectos
fisionômicos, estruturais e florísticos relevantes.

A caracterização da vegetação foi realizada com base em descrições a partir de
mensuração indireta (observação visual) e basicamente utilizando-se o método do
caminhamento proposto por Filgueiras ei. ai (1994) nos pontos mais preservados,
conforme figura 4.25.

Dados secundários

Como referências bibliográficas recorreu-se aos trabalhos de Fitofisionomias do
Bioma Cerrado (Ribeiro & Walter, 1998), Coleções da Universidade de Brasília
dentre outros materiais bibliográficos disponíveis.

Dados primários

Os dados primários foram obtidos por meio de vistorias na área de influência direta
do empreendimento, ou seja na extensão da rodovia BR-070 desde a ETA
Descoberto até o município de Águas Lindas de Goiás, perfazendo
aproximadamente 24 km de extensão, observando-se a margem direita numa faixa
aproximada de 40m.

Estudo Ambiental para Implantação doSistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 124

J2





iicn

O trabalho de campo contou com uma equipe de quatro membros, que utilipot»-©»
seguintes equipamentos:

• Mapas Rodoviário e Ambiental;
• Máquinas fotográficas digitais SONY (4.1 megapixels) e Canon (3.1 megapixels),

utilizada para registro das características relevantes nos pontos de amostragem e
locais do entorno;

O caminhamento da futura adutora foi dividido em três trechos conforme consta do
mapa de localização.

- Trecho 1 - ETA/Descoberto até Derivação para CR-2, trecho com 19.300 m.
- Trecho 2 - Derivação para CR-2, trecho com 913 m.
- Trecho 3 - Derivação para CR-2 até o CR-1, trecho com 3.800 m

Na observação de cada trecho foram apostos registros fotográficos das áreas onde
mantinham vegetação nativa ou preservada.

Nas vistorias em campo, onde a vegetação nativa encontrava-se em bom estado de
conservação foi realizado o método do caminhamento (Filgueiras et ai. 1994) que
consiste em levantamentos florísticos qualitativos, visando à caracterização da
cobertura e da composição arbórea.

Todos os trechos foram classificados quanto à fitofisionomia do Bioma Cerrado à
qual pertencem, utilizando-se as nomenclaturas propostas por Ribeiro & Walter
(1998). Com base em termos regionais consagrados, procurou-se padronizar uma
terminologia de aplicabilidade prática, considerando forma e composição florística.

A seguir consta a descrição de cada um dos trechos da área de influência direta,
bem como caracterização fitofisionômica:

- Trecho 1

O inicio do trecho 1 é a ETA do Descoberto. Nesse trecho pode-se observar que a
área de influência direta do empreendimento - margens da rodovia BR 070 -
encontra-se bastante antropizada.

Especialmente nas imediações da região administrativa de Ceilândia (na parte da
rodovia situada no DF) até as proximidades da represa do Descoberto pode-se
observar fitofisionomias em forma de fragmentos, destacando-se os fragmentos de
cerrado típico (sensu stricto), campo cerrado (cerrado ralo) e cerrado rupestre.

Nesse trecho a parte de fitofisionomia que se assemelhou ao cerrado típico
encontra-se em porções muito variadas não se apresentando em grandes extensões
nem em forma de fitofisionomia contínua, porém estando presente em quase todo
caminhamento da área de estudo.

Pode-se observar ainda que essa fitofisionomia encontrava-se mais conservada
quanto mais distante da faixa de domínio da rodovia BR-070, e quanto mais próxima
às margens da rodovia encontrava-se mais rala e degradada.
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Durante o caminhamento desse trecho pode-se observar também a presença de
campo cerrado disposta dentro da faixa de domínio da rodovia. Essa fitofisionomia
apresentou-se em maiores extensões compondo-se basicamente como
fitofisionomia de transição entre cerrado ralo e cerrado típico ainda em forma de
fragmentos, sendo contudo mais conservado quanto mais distante das margens da
rodovia. Importante, salientar que em grande parte dessa fitofisionomia encontrava-
se presente gramíneas invasoras como capim braquiária, tipicamente encontrada
em áreas de pastagens.

A fitofisionomia cerrado rupestre apresentou-se basicamente nas proximidades da
barragem do Descoberto, lado direito da BR-070 sentido Ceilândia - Águas Lindas,
nas imediações da APP formada nas margens da represa do Descoberto. Nesse
trecho a vegetação se mostrou bastante preservada podendo se verificar espécies
de maior porte, típicas da mata.

Nas imediações da represa do Descoberto, onde a vegetação encontra-se mais
preservada há fragmentos de mata de galeria nas margens do rio Descoberto,
especificamente observada sob a ponte do Rio Descoberto. Importante destacar que
esse fragmento encontra-se intensamente degradado, observando-se alteração
antrópica para instalação de área de lazer. Há também espécies invasoras e
exóticas cultivadas nas proximidades da mata.

Outro fragmento de mata de galeria pode ser observado após a barragem. Esse
trecho de mata deriva da nascente que contribui para a formação do lago
Descoberto, tendo apenas um pequeno trecho inserido na área de influência direta
do estudo, sendo praticamente todo o trecho pertencente a área de influência
indireta. Esse fragmento de mata está aparentemente bem preservado,
considerando sua relativa proximidade às margens da rodovia.

Em resumo esse trecho é o que apresenta a maior diversidade de fitofisionomias
encontradas na área de estudo, apresentando estado de conservação e
sucessionais bastante diversificados.

- Trecho 2 ProT^Üá^
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O trecho 2, conforme mapa de localização, inicia-se num ponto localizado na cidade
de Águas Lindas, distante 19.300m da ETA Descoberto. Esse pequeno trecho de
derivação para alocação de um dos centros de reservação tem extensão de 913m.

Esse trecho está totalmente inserido em área urbana, não apresentando portanto
fitofisionomia predominante, podendo-se apenas concluir que se tratava de um
trecho de cerrado típico ou cerrado típico em transição para cerrado ralo,
considerando a tendência da vegetação observada ao longo do trecho 1 ora
mencionado, quase que totalmente suprimido para a implantação do município de
Águas Lindas de Goiás-GO.

- Trecho 3

O trecho 3 também já localizado na cidade de Águas Lindas de Goiás não foi
possível definir fitofisionomia predominante, podendo-se observar no entanto
indivíduos isolados ao longo do trecho, além de remanescentes de vegetação nativa
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(transição de cerrado típico a cerrado ralo) nas margens da rodovia e alguns
pequenos fragmentos de cerrado ralo associado à pastagem e campo sujo.

Nas margens da rodovia, após o fim do trecho 3, ainda no município de Águas
Lindas, porém ao final da área urbana, pode-se observar um fragmento de mata de
galeria, nas imediações do curso d'água, onde se obsen/a a ponte sobre o Rio do
Macaco. A vegetação nesse trecho está aparentemente preservada, considerando
as proximidades com a margem da rodovia e da área urbana.

Observa-se, no interior da área urbana de Águas Lindas, áreas de nascentes onde
pode-se verificar a presença de matas de galeria.

Caracterização geral da Área de Influência Direta

O traçado proposto para o empreendimento encontra-se totalmente inserido no
Bioma Cerrado, que conjuga um variado arranjo de fitofisionomias, perpassando
formações de campos, savanas e florestas.

Em visita ao campo pôde-se observar, em grande parte do caminhamento da futura
adutora, remanescentes de vegetação nativa, caracterizando-se numa vegetação
em fragmentos. Desses fragmentos pode-se verificar que tratava-se de fitofisionomia
predominantemente de cerrado típico em transição para cerrado ralo. Observou-se
ainda nas imediações da barragem do Descoberto um tipo de vegetação mais
próximo de cerrado rupestre, com vegetação preservada ao longo de encostas
adjacentes.

A transição de fitofisionomias mencionada, que influencia na densidade de
vegetação arbórea, conforme literatura, é devida a variação de condicionantes tais
como condições edáficas, pH e saturação de alumínio, fertilidade, condições hídricas
e profundidade do solo, além da freqüência de queimadas e ações antrópicas. Os
reflexos desses fatores aparecem na estrutura, na distribuição espacial dos
indivíduos lenhosos e na composição florística da vegetação. Devido à
complexidade dos fatores condicionantes, originam-se subdivisões fisionômicas
distintas do Cerrado Sentido Restrito, sendo as principais o cerrado denso, cerrado
típico, cerrado ralo e cerrado rupestre.

A composição florística da área de influência apresentou de um modo geral baixa
densidade, tendo em vista indivíduos esparsos na maior parte da área em estudo,
apresentando uma maior densidade apenas nas imediações do Lago Descoberto e
nas APPs próximas. Nas proximidades do Lago, onde é mantida a área de proteção
do referido manancial, observa-se tanto antes como após a barragem, vegetação
nativa, sendo a localidade mais representativa em termos de preservação de flora e
sítios de ocupação da fauna.

Estágio Sucessional das Fitofisionomias Encontradas na AID

As fitofisionomias encontradas na área de influência direta estão listadas a seguir,
bem como descritos os seus estágios sucessionais.
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• Cerrado Típico: Essa é a fitofisionomia mais comum na AID e a que se encontra
em maior estágio de degradação.

Estágio Sucessional: apresentam estágios sucessionais bastante diversificados,
sendo muito comum observar que quanto mais próximo à cidade de Águas Lindas
de Goiás, maior o grau de degradação, variando o estágio de conservação entre
pioneiro (pastagens), inicial, médio e avançado, sendo este último nos pontos mais
distantes da rodovia, dentro da AM, onde se constatou apenas a invasão incipiente
de gramíneas, com destaque para o capim braquiária. Nas áreas degradadas, como
testemunhas da fitofisionomia originalmente existente, são observados alg ifls 1&6
indivíduos arbóreos nativos isolados e distribuídos de forma aleatória; „ /TZ-L
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• Cerrado Ralo: essa fitofisionomia observada em pontos específicos da Afti^ aã —cs
altamente degradada e comumente encontrada em transição a Cerrado Típico.
Por esse fato, a situação das áreas de Cerrado Ralo são bastante semelhantes
às de Cerrado Típico.

Estágio Sucessional: apresentam estágios sucessionais bastante diversificados.
Quanto mais próximo à cidade de Águas Lindas de Goiás, maior o grau de
degradação dessa formação savânica, variando o estágio de conservação entre
pioneiro (pastagens), inicial, médio e avançado, sendo este último nos pontos mais
distante da rodovia, porém dentro da AID, onde se constatou apenas a invasão
incipiente de gramíneas, com destaque para o capim braquiária.

• Cerrado Rupestre: essa fitofisionomia é encontrada nas proximidades do Rio
Descoberto, em encosta de morro.

Estágio Sucessional: as variações nos estágios sucessionais nessa área de Cerrado
Rupestre ocorrem em relação à rodovia. Quanto mais próximo à rodovia, maior o
grau de degradação dessa fitofisionomia, variando o estágio de conservação entre
inicial, médio e avançado, sendo este último nos pontos mais distante da rodovia e
na encosta do morro onde se localiza.

• Matas de Galeria: foram observadas três diferentes áreas com mata de galeria,
às margens da rodovia BR 070. No interior da área urbana observa-se também
matas de galeria, circundando as nascentes.

Estágio Sucessional: as áreas as margens da rodovia apresentam estágios
sucessionais semelhantes. Quanto mais próximo à rodovia, maior o grau de
degradação dessas formações florestais, variando o estágio de conservação entre
inicial e avançado. Com relação as matas no interior da área urbana que circundam
as áreas de nascentes, observa-se grande degradação com deposição de lixo, pois
quase todas estão adjacentes a edificações.

• Campo Sujo: formação campestre disposta no final da área urbana de Águas
Lindas, mais especificamente nas áreas das bacias do Rio Verde e da bacia do
Rio do Macaco. Apresenta-se de um modo geral bem conservada. Observa-se,
contudo pouca degradação derivada principalmente da construção da rodovia e a
implantação da cidade de Águas Lindas de Goiás.

Estágio Sucessional: os estágios sucessionais observados nessa fitofisionomia
variam de médio a avançado. Está localizado nas áreas mais bem preservadas e
distantes da rodovia.
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Resultados

Considerando a intensa ocupação urbana as margens da BR 070, tanto no DF
quanto em parte do Estado de Goiás (em Águas Lindas de Goiás) constatou-se em
vistoria a campo que a área de influência direta se encontrava nas condições
descritas a seguir:

Em grande parte da área, houve a invasão de gramíneas exóticas, notadamente
com predominância do capim braquiária (Brachiaría sp) e do capim gordura (Melinis
minutiflora P. Beauv.), em locais restritos, mesmo em áreas onde não ocorreu a
remoção da vegetação nativa.

Deposição irregular de entulho e lixo em pontos isolados e também as margens da
rodovia permitiram identificar a disseminação de espécies invasoras como a
mamona (Ricinus communis L.).

A vegetação nativa existente nas áreas urbanizadas se limita à ocorrência de
indivíduos arbóreos isolados, distribuídos de forma aleatória, com densidade
evidentemente baixa.

Os menores graus de degradação das fitofisionomias presentes ocorrem nas
imediações do Rio Descoberto e entorno do lago Descoberto.

Verificou-se ainda vestígios de utilização de grande parte da faixa de domínio da
rodovia como caixa de empréstimo, no momento de sua implantação, sem que tenha
ocorrido a recuperação de tais áreas, levando a formação de grandes áreas com
solo exposto altamente compactado.

Na área de influencia direta foram encontradas espécies de variadas famílias, tais
como listadas a seguir:
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Tabela 4.15. - Lista de espécies encontradas na área de influência direta
Nome cientifico

Aegiphila sellowiana Cham.
Anadenanthera macrocarpa Benth.
Byrsonima crassiflora (L) Kunth.
Bowdichia virgilioides Kunth.
Callisthene major Mart.
Caryocar brasiliensis Camb.
Dalbergia miscolobium Benth.
Davilla eliptica A. St.-Hil.
Eriotheca pubescens (Mart. &Zucc.) Schott. & Endl.
Kielmeyera coriacea Mart.
Lafoensia Pacah St. Hil.

Machaerium acutifolium Benth.

Família

Verbenaceae

Mimosaceae

Malpighiaceae
Papilionoideae
Vochysiaceae
Caryocaracee
Papilionoideae
Dilleniaceae

Bombacaceae

Guttifera

Lythraceae
Papilionoideae

Mangifera indica L.
Mauritia flexuosa L.

Anacardiaceae

Palmae

Piptocarpha macropoda (PC) Baker.
Platypodium elegans Vogel.
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.
Psidium myrsinoides Berg.
Pterodon pubescens Benth. (Sucupira branca):
Qualea grandiflora Mart.
Qualea parviflora Mart.
Salada crassiflora (Mart.) G. Don.

Asteraceae

Papilionoideae
Sapotaceae
Myrtaceae
Fabaceae

Vochysiaceae
Vochysiaceae
Hippocrateaceae

Sclerolobium paniculatum Vogel.
Styrax ferrugineus Nees & Mart
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Schefflera macrocarpa (Cham. &Schltdl.) Frodin;
Solanum lycocarpum St St. . HIL. (Lobeira).

Caesalpiniaceae
Styracaceae
Mimosaceae

Araliaceae

Tapirira guianensis Aubl.
Tibouchina candolleana (Mart. ex PC.)
Vochysia tyrsoidea Mart;

Solanaceae

Anacardiaceae

Melastomataceae

Vochysiaceae
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Os estágios sucessionais das fitofisionomias encontradas apresentam-se bastante
diversificados. De um modo geral verificou-se que quanto mais próximo à cidade de
Águas Lindas de Goiás e das margens da rodovia, maior o grau de degradação da
vegetação, variando o estágio de conservação entre pioneiro, inicial, médio e
avançado, sendo este último nos pontos mais distantes da rodovia, onde se
constatou apenas a invasão incipiente de gramíneas, com destaque para o capim
braquiária.

Pode-se observar no trecho em estudo a supressão de grandes áreas de Cerrado
Típico para a implantação da cidade de Águas Lindas de Goiás e para a formação
de pastagem para a criação de animais e desenvolvimento de culturas diversas
(atividades agropecuárias). Além disso, verifica-se ainda a invasão de espécies
exóticas (braquiária) e a deposição de entulho e lixo nas áreas originalmente
ocupadas por vegetação nativa. Nas áreas degradadas, como testemunhas da
fitofisionomia originalmente existente na região, são observados alguns indivíduos
arbóreos nativos isolados e distribuídos de forma aleatória, observando-se

vegetação bastante fragmentada.

Espécies protegidas e de Interesse Econômico

Pela Portaria n° 37-N, de 3 de abril de 1992, o Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tornou pública a lista oficial de espécies da
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flora brasileira ameaçadas de extinção, visando à redução da pressão antrópica
sobre determinadas espécies. Tomando-se como referência a supracitada Portaria,
constatou-se a inexistência de espécies ameaçadas de extinção no trecho em
estudo.

No que diz respeito as espécies de interesse econômico, existem poucos estudos
voltados para a identificação de plantas úteis do Cerrado, principalmente quando
comparada à diversidade e à área ocupada.

Com relação a espécies de conhecimento popular pode-se afirmar o potencial
interesse econômico conforme o uso a que se destina.

Na Tabela 4.16 são apresentadas algumas das espécies que podem ser
consideradas de interesse econômico que ocorrem na área de influencia direta do
empreendimento.

Tabela 4. 16. Lista das espécies de interesse
influência direta

econômico presentes na área de

Nome Científico Nome Popular Tipos de Uso

Byrsonima sp. Murici Alimentício, Madeireiro e Tanífero

Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira-preta Medicinal

Caryocar brasiliense Camb. Pequi
Alimentício, Medicinal, Oleaginoso e
Tanífero.

Davilla eliptica A. St.-Hil Lixinha. Medicinal

Lafoensia pacari St. Hil. Pacari Madeiereiro, Medicinal e Tintorial

Machaerium acutifolium Benth.
Jacarandá-

muchiba
Madeireiro, Ornamental

Qualea sp. Pau-terra
Madeireiro, Medicinal, Artesanal e
Ornamental

Salada crassiflora (Mart.) G. Don. Bacupari Alimentício e Ornamental

Solanum lycocarpum St. HIL
(Lobeira).

Lobeira Alimentício

Mauritia flexuosa Buriti
Alimentício, Medicinal, Oleaginoso,
Tanífero, Artesanal e Ornamental

Proc.664fJ(>/L
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Foto 16 - Margem direita da BR 070,
sentido Ceilândia - Águas Lindas/GO,
logo após a ETA Descoberto

Foto 17 - Vegetação antrópica, sem
remanescentes nativos.

Foto 18 - Instalações da CAESB e Foto 19 - Remanescentes de cerrado
remanescentes de cerrado mais sensu estrito - Mais distante da margem
distantes das margens da rodovia. da rodovia há vegetação mais

preservada (Cerrado típico).

Foto 20 - Remanescentes de cerrado Foto 21 - Fragmento de cerrado ralo
as margens da rodovia (BR -070). (campo cerrado).
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Foto 22 - Remanescentes de cerrado e

invasão de capim braquiária

Foto 24 -

preservada -
Descoberto.

Trecho

próximo
com vegetação
à barragem do

•ICÍ1

Foto 23 - Proliferação de mamona devido
ao depósito de lixo e entulho nas margens
da rodovia.

'tm™m$dfc$&

Foto 25 - Vegetação às margens do lago
Descoberto - APP.

Foto 26 - Cerrado rupestre
proximidades do Lago Descoberto

nas Foto 27 - BR-070, início do trecho de
perímetro urbano - Águas Lindas de Goiás-
GO
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4.3.3. Ambientes Aquáticos

O termo de referência emitido inicialmente pelo DILIC/IBAMA apresentava:
"Ambientes aquáticos: Identificação da ictiofauna presente, indicando as espécies de
interesse ecológico e econômico, os sítios de alimentação e reprodução e
considerações sobre a pesca na região. Determinar o estágio de eutrofização dos
ecossistemas aquáticos e realizar análise da fauna bentônica." No item 6.2.2 o TR
solicitava a cobertura de pelo menos um ciclo hidrológico.

Na 1a reunião com a equipe técnica do DILIC, a CAESB informou que não realiza
monitoramento da ictiofauna e de fauna bentônica no reservatório e afluentes. Com
relação à ictiofauna, informou da disponibilidade de informações secundárias de
estudos realizados em teses de mestrados junto a Universidade Católica de Brasília.
Com relação à fauna bentônica não se tem conhecimento de informações a respeito.

Considerando que o IBAMA insistiu, na correspondência de devolução da 1a versão
do Estudo Ambiental, na realização de levantamentos primários, a CAESB tornou a
apresentar argumentações constantes da correspondência OE 014/2007 -
TMA/DT/CAESB entre as quais citam-se:

• O Projeto de Águas Lindas prevê o aproveitamento da folga operacional
existente no sistema produtor não alterando as condições da licença de
operação e da outorga de uso já concedidas;

• O empreendimento, de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução
CONAMA 237/97 não se enquadraria como passível de licenciamento;

• O IBAMA-DF, com a participação da própria CAESB, está promovendo a
elaboração do Plano de Manejo da APA do Rio Descoberto. O Termo de
Referência do Plano de Manejo da APA, elaborado pelo IBAMA (DIREC e
IBAMA-DF), já contempla parte da exigência referente à fauna bentônica sem,
no entanto, exigir o monitoramento durante um ciclo hidrológico. No caso da
ictiofauna, alem de também solicitar a sua caracterização, somente exige
dados secundários e a realização de entrevistas com a população.

• O processo de licenciamento do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade
de Águas Lindas foi realizado junto à Agência Goiana de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos por meio do processo n°. 560114586/2004 -1 e com a
emissão da LI n°. 103/2007 (cópia anexa - ANEXO 5). Considerando que
parte do sistema localiza-se na APA da Bacia do Rio Descoberto, o IBAMA foi
consultado oficialmente a respeito da sua implantação. Para análise do
empreendimento, os técnicos do IBAMA (DIREC e Superintendência do DF)
realizaram inspeções e visitas técnicas à APA, sendo o parecer final favorável
à implantação do sistema.

É importante ressaltar que as áreas de atendimento tanto do sistema de
esgotamento sanitário quanto de abastecimento de água, localizadas na APA, são
coincidentes.

Nesse sentido, a CAESB solicitou a revisão, por parte do IBAMA, das exigências
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relativas ao Meio Biótico a ser apresentado no Estudo Ambiental, uma vez que a
revisão das mesmas não irá prejudicar a qualidade e os objetivos do Estudo.

Assim o levantamento da ictiofauna da região em estudo foi baseado em dados
secundários - trabalho de Farah (2001) que realizou um estudo sobre a
heterogeneidade espaço-temporal das comunidades de peixes do Reservatório do
Descoberto. O referido trabalho foi proposto com o objetivo de estudar as
comunidades de peixes do reservatório do Descoberto, especificamente a
heterogeneidade de sua distribuição espaço - temporal.

O reservatório apresentou dominância de espécies nativas (93%) e de pequeno
porte, como a Hasemania hanseni e o Astyanax fasciatus e concentração das
comunidades de peixes na região litorânea deste reservatório.

Os Caracóideos formam o grupo mais importante, dominando cerca de 92% das
capturas e incluindo quase metade das espécies, dos gêneros e famílias do
reservatório.

Com o referido trabalho pôde-se verificar que as comunidades de peixes
apresentaram distribuição sazonal diferente, mostrando que as alterações no
ambiente físico afetam a distribuição das comunidades, distribuição espacial, entre
as épocas, diferente novamente reforçando a busca das comunidades por
ambientes mais favoráveis e distribuição diutuma semelhante em alguns aspectos.

Quanto à distribuição diuturna, foi observada competição de A.fasciatus e H. hanseni
por macrófitas, maior plasticidade do A. fasciatus em ocupar ambientes sem abrigo
ou com pausadas e influência de padrões lóticos de distribuição. Apresentaram,
também, movimentação sazonal diferente, novamente relacionada à variação de
habitats, nível d'água, dentre outros fatores porém a sua movimentação diuturna foi
semelhante, mostrando um padrão "inshore - offshore" semelhante ao observado em
outros reservatórios.

A seguir apresenta-se uma lista de espécies de peixes encontrados no reservatório
do Descoberto e de sua bacia classificados por ordem.
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Tabela 4.17. Lista rio e sua bacia.

Ordem Familia Espécies Nativas Nome vulgar

Characiformes Characidae Hasemania hanseni Piaba de brejo

Characiformes Characidae Astyanax fasciatus Lambari

Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus Trairá

Characiformes Anostomidae Leporinus fasciatus Piau

Characiformes Crenuchidae Characidium purpuratum Canivete

Characiformes Crenuchidae Characidium sp. Canivete

Characiformes Crenuchidae Characidium sp. Canivete

Characiformes Crenuchidae Characidium gomesi Canivete

Characiformes Characidae Piabina argêntea Piaba

Characiformes Hemiodontidae Apareiodon affinis Canivete

Characiformes Hemiodontidae Apareiodon piracicabae Canivete

Characiformes Hemiodontidae Apareiodon ibitiensis Canivete

Characiformes Characidae Bryconamericus sp. Lambari

Characiformes Characidae Bryconamericus stramineus Lambari

Characiformes Characidae Astyanax scanripinis rivularis Lambari

Characiformes Characidae Astyanax scanripinis paranae Lambari

Gymnotiformes Gimnotidae Gimnotus carapo Sarapó
Perciformes Cichlidae Aequidens sp Acará preto

Siluriformes Pimelodidae Rhamdia quelen Bagre
Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp. Cascudo

Siluriformes Loricariidae Microleptogaster sp Cascudo

Siluriformes Loricariidae Neoplecostomus sp. Cascudo

Espé cies Exóticas

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia vivlpara Barrigudinho

Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa
Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus Tilápia
Perciformes Cichlidae Tilapia rendalli Tilápia

| Perciformes Cichlidae Cichla ocellaris Tucunaré

Foram capturados, nesse estudo, 19.223 exemplares, no reservatório, durante o
estudo nas duas épocas amostradas. Essas coletas realizadas no reservatório e em
sua bacia revelam a ocorrência de 27 espécies, 19 gêneros e 12 famílias.

No reservatório do Descoberto, foram encontradas 13 espécies, 13 gêneros e 10
famílias. Das espécies encontradas no reservatório, cinco (Astyanax fasciatus,
Hasemania hanseni, Hypostomus sp., Aequidens sp., Poecilia vivipara) também
foram captadas nos córregos.

Sendo assim, o processo de reestruturação ocorrido após o represamento foi
marcado pela perda da biodiversidade, representada pela extinção local de 14
espécies nativas , mostrando um impacto ambiental bastante grande.

A amostragem realizada para apresentar a heterogeneidade espacial das
comunidades de peixes da bacia do reservatório do Descoberto evidencia alguns
padrões principais.

- O primeiro padrão mostra que, as espécies foram classificadas em dois grupos
principais: o grupo formado por espécies exclusivas de lagos e reservatórios.
Nesses dois grupos, três espécies (Astyanax fasciatus, Hasemania hanseni e
Poecilia vivipara) ocorrem nos dois ambientes.
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- O segundo padrão apresentado é o fato do córrego Descoberto apresentar o
predomínio de Astyanax fasciatus e Hasemania hanseni.

- O último padrão mostra que o os córregos Pulador e Pedras, por não possuírem
grande riqueza de espécies e nem grande abundância de indivíduos se assemelham •
ao reservatório do Descoberto.

Rubr. <~-3

4.3.3.1. Famílias e gêneros de peixes na bacia do Reservatório do Descoberto

Characidae é a família mais importante na bacia do reservatório do Descoberto, com
ampla dominância nos córregos e no reservatório, representando cerca de 95% das
capturas. A família possui 6 representantes na bacia, agrupados em três gêneros.
Hasemania é o gênero de maior abundância seguido por Astyanax sendo que os
dois somam 94% das capturas. Os demais encontram-se restritos a alguns pontos
ao longo do canal principal e sua dominância conjunta não vai além de 1,5% do total
coletado. Entre os caracóideos, destaca-se ainda a família Characidiidae, cujo
gênero Characidium apresenta um grande número de espécies (4) e sua abundância
também é elevada na bacia.

No estado atual de conhecimentos sobre a sistemática, a bacia do reservatório do
Descoberto possui pelo menos 27 espécies de peixes. Todos os indivíduos
encontrados puderam ser identificadas em nível de espécie, tendo em vista que as
relações dentro de seus respectivos gêneros são conhecidas e não baseadas em
análises superfícies e subjetivas.

4.3.3.2. Famílias e gêneros de peixes no Reservatório do Descoberto

No reservatório do Descoberto, a dominância é de espécies nativas que
representam 93% das espécies encontradas. Somente 7% são espécies exóticas. A
espécie nativa mais abundante é a H. hanseni com cerca de 58% das capturas. Em
seguida está o A. fasciatus com cerca de 32% das capturas. Das espécies exóticas,
a mais abundante é a P. vivipara com cerca de 5% das capturas, seguida de O.
niloticus com cerca de 1% das capturas.

Os caracóideos formam o grupo mais importante, dominando cerca de 92% das
capturas e incluindo quase metade das espécies e dos gêneros e famílias do
reservatório. Os ciclideos constituem o segundo em importância, com quatro
gêneros e quatro espécies. No reservatório do Descoberto, as coletas realizadas
revelaram somente uma espécie de cada gênero.

Characidae é a segunda família mais importante do Descoberto, com ampla
dominância em todos os pontos amostrais, representantes do reservatório,
agrupados em dois gêneros. Hasemania é o gênero de maior abundância (58,67%)
porém não apresenta distribuição tão ampla ao longo dos pontos de coleta uma vez
que os indivíduos foram capturados somente em pontos com estruturas de
macrófitas quando comparado a outro representante da família, o gênero Astyanax,
responsável por cerca de 32,71% das capturas e com distribuição ao longo de todos
os pontos amostrais.
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Cichlidae é a família mais importante do reservatório do Descoberto, representando
quase um terço das famílias encontradas, porém, não houve dominância dessa
família em nenhum ponto amostrai.

Poeciliidae é filogenéticamente relacionada a Cyprinodontidae e Rivulidae, mas seu
representante no reservatório, Poecilia vivipara, é restrita às regiões com estruturas
formadas por macrófitas. Essa família é exótica à bacia do reservatófo. do V\^ ,
Descoberto edomina acaptura das espécies exóticas (5,77%). \0rr*. ££^bp6
Entre os bagres, as famílias Pimelodidae e Loricariidae foram as
representantes capturadas, ocupando a terceira e a quinta posição respectivamente
em abundância, no que diz respeito às espécies nativas, no reservatório do
Descoberto. No Descoberto, Hypostomus tem distribuição irregular e muito
agrupada. O gênero Rhamdia soma 0,57% das capturas. Apesar disso, esse gênero
possui uma distribuição relativamente ampla no reservatório.

A família Gymnotidae responde por 0,01% das capturas. O gênero Gymnotus
também apresenta distribuição irregular e agrupada. É interessante notar que , ao
contrário das tendências observadas em outros reservatórios, os predadores nativos
dominam esse reservatório, quando comparando aos predadores exóticos,
conhecidos pela sua alta capacidade de dominar os ambientes em que são
inseridos. As espécies coletadas no reservatório e sua abundância estão
representadas na tabela a seguir:

Tabela 4.18 - As comunidades de peixes do reservatório do Descoberto, agrupadas
em espécies nativas e espécies exóticas e ordenadas através do número

decrescente de abundância
Ordem Famílias Espécies

Nativas

Nome

vulgar
N % N

seca

N

chuva

Characiformes Characidae Hasemania

hanseni

Piaba do brejo 11279 58,67 4960 6319

Characiformes Characidae Astyanax
fasciatus

Lambari 6288 32,71 973 5315

Siluriformes Pimelodidae Rhamdia

quelen
Bagre 110 0,57 45 65

Characiformes Erythrinidae Hoplias
malabaricus

Trairá 57 0,3 23 34

Characiformes Anostomidae Leporinus
fasciatus

Piau 48 0,25 14 34

Siluriformes Loricariidae Hypostomus
sp

Cascudo 10 0,05 4 6

Perciformes Cichlidae Aequidens sp. Acará preto 2 0,01 1 1

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnostus
carapo

Sarapó 2 0,01 1 1

Espécies EExóticas

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia

vivipara
Barrigudinho 1109 5,77 1047 62

Perciformes Cichlidae Oreochromis
niloticus

Tilápia 220 1,14 197 23

Perciformes Cichlidae Tilápia
rendalli

Tilápia 70 0,36 60 10

Cyprinodontiformes Cyprinidae Cyprinus
carpio

Carpa 17 0,09 14 3

Perciformes Cichlidae Cichla

ocellaris

Tucunaré 11 0,06 6 5
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4.4. Meio Socioeconômico

4.4.1. Abordagem metodológica

Este item do estudo tem como objetivo apresentar dados demográficos e
socioeconômicos das áreas de influência do empreendimento, em especial a
caracterização da vida da população do município de Águas Lindas de Goiás.

Inicialmente é importante definir as áreas de influência do meio socioeconômico
nesse estudo, que são:

• Área de Influência Indireta (Ali): que compreende a Área de Proteção
Ambiental do rio Descoberto (APA do Descoberto) e o município de Águas
Lindas de Goiás.

• Área de Influência Direta (AID): município de Águas Lindas de Goiás.

Importante esclarecer que a área de influência direta no meio socioeconômico difere
da área de influência direta para os meios físico e biótico, já que a população
destinatária dos benefícios do empreendimento é a população unicamente de Águas
Lindas de Goiás.

- Métodos e Técnicas de Trabalho

Este estudo foi realizado a partir de uma conjugação de métodos e técnicas das
Ciências Sociais, que envolveu coleta de dados primários e secundários, análises
quantitativas e qualitativas, observação de campo, comparação de dados,
indicadores de qualidade de vida que permitem entender a situação atual e inferir a
situação futura da comunidade, considerando-se a implantação do Sistema de
Abastecimento de Água de Águas Lindas Goiás, objeto deste estudo.

Os dados primários (qualitativos em sua maioria) foram coletados, entre os dias 30
de outubro e 08 de novembro de 2006, por meio de observação de campo, coleta de
material fotográfico e 11 entrevistas com secretários e técnicos da prefeitura
municipal de Águas Lindas, além de representantes comunitários. Importante
mencionar que na pesquisa qualitativa a escolha do tamanho da amostra a ser
pesquisada é, em geral, balizada por critérios distintos daqueles da pesquisa
quantitativa. Aspectos como a importância dos sujeitos para o esclarecimento do
assunto tratado e o tempo necessário para a realização das entrevistas, entre
outros, são determinantes na conformação da amostra (Trivinos, 1987).

As entrevistas foram semi-estruturadas (roteiro previamente estabelecido com
liberdade para desenvolver perguntas novas e na seqüência que o pesquisador
considerar adequada) e visaram levantar histórico da formação do município,
características demográficas, sociais, culturais e econômicas da população, além
dos anseios, problemas e perspectivas de futuro. Os entrevistados foram
previamente contatados e esclarecidos sobre a finalidade da entrevista. Suas
respostas, registradas em gravador, foram transcritas e analisadas posteriormente.

Os dados secundários foram coletados em fontes de municípios do Entorno do
Distrito Federal especialmente em Águas Lindas, embora para um levantamento
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histórico da situação fundiária da APA do Descoberto tenha sido necessário buscar
informações junto às Prefeituras Municipais de Padre Bernardo, Santo Antônio do
Descoberto, Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Foram coletados dados também em fontes
do IBGE, Codeplan, Secretarias de Governo do Distrito Federal e Goiás, mídia local
e em material disponibilizado pela própria comunidade.

No que diz respeito à interpretação dos dados, foram utilizados métodos que
possibilitam classificar características segundo o índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM), que é uma derivação do índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), este último criado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas (PNUD), sob o pressuposto de que o desenvolvimento deve ser sustentável.

Foram usadas também partes da abordagem de Meios de Vida Sustentáveis (MVS),
devidamente adequadas às condições socioeconômicas da comunidade e ao modo
mais viável de coleta de dados. O resultado é visualizado por meio de um
pentágono, que demonstra graficamente a visão que o grupo social tem dos seus
próprios recursos. O centro do pentágono, onde as linhas se cruzam, representa a
completa falta de acesso ao recurso, enquanto as extremidades representam acesso
máximo ao recurso. No caso específico deste estudo optou-se por aplicar o método
nas próprias entrevistas e, embora não se tenha privilegiado as técnicas de
participação de grupo, o resultado foi um painel interessante acerca da visão que os
representantes sociais têm dos seus recursos da comunidade.

Por fim, foi necessário fazer uso da "escuta sensível"9 dos mais variados segmentos
sociais envolvidos direta ou indiretamente com a questão da ocupação do espaço
local. Os variados segmentos, cada um à sua maneira, interpretaram, julgaram,
opinaram acerca do seu espaço e tiveram suas opiniões aqui expostas. Todas as
informações, ainda que conflitantes, são consideradas importantes, uma vez que
refletem os diversos interesses sociais e políticos presentes no município.
Importante ressaltar que os critérios metodológicos aqui utilizados refletem a escolha
da equipe socioeconômica, no sentido de entender a complexidade da região, como
fenômeno ora de uma ocupação humana espontânea e histórica, ora de uma
ocupação induzida pelo Estado e por forças políticas e econômicas locais.

Contexto Regional - Ali

A área de influência indireta, conforme antes esclarecido engloba a APA do
Descoberto, no DF, e o município de Águas Lindas.

Inicialmente é importante esclarecer que os núcleos urbanos inseridos na área de
influencia indireta são: a Região Administrativa de Brazlândia, pequena porção da
região administrativa de Ceilândia e o município de Águas Lindas de Goiás. m m -

9Entende-se por escuta sensível o que René Barbier (2002) classificou de uma escuta onde o pesquisador deve
saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder compreender de dentro suas atitudes,
onde se consideram comportamentos e sistema de idéias, valores, símbolos e mitos. A escuta sensível reconhece
a aceitação incondicional de outrem. Além disso, num primeiro momento o ouvinte-sensivel não julga, não
mede, não compara. Entretanto, compreende sem aderir ou se identificar às opiniões dos outros. Ela procura
compreender, por"empatia", o sentidoexistente em uma prática ou situação.
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Como o município de Águas Lindas será estudado em itens específicos,para a
caracterização da área de influência indireta limitou-se a descrever aspectos gerais
da APA do Descoberto, bem como dos núcleos urbanos presentes nessa, em
especial da região administrativa de Brazlândia.

Processo de Ocupação da Área de Proteção Ambiental do rio Descoberto (APA do
Descoberto)

A APA da Bacia do Rio Descoberto completa 23 anos de criação sem que seus
principais problemas sócio-ambientais tenham sido solucionados. Criada em
novembro de 1983 pelo Decreto n° 88.940, a APA do Descoberto possui 39.100 ha
de extensão com vários tipos de uso e ocupação do solo, além de inúmeros
interesses e problemas ligados à estrutura fundiária. Sua importância reside no fato
de prover o abastecimento de água de 65% da população do Distrito Federal por
meio do Lago Descoberto.

As terras que deram origem a área da APA do Descoberto pertenciam às fazendas
Chapadinha, Engenho Queimado, Guariroba, Larga ou Santa Maria, Vendinha,
Palmeira e Rodeador. Estas fazendas foram desmembradas do município de
Luziania e incorporadas ao território do Distrito Federal.

Contudo a APA do Descoberto ocupa terras não apenas do Distrito Federal, mas
também do vizinho Estado de Goiás, o que torna importante a definição da situação
fundiária das terras onde foi criada. Do lado do Distrito Federal grande parte destas
terras haviam sido desapropriadas para a instalação da Capital Federal, outra parte
havia sido desapropriada em comum e o restante não chegou a ser desapropriada,
permanecendo em mãos de particulares (Tabela 4.19).

Quanto ao Estado de Goiás, as terras da APA pertenciam originalmente aos
municípios de Santo Antônio do Descoberto (80%) e Padre Bernardo (20%).
Posteriormente Águas Lindas se emancipou de Santo Antônio do Descoberto e
passou a ser o município responsável pela maior parte do adensamento
populacional do lado goiano na APA do Descoberto. Daí a importância de definir a
APA como Área de Influencia Indireta do empreendimento, objeto deste estudo.

Tabela 4.19. Fazendas que formaram a APA do Descoberto
Fazenda

Vendinha

Palmeira e Rodeador

Chapadinha

Engenho Queimado
Guariroba

Larga ou Santa Maria

Situação Legal
Não Desapropriada
Desapropriada em Comum
Parte Desapropriada, Desapropriada em Comum e não
Desapropriada
Desapropriada
Não Desapropriada
Não Desapropriada

Fonte: Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP)

Ocupação antrópica na APA do Descoberto
Proc. &>%/&.
Rubr. *~\

Atualmente no lado do Distrito Federal a APA é ocupada quase que totalmente por
atividades agropecuárias, especialmente pelo Projeto Integrado de Colonização
Alexandre de Gusmão (PICAG), do INCRA que ocupa área de 22.500 hectares (57%
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de toda a extensão da APA). A área que o PICAG ocupa foi convertida em
patrimônio da União por meio do INCRA e da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (NOVACAP).

Associados ao PICAG foram implantados núcleos que serviriam para abrigar os
administradores do projeto, além de estradas e vias vicinais, canais de irrigação e
reservatórios para atendimento às propriedades rurais. Desses núcleos, o INCRA 8
foi o que mais se desenvolveu e hoje se apresenta com características urbanas.

Além disso, vários são os parcelamentos de solo implantados irregularmente nas
terras da APA (tabela 4.20). Destes, chama atenção o caso condomínio Prive ou
Lucena Roriz: a ocupação, que já existe há mais de 10 anos, tem provocado
impactos negativos sobre os recursos hídricos, com o lançamento de seus esgotos
in natura em um dos principais afluentes do Lago Descoberto, o córrego Currais.

Tabela 4. 20. Situação Fundiária dos Parcelamentos do Solo no Distrito Federal
Parcelamento Fazenda | Situação Legal

«* •501
Agrícola Prive (Lucena Roriz)
Fazenda Country

Guariroba

Guariroba

Não Desapropriada
Não Desapropriada P7JC W

Chácaras/Mansões Ribeirão das Pedras

Mansões Weiller

Guariroba

Guariroba

Não Desapropriada
Não Desapropriada

Ruir,-£=
Residencial Mirante do Descoberto Guariroba Não Desapropriada

Residencial Pôr-do-Sol

Manah II

Guariroba

Guariroba

Não Desapropriada
Não Desapropriada

Chácaras Fênix Guariroba Não Desapropriada
Mansões Rodeador Desapropriada em ComumChapadinha

Fonte: Relação dos parcelamentos de solo nas Unidades de Conservação do Distrito Federal/lBAMN
Superintendência do Distrito Federal.

Encontra-se por fim, no Distrito Federal, o núcleo urbano de Brazlândia (Região
Administrativa IV), localizada a 60 km do Plano Piloto e com população aproximada
de 53 mil habitantes.

No lado goiano inicialmente a maior parte das terras da APA estava localizada nos
municípios de Santo Antônio do Descoberto e Padre Bernardo. A partir da década
de 80, estas terras municipais já estavam em poder de imobiliárias que passaram a
implantar loteamentos e condomínios com características urbanas.

Tais loteamentos começaram a surgir com o desmembramento das fazendas
Vendinha, Desterro, Colônia e Vau ou Sumidouro. Em Padre Bernardo haviam sido
identificados no início da década de 90 os loteamentos Sítios de Recreio Santa

Bárbara, Santa Bárbara I, Colonial Sucupira, Tapety I e II, Prive Glória, Mansões
Guararapes, Mansões Tijuca Badra, Perdizes II, Prive Colonial Park Il-A, Prive
Colonial Park ll-B e Prive Colonial Park III. Todos os parcelamentos haviam sido
autorizados pela Prefeitura Municipal de Padre Bernardo, por meio de decretos, e
caracterizavam a Zona de Expansão Urbana do município.

Em Santo Antônio do Descoberto se encontravam no mesmo período o Mansões
Olinda, Mansões Pôr-do-Sol, Mansões Village, Mansões Ilha Bella, Mansões
Itamaracá e Parque da Barragem (todos de propriedade da Marajó Imóveis, do
Grupo Só Frango). A maior parte destes loteamentos estava localizada nas
proximidades da barragem do Descoberto e da BR-070, além de ter status de
"chácaras de recreio". Não obstante o caráter de chácaras de fim de semana, os
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loteamentos tiveram rapidamente seus lotes parcelados em dimensões urbanas e se
transformaram em menos de uma década no "embrião urbano" do que viria a ser o
município de Águas Lindas de Goiás. O loteamento que primeiro se expandiu e deu
nome ao lugar foi o Parque da Barragem.

Atualmente, segundo estudo da Análise da Cobertura Vegetal Nativa nos últimos 40
anos na APA do Rio Descoberto10, predomina na APA do Descoberto o uso
antrópico (82%), seguido de 15% de vegetação nativa e 3% de massa d'ánua(l ago
Descoberto).

Aspectos demográficos

fii 3QZL

Rubr. g~^T

No que se refere à população presente na APA do Descoberto verifica-se que nesta
estão presentes os núcleos urbanos de Brazlândia, pequena porção da Região
Administrativa da Ceilândia, além do município de Águas Lindas.

A ocupação urbana da RA de Ceilândia não é representativa considerando-se a área
total da APA do Descoberto. Brazlândia está em grande parte localizada na APA do
Descoberto, razão pela qual será descrita a população dessa região administrativa.

O município de Águas Lindas e dados de sua população serão descritos mais
adiante em item específico, por se tratar da área de influência direta.

Segundo dados da SEDUH (2006) Brazlândia tornou-se sede da Região
Administrativa IV por meio da Lei n° 4.545, de 10 de dezembro de 1964. Em 1989, o
Decreto Federal n° 11.921, de 25 de outubro de 1989, fixou os novos limites físico-
administrativos da cidade. A área urbana de Brazlândia é dividida em: Setor
Tradicional, onde se originou a cidade; Setores Norte, Sul, Vila São José e Bairro
Veredas.

Nas áreas rurais, as atividades agrícolas são desenvolvidas principalmente no
Núcleo Rural Alexandre Gusmão e nas áreas isoladas Dois Irmãos, Engenho
Queimado, Desterro, Chapadinha e Barreiro, caracterizando uma forte vocação
agrícola, o que tornou a região a principal abastecedora de hortifrutigranjeiros do
Distrito Federal.

A área territorial da Região Administrativa de Brazlândia é de 474,83 km2 e possui a
maior parte de seu território (98,9%) localizado em área rural.

A população de Brazlândia conforme ocupação rural ou urbana, está descrita em
valores numéricos conforme a tabela a seguir:

10 OLIVEIRA, Gilmar Peixoto; RIBEIRO, Rômulo José da Costa e OLIVEIRA, Genilda Maria. Análise da
Cobertura Vegetal Nativa nos últimos 40 anos na APA do Rio Descoberto. Disponível em
hnp://sbsr.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/l 1.15.22.21/doc/Art Gpo XIII SBSR.pdf. Acesso em 10
nov. 2006

Estudo Ambiental para Implantação doSistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 144





Tabela 4. 21. População urbana, rural e total de Brazlândia
Brazlândia

Urbano Rural Total

Abs. % Abs. % Abs. %

19.696 48,57 6.393 52,62 26.089 49,51

20.853 51,43 5.756 47,38 26.609 50,49

40.549 100,00 12.149 100,00 52.698 100,00

Aspectos Socioeconômicos

Fonte: IBGE, senso 2000.

Cerca de 77% de sua população é urbana e vive concentrada em pouco mais de 1%
de sua área total, densidade essa de 7.738 mil habitantes por km2. Situação
contraditória é vivida pelos restantes 23% da população residente na zona rural,
concentrada espaçosamente em cerca de 99% do área total da RA, numa densidade
bastante rarefeita de cerca de 26 habitantes por km2.

Esses dados permitem concluir que grande parte da APA (onde está inserida a RA
de Brazlândia) tem ocupação rural, tendo ainda uma porção ocupada com
reflorestamento, conforme se observa do mapa de uso e ocupação da área de
estudo (ANEXO 6).

Ceilândia ainda mantém ocupação insignificante dentro da APA do Descoberto
considerando-se o tamanho da área e a densidade de ocupação, tratando-se de
ocupação aparentemente incipiente.

•ICil

Fii 3Q? /
Proc. jjjpg,
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Em relação aos aspectos socioeconômicos da área de influência indireta deve-se
mencionar as atividades desenvolvidas pela região de Brazlândia, que se ocupa
basicamente de atividades agrícolas, desenvolvendo-se principalmente o comércio
de hortifrutigranjeiros, que é a principal ocupação de núcleo rural dessa região.

Com apenas 3,68% de toda a área cultivada no Distrito Federal, Brazlândia é
responsável por mais de 13% da produção total. Os números são mais significativos
quando observamos especificamente o cultivo de hortaliças, no qual Brazlândia é a
líder disparada, com 38,73% da produção anual ou 64.249 mil toneladas ao ano. No
plantio de frutas, a cidade é responsável por quase um terço do total do DF. Os
dados são da safra de 2004, de acordo com a Empresa de Assistência Técnica e
Produção Rural (Emater-DF), e devem crescer ainda mais nos próximos anos, sendo
o principal motor econômico local.

A produção da região dividida principalmente nos Núcleos Rurais de Brazlândia e
Alexandre Gusmão, foi responsável em 2004 por 71,7% das beterrabas do DF,
78,3% das cenouras, 87,3% das goiabas 29,5 dos limões, 26,8% do milho verde,
22,9% dos tomates e 17,6% dos pimentões.

Números que crescem bastante nas últimas duas décadas. Para se ter uma idéia,
em 1981, a produção agrícola do Núcleo Rural de Brazlândia foi pouco mais de 14
mil toneladas em 2004, alcançou 50 mil. Em Alexandre Gusmão, a produção, em 84,
foi de 7,8 mil toneladas e, no ano passado (2004), ultrapassou a marca os 31 mil. O
grande avanço se deve à constante difusão de tecnologias inovadoras no DF, mas
também pode ser atribuída à união dos produtores.
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Brazlândia também se destaca na pecuária, principalmente na bovinocultura de leite
e na avicultura de corte.

No contexto sócio-econômico Ceilândia representa pela proximidade com Águas
Lindas, um centro polarizador ao lado de Taguatinga e Brasília, essa última em
menor escala. Para Águas Lindas esses núcleos urbanos representam a maior parte
da oferta de trabalho e emprego.

Observa-se nítida distinção das atividades desses centros urbanos as atividades de
Brazlândia, tendo em vista que Ceilândia, Taguatinga, Brasília e até mesmo Águas
Lindas desenvolvem atividades eminentemente urbanas, ocupando-se em geral do
comércio de bens e serviços.

Contexto Local - AID
Proc QQÁUob
ftubr. rx?3=

4.4.2. Aspectos demográficos

4.4.2.1 - Descrição do processo histórico de ocupação de Águas Lindas de
Goiás

Águas Lindas de Goiás, cujo nome resultou de uma possível homenagem a
nascente águas lindas que existia no local, era conhecida no início dos anos 90
como Parque da Barragem e pertencia ao município de Santo Antônio do
Descoberto. Onde, há cerca de 20 anos, havia apenas cerrado, com algumas
fazendas, chácaras e um clube chamado Águas Lindas, foi se instalando um grande
contingente populacional oriundo de Cocalzinho, Pirenópolis, Luziania, Santo
Antônio do Descoberto, do Distrito Federal e, posteriormente, de outros Estados da
federação.

As famílias chegaram atraídas pela oferta de lotes baratos e acessíveis: o mercado
imobiliário concentrou sua ação na oferta de lotes para uma classe baixa, formada
por migrantes dispostos a obter moradia a preços muito inferiores àqueles
praticados no Distrito Federal, ainda que em condições irregulares.

A ocupação do espaço territorial de Águas Lindas teve como eixo indutor a BR-070
(Figura 4.26). Sem qualquer planejamento urbano aparente, as imobiliárias
venderam os primeiros loteamentos ao longo da BR-070, onde se encontra ainda
hoje a maioria dos equipamentos públicos e do comércio da cidade. O segundo eixo
de ocupação se deu às margens da GO-547, uma vez que se tratava também de
rodovia definidora no traçado urbano, mas também de uma área de chapada, sem
maiores restrições topográficas.

Consolidada a ocupação ao longo das rodovias e das regiões de chapada, passou-
se a ocupar áreas com maiores restrições ambientais e de topografia acidentada
como aquelas junto a cursos d'água e nascentes, com destaque para o avanço da
ocupação as margens do Lago Descoberto, como se verifica no desenho do ano
2000.

A emancipação do município se deu após um abaixo assinado conduzido por
lideranças locais que reivindicavam autonomia para condução da política local. Este
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abaixo assinado culminou com o plebiscito do Parque da Barragem, realizado em 12
de outubro de 1995 e com a promulgação da Lei n° 12.797 de dezembro de 1995,
que emancipou o município e garantiu a primeira eleição para prefeito e vereadores
já em 1996.

Fls_ 5pÇ

~ÉLProc._£6ÍÊ

2000

Figura 4. 26. Processo de ocupação da cidade 1995 a 2000
(Dados do documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás)

Águas Lindas pertence à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (RIDE). A RIDE foi instituída pela Lei Complementar n° 94 de 19 de
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.710 de 04 de agosto de 1999 e
alterada pelo Decreto n° 3.445, de 4 de maio de 2000. Os principais objetivos da sua
criação residem na necessidade de trabalhar o entorno do Distrito Federal de forma
conjunta, ampliando e promovendo, sobretudo os serviços públicos e as atividades
econômicas regionais. Fazem parte da RIDE, além de Águas Lindas, dezoito
municípios do Estado de Goiás (Abadiânia, Água Fria de Goiás, Alexânia,
Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina,
Formosa, Luziania, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis,
Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa) e dois
municípios do Estado de Minas Gerais, Buritis e Unaí.

4.4.2.2 - Descrição quantitativa e qualitativa da população urbana, rural e total

Com relação ao município de Águas Lindas segundo dados da SEPLAN (2006)
possui população de 168.919 habitantes, tendo sua densidade demográfica
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registrada em 833,14 hab/km2 no ano de 2005. Ademais, apresentou um total de
eleitores de 49077 em junho deste ano.

Com relação a descrição quantitativa da população, a tabela a seguir dispõe de
alguns dados apresentados também pela SEPLAN - GO (Secretaria de
Planejamento do Estado de Goiás - 2006).

Tabela 4. 22. Quantitativo da população urbana e rural do município de Águas
Lindas de Goiás (SEPLAN, 2006)

População

Ano Referência População Urbana Rural

1980 - - -

1991 - - -

1996 - - -

2000 105.746 hab 105.583 hab 163 hab

2001 116.122 hab - -

2002 123.730 hab - -

2003 132.076 hab -
-

2004 149.598 hab - -

2005 159.294 hab - -

2006 168.919 hab - -

p^ ç£âbm
z| Rubr.__s3Z

A taxa geométrica de crescimento entre os anos de 2000 a 2006 foi registrada em
8,12%.

4.4.2.3 - Distribuição espacial da população e dinâmica populacional e
distribuição dos equipamentos urbanos

É importante antes de tudo salientar que os dados relativos à população de Águas
Lindas contêm certa imprecisão principalmente em função da acelerada taxa de
crescimento demográfico; e dos anos em que o município crescia, sem que seus
números estivessem desagregados daqueles de Santo Antônio do Descoberto. De
qualquer forma, estimativa do IBGE para 2005 aponta uma população em torno de
160 mil habitantes, sendo 98% habitando na zona urbana.

A zona rural de Águas Lindas merece uma discussão à parte. A rigor existem
pequenas faixas de terra nos limites do município que em função da presença de
pequenos produtores são consideradas rural. Segundo informações prestadas pela
secretária do Grupo de Trabalho Comunitário do Plano Diretor11, apenas agora com
a elaboração do Plano Diretor do município é que essa questão deve ser melhor
definida. Nas palavras da entrevistada: "não temos controle dentro do município, eu
até pedi pra alguém ir ao Incra, a Embrapa sei lá mais aonde ... para podermos
completar o nosso trabalho, que é o que está faltando, a maior pendência da gente é
em relação área rural, nós não sabemos o numero de propriedades e habitantes."

11 Trata-se de Luciana Santos Silvano, secretária do Grupo de Trabalho Comunitário do Plano Diretor, a quem
agradecemos a entrevista concedida e o fornecimento de informações.
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Águas Lindas possui uma população bastante jovem: 38% têm menos de 14 anos
de idade e apenas 60% compõem a População em Idade Ativa (PIA), ou seja, estão
entre 15 e 60 anos. Numa comparação, o Brasil possui cerca de 70% da sua
população em idade ativa.

Outro dado interessante diz respeito à taxa de envelhecimento. Enquanto cerca de
6% da população brasileira está acima de 65 anos de idade, este percentual é de
apenas 2% no município (Tabela 4.23).

Tabela 4. 23. Estrutura e distribuição espacial da população de Águas Lindas
Urbana Rural Homens mulheres

99,8 0,2 50,2 49,8

% População
0 a 14 anos

38,0

% População
15 a 64 anos

60,0

% População
65 anos ou mais

2,0

Fonte. IBGE - Censo Demográfico 2000

O gráfico da figura 4.27 permite que se tenha uma exata noção da pirâmide etária
em Águas Lindas: a grande maioria da população tem até 39 anos de idade.
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Figura 4. 27. Pirâmide etária de Águas Lindas de Goiás

Distribuição Espacial dos Equipamentos urbanos

- Equipamentos escolares

Segundo informações contidas no Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)12, do Ministério da Educação, o
sistema educacional do município conta com uma estrutura instalada de 35 escolas
municipais, 17 estaduais e 23 particulares que atendem a 43.296 alunos, incluindo
pré-escola, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos (EJA).
Algumas dessas escolas estão listadas na tabela 4.24. No nível superior existe um
campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e duas faculdades particulares.

12 http://wvww.inep.gov.br/basica/censo/default.asp, acesso em 20 nov 2006
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O número de professores total é de 1.062 sendo 84 na pré-escola (7,9%), 734 no
ensino fundamental (69,1%) e 244 no ensino médio (23%).

Tabela 4. 24. Escolas particulares, estaduais e municipais de Águas Lindas.
Escolas particulares Escolas estaduais Escolas municipais

1 - Cenal 1 - Escola Estadual Maria Carmo 1 - Escola Municipal Jardim Brasília
2 - BSB Total Lima 2 - Escola Municipal Rui Barbosa
3 - Escola Eurides 2 - Colégio Estadual Princesa 3 - Escola Municipal Pôr Do Sol
Barsanulfo Daiana 4 - Escola Municipal Cidade Do
4 - Escola Memorial 3 - Colégio Estadual Cora Coralina Entorno

5 - Escola Dinâmica 4 - Colégio Estadual Águas Lindas 5 - Escola Municipal Jardim Recanto
6 - Centro Educacional 5 - Escola Estadual Juscelino 6 - Escola Municipal Jardim da

Amoril Kubitschek De Oliveira Barragem 5
7 - Escola Monte Sinai 6 - Escola Estadual Airton Senna 7 - Escola Municipal Erika Flavia V.
8 - Escola De Ensino 7 - Escola Estadual Paulo Freire De Souza

Fundamental Biblion 8 - Escola Estadual Emília F. Branco 8 - Escola Municipal Jardim América
9 - Escola Caminho Suave 4

10- Escola Gênesis 9 - Escola Municipal Prof. Ednalda
11 - Escola Othon Abreu Guedes

12-Colégio Alvorada 10 - Escola Municipal São
13 - Escola Evangélica Bartolomeu

Filadélfia 11 - Escola Municipal Darci Ribeiro
14 - Ceper - Colégio 12 - Escola Municipal Jardim Pérola
Evangélico Pérola II

15-Colégio Bela Vista 13 - Escola Municipal Med-Guão
16 - Escola Arco íris 14 - Escola Municipal Itamaracá

17 - Colégio Marataizes 15 - Escola Municipal Jardim Pérola
18-Colégio Moderno I

19 - Escola Jean Piaget 16 - Escola Municipal Kennedy
20 - Escola Geração 17 - Escola Municipal Coimbra
Pintando 7 18 - Escola Municipal Jardim Das
21 - Escola Menino Jesus Oliveiras

Filos 19 - Escola Municipal Queréncia
22 - Escola 0 Caçulinha 20 - Escola Municipal Meg-Luz
23 - Escola Infantil 21 - Escola Municipal Águas Lindas
Sementinha Do Saber II

22 - Escola Municipal Jardim Guaíra

A tabela 4.25 permite visualizar que havia no início de 2006 um total de 3.010
crianças matriculadas em creches ou na pré-escola, o que corresponde a 18% das
crianças entre 0 e 4 anos de idade do município. Com relação ao número de
matrículas no ensino fundamental (30.648), este é bastante superior ao número de
pessoas com idade entre 5 e 14 anos residentes em Águas Lindas, que corresponde
faixa etária deste ensino. Este número de matrículas significa que têm pelo menos 6
mil estudantes com idade defasada em relação à série que cursa nas escolas de
ensino fundamental do município.

Tabela 4. 25. Matrículas realizadas em Águas Lindas - 2006

Competência Creche
Pré-

Escola

Educação
Especial

(Incluídos)

Ensino

fundamental

Ensino

Médio

(Regular)

Educação de
Jovens e

Adultos

(Supletivo
presencial)

Estadual 0 0 15 13.946 6.033 1.714

Municipal 21 1.644 141 15.061 0 1.380

Privada 343 1.002 0 1.641 53 302

Total 364 2.646 156 30.648 6.086 3.396

Fonte: Instituto Nacionai de Estudos e 3esquisas Educ:acionais - INEP, 2006
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As figuras 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31 mostram a distribuição dos equipamentos de
educação no município. Os equipamentos de educação estão dispersos por vários
pontos da cidade, embora haja concentração em alguns loteamentos. A maioria das
escolas particulares, por exemplo, está concentrada nos loteamentos Park Águas
Bonitas I, Recreio da Barragem, Jardim Brasília, Jardim da Barragem II, Cidade do
Entorno, Jardim Pérola I, Condomínio Bela Vista, Jardim Guaíra, Parque da
Barragem, Parque Águas Lindas e Jardim Águas Lindas.

Verificam-se alguns vazios no espaço urbano, provocando deslocamento de
crianças para fora de seus bairros. Entre os bairros não atendidos com escolas
estão Jardim da Barragem IV, Jardim América II, Prive Águas lindas II, Parque
Odisséia IV, Jardim Paraíso e Morada da Serra.

Figura 4. 28. Unidades de pré-escola (rede privada)
(Dados do documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás)
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Figura 4. 29. Escolas de ensino fundamental (estaduais e municipais) em 2000
(Dadosdo documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás. Na legenda azul

escuro significa escola estadual, azul claro escola municipal)

Figura 4. 30. Escolas de ensino fundamental (rede privada) em 2000
(Dados do documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás)
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Figura 4. 31. Escolas de ensino médio (rede pública) em 2000
(Dados do documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás)

- Equipamentos de saúde

No município existem em funcionamento 10 unidades de saúde da família; 4 centros
de saúde localizados no Jardim Brasília, Morada da Serra, Recreio Águas Lindas II
(Foto 28) e Parque da Barragem; 1 hospital municipal e 1 hospital particular,
localizado no bairro Parque da Barragem, às margens da rodovia BR 070, que
funciona também como pronto-socorro e maternidade com atendimento por
convênio SUS.

Foto 28 . Centro de saúde do loteamento Águas Lindas
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Figura 4. 32. Unidades de saúde do município em 2000
(Dados do documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás, onde amarelo

são postos ou centros de saúde e vermelho é hospital)

- Equipamentos de segurança

A questão de segurança pública constitui um dos maiores problemas relacionais e
de polícia em Águas Lindas de Goiás.

Tratando-se de cidade-dormitório, que depende fundamentalmente da economia de
Brasília, é comum que durante o dia as pessoas trabalhem no Distrito Federal e à
noite, ao voltar pra casa, restrinjam seus contatos ao convívio familiar para evitar
exposição à marginalidade. Conforme descrito no texto Documento de Memória do
Plano Diretor de Águas Lindas, "inexistem locais de encontros coletivos ... a
insegurança local não permite a sociabilidade e, conseqüentemente, a fomiação do
sentimento de identidade coletiva ... este o grande motivo da falta de sentimento de
cidadania das pessoas que habitam Águas Lindas". A insegurança compromete
inclusive o sentimento de identidade e pertencimento ao lugar.

Em Águas Lindas existem os seguintes equipamentos de segurança, além de um
efetivo de 45 policiais (Figura 4.33).

• 1 Pelotão de Polícia Militar do Estado de Goiás

• 1 Posto Policial

• 1 Delegacia de Polícia Civil com cadeia pública
• Secretaria de Segurança Pública
• Sede Provisória do Comando Regional da Polícia Militar
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Figura 4. 33. Unidades de segurança em 2000
(Dados do documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás, onde 1 e 2 são
pelotões da Policia Militar, 3 Delegacia da Polícia Civil, 4 Secretaria de Segurança

Publica e 5 sede do Comando Regional da Policia Militar)

- Saneamento básico e infra-estrutura

Está aqui o principal resultado da falta de planejamento urbano em Águas Lindas: a
completa inexistência de saneamento básico e infra-estrutura urbana. Águas Lindas
apresenta a pior infra-estrutura entre os municípios da RIDE, com apenas 1,8 % dos
seus domicílios com abastecimento de água, 0,05% com rede de esgoto e 32,7%
com lixo coletado

No caso específico do abastecimento de água, a grande maioria das residências
(65,8%) é abastecida por cisternas (Figura 4.34), configurando o uso privado da
água, uma vez que os órgãos públicos não controlam e tampouco distribuem o bem.
Contudo, tem se verificado a diminuição progressiva da água de cisternas, em
função dos poços abertos sem qualquer controle.

Informações contidas no Documento de Memória do Plano Diretor de Águas Lindas
dão conta de que "já são observados casos de cisternas que, antes com água
abundante, hoje estão secas. Esse fato é o resultado de um rebaixamento do lençol
freático. A falta de água já é observada nas épocas de seca".
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Figura 4. 34. Gráfico que representa a situação de abastecimento de água

Por meio de um consórcio com a SANEAGO, a CAESB assumiu por 31 anos a
concessão do sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de
Águas Lindas e busca agora o licenciamento ambiental para o inicio da implantação
dos serviços.

Em relação a esgotamento sanitário a praticamente inexistência de rede pública
deixa a cargo da comunidade a disposição final dos resíduos. A fossa rudimentar ou
negra é o destino de 95,2% dos dejetos produzidos no município não sendo raros
também os casos de esgotamento a céu aberto. Em 2000, 1,6% dos domicílios não
tinha banheiro.

A prefeitura não dispõe de sistema adequado de coleta e destinação final do lixo
produzido em Águas Lindas (Figura 4.35). Os destinos são variados e além da
coleta (32,7%), a população enterra (5,6%), queima (33,1%) ou joga em terrenos
baldios e vias públicas (20,1%).
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Figura 4. 35. Gráfico disposição do lixo em Águas Lindas de Goiás.

Em um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos deficitário, a coleta de lixo é
feita por um trator, em carreta aberta, que ocasiona mau cheiro. O lixo é disposto em
um local que teria sido planejado para funcionar o aterro sanitário nunca construído,
mas que vem se transformando num lixão a céu aberto. Esse fato tem provocado um
fluxo de pessoas, inclusive crianças, com o objetivo de catar o lixo para a venda.

A infra-estrutura de águas pluviais também inexiste na cidade. Dados da
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) alertam que a falta de escoamento
das águas pluviais pode acarretar retenção de água e conseqüente proliferação do
mosquito responsável pela disseminação da malária e dengue. Além de inundações
e alagamentos que propiciam o aparecimento de doenças como a leptospirose,
diarréias e febre tifóide13.

4.4.2.4. Níveis de uso do solo e tipologias de urbanização predominantes.

Conforme dados do IBGE e da SEPLAN cerca de 98% da população de Águas
Lindas vive na área urbana.

O núcleo urbano de Águas Lindas compreende uma área entre o rio Descoberto e o
rio Macaco, margeando o traçado da rodovia BR-070 no sentido Leste/Oeste, numa
extensão de 20 km. Atualmente conta com 79 loteamentos14, embora haja dados
não oficiais que contabilizem até 133 loteamentos.

Como já foi citado anteriormente Águas Lindas apresenta um tecido urbano com
ordenação espontânea e seguindo critérios topográficos (chapadas) e infra-
estruturantes (rodovias). Assim, as atividades e equipamentos estão espacializados

13 http://www.opas.org.br/ambiente/temas.cfm?id=31&area=Conceito, acesso em 28/10/2005
14 Dado fornecido por Luciana Santos Silvano, secretária do Grupo de Trabalho Comunitário do Plano Diretor,
a quem agradecemos a entrevista concedida e o fornecimento de informações.
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da seguinte forma: comércio principal (foto 29), indústrias de apoio à construção
civil, principais equipamentos públicos, hotéis, garagens de empresa de ônibus (foto
30), postos de combustíveis e supermercados estão instalados ao longo da BR 070
e suas vias auxiliares.

Na antiga GO 547, hoje a Avenida Rio Grande do Sul, instalaram-se atividades
comerciais de tipologia varejista e serviços para apoio aos loteamentos da região.
Além disso, estão também na GO 547 alguns equipamentos institucionais de
segurança, educação e administração como o Fórum e a Câmara Municipal (foto
31).

Outro setor que já apresenta equipamentos sociais de saúde, segurança, educação;
e abastecimento de comércio e serviços é o Jardim Brasília, na Avenida JK
principalmente. Nos demais loteamentos da cidade há pequenas estruturas de
equipamentos sociais e unidades de comércio e serviços, que se repetem em escala
local.

Basta uma simples visita de observação de campo para perceber que a paisagem
urbana é formada quase que integralmente por edificações inacabadas, ruas sem
pavimentação (foto 32), sem calçadas e meios-fios. Mesmo aqueles espaços que já
se encontram com maior nível de urbanização carecem de itens como passeio
público, sinalização e arborização.

Existem alguns pontos marcantes na identidade na cidade, apesar do seu pouco
tempo de existência: um deles é o Supermercado Tático, principal estabelecimento
comercial local.
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Foto 29- Área comercial nas vias auxiliares da BR 070 (espontaneidade e
desorganização)

Foto 30 - Garagens de ônibus ao longo da BR 070
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Foto 31 - Fórum e Câmara de Vereadores de Águas Lindas

Foto 32 - Ruas sem pavimentação, sem calçada ou meio-fio.
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Em termos de densidade populacional o loteamento que verifica maior densidade é
o Jardim Brasília (41,33 hab/ha), nas proximidades do Centro Urbano (Figura 4.36).
Em seguida vem o Jardim da Barragem com 27,30 hab/ha. Nos setores Morada da
Serra, Águas Bonitas, Jardim América, Parque da Barragem, Pérola da Barragem,
Quedas do Descoberto, Mansões Odisséia, Parque Águas Lindas, Jardim Águas
Lindas e Jardim Santa Lúcia, a densidade varia de 20 a 30 hab/ha. Nos loteamentos
Jardim Guaira, Jardim Vitória e Portal da Barragem a densidade é de 11,56 hab/ha e
os loteamentos Coimbra, Bela Vista e Solar da Barragem têm sua densidade em
10,55 hab/ha. No restante dos bairros a densidade está abaixo de 4 hab/ha.

C«-t-; 'J-mtc

Figura 4. 36- Loteamentos de Águas Lindas com destaque para o Centro Urbano
(Dadosdo documento do Plano Diretor de Águas Lindas de Goiás)

4.4.2.5. Taxas de crescimento ou decréscimo populacional

Dados da historiografia local mostram que em 1991 havia pouco mais de 20 mil
habitantes em Águas Lindas15 (Queiroz, 2001). Em 1998 esse contingente já era de
80 mil pessoas e atualmente, segundo estimativa do IBGE para 2005 , a população

15 QUEIROZ, Raquel Lara. Alternativas para uma agenda ambiental marrom: o caso específico de Águas
Lindas. Revista Múltipla, Brasília, 6(10): 195 - 212, julho - 2001
16 População estimada em 01.07.2005. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php, acesso em
11 nov. 2006.
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se aproxima de 160 mil pessoas (Figura 4.37). Trata-se do mais vertiginoso
crescimento populacional verificado no Entorno do Distrito Federal.

população

Linha de crescimento populacional em
Águas Lindas -1991 a 2005

106.000

80.000

20.000,.

1991 1998 2000

160.000

2005

Figura 4. 37. Gráfico com linha de crescimento populacional de Águas Lindas -1991
a 2005

Além disso, a taxa geométrica de crescimento entre os anos de 2000 a 2006 foi
registrada em 8,12% segundo dados da SEPLAN-GO.

4.4.2.6. Fluxos migratórios

Com relação à origem da população de Águas Lindas é importante ressaltar que a
última procedência dos chefes de família é ainda prioritariamente de Goiás (20,9%)
e do Distrito Federal (20,3%), o que corrobora a tese defendida pela Codeplan
(1997), de que o Distrito Federal foi e continua sendo nas últimas duas décadas,
corredor de passagem para o Entorno.

Na distribuição da origem da população por regiões brasileiras se evidencia que o
nordeste é responsável por 47,8% dos chefes de família (especialmente Piauí,
Maranhão e Bahia), enquanto o Centro-Oeste responde por 41,6% (Figura 4.38).

Com relação ao motivo do deslocamento, o principal está associado ao desejo de
melhorar a vida, especialmente a financeira. Muitas famílias que migraram do Distrito
Federal para Águas Lindas haviam recebido lotes nas cidades satélites e os
comercializaram posteriormente, transformando a transação comercial numa
oportunidade de lucrar em patamares jamais conseguidos. O dinheiro conseguido na
comercialização dos lotes no Distrito Federal viabilizou a aquisição de lotes em
Águas Lindas. Além disso, morar no Entorno do Distrito Federal significa ter acesso
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a uma fatia significativa da oferta de emprego, principalmente em Taguatinga e
Plano Piloto17. "

Distribuição da população de Águas Lindas por
região de origem

2,3

L^

47,8

7,6

41,6

0,7

norte nordeste sudeste centro-oeste sul

Regiões

Figura 4. 38 -Gráfico de distribuição da população de Águas Lindas por região e
origem

Não obstante a ocupação desordenada do espaço urbano, a cidade não cessa seu
crescimento e de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de
Finanças de Águas Lindas, trabalhados no documento de memória do Plano Diretor
do município, a área urbana parcelada na cidade é de 5.784 ha o que corresponde a
55 mil lotes.

4.4.3. Aspectos socioeconômicos

4.4.3.1. Identificação e análise das atividades econômicas preponderantes

Águas Lindas está entre os 50 municípios com maior participação no Produto Interno
Bruto (PIB) do Estado de Goiás. Ocupa a 22a posição embora participe apenas com
0,6% no PIB goiano. Paralelamente, o município tem um dos menores PIB per capita
do Estado18 (Tabela 4.26)

17FERNANDO TEIXEIRA & ASSOCIADOS. Documento de Memória do Plano Diretor de Águas Lindas de
Goiás, 2000. Documento disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Águas Lindas emnovembro de
2006.

18 http://www.seplan.ao.gov.br/Revista2l/cap03.pdf. acesso em23 nov 2006
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Tabela 4. 26 - Participação dos municípios no PIB de Goiás e PIB per capita- 2003
Município Ranking PIB R$ mil % participação

no PIB do

Estado

PIB per capita
R$

Goiânia 1 7.670.594 20 6.600

Anápolis 2 2.143.809 5,8 7.085

Rio Verde 3 1.731.187 4,7 13.609

Catalão 4 1.425.600 3,8 20.857

Águas Lindas 22 245.013 0,6 1.758

Fonte: Secretaria de Planejamento de Goiás - 2003

. <j»»n.*,jAnn;n ,-!,-,

outros centros urbanos, especialmente do Distrito Federal. A cidade possui parco
desenvolvimento econômico, a rede empresarial é formada por pequenas iniciativas
voltadas para comercialização local e o comércio e os serviços, incipientes, sen/em
apenas as necessidades cotidianas dos moradores. Mesmo incipientes o comércio e
os serviços são responsáveis por 70,1% do PIB do município (Figura 4.39)19.

17,3

0,3

agricutura

Distribuição do PIB em Goiás e
Águas Lindas (%) 2000

70,1

50,3

29,6
32,4

indústria comercio e serviços

D Águas Lindas

D Goiás

Figura 4. 39 - Gráfico de distribuição do PIB em Goiás e Águas Lindas (%) 2000

4.4.3.2. Centros polarizadores em nível regional.

As informações coletadas pela SEPLAN e CODEPLAN, relativas à interação dos
municípios do Entorno com o Distrito Federal e a pressão exercida por esta
população, no que se refere ao mercado de trabalho, estudo, equipamentos públicos
e relações comerciais permitiram agregar os 22 municípios da RIDE em três regiões.

O município de Águas Lindas de Goiás foi classificado como Região I, de alta
polarização.

19 Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informação/Seplan/GO, 2000
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A economia de Águas Lindas é muito dependente de outros centros urbanos,
especialmente do Distrito Federal.

Os centros polarizadores associados à fonte de renda e desenvolvimento da
população de Águas Lindas, em se tratando de um município da RIDE, são Brasília,
Taguatinga e Ceilândia.

4.4.3.3. Atividades econômicas urbanas e rurais.

Segundo informações de técnicos da prefeitura de Águas Lindas, a População
Economicamente Ativa (PEA) do município é de 65.038 pessoas, a maioria ocupada
nos setores da construção civil, comércio e nos serviços domésticos (Tabela 4.27). É
importante frisar que este número da PEA, caso corresponda à situação atual,
representa apenas 40% da população total projetada pelo IBGE para o município,
que é de 160 mil pessoas. Outro fator a ser considerado é que 70% da PEA de
Águas Lindas trabalha no Distrito Federal, o que corrobora a situação de
dependência financeira deste município com relação a capital federal.

Tabela 4. 27. Atividades e pessoal ocupado em Águas Lindas de Goiás
Atividade Pessoal Ocupado %

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 1,6

Pesca 0,03

Indústria extrativa 0,2

Indústria de transformação 7,1

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 0,3

Construção 18,4

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos

17,1

Alojamento e alimentação 6,2

Transporte, armazenagem e comunicação 6,3

Intermediação financeira 0,2

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 7,7

Administração pública, defesa e seguridade social 3,6

Educação 4,3

Saúde e serviços sociais 1,7

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 4,5

Serviços domésticos 17,8

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais -

Atividades mal especificadas 2,7

Total 100

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2003

A maior parte das atividades comerciais de Águas Lindas está localizada ao longo
da BR 070, onde os pontos de maior trânsito são: o Supermercado Tático, a
lanchonete/bar do posto de abastecimento no entroncamento da rodovia BR-070
com a Avenida 1, no bairro Bela Vista. Neste local além da reunião constante de
pessoas, estabeleceu-se um verdadeiro comércio informal: os DVD's são vedetes.
(Fotos 33 e 34).

A atividade agropecuária é praticamente inexistente no município. Segundo a
Pesquisa Pecuária Municipal, do IBGE, o rebanho municipal em 2003 se resumia a
1.000 bovinos e 1.300 galinhas e gaios. Já o setor industrial é basicamente de
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"fundo de quintal ...especialmente de produtos de limpeza, vassouras...20", conforme
informações prestadas por um entrevistado.

4.4.3.4. Mercado de trabalho e mercado para escoamento da produção.

Da população ocupada em Águas Lindas 44,1% estava empregada com carteira de
trabalho assinada e 31,8% sem carteira assinada, portanto, informalmente.

20 Informações prestadas pelo técnico da Secretaria de Agricultura, sr. Paulo Corrêa, a quem agradecemos a
disponibilidade de tempo e a presteza nas informações.
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Como antes mencionado, segundo informações de técnicos da prefeitura de Águas
Lindas, a População Economicamente Ativa (PEA) do município é de 65.038
pessoas, a maioria ocupada nos setores da construção civil, comércio e nos serviços
domésticos, relacionados aos centros polarizadores Brasília, Taguatinga e Ceilândia,
onde encontram mercado de trabalho.

Chama atenção o percentual de pessoas autônomas, trabalhando por conta própria,
que chega a 17,4%.

4.4.3.5. Estrutura ocupacional por setor econômico.

De acordo com os dados levantados, sendo a 98% da população de Águas Lindas
urbana, não há praticamente ocupação com o setor primário, que se refere a
agricultura, pecuária, mineração etc. Grande parte da população, conforme citado no
item anterior, ocupa-se da construção civil, portanto inserida no setor secundário, e
do comércio e serviços domésticos - setor terciário.

4.4.3.6. Distribuição da renda e sua evolução histórica

Dada à dependência econômica de Águas Lindas e de parte significativa da RIDE
em relação ao Distrito Federal, é interessante uma comparação dos indicadores de
renda da população da RIDE e a população do Distrito Federal (Tabela 4.28), para
entender com mais clareza a situação. O desemprego estruturante da população da
RIDE (35%) pode ser explicado pela baixa escolaridade e pela renda da população.
De acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Distrito Federal,
quanto maior a renda de uma população menor a taxa de desemprego verificada.
Há uma relação direta também com escolaridade. De acordo com a PED as maiores
taxas de desemprego no Distrito Federal e Entorno estão entre as pessoas com
ensino médio (23,9%) e fundamental (24%). Por outro lado, a menor taxa fica com
aquelas pessoas que possuem curso superior (9,5%).

Tabela 4. 28. Atividades e pessoal ocupado no DF e nos municípios da RIDE
Indicadores

Renda domiciliar média mensal bruta (em salários mínimos)
Renda per capita (em salários mínimos)
Número de pessoas por domicílio
Percentual de analfabetos

Taxa de desemprego total (%)
Domicílios com computador (%)
Fonte: Síntese Socioeconômica do Distrito Federal, 2006

DF RIDE

9,0 3,3

2,4 0,9

3,7 3,9

3,3 6,0

18,2 35,0

31,6 7,9

Se comparada com regiões pobres do Brasil e apesar de ter um dos menores PIB
per capita de Goiás, a renda da população de Águas Lindas pode ser considerada
razoável. Tem maior concentração na faixa de 3 a 5 salários mínimos (25,6%) e um
total de 6,2% da população declararam não ter rendimento, o que representa
aquelas pessoas cuja renda é oriunda de benefícios governamentais
(aposentadorias, pensões e programas oficiais de auxílio, como renda mínima,
bolsa-escola e seguro-desemprego etc). É provável que com o aumento do alcance
dos programas assistenciais do Governo Federal este percentual de pessoas sem
rendimento tenha se aumentado.
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De acordo com um dos entrevistados, a renda média da população varia bastante de
loteamento para loteamento, mas "em alguns trechos a renda é até boa em
outros a renda é baixa ... mas eu lhe falo que a renda aqui é bem abaixo, uns 60% é
baixa..."

Tabela 4. 29. Rendimento nominal médio mensal domiciliar do município de Águas
Lindas de Goiás - 2000

Intervalo de renda (R$) Renda média mensal domiciliar (%)

Até 1 sm 6,9

De 1 a 2 sm 20,6

De 2 a 3 sm 15,8

De 3 a 5 sm 25,6

De 5 a 10 sm 18,3

De 10 a20sm 1,1

Mais de 20 sm 1,1

Sem rendimento 6,2

F onte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

No que diz respeito ao índice de Gini, que mede o grau de desigualdade existente
na distribuição de renda de uma sociedade, Águas Lindas melhorou nos últimos
anos. O valor do índice de Gini varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de
todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima
(apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros
indivíduos é nuia). Em 1991 o índice de Gini em Águas Lindas foi de 0,5; em 2000
caiu para 0,4.

Outro dado importante do ponto de vista da renda da população diz respeito aos
percentuais de pobres e indigentes. Entende-se por pobres aqueles indivíduos com
renda domiciliar per capita inferior a 1/2 do salário mínimo. Entende-se por
indigentes os indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a 1/4 do salário
mínimo. Os dois percentuais caíram entre 1991 e 2000, o que significa,
teoricamente, que parte desta população migrou para uma faixa de renda superior
(Tabela 4.30).

De um modo geral, considerando-se as variáveis relativas a renda da população de
Águas Lindas, cabe ao formulador de política pública de saneamento ambiental,
considerar que terá restrições de escolha de instrumentos de gestão, pois a
população local apresenta claras limitações em termos de capacidade pagamento
de tarifas de água e de esgoto.

Tabela 4. 30. Indicadores de desenvolvimento de Águas Lindas de Goiás

Indicadores 1991 2000

% indigentes 15,15 13,25

% de pobres 43,62 32,97

% renda proveniente de transferência
qovernamentais

2,99 6,69

índice de Gini 0,5 0,4

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humane)/PNUD
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4.4.3.7. Contextualização do empreendimento perante a rede urbana regional

O município de Águas Lindas de Goiás está localizado na porção oeste do Distrito
Federal compondo os municípios da RIDE. A situação observada no município é de
completo descaso em termos de saneamento básico e saúde, conforme
demonstrado no item que se refere às condições de infra-estrutura e saneamento.

Águas Lindas mesmo sendo um dos municípios mais próximos do Distrito Federal,
ainda está em fase de desenvolvimento. Como antes mencionado apresenta a pior
infra-estrutura dentre os municípios da RIDE, com apenas 1,8 % dos seus domicílios
com abastecimento de água, 0,05% com rede de esgoto e 32,7% com lixo coletado.

Por essa razão, o empreendimento objeto desse estudo (Sistema de Abastecimento
de Água) para o município de Águas Lindas trará sensível melhora em termos de
saúde e saneamento básico, sendo importante salientar que a CAESB promove
paralelamente, o licenciamento ambiental para implantação de esgotamento
sanitário que também mostra um quadro deficitário no município.

O empreendimento perante a rede urbana regional (DF, RIDE e Águas Lindas)
representa um avanço nas condições de saúde e saneamento para o município de
Águas Lindas. Contudo, é importante destacar que para que essas condições se
assemelhem as do DF é necessário ainda um esforço conjunto de diversos órgãos,
sendo que a implantação do empreendimento representa apenas o primeiro passo.

4.4.3.8. Descrição da infra-estrutura regional e urbana existente na área de
influência direta.

Adescrição da infra-estrutura regional e urbana do município de Águas Lindas foi
apresentada no item 4.4.2.3. Além disso haverá referência também da infra-estrutura
de Águas Lindas no item 4.4.3.12 no que se refere às condições de vida da
população.

4.4.3.9. Descrição da gerência e capacidade assimiladora das finanças
públicas do município de Águas Lindas

O Governo Municipal de Águas Lindas é composto pelo Gabinete do Prefeito e pelas
Secretarias de Viação e Obras; Educação Desporto e Lazer; Saúde e Meio
Ambiente; Administração, Finanças e Planejamento; Ação Social e Trabalho; e
Desenvolvimento Econômico.

Acomposição do quadro de pessoal da administração direta aponta a existência de
1.729 pessoas, entre estatutários, comissionados e outros. A maioria dos
funcionários possui nível médio (637).
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Tabela 4. 31. Quadro de pessoal da Administração Direta em Águas Lindas - 2004

Total de funcionários ativos da administração direta
Totalde funcionários ativos da administração direta - Estatutários

• Total de funcionários ativos da administração direta - Somente comissionados
• Total de funcionários ativos da administração direta - Outros

Total de funcionários ativos da administração direta - Nível auxiliar
Total de funcionários ativos da administração direta - Nível médio
Total de funcionários ativos da administração direta - Nível superior
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros- Gestão Pública 2004

De um modo geral a Gestão Municipal do município apresenta certa precariedade
em função de vários fatores, entre os quais podemos elencar: pouco tempo de
autonomia política; falta de critérios de eficiência (como a aplicação racional dos
recursos) e eficácia (resultados planejados versus conseguidos); e insuficiência de
recursos humanos e financeiros.

Estudos realizados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República (SEDU), para o Programa Habitar Brasil do BID,
demonstraram que há um forte " grau de dependência do Município em relação às
transferências constitucionais, principalmente em relação à participação na
arrecadação do Fundo de Participação do Município. Essa situação é reforçada pelo
fato de que a arrecadação própria como do ISS, IPTU, ITBI e outros não terem uma
participação muito significativa, relativamente ao total das receitas municipais. Em
outras palavras, parece que os tributos próprios não são explorados em suas reais
possibilidades. Deve haver maneiras de incrementar as receitas próprias,
principalmente do IPTU e do ISS, no município de Águas Lindas de Goiás.", afirma o
documento.

Vale salientar que a população de Águas Lindas (e da RIDE), tão logo recebe seus
proventos, a maioria da população se dirige a Brasília ou cidades como Taguatinga
e Ceilândia para suprir suas necessidades básicas. Dados da Codeplan mostram
que pelo menos 32% da população de Águas Lindas fazem compras de roupas e
calçados no Distrito Federal (Tabela 4.32).

1729

1242

100

387

408

637

197

Tabela 4. 32. Utilização dos serviços do Distrito Federal pela RIDE - 2003
Itens % de realização no Distrito Federal
Hospitais públicos 51

Postos de saúde 20

Estudo 7

Alimentação 9

Eletrodomésticos 33

Roupas e calçados 32

Fonte: SEPLAN/CODEPLAN. Perfil Socioeconômico e Demográfico dos Moradores da RIDE, 2003

A análise das informações sobre o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pode
ser indicador também da mudança na capacidade administrativa do município.
Lembrando que o IDH é obtido pela média aritmética simples de três sub-índices,
referentes às dimensões Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDHM-
Educação) e Renda (IDHM-Renda).
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Entre 1991 e 2000 o município melhorou todos os seus índices de IDH (Figura 4.40),
especialmente o IDHM-Educação que leva em consideração taxa bruta de
freqüência escolar. Esta taxa tem sido garantida pelo Governo Federal na medida
em que condiciona os benefícios governamentais (Bolsa Escola em especial), a
freqüência obrigatória dos alunos em sala de aula.

IDH em Águas Lindas 1991 e 2000

0,815

0,726
0,691

0,717

0,612 0,599 °-611
0,634

IDH - Educação IDH - Longevidade IDH - Renda IDH -Municipal

D 7,4 1991

D 7,4 2000

Figura 4. 40 - Gráfico do IDH em Águas Lindas em 1991 e 2000.
Fonte: PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano (http://www.pnud.org.br/)

Assim, Águas Lindas ocupa o 3.147° lugar no ranking de IDH-M entre municípios
brasileiros e o 16° lugar em Goiás. No índice de IRFGS é o de número 4.287, tendo
alcançado baixíssimos índices de responsabilidade social e na gestão
administrativa.

Tabela 4. 33 - Águas Lindas no ranking do IDH-M e IRFGS
IDH-M

Ranking UF
IDH-M Ranking

Brasil
IRFGS Fiscal Gestão Social

0,294 4.285 1.582 1.247

IRFGS ranking
Brasil

4.287

IDH-M

(2000)

0,717 16° 3.147°

4.4.3.10 - Patrimônio Arqueológico

O levantamento do patrimônio histórico, cultural e arqueológico da região em estudo,
em especial o município de Águas Lindas de Goiás-GO, foi baseado nos estudos
realizados para a duplicação da BR-070 (DNIT, 2006).

Como não há pesquisas arqueológicas específicas nesta área do empreendimento,
os trabalhos desenvolveram-se a partir de dois eixos básicos de investigação:

a. Levantamentos de campo, com o objetivo de obter um reconhecimento do
ambiente físico e dos vestígios arqueológicos ali presentes;
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b. Levantamento sistemático da bibliografia e estudos arqueológicos na região
de entorno de Brasília DF, com o objetivo de obter uma contextualização
arqueológica macro e micro regional.

De acordo com o Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico do IPHAN,
no entorno de Brasília são registrados 22 sítios arqueológicos, 6 sítios históricos e
14 pré-históricos, com uma ocorrência arqueológica erroneamente cadastrada como
um Sambaqui e outra sem os dados referentes ao sítio.

A região de Proteção ambiental da Bacia do Rio Descoberto fica próxima ao
Município de Águas Lindas de Goiás e caracteriza o contexto arqueológico da
região.

Após o levantamento de dados secundários e realização de campanha de campo, os
estudos ambientais referentes à duplicação da BR-070 (DNIT, 2006) apresentam
sinteticamente os resultados obtidos no sentido de apresentar o potencial
arqueológico de Águas Lindas de Goiás, conforme reproduzido nostópicos a seguir:

• Durante o percorrimento de campo não foram identificadas evidências
arqueológicas e ou sítios arqueológicos na AID, qual seja, a faixa de domínio
da rodovia onde ocorrerão as obras de duplicação. A maior parte da faixa de
domínio da rodovia encontra-se bastante alterada por ocupação antrópica.
Em pequenas áreas com vegetação, não foram observadas evidências
arqueológicas.

• De acordo com informações de moradores locais, a região de Águas Lindas
era formada por fazendas e começou a ser ocupada por volta do ano de
1990, como uma extensão do entorno de Brasília. Na região onde hoje é o
Bairro Jardim América, encontrava-se a sede da Fazenda do Ex-Presidente
Figueiredo. No local ainda são evidentes os remanescentes da sede da
fazenda. Uma das casas da sede da Fazenda foi mantida e reformada sendo
hoje ocupada pela Escola Municipal Ayrton Senna. A fazenda foi desativada
por volta do ano de 1992 e a população vem destruindo suas estruturas;

• O levantamento no Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico
do IPHAN, e dados de pesquisas no entorno de Brasília, mostra o potencial
arqueológico da região, com grande quantidade de sítios arqueológicos pré-
históricos e quantidade significativa de sítios históricos, tendo como referência
o material cerâmico para sítios pré-históricos.

Conclui-se, previamente, que a região do empreendimento foi amplamente utilizada
e ocupada por grupos humanos, com sítios arqueológicos pré-históricos e históricos
cadastrados no IPHAN, e registrados por pesquisas realizadas no entorno de
Brasília.

No entanto, o referido estudo para a duplicação da BR-070 não observou qualquer
evidência arqueológica na área percorrida, salientando mais uma vez que se trata de
região bastante antropizada, alterada por processo de ocupação recente.
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4.4.3.11 - Patrimônio Histórico e Cultural

Com relação ao patrimônio histórico e cultural, apesar de ser uma cidade recente e
"dormitório", Águas Lindas apresenta uma riqueza cultural resultado da formação da
sua população diversificada. Resultado disto são as festas populares, as feiras de
artesanato e exposições, sempre realizadas em torno da BR 070.

Segundo informações do Secretário de Meio Ambiente do município21, Águas Lindas
já possui festas marcantes no seu calendário a exemplo da Festa Brincante que
acontece sempre no dia 7 de setembro e apresenta além do desfile cívico,
apresentações de maracatu, cavalhada, escola de samba (ARUC) e bonequeiros
"dançantes, pensantes e brincantes". Em 2006 a festa reuniu mais de 40 mil
pessoas.

4.4.3.12. Aspectos sócio-culturais e qualidade de vida das populações

- Condições de Educação

Ataxa de analfabetismo de pessoas maiores de 15 anos de idade em Águas Lindas
era de 12,8% em 2000. Este percentual aumenta entre a parcela da população com
mais de 25 anos de idade (16%), embora se verifiquem melhorias nas taxas de
alfabetização de adolescentes e adultos do município nos períodos entre 1991 e
2000 (Tabela 4.34).

Tabela 4. 34. Taxa de analfabetismo de adolescen es e adultos em 1991 e 2000

Município
Pessoas maiores de 25 anos

analfabetas (%)
Pessoas maiores de 15 anos

analfabetas (%)
1991 2000 1991 2000

Águas Lindas de Goiás 33,1 16,0 29,0 12,8

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1991 e 2000

As pessoas alfabetizadas em Águas Lindas, mas que possuem apenas até 3 anos
de estudo (22,3%) são consideradas analfabetas funcionais, ou seja aquelas que
mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não possuem habilidades
necessárias para satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e/ou se desenvolver
profissionalmente.

Se considerarmos que há uma parcela grande da população brasileira alfabetizada,
mas com grande dificuldade de leitura e expressão escrita, é plausível deduzir que
muitas pessoas, mesmo consideradas alfabetizadas pelo órgão oficial (IBGE),
dificilmente se encontram preparadas para um mercado de trabalho exigente e
seletivo ou para a realização plena das suas condições de cidadãos consumidores,
produtores e participantes da vida do país.22 Em Águas Lindas essa situação é
presente.

A População Economicamente Ativa (PEA) tem crescido, no Brasil, acima da
capacidade de absorção do mercado. Este mesmo mercado retém mais, em termos

21 Agradecemos ao senhor Francisco de Lima, Secretário de Meio Ambiente de Águas Lindas, pela entrevista
concedida

22 Cf. SOUZA, Paulo Renato. Globalização e Educação: Rumos e Perspectivas. In: Humanidades. Brasília:Ed.
UnB. 1997. p. 10
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proporcionais, aqueles que possuem maiores níveis de escolaridade. Assim, é
possível afirmar que os analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem
concluir o ciclo básico de 3 anos de estudo, estão fadados ao desemprego ou,
quando muito, ao subemprego. Este é o caso de considerável parte da população de
Águas Lindas de Goiás (22,3%).

Tabela 4. 35. População residente com 10 anos ou mais de idade, por nível de
instrução em Águas Lindas de Goiás.

Nível de Instrução População % em relação à população
total acima de 10 anos de

idade

Sem instrução e menos de 1
ano de estudo

1.900 10,2

1 a 3 anos de estudo 2.958 22,3

4 a 7 anos de estudo 2.688 45,1

8 a 10 anos de estudo 651 14,5

11 a 14 anos 316 6,7

15 anos ou mais de estudo 14 0,3

Não determinado 133 0,9
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000 - Malha municipal digital do Brasil:
situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

IDH na Educação

Considerando que a educação é fator primordial do desenvolvimento sustentável, na
medida em que possibilita acesso ao conhecimento, ajuda reduzir taxas de
fecundidade, morbidade e mortalidade, melhora a qualidade de vida da população
trabalhadora, promove o reconhecimento de direitos políticos e civis e permite que
as populações, atuais e futuras, conheçam e assumam a responsabilidade sobre o
ecossistema onde vivem, acredita-se ser esta, a educação o ponto alto da melhoria
da vida das pessoas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) considera que uma população acima de 25 anos cuja média de anos
estudados é de 7, pode ser enquadrada como tendo um Alto Desenvolvimento
Humano (ADH). Ao contrário, uma população nas mesmas condições, cuja média de
anos estudados seja de 1,6 é considerada como tendo um Baixo Desenvolvimento
Humano (BDH), conforme se verifica na tabela 4.36. A população acima de 25 anos
de idade do município de Águas Lindas tem em média de 4 anos de estudo, portanto
apresenta BDH neste item.

Tabela 4. 36. Aplicação do índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na Média de
Anos de Estudo da População Acima de 25 Anos

IDH ADH MDH IBDH
7,0 4,6 1,6

Fonte: Relatório sobre Desenvo vimento Humano no Brasil, 1996

Ainda no item educação, o relatório PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 1994
aponta que a média aceitável na relação professor/aluno é de 22 alunos para cada
professor no ensino fundamental e 17 alunos por professor no ensino médio. Em
Águas Lindas essa relação é de 1/41 no ensino fundamental e 1/24 no ensino
médio.
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- Condições de vida e saúde

Conforme descrito no item 4.4.2.3 o município de Águas Lindas possui 10 unidades
de saúde da família; 4 centros de saúde localizados no Jardim Brasília, Morada da
Serra, Recreio Águas Lindas II e Parque da Barragem; 1 hospital municipal e 1
hospital particular.

A população conta com 68 leitos hospitalares, o que corresponde a 1 leito hospitalar
para cada 2.352 habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)
seriam recomendados pelo menos 1 leito por cada 200 habitantes, o que daria um
déficit de 732 leitos hospitalares em Águas Lindas. Evidente que a maior parte desta
população usa os serviços de saúde do Distrito Federal, haja vista que segundo
dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 2003, 51% dos moradores do
Entorno utilizaram os hospitais do DF e 20% os postos de saúde

23

Para o atendimento da população o município conta com uma vasta lista de
profissionais de saúde, totalizando 359. Entre estes estão 81 médicos, 12
odontólogos, 23 enfermeiros, 81 auxiliares de enfermagens e 103 Agentes
Comunitários de Saúde (Tabela 4.37).

23 http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod =116254, acesso em 23 de nov 2006
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Tabela 4. 37. Profissionais de saúde em Águas Lindas
Profissional Total

Agente Comunitário de Saúde 103

Atendente de Enfermagem 1

Auxiliar Administrativo 1

Auxiliar de Análises Clínicas 2

Auxiliar de Enfermagem 81

Auxiliar de Gabinete Dentário 8

Biomédico 3

Bioquímico 2

Cirurgião Dentista 12

Enfermeiro 23

Farmacêutico 1

Fiscal Sanitário 3

Fisioterapeuta 1

Médico Anatomopatologista 1

Médico Anestesista 1

Médico Angiologista 1

Médico Cadiologista 3

Médico Cirurgião Em Geral 7

Médico Citopatologista 1

Médico de Saúde da Família 10

Médico Endocrinologista 1

Médico Ginecologista 5

Médico Ginecologista/Obstetra 10

Médico Oftalmologista 7

Médico Oncologista Cirúrgico 1

Médico Oncologista Clinico 1

Médico Ortopedista 4

Médico Patologista Clínico 1

Médico Pediatra 6

Médico Plantonista 1

Médico Psiquiatra 1

Médico Radiologista 1

Médico Urologista 1

Clínico Geral 17

Nutricionista 1 1

Psicólogo 3

Técnico de Enfermagem 8

Técnico de Ortopedia 1

Técnico de Radiologia 2

Técnico em Laboratório 3

Outros 19

Total 359

Fonte: MS/DATASUS/ Indicadores e Dados Básicos, 2005

De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS24, em 2003
o segundo grupo de doenças com maior incidência em Águas Lindas estava
relacionado à falta de saneamento básico: doenças pulmonares ou do aparelho
respiratório foram responsáveis por 29,7% das internações de crianças com menos
de 1 ano de idade (Tabela 4.38). As doenças relacionadas ao aparelho respiratório
são atribuídas diretamente ao número de partículas suspensas no ar decorrentes
das ruas não asfaltadas, especialmente nos períodos de estiagem.

24 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe7idb2004/dl3.def, acesso em 23 nov 2006
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Tabela 4. 38. Internações por tipo de doença em Águas Lindas - 2003
Capítulo CID Menores de 1 Total

1. Alqumas doenças infecciosas e parasitárias 15,1 12,5

II. Neoplasias (tumores) 0,5 1,8

III. Doenças sanaue óraâos hemat e transt imunitár 0.5 0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1,6 2,3
V. Transtornos mentais e comportamentais - 0,8

VI. Doenças do sistema nervoso 1.1 0.9

VII. Doenças do olho e anexos - 0,1

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide -
0.1

IX. Doenças do aparelho circulatório 0,4 7,8

X. Doenças do aparelho respiratório 29,7 17,5

XI. Doenças do aparelho diqestivo 1,5 8,6

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1,1 3,2

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec coniuntivo 0,1 2,3
XIV. Doenças do aparelho qeniturinário 27 7,4

XV. Gravidez parto e puerpério - 25.3

XVI. Alaumas afec oriqinadas no período perinatal 42,7 3.1

XVII.Malf conq deformid e anomalias cromossômicas 2,2 0,4

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -
0,4

XIX. Lesões enven e alq out conseq causas externas 0.5 4,6

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - -

XXI. Contatos com serviços de saúde 0,5 0,3

CID 10a Revisão não disponível ou não preenchido - -

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS, 2003

No que diz respeito aos óbitos de residentes ou ocorridos em Águas Lindas no ano
de 2004, percebe-se o predomínio daqueles relacionados a causas externas, que
envolveram acidente de carro e agressões (38,5%). As mortes por causas externas
(homicídios, acidentes de trânsito, suicídios, quedas acidentais, afogamentos etc),
demonstram o grau de violência de uma cidade: em Águas Lindas, do total de óbitos
por causas externas quase metade foi de homicídio e o segmento populacional mais
vulnerável à incidência de tais mortes é constituído por homens jovens e adultos,
entre 18 e 39 anos de idade.

Tabela 4. 39. Causas de óbito em Águas Lindas - 1998e2004

Causa do Óbito 1998 2004

Aids 2,5 1,4

Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) 2,5 4,3

Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) - 4,3

Infarto agudo do miocardio 3,7 2,1
Doenças cerebrovasculares 11,2 13,5

Diabetes mellitus 3,7 5,0

Acidentes de trânsito 27,4 20,7

Agressões 26,1 17,8
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS, 2003

Em relação ao coeficiente de mortalidade infantil25 verificado em Águas Lindas se
percebe que houve uma queda acentuada de 1998, que era de 24, para 2004 que
registrou taxa de 13 por 1.000 crianças nascidas vivas. É importante considerar.

25 Este coeficiente é obtido pelo número de óbitos de menores de um ano de idade, em determinado período e
local, divididos pelo número de nascidos vivos desta mesma localidade e ano, expresso por mil nascidos vivos.
Teoricamente, altas taxas de mortalidade infantil refletem baixos níveis de saúde, de desenvolvimento
socioeconômico e de condições de vida.
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contudo, que essa queda na taxa de mortalidade infantil, pode representar
simplesmente problemas de sub-registro do dado, algo que ocorre freqüentemente
nas regiões mais pobres do Brasil. Ou ainda, numa segunda hipótese, pode
significar também a eficiência do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) e seus agentes de saúde. O PACS, um dos mais bem sucedidos programas
de saúde do Governo brasileiro, atua em Águas Lindas com 103 Agentes
Comunitários de Saúde (ACS).

IDH na Saúde

Como antes mencionado, o município de Águas Lindas possui média de 1 leito
hospitalar para cada 2.352 habitantes, comparando-se com o padrão básico
recomendado pela OMS que é de, pelo menos, 1 leito por cada 200 habitantes,
verifica-se que o município está muito aquém do recomendado.

Com respeito ao número de médicos, o PNUD afirma que para uma comunidade
obter um Alto Desenvolvimento Humano é necessário 01 médico para cada 1.385
habitantes. Em Águas Lindas essa proporção é de 1 médico para cada 1.975, o que
lhe confere um patamar de Médio Desenvolvimento Humano neste aspecto
específico.

- Saneamento básico e infra-estrutura

A infra-estrutura de Águas Lindas apresenta situação bem inferior a todos os
municípios da RIDE. Apenas 1,8 % dos seus domicílios tem abastecimento de água,
0,05% com rede de esgoto e 32,7% com lixo coletado

O abastecimento de água é feito por meio de cisternas na maioria das residências
(65,8%). Verifica-se ainda a diminuição progressiva da água de cisternas, em função
dos poços abertos sem qualquer controle.

É importante salientar que a solução do problema de abastecimento de água em
Águas Lindas parece sui generis no contexto da RIDE. Uma parceria ainda não
concretizada entre a Companhia de Saneamento de Goiás (SANEAGO) e a
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), resultou na
criação de uma nova empresa de saneamento ambiental para atuar em toda a RIDE:
a Companhia Ambiental Águas Brasileiras (CAAB), criada oficialmente em julho de
2005 por meio da Lei n° 15.249.

Não obstante sua criação, a CAAB que tem "por objetivo a implantação e ampliação
de sistemas e exploração dos serviços de abastecimento de água potável, de coleta
e tratamento de esgotos sanitários, de resíduos sólidos e atuação em outras
atividades afins, nos Municípios goianos situados na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE", ainda não está em
funcionamento em razão de manifestação contrária a sua criação interpelada pelo
sindicato dos funcionários da SANEAGO26.

'" VIANA, Jairo. Obras Ameaçadas. Jornal de Brasília. Caderno Cidades. Brasília, 12 nov 2006

Estudo Ambiental para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 178

42





•ICil

Este fato obstaculizou a implantação de saneamento básico na RIDE e forçou a
busca de solução paralela para o caso de Águas Lindas, cidade com alto potencial
poluidor sobre o Lago Descoberto.

Atualmente o município de Águas Lindas encontra-se nas condições de infra-
estrutura descritas a seguir:

Não existe sistema de esgotamento sanitário em Águas Lindas, o que obriga a
população à utilização de fossa rudimentar ou negra.

A prefeitura não dispõe de sistema adequado de coleta e destinação final do lixo
produzido em Águas Lindas. Os destinos são variados e além da coleta, a
população enterra, queima ou joga em terrenos baldios e vias públicas. Há também
carroceiros que recolhem o lixo de algumas residências e dispõem em locais sequer
conhecidos pelo poder público local.

A infra-estrutura de áquas pluviais também inexiste na cidade. Dados da
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) alertam que a falta de escoamento
das águas pluviais pode acarretar retenção de água e conseqüente proliferação do
mosquito responsável pela disseminação da malária e dengue.

A OPAS, na condição de referência internacional de saúde pública, meio ambiente e
desenvolvimento humano sustentável, ainda orienta o aproveitamento da água de
chuva para uso doméstico, industrial e agrícola, dentre outros. O armazenamento
mediante sistema de captação que, por exemplo, utilize calhas nos telhados e filtro
para retirada de impurezas maiores como galhos e folhas, pode ser estratégia
simples e eficaz para áreas do Distrito Federal que já padecem com a falta de água
na seca ou mesmo com a dificuldade de recarga dos aqüíferos. Em alguns países,
como é o caso da Alemanha, há residências e empresas que promovem
regularmente a utilização ou o reuso das águas pluviais, chegando a 10% delas.

A distribuição de energia elétrica é feita pela Companhia Energética de Goiás
(CELG) e atende cerca de 90% da população, embora se verifique várias ligações
clandestinas. A iluminação pública é precária e continuamente prejudicada por atos
de vandalismo e roubo.

Em termos de telefonia a operação é feita pela Telebrasilia, com um número limitado
de linhas instaladas. A população conta com apenas 100 telefones públicos do tipo
"orelhão" e 6 postos telefônicos. Não existe acesso à internet, nem mesmo nos
órgãos públicos da cidade.

O transporte público em Águas Lindas possui algumas variações. Primeiro o
transporte interurbano com as linhas que ligam Águas Lindas ao Distrito Federal,
principalmente Brasília e Taguatinga. Estas linhas são operadas por 6 empresas
(Viação Águas Lindas, Viação Santo Antônio, Viação Taguatur, Viação Vastur,
Viação São Vicente, Viação Rodoil).

Em função da característica interurbana os ônibus dessas linhas circulam
prioritariamente na BR 070, e secundariamente nas vias principais que ligam a
rodovia aos bairros de Morada da Serra, Jardim da Barragem I, II, III, IV, Jardim
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Santa Lúcia e Jardim Águas Lindas, Mansões Olinda, Jardim Alteroza, Jardim
Brasília.

O transporte interno é operado principalmente por vans que circulam pelos bairros
da cidade, mas também entre Águas Lindas e o Distrito Federal.

A precariedade do sistema esbarra na violência da cidade: a maioria das linhas
interrompe o funcionamento a partir das 20:00 horas, mantendo-se basicamente no
trecho da rodovia BR-070, obrigando as pessoas a circular a pé para chegarem até
suas residências.

Há estimativas de que 10.000 passageiros/dia circulam com destino a Taguatinga e
15.000 passageiros/dia com destino a Brasília, diariamente.

IDH na infra-estrutura

Tabela 4. 40. Aplicação do índice de Desenvolvimento Humano na Infra-Estrutura
Município

Águas Lindas

domicílios com

acesso água
tratada

1,8% (BDH)

esgotamento
sanitário

população urbana com
coleta de lixo

0,05% (BDH) 32,7% (BDH)
Legenda: ADH: Alto Desenvolvimento Humano

MDH: Médio Desenvolvimento Humano

BDH: Baixo Desenvolvimento Humano

domicílios

com fossa

séptica
2,5% (BDH)

4.4.3.13. Eventuais conflitos de posse da terra.

Esta não é uma região com conflitos de terra declarados, contudo há problemas
relacionados à forma de ocupação do espaço que foi desordenada, pelas mãos do
mercado privado e ocupando áreas com dominialidade contestada judicialmente.

Além disso, há o forte e determinante componente ambiental: Águas Lindas está
localizada, em parte, na bacia hidrográfica do rio Descoberto e, portanto na sua área
de drenagem, o que legitima a preocupação da Secretaria de Meio Ambiente do
Distrito Federal com essa ocupação humana crescente nas proximidades da
barragem do Descoberto. Não obstante a localização de Águas Lindas, afirma um
dos entrevistados: "ao contrário do que dizem, o que polui o Descoberto não é
Águas Lindas ... o que polui são as plantações na beira da barragem, plantações de
Brazlândia".

Por fim, a cidade parece estar avançando em direção ao Parque Ecológico e
Vivencial do Descoberto. Trata-se de um parque situado no vale do rio Descoberto,
com algumas cachoeiras e poços para banho. Possui dois pequenos restaurantes,
algumas barracas de lanche rápido e um destacamento do Corpo de Bombeiro
Militar. Ainda não se verifica conflito claro, mas a falta de contenção da ocupação
pode gerar este tipo de resultado.
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4.4.3.14. Estruturas de apoio às atividades produtivas relacionadas à
agricultura.

Considerando que: (i) somente 2% da população de Águas Lindas é de
característica rural; (ii) a área de influência direta do empreendimento se localiza na
faixa de domínio da BR 070 e na área urbana da cidade de Águas Lindas, e que o
empreendimento não provoca impactos sobre as áreas rurais do município
especialmente as localizadas na APA do Descoberto; e (iii) o IBAMA/DF com
participação da CAESB, está elaborando o Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e
Plano de Manejo da APA do Descoberto; acordou-se que o item 6.3.2.14 (que se
refere a esse item no presente estudo) do termo de referência emitido pelo IBAMA
para o presente estudo estaria sendo atendido no Zoneamento e Plano de Manejo
da APA do Descoberto com maior detalhamento.

4.4.3.15. Organização social, relações sociais e associações em torno de
objetivos de trabalho, de objetivos políticos, de conservação do meio
ambiente, de diversão e outros.

- Organização social, expressões culturais, potencial turístico e associações

Apesar de ser uma cidade recente Águas Lindas apresenta uma diversificada
riqueza cultural, o que abrange festas populares (Festa Brincante - 07 de setembro),
as feiras de artesanato e exposições, sempre realizadas em torno da BR 070.

Segundo informações do Proder residem em Águas Lindas mais de 200 pessoas
que produzem artesanatos variados e obras de arte como pinturas e esculturas, que
são comercializadas principalmente na Feira da Torre, em Brasília. Há um desejo do
poder municipal de construir um centro de arte e artesanato. Fala uma entrevistada:
"aqui a gente tem artista que tem uma participação muito grande na cultura do
município, o senhor Edinaldo tem uma associação de artesões, a Associação
Cultural Ninho dos Artistas. Já dona Eva que é uma artesã conhecida aqui, ela faz
porta bíblia, carrinho com flores feito de jornal".

- Potencial turístico

Com relação ao potencial turístico as informações são de que Águas Lindas possui
cavernas na divisa com Cocalzinho e cachoeiras no rio dos Macacos, embora não
se tenha verificado as informações in loco.

- Associativismo

A população de Águas Lindas tem desenvolvido a prática de trabalhar
participativamente, haja vista o Grupo de Trabalho Comunitário do Plano Diretor.
Alias os técnicos envolvidos na elaboração do Plano Diretor afirmam que embora
ainda não se tenha concluído o planejamento municipal por uma série de questões
afirmam que "nosso Plano Diretor é um dos melhores do Brasil.... é participativo". Foi
realizado o 1a Seminário da Leitura Comunitária para a Leitura Técnica do Plano
Diretor Democrático.

Estudo Ambiental para Implantação doSistema deAbastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás 181





•ICil

Como diz a secretária do Grupo "... pra você definir o espaço de Águas Lindas é um
tanto confuso, a gente está penando mesmo, porque primeiro a gente tá seguindo
regras da secretaria das cidades, segundo a gente não quer fazer de qualquer jeito,
terceiro o Plano Diretor é para 10 anos para nortear o desenvolvimento do
município, como é que a gente vai fazer se não se tem uma base correta"

Uma característica cultural marcante em Águas Lindas é a presença de inúmeras
igrejas. Existe uma centena delas (Foto 35).

Foto 35 - Igreja em Águas Lindas

Para dimensionar participação e organização social é importante listar os meios
formais existentes. A cidade possui vários 23 conselhos municipais:

a) Conselho
b) Conselho
c) Conselho
d) Conselho
e) Conselho
f) Conselho
g) Conselho
h) Conselho
i) Conselho
j) Conselho
k) Conselho
I) Conselho
m) Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Tutelar (foto 21)
Municipal de Assistência Social
Municipal do Trabalho
Municipal de Segurança
Municipal de Cidadania (Renda Cidadã)
Municipal de Saúde
Municipal de Educação
Municipal da Merenda Escolar
Municipal do FUNDEF (Educação)
Municipal do Idoso
Municipal do Meio Ambiente
Comunitário de Águas Lindasde Goiás

Existem 30 associações de moradores, produtores e comerciários:

1. Associação Creche Recanto Feliz de Águas Lindas de Goiás
2. Associação Comunitária do Grupo Anjos da Cidade do Entorno de Águas

Lindas de Goiás

3. Associação São Francisco de Assis de Águas Lindas de Goiás
4. Associação Comunitária Boa Esperança
5. Instituição Universal de Águas Lindas de Goiás
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6. Comunhão Espírita Bezerra de Menezes
7. Ação Social e Comunitária de Águas Lindas de Goiás
8. Instituto Filantrópico Evangélico de Águas Lindas de Goiás
9. Morada para Jovens da Terceira Idade Nosso Rancho
10. Associação de Moradores do Entorno da Barragem
11.Associação Beneficente do Jardim Guaira I e II
12. Associação Força dos Moradores da Cidade do Entorno
13. Centro Evangélico de Reabilitação de Vidas
14. Associação dos Moradores da Mansão Village
15.Associação Beneficente Evangélica de Águas Lindas de Goiás
16. Grupo Força para Vencer
17.Associação Creche Escola Cantinho da Criança em Águas Lindas de Goiás
18. Associação das Mulheres Atuantes de Águas Lindas de Goiás
19.Associação Castelinho Cultural Ninho dos Artistas de Águas Lindas de Goiás
20. Associação Creche Escola Doutores do ABC de Águas Lindas de Goiás
21. Fundação El Shadai
22. Associação dos Moradores da Cidade Jardim
23. Associação dos Moradores do Recreio de Águas Lindas II e III
24.Associação Comunitária e Cultural de Águas Lindas
25. Associação Creche Recreativa Cordeirinho de Jesus
26.Associação Pró-Águas Lindas
27.Associação dos Moradores do Jardim Santa Lúcia de Águas Lindas de Goiás

-GO

28. Creche Comunitária da Cidade do Entorno

29. Associação Lar e Escolinha Tia Bete
30.Associação das Mulheres Voluntárias de Águas Lindas de Goiás
31. Associação dos Produtores Rurais do Padre Lúcio.
32. Associação dos Feirantes, Ambulantes e Camelôs de Águas Lindas de Goiás

Há ainda um consórcio CODEALGO e o Sindicato dos Servidores Públicos do

Município de Águas Lindas de Goiás - SINDSPMAL.

Foto 36 - Prédio do Conselho Tutelar

Esses dados permitem afirmar que os aparelhos comunitários já existem, mas, para
efeito de uma plena organização civil, faltam-lhes organização e direcionamento
político. A demanda por uma adequada estrutura econômica, social e política em
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Águas Lindas, refletida nessas expectativas citadas, tem representatividade nas
associações comunitárias locais, sendo esse canal de organização social ainda
pouco eficaz e estruturado. As associações civis de Águas Lindas, apesar de
representarem a comunidade nos seus desejos de melhoria da qualidade de vida,
representam também um desafio à possibilidade de parceria entre a administração
pública e a sociedade civil: falta-lhes preparo técnico, gestão, decisão e força.

Questionados sobre os principais problemas do município os entrevistados
apontaram as seguintes:

a) Falta de infra-estrutura (saneamento, asfalto, abastecimento de água)
b) Falta de segurança
c) Falta de escolas para atender toda a demanda da população
d) Falta de emprego para toda a população
e) Falta de transporte municipal

Questionados sobre os principais potenciais do município os entrevistados
apontaram as seguintes
a) Grande potencial de recursos minerais (cascalho, areia, água mineral)
b) Grande potencial para artesanato (existem muitos artesãos no município,

inclusive organizados em associações)
c) Comércio de madeireiras, confecção e mercados.
d) Já estão sendo providenciadas áreas para construção do pólo industrial e

cidade do automóvel.

Foram utilizadas também partes da abordagem de Meios de Vida Sustentáveis
(MVS). A abordagem MVS permite diagnosticar as condições populacionais em
relação a 5 eixos temáticos, que são os recursos com os quais a comunidade pode
ou não dispor, num determinado tempo da sua história. Os recursos são: humanos,
sociais/políticos, físicos, financeiros e naturais.

O gráfico da figura 4.41 demonstra que os moradores atribuíram aos seus recursos
humanos (representados por conhecimento formal e informal dos membros da
família, condições de saúde da família e ética), uma nota 3,2.

No quesito recursos naturais (beleza paisagística, existência de fontes hídricas como
cachoeiras, rios, córregos, áreas de preservação e existência fauna e flora nativas),
a comunidade atribuiu nota 2,5 (uma das mais baixas entre as comunidades
pesquisadas, em função dos problemas de aterramento das nascentes).

No item recursos sociais e políticos (relacionamento entre os membros da família,
envolvimento político da família com questões da comunidade, representação da
família no espaço da comunidade e segurança fundiária) a nota foi a 3,3.

Com relação aos recursos de infra-estrutura (condições de habitação, escola -
distância e acesso, qualidade da água consumida, acesso aos meios de
comunicação, unidades de saúde - acesso e qualidade do atendimento médico,
condição das estradas, espaços de lazer e segurança pública), a nota foi 3,5.

Por fim, os recursos financeiros (renda familiar, outras fontes de renda, bens móveis
e bens imóveis), receberam nota 2,3.
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Figura 4. 41 - Gráfico da Leitura de representantes da comunidade sobre seus
próprios recursos

4.4.3.16 - Organização familiar (perfil da família e ocupação por faixa etária e
por sexo)

Considerando a contribuição dos fluxos migratórios para a região pode-se inferir que
a organização familiar de Águas Lindas não é muito diferente das regiões de baixa
renda do Distrito Federal.

Em dados do IBGE27 pode-se verificar que em 2003 foram registrados 417
casamentos, 3 separações judiciais e 8 divórcios. Há ainda na maioria das vezes
união estável, que hoje é reconhecidamente considerada núcleo familiar.

Um ponto que merece destaque é que a organização familiar pode influir
diretamente nas condições de domicílio da população, isso porque, por laços de
família e relações de parentesco verifica-se em Águas Lindas lotes onde residem
duas ou mais famílias, ligadas por parentesco.

Com relação à distribuição por faixa etária e por sexo, já foi tratado no item 4.4.2.3,
merecendo destaque os dados da tabela 4.23.

4.4.3.17 - Caracterização e diagnóstico da situação de domicílio e condições
de moradia da população rural.

Inicialmente cumpre esclarecer que quase a totalidade da população de Águas
Lindas é urbana, razão pela qual não se tem dados específicos de condições de
moradia da população rural. Assim, este item descreve uma situação geral das
condições de moradia do município como um todo.

27 Fonte: IBGE,Estatística do Registro Civil de2003 - www.ibge.gov.br
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Em 2000 havia 26 mil domicílios em Águas Lindas, segundo o Censo Demográfico
do IBGE. Considerando-se a projeção populacional feita também pelo IBGE para
2005 que apontou uma população de aproximadamente 160 mil habitantes no
município e considerando a média de 3,9 pessoas por domicílios, é possível calcular
que atualmente existam cerca de 41 mil domicílios em Águas Lindas de Goiás.
Destes, a julgar pelos percentuais de 2000, 71% são próprios, 16% cedidos 12%
alugados e 1% em outra condição. Predominam lotes grandes, cujos tamanhos
excedem 300 m2, fator que explica o fato de a maioria dos domicílios possuir mais
de 5 cômodos. Predominam também os lotes com apenas uma família (61,2%),
embora o percentual de lotes com duas famílias esteja próximo de Va do total
(24,7%). Os lotes com mais de uma família são aqueles ocupados por parentes, na
sua maioria.

Aliás, a estrutura de parentesco além de ser uma característica cultural da cidade, é
também condição de adensamento populacional. Importante fator na consolidação
da cidade, a estrutura de parentesco regula parte das relações sociais da população
local. Segundo WOORTMANN (1995)28, tradicionalmente o homem de origem rural
(não necessariamente o produtor, mas aquele que tem passado rural) tem no
parentesco uma das suas mais importantes instituições sociais. Nessas
circunstâncias é bastante comum pessoas radicadas em Águas Lindas chamarem
seus parentes para virem "tentar a vida", muitas vezes dividindo os lotes ou mesmo
os domicílios.

A maior parte dos domicílios (60%) possui de 71 a 140 m2. É interessante notar que
para uma região marcada por baixos salários, o tamanho médio dos domicílios é
bastante alto. Do ponto de vista socioeconômico, esse padrão construtivo, refletido
em m2, pode ser explicado pela facilidade na aquisição do material de construção
em compras a prazo; pelo grande número de casas de material de construção
existentes na cidade e em localidades vizinhas e, por fim, pela existência de
mutirões, forma de cooperação comum na construção de moradias em áreas de
baixa renda.

28 WOORTMANN, Ellen F. Herdeiros, Parentes e Compadres. São Paulo-Brasília:Hucitec-Edunb, 1995.
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Figura 4. 42 - Número de cômodos por domicilio no município de Águas Lindas

4.4.3.18 - Segregações étnicas, religiosas, econômicas e espaciais.

Sendo parte do entorno do Distrito Federal e também compondo um município da
RIDE, sabe-se que a população de Águas Lindas provém de diversos locais do
Brasil sendo em grande parte da região nordeste e do centro-oeste. Contudo, muito
embora haja grande diversidade de origem da população não foi verificada a
presença de populações tradicionais.

Nesse sentido, não há que se falar em segregação no que tange aos aspectos
étnicos, religiosos, econômicos e espaciais,

Inclusive com relação à religião, pôde-se observar em Águas Lindas grande
diversidade de denominações religiosas, estando presente na área de estudo muitas
igrejas.

4.4.3.19 - Processos de transmissão do conhecimento, formais e informais.

Considerando o fato de não existir vestígio nem presença de populações tradicionais
no município estudado, o presente item, para sua analise e aplicabilidade deve
considerar a população existente na área.

Sendo cerca de 98% da população urbana, o processo de transmissão de
conhecimento se dá pela freqüência a escola (ensino fundamental, médio e superior)
e convívio com a família seguindo o modelo das regiões administrativas do Distrito
Federal. As condições de educação, bem como dados de escolas existentes em
Águas Lindas foram tratados em item especifico.
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4.4.3.20. - Expressões culturais ligadas à construção familiar

Em se tratado de um município com população diversificada, não há dados
suficientes para a caracterização/descrição de expressões culturais ligada a
construção familiar.

Ademais, importante lembrar o fato de inexistirem populações tradicionais no
município.

4.4.3.21 - Atividades de apoio à agricultura, artesanato, culinária, artes,
costumes, tradições, crenças, religião e festejos locais.

Para este item cabem alguns esclarecimentos: (i) somente 2% da população de
Águas Lindas é de característica rural; (ii) a área de influência direta do
empreendimento se localiza na faixa de domínio da BR 070 e na área urbana da
cidade de Águas Lindas, e que o empreendimento não provoca impactos sobre as
áreas rurais do município especialmente as localizadas na APA do Descoberto; e (iii)
o IBAMA/DF com participação da CAESB, está elaborando o Diagnóstico,
Zoneamento Ambiental e Plano de Manejo da APA do Descoberto; acordou-se que
alguns itens do termo de referência emitido pelo IBAMA para o presente estudo
estariam sendo atendido em maior detalhamentos por este último estudo.

Adicionalmente, deve-se considerar que as características da população urbana de
Águas Lindas são bastante semelhantes à população dos assentamentos urbanos
de baixa renda no Distrito Federal. No item 5.4.2.6 do presente diagnóstico consta
"Com relação à origem da população de Águas Lindas é importante ressaltar que a
última procedência dos chefes de família é ainda prioritariamente de Goiás (20,9%)
e do Distrito Federal (20,3%), o que corrobora a tese defendida pela Codeplan
(1997), de que o Distrito Federal foi e continua sendo nas últimas duas décadas,
corredor de passagem para o Entorno."

É importante ressaltar, também, de acordo com as informações obtidas que não se
constatou em Águas Lindas a presença de populações tradicionais como população
indígena e/ou quilombolas.

No que se refere às atividades de apoio ao artesanato há um desejo do poder
municipal de construir um centro de arte e artesanato, já que boa parte da população
desenvolve essas atividades.

Há entre a população a prática de trabalhar participativamente. Em torno de
objetivos comuns foram criadas diversas associações e conselhos municipais em
prol do desenvolvimento de atividades produtivas ou de interesse público municipal,
que foram mencionadas em item específico.

4.4.3.22. Identificação e indicação em mapas, das áreas de relevante interesse
paisagístico, cultural e histórico

De acordo com o exposto no item 4.4.3.11 que se refere ao patrimônio histórico e
cultural e no item 4.4.3.15 que trata do potencial turístico do município, as áreas de
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relevante interesse paisagístico, cultural e histórico são poucas e não estão
localizadas nas áreas urbanas de Águas Lindas, ou seja, na área de influência
direta.

Águas Lindas possui cavernas na divisa com Cocalzinho e cachoeiras no rio dos
Macacos. Essas áreas são consideradas de relevante interesse paisagístico, porém,
como antes mencionado, não se encontram presentes na área de influência direta
do empreendimento.

4.4.4. Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente

Na área de estudo foram encontradas num raio de 10km da AID, conforme
determinação do termo de referência emitido pelo IBAMA, as seguintes unidades de
conservação:

. APM - Área de proteção de mananciais (Brazlândia; Santa Maria,
Pedras, Currais, Descoberto);

- Floresta Nacional de Brasília;
- ARIE Parque JK;

Parque Ecológico Veredinha;
- Parque Estadual do Descoberto;
- Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto;
- Parque Corujas;

Parque Lagoinha;
Reserva Biológica do Descoberto;

- APA do Planalto Central;
- APA do Descoberto.

De acordo com o art. 2o, inciso I da Lei 9985/2000 unidade de conservação é espaço
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

As unidades de conservação são classificadas conforme suas categorias de manejo
e seus objetivos sendo divididas em dois grupos:

- unidades de proteção integral;
- unidades de uso sustentável.

São unidades de proteção integral as reservas biológicas, estações ecológicas, os
parques nacionais, estaduais ou municipais; os monumentos naturais e refúgios da
vida silvestre.

São unidades de uso sustentável as áreas de relevante interesse ecológico (ARIE),
florestas nacionais, reserva de fauna, reservas extrativistas, reserva de
desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural e as áreas de
proteção ambiental (APA).
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As unidades de conservação de proteção integral encontradas na área de estudo
foram: uma Reserva Biológica e cinco Parques, sendo um estadual (Parque
Estadual do Descoberto) e quatro parques ecológicos e de uso múltiplo,
pertencentes ao Distrito Federal.

A seguir são apresentadas breves descrições dessas espécies de unidades de
conservação, bem como seus objetivos:

Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação integral da biota e demais
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou
modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e
preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos
naturais.

Parque Nacional: tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilita a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, na recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico. (Parque Estadual e Parque Natural Municipal).

Das unidades de conservação de uso sustentável foram encontradas na área de
estudo uma ARIE (ARIE JK), duas APAs ( Descoberto e do Planalto Central) e a
Floresta Nacional de Brasília.

A seguir, constam breves descrições dessas unidades de conservação bem como
seus objetivos:

Área de Relevante Interesse Ecológico: é uma área, em geral de pequena extensão,
com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais
extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como
objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular
uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-la com os objetivos de
conservação da natureza.

Floresta Nacional: é uma área com cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável
dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a
exploração sustentável de florestas nativas. É de posse e domínio públicos, é
admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua
criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da
unidade.

Área de Proteção Ambiental: é uma área em geral extensa, com um certo grau de
ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais.
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Além dessas unidades de conservação existem òuiras que nau estão ainda
devidamente classificadas pela Lei 9985/2000. A exemplo dessas unidades são as
Áreas de Proteção de Manancial e as Áreas de preservação permanente.

As Áreas de Preservação Permanente estão descritas nos arts. 2o e 3o da Lei
4771/65 que institui o Código Florestal. De acordo com a redação desses artigos
consideram-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação nativa situadas ao longo de rios ou de qualquer cursos d'água, sendo a
extensão dessa área variável de acordo com a largura do curso d'água.

As Áreas de Proteção de Manancial são áreas definidas no PDOT como área
especial de proteção (LC n°. 17 de 28 de janeiro de 1997) destinadas a
conservação, recuperação e manejo das bacias hidrográficas a montante dos pontos
de captação da CAESB, sem prejuízo das atividades e ações inerentes as atividades
de captação e distribuição de água para a população.

Neste item procurou-se identificar as unidades de conservação presentes na área de
estudo e apresenta-las em mapa.

Para o mapeamento das unidades de conservação presentes na área de estudo
foram consideradas as unidades de conservação presentes dentro de um raio de
10km da área de influência direta, conforme determinação do termo de referência.

A figura 4.43, denominada Mapa Ambiental, ilustra as unidades de conservação
próximas ao caminhamento da adutora a ser implantada. Em anexo (ANEXO 6)
encontra-se um mapa de uso e ocupação do solo.
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4.4.5. Análise da Vulnerabilidade Ambiental

^mhiinT do presente trabalh0 c°nsistiu na geração das cartas de vulnerabilidadesambientais! a ocorrência de fenômenos de instabilidade geotécnica^ no trecho d,
adutora de água bruta ena área urbana de Águas Lindas onde se implantará arede
tât eCimHnt° de ágUa' AS CartaS f0ram elaboradas por meio de dados def melofísico integrados apartir da carta de declividade, dos mapas geológico pedotóa^oe
fitriSJ ocuPaÇao(.^/o'o- Tais dados foram avaliados constoandlse^uas
nrnS Penalidades, buscando uma melhor elaboração das propostas edo?proced,mentos adotados na manutenção da qualidade do meio físicoTintearacão
?25S000qU CaftaS f°' Ut,IÍZada ^ 9eraÇã° da Carta de Vulnerabilidade, eíSSS
Considerações Gerais e Conceituais

s^rrrhroorup„oânoderaçâo ,evando-se apenas a™*a «* -£E» £
Mapa Pedológico - representa a disposição espacial dos ticos de snln* m.

consideradas apenas de forma qualitativa para a integração d^mapa^éc^sendo suas características obtidas por meio de dados bibliográficos geotecnico,

!S?! nr US° f °fUpaÇa° d° So'° •rePresenta adisposição espacial dos tipos de
len°TÇa°,d0S SOlOS na área' send0 dividid° nas seguintes casses áauacampo, mata, urbanização e urbanização não consolidada. 9 '

Caria de Declividade

m ^3Sa f". COm° finalidade aposentar avisualização das diferentes classes de
2K*d^ ^ 9rUP0S qUe °bedeCem 25~dl
LCaT!eCÇâ0,de,ümImapa de declividade tem como principal objetivo delimitar asáreas com altas decl.v.dades, além de tornar possível Siferencià-teeaQwoàteZescala percentual (>30° a 0o). weníap 'as e agrupa-las por

Aconfecção da carta de declividade da área foi dividida em duas etapas:
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seguida o volume n° III.
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