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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar uma comparação entre a situação atual da qualidade das águas do
Distrito Federal e o enquadramento proposto. Também identificar, para aqueles rios que estão em desacordo
com a classe proposta, os parâmetros que mais contribuíram para esta situação. O enquadramento dos corpos
d´água em classes, segundo os usos preponderantes é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos
proposto na Lei nº 9433 de 8 de janeiro de 1997. O enquadramento dos corpos hídricos do Distrito Federal foi
determinado pela Resolução CRH nº 02/2014. O Distrito Federal é dividido em 40 (quarenta) Unidades
Hidrográficas (UH), sendo elas adotadas para o acompanhamento e monitoramento dos corpos hídricos
enquadrados. Foram analisados dados de oito coletas, realizadas trimestralmente ao longo dos anos de 2013 e
2014. Além dos parâmetros prioritários para o enquadramento (OD, DBO e coliformes termotolerantes), foram
também avaliados pH, turbidez, fósforo total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e sólidos dissolvidos.
Todos os valores foram comparados com os padrões estabelecidos para cada classe segundo a Resolução
CONAMA nº357/2005. Os resultados demonstraram que apenas uma Unidade Hidrográfica (Rio Melchior)
encontra-se completamente dentro dos limites de sua classe, para todos os parâmetros, sendo esta Unidade
enquadrada como classe 4. Para as demais Unidades, os parâmetros que mais contribuíram para a não
adequação ao enquadramento foram coliformes termotolerantes e fósforo total. Sabe-se que avaliações de
qualidade de água são retratos instantâneos da situação do corpo hídrico e que tal situação é extremamente
flutuante ao longo do tempo e do espaço. Por isto, uma série histórica longa de dados pode esclarecer se um
evento, ou dois, são suficientemente representativos para se dizer que um rio está ou não enquadrado. É
preciso observar a tendência de cada UH, e identificar eventos isolados de desconformidade. Recomenda-se
para tanto a continuidade do monitoramento, a revisão dos parâmetros prioritários, levando-se em
consideração o uso e ocupação do solo de cada bacia e a elaboração de um índice de conformidade ao
enquadramento específico para o Distrito Federal. Assim, o enquadramento poderá ser melhor acompanhado e
utilizado como ferramenta eficaz na gestão dos recursos hídricos.
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INTRODUÇÃO
O Distrito Federal (DF) localiza-se na região do Planalto Central brasileiro e possui 5780 km2 (IBGE/2015). É
drenado por cursos d’água pertencentes a três das mais importantes bacias hidrográficas brasileiras: São
Francisco (Rio Preto), Tocantins/Araguaia (Rio Maranhão) e Paraná (Rios São Bartolomeu e Descoberto). O
monitoramento da qualidade das águas dos rios do Distrito Federal vem sendo realizado pelo órgão gestor dos
recursos hídricos, desde 2009.
No âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9433/1997, um dos instrumentos a
serem implantados é o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da
água e visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, bem
como diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes.
No ano de 2012 o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (PGIRH) apresentou uma proposta
de enquadramento para os rios do DF. Após longas discussões e avaliações técnicas, em dezembro de 2014 foi
publicada a Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal (CRH) nº 02 de 17 de dezembro
de 2014, que aprova o enquadramento dos corpos de água superficiais do Distrito Federal em classes, segundo
os usos preponderantes.
O Distrito Federal é dividido em 40 (quarenta) Unidades Hidrográficas (UH), sendo elas adotadas para o
acompanhamento e monitoramento dos corpos hídricos enquadrados (Figura 1).
O ponto escolhido para se realizar o monitoramento dos corpos hídricos enquadrados localiza-se no exutório
de cada UH e é denominado Ponto de Controle (Figura 1).

Figura 1. Pontos de Controle localizados no exutório de cada Unidade Hidrográfica do DF
O enquadramento não é uma simples classificação dos corpos hídricos em classes de uso, e sim um importante
instrumento de planejamento, que busca dar aos usos definidos para a bacia hidrográfica a sustentabilidade
desejada através da garantia da qualidade da água (Porto, 2002).
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A Resolução CONAMA nº 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. Entretanto, diante de um número tão grande de parâmetros físicos, químicos e biológicos a serem
analisados, de acordo com a Resolução, é preciso pensar em critérios para que se declare que um rio está de
acordo com sua classe ou não.
Alguns estudos já foram desenvolvidos neste sentido, sendo que, no Brasil, o mais conhecido é o de Amaro
2009, em que a autora realizou o estudo de adequação de um Índice de Conformidade ao Enquadramento
(ICE) baseado no IQA desenvolvido pelo Canadian Council of Ministers of the Environmental no Canadá. A
autora afirma que a existência de um indicador que informe de maneira objetiva e sintética a evolução
temporal da condição da água com relação à sua situação de enquadramento pode agilizar o processo de
tomada de decisões por parte dos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos, pois este indicador
terá como característica fornecer, com um único valor, subsídios a respeito da situação do corpo hídrico, por
meio da agregação de valores de diferentes variáveis de qualidade da água.
Este é um primeiro estudo comparativo entre a classe proposta pelo enquadramento e a real situação dos
recursos hídricos do Distrito Federal, não tendo como objetivo a definição de um índice, mas sim um
norteamento para o desenvolvimento do mesmo.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é apresentar uma comparação entre a situação atual da qualidade das águas do
Distrito Federal e o enquadramento proposto. Também identificar, para aqueles rios que estão em desacordo
com a classe proposta, os parâmetros que mais contribuíram para esta situação.
METODOLOGIA
Para a avaliação da qualidade atual das águas dos rios principais de cada Unidade Hidrográfica do Distrito
Federal, foi escolhido o Ponto de Controle, localizado no exutório de cada Unidade. Os Pontos de Controle são
os mesmos que serão utilizados para o monitoramento a longo prazo. Apesar do enquadramento ter sido
elaborado por trecho de rios, na grande maioria dos casos os rios principais foram enquadrados em uma única
classe. Quando houver mais de uma classe para diversos trechos do mesmo rio, será adotada, para fins de
monitoramento, a classe do trecho onde está localizado o Ponto de Controle.
De acordo com Art. 5º da Resolução CRHDF nº 02/2014, os parâmetros prioritários para o enquadramento de
rios são: temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido (OD) e coliformes
termotolerantes. Em seu art. Art. 4º §3º, a Resolução estabelece que é responsabilidade do órgão gestor o
monitoramento de pelo menos os seguintes parâmetros nos exutórios de cada Unidade Hidrográfica: vazão,
pH, turbidez, OD, DBO, DQO, fósforo total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, sólidos totais, sólidos
dissolvidos, sólidos em suspensão, condutividade elétrica e coliformes termotolerantes.
Sendo assim, foi feito um comparativo do histórico de dados dos dois últimos anos (2013 e 2014) de qualidade
de água com os limites das classes de enquadramento da Resolução CONAMA nº 357/2005. Os parâmetros
que não possuem referência na Resolução CONAMA nº 357/2005 foram desconsiderados para esta análise,
sendo eles: DQO, sólidos totais, sólidos em suspensão e condutividade.
Considerando que o Distrito Federal conta com rios de domínio distrital e federal e que o enquadramento
proposto na Resolução CRHDF nº 02/2014 considera apenas os rios totalmente inseridos no território do
Distrito Federal, o presente trabalho irá considerar o enquadramento já estabelecido para os rios de domínio
distrital e as propostas de enquadramento apresentadas pelo PGIRH pra os rios de domínio federal.
Se em pelo menos duas amostras os valores apresentaram-se fora dos limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357/2005, então a Unidade Hidrográfica foi considerada em desacordo com o Enquadramento
(“ruim”). Para um valor fora dos limites estabelecidos, a UH foi considerada em “alerta”, e quando todos os
valores apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos, então a UH foi considerada em acordo com o
enquadramento (“bom”).
Para cada ponto foram considerados dados de 8 (oito) coletas, realizadas trimestralmente ao longo dos anos de
2013 e 2014.
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As análises laboratoriais foram executadas de acordo com as normas do Standard Methods versão mais recente
e os dados processados em Excel. Um banco de dados SQL Server e o software ArcGis foram utilizados para
visualização das Unidades Hidrográficas que hoje encontram-se em desacordo com a classe de
Enquadramento proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que das 40 Unidade Hidrográficas do Distrito Federal apenas uma não apresentou,
ao longo dos dois últimos anos, valores em desconformidade com os limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357/2005, sendo esta estação a que está localizada no exutório da UH Melchior (Tabela 1),
unidade esta enquadrada em classe 4. As demais UH’s apresentaram pelo menos um parâmetro em
desconformidade, e a grande maioria apresentou mais de um parâmetro nesta situação.
Sabe-se que avaliações de qualidade de água são retratos instantâneos da situação dos corpos hídricos e que tal
situação é extremamente flutuante ao longo do tempo e do espaço (Finotti et al., 2009). Por isto, uma série
histórica longa de dados pode esclarecer se um evento, ou dois, são suficientemente representativos para se
dizer que um rio está ou não enquadrado. É preciso observar a tendência de cada UH, e identificar eventos
isolados de desconformidade.
Tabela 1. Parâmetros em desconformidade por Unidade Hidrológica de acordo com a classe de
Enquadramento. (x) um valor em desconformidade, (xx) dois ou mais valores em desconformidade.
Bacia

Maranhão

Preto

São Bartolomeu

Paranoá

Descoberto

Corumbá
São Marcos

UH
2
37
40
15
12
34
3
8
20
21
22
28
35

Rio principal
Rio Maranhão
Rio Palmeiras
Rio Sonhém
Rib. Contagem
Rio da Palma
Rio do Sal
Rio Preto
Córrego São Bernardo
Rib. Extrema
Rib. Jacaré
Rib. Jardim
Rib. Santa Rita
Rio Jardim

4
6
11
14
23
24
27
29
30
31
38
7
9
13
17
18
5
10
16
19
26
33
36
25
32
39
1

Rio São Bartolomeu (Alto) /
Mestre D'Armas
Rio São Bartolomeu (Baixo)
Rio São Bartolomeu (Médio)
Rib. Cachoeirinha
Rib. Maria Pereira
Rib. Papuda
Rib. Saia Velha
Rib. Santana
Rib. Sobradinho
Rib. Taboca
Rio Pipiripau
Córrego Bananal
Lago Paranoá
Riacho Fundo
Rib. do Gama
Rib. do Torto
Rio Descoberto (Baixo)
Rio Descoberto (Médio)
Rib. das Pedras
Rib. Engenho das Lajes
Rib. Rodeador
RioDescoberto (Alto)
Rio Melchior
Rib. Ponte Alta
Rib. Alagado
Rio Santa Maria
Rio Samambaia

Classe (no PC)
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2

DBO

OD

Coli.
x
x

Turbidez

xx

P total
xx
xx
xx
x
x
x
xx

x
xx

x
x
xx
x
x

x

x
xx
xx
x
x
xx
x
xx
xx
xx

x
x
x

3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
4
3
2
2
1

pH

xx
x
x
x
xx
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
xx

x
x

xx

xx

x
xx
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx

x
xx

x

x
x
x

xx
x

x
x
xx

xx
x

x

xx

xx
x
x

x
x

xx
xx
xx
x
xx
xx
xx
x
x
xx
x
x
xx
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x

Nitrito

Nitrato

N amoniacal Sólidos Dissolvidos

xx

x
x

xx

x

xx
x
x

xx
xx

O gráfico da Figura 2 demonstra a proporção de Unidades em conformidade ou não para cada parâmetro.
Assim, pode ser constatado que os parâmetros que mais estiveram fora dos limites estabelecidos pelo
Enquadramento foram os coliformes termotolerantes e o fósforo total. Sabe-se que o maior problema de
poluição no Distrito Federal está relacionado a lançamento de efluentes domésticos tratados ou não. Os
resultados corroboram este panorama e reforçam a necessidade de esforços e investimentos neste sentido.
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Nº de UH's

Apesar de o parâmetro pH ter sido também observado fora dos limites em muitas amostras, este não deve ser
considerado uma problemática potencial, uma vez que é de conhecimento que o pH do Distrito Federal
apresenta, naturalmente, valores ligeiramente ácidos.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Parâmetros
Bom

Alerta

Ruim

Figura 2. Número de UH’s classificadas como boa, alerta ou ruim em relação a cada parâmetro avaliado
Os mapas das Figuras 3, 4 e 5 demonstram espacialmente a situação de cada Unidade Hidrológica em relação
ao Enquadramento, considerando os três parâmetros prioritários de acordo com a Resolução CRH nº 02/2014
(Coliformes Termotolerantes, Demanda Bioquímica de Oxigênio e Oxigênio Dissolvido) e o parâmetro fósforo
(Figura 6) que, apesar de ser considerado prioritário apenas para ambientes lênticos, mostrou-se em
desconformidade em quase todos os corpos hídricos do DF. A temperatura não foi considerada para elaboração
de mapas por não haver no DF grandes indústrias com lançamentos de efluentes em alta ou baixa temperatura.
Pode ser observado no mapa da Figura 3 que os coliformes termotolerantes estão presentes em quase todas as
UH’s em pelo menos uma amostra.
O Distrito Federal é dividido em áreas com características muito distintas de uso e ocupação do solo (Figura
7). Sabe-se que o leste é essencialmente agrícola, o norte possuiu grandes áreas de preservação e o no centrosul encontra-se a maior parte da população e suas expansões urbanas. Entretanto, valores de coliformes em
desconformidade com o Enquadramento foram observados em todas essas regiões.
Coliformes termotolerantes são definidos como microrganismos do grupo coliforme capazes de fermentar a
lactose a 44-45°C, sendo representados principalmente pela Escherichia coli e, também por algumas bactérias
dos gêneros Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Dentre esses microrganismos, somente a E. coli é de
origem exclusivamente fecal, estando sempre presente, em densidades elevadas nas fezes de humanos,
mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido contaminação
fecal. Os demais podem ocorrer em águas com altos teores de matéria orgânica, como por exemplo, efluentes
industriais, ou em material vegetal e solo em processo de decomposição. Podem ser encontrados igualmente
em águas de regiões tropicais ou sub-tropicais, sem qualquer poluição evidente por material de origem fecal.
Entretanto, sua presença em águas de regiões de clima quente não pode ser ignorada, pois não pode ser
excluída, nesse caso, a possibilidade da presença de microrganismos patogênicos. Os coliformes
termotolerantes não são, dessa forma, indicadores de contaminação fecal tão bons quanto a E. coli, mas seu
uso é aceitável para avaliação da qualidade da água. São disponíveis métodos rápidos, simples e padronizados
para sua determinação, e, se necessário, as bactérias isoladas podem ser submetidas a diferenciação para E.
coli. Além disso, na legislação brasileira, os coliformes fecais são utilizados como padrão para qualidade
microbiológica de águas superficiais destinadas a abastecimento, recreação, irrigação e piscicultura (CETESB,
2009).
Desta forma, apesar de ‘coliformes termotolerantes’ ser considerado parâmetro prioritário para monitoramento
do Enquadramento, nem sempre sua desconformidade pode indicar que os usos prioritários estão sendo
comprometidos. O ideal seria a avaliação de Escherichia coli como análise complementar aos locais onde os
coliformes se apresentaram em desacordo.
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Figura 3. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Coliformes
Termotolerantes propostos pelas classes de Enquadramento
O parâmetro ‘Demanda Bioquímica de Oxigênio’ - DBO - de uma água é a quantidade de oxigênio necessária
para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. A
DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período
de tempo, numa temperatura de incubação específica. Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo
d’água, são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de
matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento
de peixes e outras formas de vida aquática CETESB, 2009).
Os valores de DBO observados nos exutórios das Unidades Hidrográficas ao longo dos dois últimos anos
demonstram uma conformidade de quase 100% em relação ao Enquadramento proposto (Figura 4). Entretanto,
é preciso ressaltar a importância do processo de autodepuração, que permite que grandes cargas de matéria
orgânica sejam decompostas ao longo do percurso do rio fazendo com que a DBO seja muito menos elevada
no Ponto de Controle do que em certos trechos de rio onde ocorre o lançamento direto ou indireto de esgotos
domésticos. Além disto, o parâmetro DBO é de difícil mensuração em laboratório, havendo grandes
dificuldades na replicação de resultados, mesmo sob as mesmas condições de análise.
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Figura 4. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Demanda Bioquímica de
Oxigênio propostos pelas classes de Enquadramento
O parâmetro ‘oxigênio dissolvido’ é de fácil mensuração em campo ou laboratório, entretanto, condições de
extrema poluição podem ser “mascaradas” por características físicas dos corpos hídricos, tais como rios rasos
e bastante encachoeirados. A aeração provocada pela turbulência do rio faz com que valores elevados de
oxigênio sejam detectados mesmo em locais com alto teor de matéria orgânica. Para a vida aquática este é um
fator positivo, mas para o monitoramento pode tornar-se um problema, uma vez que pode induzir a conclusões
incoerentes com a realidade.
O ‘oxigênio dissolvido’ mostrou-se fora dos limites do enquadramento principalmente nas regiões sudoeste
(urbana) e leste (agrícola) (Figura 5), podendo estar relacionado com o lançamento de efluentes domésticos e
com a poluição difusa provocada por insumos agrícolas, respectivamente.
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Figura 5. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Oxigênio Dissolvido
propostos pelas classes de Enquadramento
O parâmetro ‘fósforo total’ surpreende pela abrangência dos locais onde seus valores se encontram em
desacordo com o enquadramento proposto (Figura 6). O fósforo aparece em águas naturais devido,
principalmente, às descargas de esgotos sanitários. A matéria orgânica fecal e os detergentes em pó
empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte. Alguns efluentes industriais, como
os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros,
frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas
e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais (CETESB, 2009).
Assim, o fósforo vem se apresentando como o principal parâmetro que gera desconformidade dos corpos
hídricos com a classe de Enquadramento proposta, e está relacionado com os diversos tipos de uso e ocupação
do solo. Entretanto, este não é considerado parâmetro prioritário para avaliação do enquadramento, exceto em
ambientes lênticos.
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Figura 6. Situação atual das Unidades Hidrológica em relação aos limites de Fósforo Total propostos
pelas classes de Enquadramento

Figura 7. Mapa de uso e ocupação do solo do Distrito Federal. Fonte: PGIRH, 2012
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CONCLUSÕES E AGRADECIMENTOS
Os resultados apontam para uma grande desconformidade dos corpos hídricos do Distrito Federal em relação
às classes de enquadramento propostas, de acordo com a metodologia aplicada. Os parâmetros ‘fósforo total’ e
‘coliformes termotolerantes’ foram os que mais impactaram negativamente as Unidades Hidrológicas,
enquanto a DBO e o Oxigênio Dissolvido apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos na maior parte
das amostras.
Frente à diversidade de uso e ocupação do solo do Distrito Federal, é recomendável que os parâmetros
prioritários sejam avaliados com cuidado e que se pense na inclusão de novos parâmetros prioritários
específicos para cada região. Importante também se faz a inclusão do parâmetro ‘fósforo total’ como
parâmetro prioritário não apenas para ambientes lênticos.
O presente estudo reforça a necessidade do desenvolvimento de um índice de conformidade ao enquadramento
específico para o Distrito Federal, levando em consideração a série histórica de dados, a frequência de valores
em desacordo com o enquadramento, o impacto dos mesmos nos usos prioritários da bacia, etc.
O processo de gestão tem como objetivo garantir a sustentabilidade aos usos múltiplos da água e o
enquadramento passa a ser uma das ferramentas essenciais para esta garantia, pois tem como característica
conciliar a questão da disponibilidade hídrica em nível qualitativo e quantitativo (Amaro, 2009). Assim, é
imprescindível o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem o acompanhamento da adequação dos
corpos hídricos às classes propostas, e este estudo é um primeiro passo para a construção de um índice
adequado ao Distrito Federal.
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