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Resumo
A escassez hídrica no Distrito Federal adquiriu ampla repercussão, tanto em fóruns,
congressos e em salas de aula. Tal fato deve-se a diminuição dos níveis dos reservatórios de
água do Distrito Federal e possivelmente um risco à segurança hídrica, e se tornou um assunto
que começou a ser debatido a nível nacional e global. Este trabalho refere-se a uma revisão
bibliográfica tendo como foco analisar os principais agravantes que afetam o abastecimento
no Reservatório do Rio Descoberto como: o crescimento populacional a falta de gestão de
recursos hídricos e a inexistência de planejamento na ocupação do solo como fatores de
degradação a mananciais e bacias hidrográficas. Deste modo, tornou-se possível avaliar os
aspectos que geraram a diminuição nos níveis do Reservatório do Rio Descoberto como
também apresentar medidas de mitigação para atenuar os impactos ambientais.
Palavras-chave: Água, Meio ambiente, Gestão de recursos hídricos, Reservatório do Rio
Descoberto, escassez hídrica, Política Nacional de Recursos Hídricos.
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Abstract

The water shortage in the Federal District has acquired wide repercussion, both in
forums, congresses and in classrooms. This is due to the decrease in the levels of the water
reservoirs of the Federal District and possibly a risk to water security, the subject began to be
debated at national and global level. This work refers to a literature review focusing on the
main aggravating factors affecting supply in the Descoberto River reservoir, such as:
population growth, lack of management of water resources and lack of land use planning as a
factor of degradation to wells and river basins. In this way, it is possible to evaluate the
aspects that generated the decrease in the levels of the Descoberto River Reservoir and to
present mitigation measures to mitigate the environmental impacts.

Keywords: Water, environment, Management of water resources, reservoir of the discovered
river, water shortage, National Policy on Water Resources.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Marques (1999 apud CARDOSO, 2002), a escassez hídrica trata-se do
desequilíbrio causado pela disputa e conflito pelo uso de recursos ambientais, que consiste na
subdivisão heterogênea de água doce no planeta, que está associada à omissão de controle
desse recurso.
A Organização das Nações Unidas (ONU) cita:
Em 2025, quase dois terços da população mundial viverão em áreas metropolitanas,
gerando graves problemas de abastecimento. Na América Latina há três formas de
governança da água nas suas políticas ambientais, ou seja, a gestão comunitária
(Equador), o controle social (Venezuela) e a participação social (Brasil). A
governança da água no Brasil começa como construção conceitual, teórica e
operacional, com a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), através da Lei
n. 9.433 de 1997 (GUDYNAS, 2009).

Conforme a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB,
1985), a bacia do rio Descoberto que faz parte do bioma Cerrado, possui cobertura vegetal de
mata ciliar reflorestada. Por dispor de uma grande relevância ecológica, a área no qual está
inserido o Reservatório do Rio Descoberto foi estabelecida como Área de Proteção Ambiental
(APA) em 1983, que é constituída por uma área de 44.500 hectares (ha).
Desta maneira, o Reservatório do Rio Descoberto é apontado como o mais eminente
do Distrito Federal– DF, assim abastecendo 65% da população (SEMARH, 2008).
Posicionada na divisão ocidental do DF, estão inseridas na bacia Brazlândia (RA IV),
Taguatinga (RA III), Ceilândia (RA IX) e parte de Samambaia (RA XII) (RIBEIRO et al.,
2008).
O Distrito Federal (DF) vem mostrando um amplo desenvolvimento populacional, e
com essa expansão, o crescimento da utilização da água, além do aproveitamento desajustado
dos recursos naturais, ocasiona transtornos ambientais e sociais. Está diagnosticada para os
demais 20 anos que o DF percorrerá há desordem com relação aos recursos hídricos, devido à
ocupação desorganizada do solo, ligada principalmente à incapacidade das políticas públicas
(SILVA; COSTA NETO, 2008).
Sabe-se que ao longo dos anos têm ocorrido implicações recorrentes a mudanças
climáticas e degradação do meio ambiente, como o desmatamento predatório da vegetação
típica do Cerrado, captações clandestinas de água, ocupações irregulares que ocasionam a
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impermeabilização do solo e o assoreamento de mananciais e nascentes (DISTRITO
FEDERAL, 2017).
Neste contexto, destaca a Agência Regulamentadora de Águas, Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal (ADASA), correlaciona que essa problemática esteja
correlacionada com a diminuição das chuvas na região Centro Oeste do Brasil entre os
períodos de abril a outubro, pois persiste a despreocupação populacional com os recursos
hídricos existentes como também a preservação deste (DISTRITO FEDERAL, 2017).
Os graves impasses relacionados ao abastecimento de água do Reservatório do Rio
Descoberto incluem as cidades do DF, tais quais: Samambaia (RA XII), Ceilândia (RA IX),
Taguatinga (RA III), Vicente Pires, Guará (RA X), Águas Claras (RA XX), Riacho Fundo II
(RA XXI), Riacho Fundo (RA XVII), Recanto das Emas (RA XV), Candangolândia (RA
XIX), Núcleo Bandeirante (RA VIII), Santa Maria (RA XIII), Gama (RA II) e Park Way (RA
XXIV). Desta maneira, como conseqüência da diminuição dos níveis do Reservatório do
Descoberto, a CAESB estabeleceu o sistema de rodízio hídrico em novembro de 2016
(SILVA; COSTA NETO, 2008).
Segundo este sistema, conforme o plano de enfrentamento para “crise hídrica”, o
rodízio pretende moderar a distribuição de recursos hídricos, e diante disso, os habitantes
foram notificados através dos meios de comunicação a respeito das especificas intervenções, a
diminuição na pressão da rede de distribuição foi estabelecida em toda a expansão do DF.
(DISTRITO FEDERAL, 2017).
Enfatiza Mota (1995 apud CARDOSO, 2002) que:
A ausência da ocupação do solo de bacias hidrográficas é uma eficiente medida de
controle de seus recursos hídricos, uma vez que quase todas as atividades humanas e
usos da água resultam na produção de resíduos que serão reincorporados aos
recursos hídricos, poluindo-os.

Para assegurar a conservação das gerações atuais e futuras faz-se necessário a
elaboração de um gerenciamento eficaz com a finalidade de preservar os recursos hídricos.
Diante do presente cenário, este estudo teve como objetivo analisar os agravantes da escassez
hídrica atual por meio de dados da ADASA, avaliando quais as dificuldades causa os baixos
níveis no Reservatório do Rio Descoberto, apontar medidas de mitigação para atenuar os
impactos ambientais causados pela falta de planejamento no fornecimento e distribuição de
água no período de falta prolongada de chuva e apontar as legislações vigentes responsáveis
como: Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Plano de Gerenciamento Integrado dos
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Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGIRH) e assim destacar quais são as fundamentais
atribuições dos órgãos responsáveis pela gestão de Recursos Hídricos do DF.

4
2

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo constitui de uma revisão bibliográfica, realizada entre o período de junho
de 2017 a junho 2018. A consulta abarca artigos científicos, através das bases de dados
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico; reportagens recorrentes
ao assunto e sítios governamentais tais quais: Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Secretária de Estado e Meio Ambiente do Distrito
Federal (SEMADF), Agência Nacional de Águas (ANA),Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). As palavras chaves aplicadas foram: escassez hídrica, recurso hídrico, meio
ambiente, bacia hidrográfica, área de proteção ambiental e reservatório descoberto (APA).
Foram encontradas 98 reportagens recorrentes ao assunto, 110 artigos científicos e 78
documentos governamentais. Utilizou-se como critério de filtro o período de publicação entre
1999 a 2017 com os idiomas português, inglês e espanhol. No total, foram utilizados 25
documentos entre artigos científicos, documentos governamentais e reportagens, que
adequaram à fonte de informação.
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DESENVOLVIMENTO

3.1 Escassez Hídrica

A Constituição Federal determina por intermédio de normativa a preservação de
recursos hídricos, tais qual o bem ambiental e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O
bem ambiental deve ser explorado como bem de uso comum da população, utilizando a tutela
legislativa da União, art. 24, VI e art. 30, I da CF (BRASIL, 1988).
Em circunstâncias complexas, como a escassez hídrica do DF, requisita-se uma análise
de acontecimentos perante os detrimentos nos sistemas de distribuição de água, a diminuição
dos índices de chuvas, o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano que são
elementos que colaboram na diminuição hídrica, assim excedendo as demarcações de água
existentes para o abastecimento da população (DISTRITO FEDERAL, 2017).
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3.2 Um breve histórico do Distrito Federal

O DF fez-se através de um sonho fluido por Dom Bosco (Santo italiano nascido em
1915), que relatou repetidamente “… quando vierem escavar as minas ocultas, no meio destas
montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza
inconcebível...”. No transcorrer dos anos, a Comissão de Exploração do Planalto Central do
Brasil, comandada por Luiz Cruls (astrônomo e geodesista nascido em 1848) e integrada por
médicos, geólogos e botânicos realizaram uma investigação acerca da topografia, clima,
geologia, flora, fauna e recursos disponíveis para viabilizar uma vasta expansão territorial, e
assim possibilitando a construção da capital do Brasil na região central (BRASILIA, 2018).
Em 1956, o desenvolvimento do canteiro de obras para a construção do Plano Piloto
de Brasília, trouxe correntes migratórias para a local. O pesquisador Paviani (2010 apud
FREITAS, 2013) evidencia que a população, que era de 12.700 habitantes em 1957, passou
para 64.314 habitantes em 1959 e, em 1969, para 127.000 habitantes. Ele ainda cita que “fato
notável é que a atração de importantes correntes migratórias, com a construção do Plano
Piloto de Brasília, criou condições para a formação de um conjunto urbano no Centro-Oeste”.
Deste modo, o DF foi inaugurado em 21 de abril de 1960 no comando do então presidente
Juscelino Kubitschek e, conseqüentemente, tornou-se a terceira maior capital do Brasil.
Segundo Veríssimo e colaboradores (2014), nos subseqüentes cinco anos à sua
inauguração, muito especulou-se com relação a continuidade ou não do DF, pois sua
população era 150.000 habitantes. Assim, essa possibilidade logo se desfez, com imensurável
volume de pessoas migrando de forma imediata e descontrolada para a nova capital.

3.3 Crescimento Populacional do Distrito Federal

Neste contexto, o crescimento da população no DF ampliou-se de forma imprevisível
tanto para Paviani (2010 apud FREITAS, 2013) quanto para Silva e Costa Neto (2008), no
qual as correntes migratórias trouxeram a multiplicação de assentamentos humanos ao redor
da cidade planejada e, em alguns anos, a população expandiu-se aceleradamente.
O fluxo de populações para o DF é evidenciado, conforme a citação abaixo:
Como a grande meta foi a de erguer a Nova Capital, escapou aos administradores
pioneiros qualquer alternativa para a localização das levas dos recém-chegados.
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Assim, ressalta a forma de povoamento em Brasília que se enquadrou no
planejamento (PAVIANI, 2010 apud FREITAS, 2013).

Entre os anos de 2000 a 2010, a população da área metropolitana de Brasília aumentou
em torno de 21%. A perspectiva de adensamento urbano provocou um aumento também no
uso de água para abastecimento público, que já é significativo dentre os múltiplos usos na
região (ANA, 2011).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o DF tem
prosseguido como metrópole terciária, apresentando produção industrial de importância
econômica em âmbito nacional recorrente a concentrações de atividades políticoadministrativas, dispondo, assim, de crescimento significativo. No ano de 2010, a população
chegou a 2.570.160 habitantes, indicando um aumento populacional na última década de
519.014 habitantes. A população atual é de 3.084.685 habitantes e a partir da projeção do
IBGE (figura 1), espera-se que em 2030, deverá alcançar aproximadamente 4 milhões de
pessoas, igualando-se a atuais populações de grandes cidades como Goiânia (GO) ou
Campinas (SP).

Figura 1- Índice populacional do Distrito Federal (período 2000 a 2030).
Fonte: IBGE.

Portanto, a expansão populacional ocasiona não apenas aumento da demanda por
água, como pressiona e impacta as áreas produtoras de água. Sendo assim, o desenvolvimento
de políticas satisfatórias para o enfrentamento deste problema prefigura um grande desafio
(AGUSTINHO, 2012).

3.4 Recursos hídricos e sua gestão
3.4.1 Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
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Em 1988, a Constituição Federal determinou um regulamento que estabeleceu a
Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. Esta política está constituída pela Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997 (REZENDE, 2016). Desta forma estabeleceu-se a PNRH, e
criou-se o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). A
cooperação dessa lei para a população Brasileira é o seu apoio para um novo modelo de
utilização coletiva, que visa garantir às próximas gerações uma disponibilidade de recursos
hídricos (PORTO; PORTO, 2008). A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
determinado pela Lei nº 12.305/10, que contribui para abranger ferramentas significativas
com a finalidade de autorizar e evoluir no combate dos problemas ambientais, sociais e
econômicos decorrentes ao manuseio impróprio dos resíduos sólidos. Toma a precaução, e a
diminuição na formação de resíduos, apontando, como sugestão a prática de hábitos de uso
sustentável e uma soma de ferramentas para garantir, a extensão da reciclagem e da
reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou
reaproveitado) e a orientação ambientalmente apropriada dos rejeitos (aquilo que não pode ser
reciclado ou reutilizado) (MMA, 2018).
A ANA foi criada em 2001 com a finalidade de acrescentar a organização institucional
da gestão de recursos hídricos do país. É a entidade operacional do sistema com
comprometimento pela implantação da política nacional de recursos hídricos e que dispõe o
direito outorgante de controle de cobrança pelo uso da água (PORTO; PORTO, 2008).
Conforme Rezende (2016), a finalidade da PNRH é determinar um acordo nacional para a
definição de políticas públicas.
Para Silva e Costa Neto (2008), a política de recursos hídricos do DF tem por
finalidade possibilitar que a água, meio natural e fundamental á vida, ao progresso econômico
e ao bem-estar comum, passa a ser moderada em modelos de capacidade adequada por seus
usuários atuais e pelas gerações futuras em todo o território do DF.
Diante deste fato, evidenciamos a falta de estudos relacionados ao uso da água, e o que
devemos fazer para que a escassez não seja contínua. Observo-se a importância de uma gestão
que siga os critérios e que tenha como propósito conscientizar sociedade preservar os recursos
naturais.

3.4.2 Plano Distrital de Recursos Hídricos
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Por determinação da Gestão do Distrito Federal, em uma colaboração juntamente com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o consórcio das empresas Golder
Associates Brasil e Fahma Planejamento e Engenharia Agrícola Ltda., iniciou suas atividades
de elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal (PGIRH), em dezembro de 2003 e finalizou em dezembro de 2006 (ADASA, 2018a).
O PGIRH é um instrumento de elaboração distrital, convencionado junto ao poder
comunitário, os utilizadores e a associação civil, onde determina como manter, resgatar e
manipular os meios hídricos das bacias hidrográficas. Seu propósito é patrocinar as atitudes
do Conselho de Recursos Hídricos e da entidade gestora, a ADASA, diante da definição de
direções técnicas, estratégicas e de marca empresarial essencial para a gestão adaptada dos
recursos hídricos aparentes e subterrâneos, em seus tópicos totais e qualificados (ADASA,
2018a).

3.4.3 Órgãos Responsáveis pela gestão dos recursos hídricos do Distrito Federal

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUMA) é responsável
por administrar regimes voltados ao meio ambiente e pela coordenação da Política de
Recursos Hídricos do Distrito Federal. A ADASA, autarquia atrelada à SEDUMA, manobra
os meios hídricos, entendendo os diversos usos da água e o saneamento básico (DISTRITO
FEDERAL, 2013).
O IBRAM, O Instituto Brasília Ambiental tem como função: executar e desempenha
as políticas ambientais do Distrito Federal, fiscaliza a manipulação dos recursos naturais e
toda a movimentação ou ação que venha causar degradação e contaminação do ecossistema e
dos recursos hídricos (SINJ-DF, 2017). A CAESB Tem como competência privar, desocupar,
resgatar, proteger e conservar territórios de preservação de mananciais ou reservatórios para
fins de abastecimento comunitário, bem como controlar os atos poluidores de suas águas
(CAESB 2015).

3.5 Reservatório do Rio Descoberto

O Reservatório do Rio Descoberto, inaugurado em 1974, deu origem a um lago de 17
km² de extensão, possuindo a capacidade de manter 102,3 hm³ de água, localizada nas
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extremidades da rodovia BR-070, que possui grande importância para ligação do Plano Piloto
à Águas Lindas a poucos metros da fronteira do DF com o Goiás. A ocupação do solo na
região, já apontava posteriormente à sua inauguração e verificou-se a necessidade de
mecanismos de controle de degradação ambiental (DESCOBERTO, 2018). Atualmente, é o
maior manancial que abastece o DF, e a área de influência deste rio é extensa e dispõe de uma
potente ocupação humana, sendo assim, responsável por ocasionar pressões sobre o sistema
integrado do Rio Descoberto, que abastece 61,52% da população do Distrito Federal
(DISTRITO FEDERAL, 2017).

3.6 Demanda de abastecimento disponibilizado pelo Reservatório do Descoberto

O Reservatório do Rio Descoberto é o principal sistema de produção de
água do Distrito Federal, sendo responsável por 58,45% da água produzida para atendimento
da população (DISTRITO FEDERAL, 2017), (figura 2).
Figura 2 - Participação percentual no consumo hídrico por sistema de captação.

Fonte: Distrito Federal, 2017.

Em 2016 a seca atingiu um nível crítico no DF. Em consequência disto, a diminuição
das vazões em mananciais e bacias, o que levou a uma desproporção nos registros do
reservatório desde sua implantação e operação (DISTRITO FEDERAL, 2017).

3.6.1 Índices do nível do Reservatório do Descoberto
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Os índices pluviométricos, expressados em mm³ do resultado somatório da quantidade
do precipitado de água no Reservatório do Rio Descoberto, no período de setembro a
dezembro dos anos de 2015 e 2016 foram de 368,80 mm e 412,40 mm. Os volumes de chuvas
decorrentes nesse período foram de 42,5% (2015) e 35,7% (2016), inferior à média histórica
de 641,40 mm³ para esta mesma época. A figura 3 demonstra o resultado deste período, no
qual não sucedeu a recuperação do nível do Reservatório do Rio Descoberto, que em janeiro
de 2017, decorreu com 26% de sua capacidade de operacional (DISTRITO FEDERAL, 2017).
Figura 3 - Curva de acompanhamento do reservatório do Descoberto no ano de 2017.

Fonte: Adasa.

O menor índice até então ocorreu em 2003, no qual o nível desse manancial marcou
55,1%. Já, no ano de 2015, a medição foi de 45,8%, porém no período chuvoso, o reservatório
captou menos de 26% de volume, submetendo à descontinuação do abastecimento de água,
criando-se um sistema de rodízio. Devido a essa situação, a CAESB e os órgãos de gestão de
recursos hídricos, procederam seguindo medidas de restrição de uso da água e redução de
perdas na rede de distribuição (DISTRITO FEDERAL, 2017).

DISCUSSÃO

Conforme estabelecido na Lei 11.445/07 de Saneamento Básico, art. 46, que expõe
sobre situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos, faz-se necessário a
imposição da adoção de racionamento, sendo assim, aceita pela autoridade gestora de recursos
hídricos. Este regulador poderá aderir mecanismos tarifários de contingência, com o propósito
de cobrir custos decorrentes, a fim de garantir o equilíbrio financeiro da prestação do serviço
e a gestão da demanda (DISTRITO FEDERAL, 2017).

11
Em 16 de setembro de 2016, a ADASA estabeleceu por meio da resolução n°15
considerando situação crítica de escassez no reservatório do Descoberto. Essa resolução, nº
20/2016, estabelece o estado de restrição de uso dos recursos hídricos, determina o regime de
racionamento do serviço de abastecimento de água nas localidades atendidas pelos
reservatórios do Descoberto e Santa Maria deste modo, a CAESB exerceu medidas
operacionais para controlar o consumo hídrico (ADASA, 2018a).
A redução de pressão da água, abastecidas pelo sistema Descoberto, deu início ao
rodízio no abastecimento, na qual ocorreu em um ciclo de um dia sem abastecimento e dois
dias para religar e estabilizar o sistema (DISTRITO FEDERAL, 2017).
Através de ações educativas integradas nas escolas públicas, avançaram os seguintes
projetos: ADASA em Movimento; CAESB Aberta, com propagandas educativas nos meios de
comunicação e Secretária de Estado e Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMADF), com
parcerias na implantação de projeto de recuperação de áreas degradadas do DF. O Governo do
Distrito Federal (GDF) e órgão envolvido conduziram campanhas no intuito de reduzir o
desperdício hídrico e eliminar a ocorrência de um possível desabastecimento do DF (ADASA,
2018a).
Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) medidas mitigadoras expressam um modelo que tem por finalidade diminuir ou
eliminar acontecimentos adversos que se mostram com potencial para provocar danos aos
recursos ecossistêmicos importantes nos fatores biótico, físico e socioeconômico. Este modelo
de medida procura prevenir episódios de uma conseqüência negativa (IBAMA, 2010).
Para isso foi criada a SEMADF através do artigo 25 do Decreto nº. 32.716, de 1º de
janeiro de 2011 e essa lei comprova a preocupação do Governo junto a circunstâncias
ambientais. Suas fundamentais atribuições estão a de estabelecer políticas, traçar, preparar,
governar e vitoriar a aplicação de atos nas regiões de ambientes sólidos, recursos hídricos,
educação ambiental e áreas protegidas, planejando o crescimento sustentável da população do
DF (SEMADF, 2017).
A Virada do Cerrado é uma medida da comunidade para sustentar a realização de
ações que proporciona o compromisso ambiental em sua região. Diante da escassez hídrica
que o DF vem enfrentando, o assunto da Virada não poderia ser mais apropriado: água. Nas
edições da Virada do Cerrado em 2015 e 2016, mais de 700 ações mobilizaram em torno de
65 mil pessoas. Este evento conta com a participação de militantes, apreciadores do meio
ambiente, servidores do DF e do governo federal, proprietários e acadêmicos. É uma
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ferramenta de todas as vozes para estabelecer e suceder as atividades ligadas ao meio
ambiente (SEMADF, 2017).
O crescimento populacional do DF nos últimos anos e a capacidade de abastecimento
dos recursos hídricos atuais torna a escassez hídrica e o baixo nível do principal reservatório
do DF uma realidade de todos. A falta de planejamento da gestão dos recursos hídricos e falta
de colaboração da comunidade nos últimos anos tem ocasionado ocorrências preocupantes de
desabastecimento hídrico, visto que seu planejamento não se vinculou ao crescimento
populacional, sendo então, um problema de gestão (VERÍSSIMO et al., 2014).
Desta maneira com a falta de planejamento e a falta de conscientização, em 2016, o
Reservatório do Rio Descoberto, que abastece algumas cidades do DF tornou-se desprovido
de seus recursos, e para garantir a segurança hídrica, tornou-se necessário o racionamento por
meio de sistema de rodízio. O Atlas do Abastecimento da ANA mencionou que 5 das 23
cidades da região metropolitana de Brasília encontram-se em circunstância de segurança no
abastecimento, porém, as 18 cidades restantes têm-se a necessidade de R$ 862 milhões em
investimentos na estrutura de abastecimento (ANA, 2011).
A ocupação desordenada do solo traz como ponto de partida o desmatamento local,
levando à poluição dos recursos hídricos que acaba sendo incorporado com os resíduos
sólidos gerados pela falta de conscientização dos ocupantes. Deste modo, a gestão de recursos
hídricos acaba não atuando no planejamento destes recursos, e nem mesmo na
conscientização da população local (PAVIANI, 2010 apud FREITAS, 2013).
Com a maior escassez hídrica da história do Distrito Federal em 2017, a CAESB deu
andamento às intervenções que visaram aumentar sua capacidade hídrica por meio de obras
emergenciais como a captação no Lago Paranoá, assim diminuindo a absorção hídrica do
Reservatório do Rio Descoberto. Ainda que o Reservatório tenha se recuperado no término
do ano de 2017, obteve-se a diminuição de 12% na média do volume de água captada no DF.
Para sua preservação, a população deve manter uma postura de consumidores conscientes
tendo a responsabilidade de preservar os recursos hídricos disponíveis (ADASA, 2018a). No
mês de maio de 2018, através da resolução da ADASA n° 12/2018 o Governo do Distrito
Federal, juntamente com a CAESB e ADASA por meio de estudo de projeções hídricas,
alcançou conclusões positivas com relação à segurança hídrica de abastecimento do DF, assim
estipulando para o mês de junho o fim do racionamento (ADASA, 2018b).
A população, mesmo com o fim do racionamento, deve manter a economia de água a
fim de que não se torne escasso. Juntamente com a atitude de economia hídrica, deve-se
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repensar de início o local de ocupações do solo como um percursor hídrico e assim preserválos. A gestão hídrica deve-se manter eficiente mesmo após o DF atravessar o risco de
desabastecimento, assim manter a comunicação transparente sobre os recursos, e prestar conta
dos projetos e investimentos realizados, e deste modo, proporcionar uma distribuição hídrica
eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O seguimento deste estudo bibliográfico expõe os fatores que ocasionou a escassez
hídrica no Reservatório do Rio Descoberto e diante disso aponta medidas mitigadoras
realizadas para cessar ou minimizar os impactos ambientais recorrentes a falta de
planejamento territorial e relacionado ao crescimento populacional e a falta de gestão dos
recursos hídricos.
Após um estudo de diversas revisões bibliográficas, artigos e documentos que
verificaram as referências sobre o presente cenário do DF e os seus responsáveis, sendo assim
possível analisar que a gestão hídrica do DF dispôs meramente para a parcela de habitantes
existentes na região, assim não se precavendo que a população cresceria nos anos
consecutivos. Com isso, foi possível investigar falhas regulares de organização de habitantes
em regiões impróprias, como áreas de mananciais, nascentes e córregos que estão diretamente
interligados ao abastecimento do Reservatório do Rio Descoberto.
A escassez hídrica é um problema global, em muitas regiões a água é extremamente
limitada. No DF com as águas subterrâneas e superficiais afetadas em decorrência de falta de
planejamento ocupacional, assim pode-se constatar que nos últimos anos o DF segue em
situação crítica de abastecimento.
Atualmente a diminuição hídrica atinge as capitais e outras partes do Brasil; diante
deste cenário, pode-se afirmar que o uso consciente e sustentável da água é essencial para
manter o abastecimento no período seco no DF.
Este trabalho busca atingir a conscientização dos habitantes para a preservação dos
recursos naturais presentes no DF, para que tais seja abundante para as atuais e futuras
gerações. E que a gestão da água no DF continue acessível aos cidadãos mesmo após o fim do
racionamento hídrico e a governança hídrica através de legislações e comitês, se preocupem
com o uso e preservação dos recursos naturais.
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RECOMENDAÇÕES

Todavia, a sociedade tem a responsabilidade juntamente com os gestores de recursos
hídricos de restaurar os impactos ambientais em mananciais e nascentes que abastecem as
principais bacias hidrográficas do DF afim que estes não se tornem inexistentes.
Implantações sistema de captações de água da chuva e novas tecnologias de
tratamento hídrico, a fim de reabilitar mananciais e bacias hidrográficas do DF.
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