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Apresentação 
do Relator

P 
ara subsidiar a elaboração do Relatório 
Analítico e Parecer Prévio sobre as Contas 
do Governo do exercício de 2009, determi-
nei a realização de auditoria operacional na 
área de gestão de recursos hídricos, cujos 
aspectos mais relevantes são apresentados 

nesta publicação.
 A eleição de tema relacionado com o Meio Ambiente 
fundamenta-se na relevância dos ativos envolvidos, cuja 
gestão deficiente pode causar enormes prejuízos, mesmo 
que não sejam, a princípio, de fácil mensuração monetária.
 O Meio Ambiente, ecologicamente equilibrado, está di-
retamente relacionado com a qualidade de vida no Planeta 
e, até mesmo, com a preservação das espécies.
 O Meio Ambiente é, portanto, área que pertence ao 
ramo dos direitos indisponíveis. Quer isto significar que 
o Tribunal de Contas, quando exerce o Controle Externo 
na área ambiental, materializa uma de suas mais brilhantes 
atuações: a preservação do meio ambiente e a melhoria da 
qualidade de vida da população.
 Com esta linha mestra de atuação, o presente trabalho 
alinha-se com aqueles que defendem a qualidade de vida 
planetária por meio da preservação do Meio Ambiente. 

Manoel de Andrade

Conselheiro-Relator
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Introdução

O 
relator das Contas de Governo do 
exercício de 2009, Excelentíssimo 
Conselheiro Manoel de Andrade, de-
terminou a realização de auditoria 
operacional na área de gestão de recur-
sos hídricos, a fim de subsidiar a aná-

lise de ações do Governo distrital abordadas no Relatório 
Analítico e Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal (TCDF) para aquele exercício.
 A escolha do tema meio ambiente fundamentou-se na 
sua relevância, cuja gestão deficiente pode causar enormes 
prejuízos, mesmo que não sejam de fácil mensuração mo-
netária. Além disso, a pressão sobre o meio ambiente no 
Distrito Federal, em função do rápido e constante aden-
samento urbano, ao tempo que impõe perdas de corpos 
hídricos e áreas de vegetação nativa, aumenta a demanda 
por água para o abastecimento público e para as atividades 
agropecuárias e industriais. 
 A gestão adequada dos recursos hídricos impacta a sus-
tentabilidade ambiental e econômica do Distrito Federal 
para a geração atual e por gerações futuras. Por isso, é ne-
cessário que o TCDF, ao exercer sua função de controle, 
contribua com a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação do Distrito Federal, avaliando as ações governamen-
tais nessa área.





Contextualização

Recursos hídricos do Distrito Federal

O Distrito Federal conta com influência de três bacias
hidrográficas – a Bacia do Paraná, a Bacia do Tocantins/
Araguaia e a Bacia do São Francisco – que se subdividem
em sete sub-bacias:

2.1

Bacias hidrográficas e sub-bacias do Distrito Federal

Bacia Sub-bacia Ordem

Paraná

São Marcos 3

Paranoá 5

São Bartolomeu1 4

Descoberto 4

Corumbá2 3

Tocantins/Araguaia Maranhão 2

São Francisco Preto 3

Fonte: Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos
1 Já inclusa a área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Paranoá
2 Já inclusa a área de drenagem das bacias hidrográficas dos rios Descoberto e
 São Bartolomeu
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 Um rio (ou bacia) de ordem 1 é o rio principal da bacia. 
Os rios de ordem 2 são os rios afluentes do principal. Os 
de ordem 3 são os afluentes dos afluentes do rio principal, 
e assim por diante. Um exemplo de rio de ordem 1 é o Rio 
São Francisco, que integra uma das principais bacias hidro-
gráficas para a Política Nacional de Recursos Hídricos. Um 
primeiro afluente, tal como o Rio Paracatu, seria de ordem 
2. O afluente do afluente, o Rio Preto, seria de ordem 3.
 No Distrito Federal, são operados seis sistemas de 
captação de água para abastecimento público. Dois deles 
– Descoberto e Santa Maria/Torto – são responsáveis por 
mais de 80% da água consumida na região. Interligados, 
eles permitem que eventual déficit de abastecimento em 
um deles possa ser compensado pelo outro. As quantidades 
destes e de outros sistemas de captação da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) estão 
expostas a seguir:

Disponibilidade hídrica dos sistemas de captação do Distrito Federal

Sistemas Mananciais
utilizados

Disponibilidade
hídrica (l/s)

Participação no
abastecimento¹

Descoberto Superficiais 5020 a 5300 60,1%

Santa Maria/ Torto Superficiais 1870 a 1910 21,7%

Planaltina/ Sobradinho Superficiais 785 8,9%

Brazlândia Superficiais 80 0,9%

São Sebastião Subterrâneos 215 2,4%

Localidades isoladas 
e condomínios Subterrâneos 530 6%

Total do Distrito Federal 8500 a 8820 100%

Fonte: Revisão do Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal
1 Considerados os valores da disponibilidade hídrica máxima



17Contextualização

Responsáveis pela gestão dos 
recursos hídricos do Distrito Federal

Quatro órgãos do Governo do Distrito Federal atuam na 
área de recursos hídricos:

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente (Seduma), responsável pelo planejamento 
e definição de políticas voltadas ao meio ambiente e pela 
coordenação da Política de Recursos Hídricos do Distrito 
Federal.
A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal (Adasa), autarquia especial 
atrelada à Seduma, que regula: os recursos hídricos, com-
preendendo os diversos usos da água; o saneamento bá-
sico; o gás canalizado; as áreas de competência originária 
federal em serviços e instalações de energia elétrica, petró-
leo e seus derivados, biocombustíveis, álcool combustível, 
gás veicular e distribuição de lubrificante.
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 
Distrito Federal – Brasília Ambiental (Ibram), autarquia 
vinculada à Seduma, que executa e faz executar as políticas 
ambientais do Distrito Federal, controla e fiscaliza, com 
poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais, hídri-
cos e toda e qualquer atividade ou empreendimento que 
cause ou possa causar poluição ou degradação do meio 
ambiente e dos recursos hídricos da região.
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb), empresa pública criada para desapropriar, 
desocupar, recuperar, isolar, proteger e conservar áreas de 
preservação de mananciais utilizados ou reservados para o 
abastecimento público, bem como para controlar as ações 
poluidoras de suas águas, inclusive além dos limites de sua 
concessão.

2.2

q

q

q

q
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O que foi auditado

A equipe de auditoria do TCDF avaliou aspectos da gestão 
dos recursos hídricos no Distrito Federal, em 2009, rela-
tivos à capacidade de assegurar o fornecimento e o uso de 
água de modo racional. As ações da Seduma não foram 
avaliadas por estarem no âmbito da definição da política 
de recursos hídricos e não da execução. Os auditores fo-
ram dirigidos para responder as seguintes perguntas:

A capacidade de fornecimento de água é suficiente para 
garantir o abastecimento público atual e futuro no Distrito 
Federal?
Os órgãos públicos distritais promovem adequadamente a 
conservação e recuperação dos corpos hídricos do Distrito 
Federal?

Como foi realizada a auditoria

A equipe realizou entrevistas com especialistas e gestores 
da Adasa, do Ibram e da Caesb e analisou informações 
contidas em diversos documentos desses órgãos. Como 
parte do trabalho de campo, visitou onze locais de capta-
ção da Caesb, incluindo as duas principais fontes de abas-
tecimento público de água do Distrito Federal, e cinco 
importantes corpos hídricos da Bacia do Paranoá.

2.4

2.3

A

B
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Resultados

Capacidade de fornecimento de água 
no Distrito Federal

A Caesb opera cinco sistemas de captação e tratamento de 
água para abastecimento público. Existem ainda algumas 
localidades abastecidas por poços tubulares profundos.

3.1

A quantidade de água demandada 

alcançou a capacidade de fornecimento dos 

mananciais usados para o abastecimento 

público, e o Distrito Federal corre o risco de 

desabastecimento, caso alternativas não sejam 

implementadas em curto e médio prazos



Estudos hidrológicos realizados na época da auditoria 
apontam que a disponibilidade hídrica máxima dos ma-
nanciais de abastecimento público desses sistemas é de 
8.820 litros por segundo (l/s).
 Nos últimos anos, a vazão de água fornecida vem se 
aproximando da disponibilidade hídrica dos mananciais 
de abastecimento público. No Plano Diretor de Água e 
Esgotos do Distrito Federal de 2000 (PLD 2000), a pre-
visão era de que, em 2010, a demanda por água já teria 
ultrapassado a disponibilidade hídrica dos sistemas atu-
ais, o que levaria a racionamentos. Já em 2009 a demanda 
no dia de maior consumo alcançou a capacidade mínima 
de fornecimento à época, que é a maior quantidade que 
pode ser disponibilizada nos períodos de estiagem, como 
se pode ver no gráfico: 

Demanda versus disponibilidade hídrica no Distrito Federal – 2000/2040 
Fonte: Caesb

 A demanda do dia de maior consumo pode ser esti-
mada pela multiplicação da demanda média mensal (7.120 
l/s em 2009) por 1,2, o que resultou em 8.544 l/s para 2009, 
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97% da disponibilidade hídrica atual 
máxima – representada no gráfico 
pela linha vermelha.
 Para atender esta crescente de-
manda, a Caesb estuda alternativas, 
como a implantação dos sistemas 
Bananal – de vazão sazonal e dispo-
nibilidade hídrica de 600 a 750 l/s; Paranoá – 2.800 l/s; e 
Corumbá Sul – 5.600 l/s (sendo 2.800 l/s para o Distrito 
Federal e 2.800 l/s para Goiás). Somados, eles forneceriam 
até 6.350 l/s. 
 Parte desse incremento será utilizada para substituir 
a maioria dos poços tubulares profundos que abastecem 
a região do Jardim Botânico, São Sebastião, Planaltina e 
Sobradinho.

Principais causas e efeitos
 A razão da aproximação entre demanda e capacidade 
de fornecimento dos sistemas da Caesb seria o rápido cres-
cimento da população sem o acompanhamento de inves-
timentos públicos oportunos na expansão do sistema. Na 
época, a Caesb informou que havia risco de déficit entre a 
oferta e a demanda de 979 l/s em 2010.

Considerações do auditado
 A Caesb e o Ibram não manifestaram qualquer opo-
sição a essa constatação. A Adasa, por sua vez, afirmou 
que defende investimentos prudentes, sobretudo na apli-
cação eficiente de recursos públicos. Por isso, a decisão 
por investimentos não pode ser determinada por qualquer 
demanda, uma vez que há muito desperdício de água no 
Distrito Federal. A Agência avalia como importante a re-
alização de ações voltadas ao aumento da conscientização 
social, como forma de o Estado atuar em parceria com a 
sociedade na defesa, conservação e uso racional dos recur-
sos hídricos.

Em 2009, a demanda por 

água no dia de 

maior consumo atingiu 97% 

da disponibilidade hídrica 

dos sistemas operados 

pela Caesb
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 Em um cenário no qual a demanda atinge 97% da dis-
ponibilidade hídrica, ou os investimentos não foram pru-
dentes, ou as ações de conscientização não foram efetivas. 
Uma alteração no regime pluviométrico, como uma seca 
um pouco mais prolongada, pode levar ao racionamento. 
 Além do mais, a Adasa não tem um programa consis-
tente e amplo de conscientização, com metas adequada-
mente estabelecidas para a diminuição do desperdício. 
Há contradição entre a posição defendida pela Adasa e a 
adotada pelo Governo na edição da Lei n. 4.383/09, que 
extinguiu a obrigatoriedade de individualização de hidrô-
metros em edificações residenciais verticais e em condo-
mínios residenciais no Distrito Federal, um retrocesso no 
combate ao desperdício.

Conservação e recuperação de 
corpos hídricos do Distrito Federal

3.2

As ações de conservação e recuperação 

dos corpos hídricos do Distrito Federal 

são insuficientes e pontuais. A situação de 

muitos não é sequer conhecida.

Informações sobre os recursos hídricos 
do Distrito Federal

Os órgãos públicos de gestão dos recursos hídricos de-
vem conhecer todos os corpos hídricos em seu território 
e ter informações básicas sobre eles. No entanto, esses ór-
gãos no Distrito Federal detêm pouco conhecimento so-
bre a situação dos recursos e gerem estas informações de 
modo incipiente. O Distrito Federal ainda não realizou 

3.2.1
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o enquadramento dos corpos hídri-
cos em metas de qualidade da água 
(classes). Esse enquadramento é fun-
damental para a gestão dos recur-
sos hídricos e para o planejamento 
ambiental, pois nele se estabelecem 
os objetivos a serem alcançados ou 
mantidos nos diversos segmentos dos 

corpos d’água ao longo do tempo. 
 Das 10 mil nascentes estimadas no Distrito Federal, 
300 estão cadastradas. Das 30 mil captações individuais, 
cerca de 4 mil estão registradas. Até o primeiro semestre 
de 2010, pouco mais de 3% do território tinham sido ma-
peados para diagnóstico de áreas degradadas. No Ibram, 
o obstáculo para o mapeamento de todo o território do 
Distrito Federal é a carência de pessoal e de recursos mate-
riais, especialmente, acesso a imagens de satélite apropria-
das. O órgão informou que tem buscado parcerias para 
amenizar suas limitações.
 No quesito qualidade da água, a Adasa dispõe, desde 
2009, de uma rede de monitoramento com 44 estações es-
palhadas pelo Distrito Federal. Ela obtém amostras para 
o controle da qualidade e da vazão das águas superficiais. 
A rede de monitoramento de águas subterrâneas, por sua 
vez, ainda não foi implementada.
 A previsão era que até 2010 a Adasa começasse a ca-
dastrar as captações individuais e instalasse 64 poços de 
controle para o monitoramento de águas subterrâneas e 
de instalação de rede de monitoramento do lançamento 
de águas pluviais.
 Sobre a gestão de informações, a Adasa contava com 
o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do 
Distrito Federal (SIRH-DF) em fase inicial de operação. 
A ideia era centralizar a gestão de dados relacionados aos 
recursos hídricos sob a responsabilidade do órgão, em 
especial os referentes ao processo de outorga. O Ibram, 
por sua vez, iniciou a implantação de um sistema para ge-
renciamento eletrônico de documentos voltados ao pro-
cesso de licenciamento ambiental, podendo aperfeiçoar o 

A administração distrital 

não dispõe de informações 

básicas sobre a maioria 

dos corpos hídricos
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sistema de gestão ambiental local, desde que integrado ao 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
 A Caesb contava com 91 estações ativas de monitora-
mento fluviométrico e 30 de monitoramento pluviomé-
trico, que permitem acompanhar a disponibilidade hídrica 
dos corpos d’água da região do Distrito Federal e do en-
torno. Essa rede não é compartilhada com os demais ór-
gãos distritais.

Principais causas e efeitos
 As causas para a insuficiência de informações sobre 
os recursos hídricos do Distrito Federal passam por: no 
Ibram, carência de recursos humanos e materiais, capaci-
tação insuficiente dos recursos humanos existentes e baixo 
índice de investimento em recursos materiais para as ativi-
dades de fiscalização e monitoramento; na Adasa, as ações 
de cadastramento e outorga das captações individuais no 
Distrito Federal terem começado efetivamente somente 
no final de 2008. Como efeito, o desconhecimento da si-
tuação dos corpos hídricos prejudica o planejamento e a 
implementação de ações de fiscalização, de preservação e 
de recuperação de corpos hídricos distritais.

Considerações do auditado
 O Ibram demonstrou que está atento à deficiência so-
bre gestão de informações e noticiou que, em 2010, ma-
peou cinco dos 59 polígonos em que o Distrito Federal foi 
dividido. A conclusão do mapeamento de toda a região 
estava prevista para dezembro de 2010. Já a Adasa enten-
deu que não é possível conhecer totalmente a situação dos 
corpos hídricos do Distrito Federal, devido às constantes 
alterações causadas pelo homem nas bacias hidrográficas, 
tais como desmatamento, impermeabilização, lançamento 
de rejeitos domésticos e de produtos químicos. 
 Os auditores discordaram por entenderem que obter 
informações básicas sobre todos os corpos hídricos do 
Distrito Federal é fundamental para combater ou mini-
mizar as alterações causadas pela ação humana e embasar 
o planejamento de ações de preservação e recuperação. 
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Nesse sentido, a Adasa elaborou o Plano Integrado de 
Recursos Hídricos do Distrito Federal e pretende realizar 
o cadastramento eletrônico de todos os usuários de recur-
sos hídricos para conhecer quem usa, onde usa e como usa 
as águas distritais.
 A respeito das causas para essa deficiência de infor-
mações, o Ibram noticiou, quanto à carência de recursos 
humanos, que realizou concurso público em 2009 para 
prover seu quadro próprio de pessoal. Ao mesmo tempo, 
porém, o órgão recebeu atribuições que antes eram do 
Ibama de realizar processos de licenciamento no âmbito 
do Distrito Federal. Quanto à carência de recursos ma-
teriais, o órgão informou que adquiriu, em 2010, equipa-
mentos para avaliação da qualidade da água.

Ações de fiscalização

A atuação da fiscalização deve abranger os corpos hídri-
cos em todo o Distrito Federal. Porém, constatou-se que 
a capacidade de fiscalização do órgão executor da política 
de recursos hídricos da região – o Ibram – é insuficiente. 
Enquanto isso, o adensamento populacional e os ataques 
ambientais continuam a ameaçar os corpos hídricos, com 
a ocupação de áreas que deveriam ser preservadas.
 De acordo com a Diretoria de Fiscalização do Ibram, 
suas atividades são orientadas para alcançar a proteção 
do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da 
população. Por isso, foram definidas áreas prioritárias de 
atuação, com destaque para a fiscalização de ocupações em 

Área de Preservação Permanente, especialmente 
de nascentes. Apesar disso, o órgão ainda não fez 
o mapeamento das nascentes do Distrito Federal. 
Conforme o órgão, esse mapeamento é uma meta, 
mas que carece de recursos materiais e humanos 
para sua execução. 

3.2.2

A fiscalização 

ambiental 

no Distrito 

Federal é 

insuficiente
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 As ações de fiscalização a cargo da Adasa referem-se 
principalmente às questões relacionadas aos conflitos pelo 
uso da água, cujo principal instrumento de controle é a 
outorga de direito de uso.

Imagem 2:
Captação irregular de 

água de mina próxima ao 
Córrego do Guará

Imagem 1:
Ocupação irregular da 

margem do Riacho 
Fundo.
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Outorga de direito de uso de recursos hídricos

A outorga é uma autorização fornecida pelo órgão 

competente, pela qual o Estado permite que o requerente 

use um recurso hídrico, por prazo determinado, nas 

condições estipuladas pela autorização. No Distrito 

Federal, o órgão responsável por essa outorga é a Adasa.

A permissão é necessária para que o Estado distribua 

a água na qualidade e na quantidade adequada aos 

usuários atuais e futuros, considerando o abastecimento 

humano, irrigação, pecuária, indústria, geração de energia 

elétrica, preservação ambiental, lazer, paisagismo e 

navegação.

Imagem 3:
Captação de água para 
residência edificada à 
margem do Ribeirão do 
Torto.

 A agência distrital empreendeu 2.591 ações de fisca-
lização em 2009, sendo 88% de fiscalizações planeja-
das, concentradas em apenas quatro pontos do Distrito 
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Federal: Vicente Pires, Lago Oeste, Mestre D’Armas e Casa 
Grande. A apuração de denúncias oferecidas por usuá-
rios e por órgãos públicos correspondeu a 12% das ações. 
As fiscalizações no Lago Oeste decorreram de campanha 
empreendida para a regularização dos poços das proprie-
dades rurais.

Gráfico 1:
Fiscalizações da Adasa 
(por região em 2009)

Fonte: 
Adasa

Casa Grande  
5%

Vicente Pires  
43%

Denúncias  
12%

Mestre D'Armas
12%

Lago Oeste
28%

 Mesmo os corpos hídricos de relevância estratégica 
para os atuais planos de expansão do sistema de abaste-
cimento público, como os da Bacia do Paranoá, carecem 
de ações fiscalizadoras que minimizem os impactos do 
avanço da habitação, comércio e agricultura na região.
 Já as captações da Caesb contam com vigilância 24 
horas por dia, ronda de motocicleta e ronda de automó-
vel. A maior parte dos corpos hídricos de interesse da 
Companhia para o abastecimento público se encontra em 
áreas de proteção de mananciais cercadas, sinalizadas e 
protegidas. 
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Imagem 4:
Tubos de lançamentos 
de origem não 
identificada ao longo do 
Riacho Fundo

Imagem 5:
Barragem de nível no 

Córrego Cabeça de 
Veado: Captação Cabeça 

de Veado IV

Imagem 6:
Captação Cabeça de 

Veado IV
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Principais causas e efeitos
 Dentre as razões para problemas na área de fiscalização 
estão a alocação insuficiente de pessoal em ações de fisca-
lização e a carência de recursos materiais à disposição dos 
fiscais, a exemplo de veículos, equipamentos técnicos e de 
comunicação e acesso a imagens de satélites.
 As deficiências na fiscalização tornam, por sua vez, 
parte dos corpos hídricos vulnerável e os expõe a aden-
samentos populacionais indevidos, lançamentos clandes-
tinos e ocupações de áreas de preservação permanente, 
como margens e nascentes. Por fim, a ausência ou insufi-
ciência de fiscalização leva ao agravamento da situação das 
áreas já degradadas.

Considerações do auditado sobre as falhas apontadas
 A respeito da insuficiência de fiscalização, a Adasa 
entende que o modelo tradicional de fiscalização, me-
diante servidor designado especificamente para fiscali-
zar in loco o uso da água em cada quadrante do Distrito 
Federal, ainda que importante, mostra-se inadequado e 
insuficiente, por requerer um contingente significativo de 
pessoas e também por não garantir o uso adequado dos 
recursos hídricos por parte da população.

A Adasa não apresentou alternativa efetiva ao modelo 
de fiscalização que entende importante, mas inadequado. 
Por outro lado, reforça textualmente a afirmação da equipe 
de auditoria de que a fiscalização é insuficiente.

A agência acrescenta que “acredita no caminho da 
conscientização cidadã da população, com vistas ao uso 
racional dos recursos hídricos”. A equipe da auditoria crê, 
entretanto, que a conscientização da população é apenas 
uma das atividades necessárias ao uso racional dos recur-
sos hídricos e não dispensa as ações de fiscalização in loco, 
o único meio de alcançar o cidadão que não adere às cam-
panhas de conscientização.
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Ações de preservação e recuperação

As ações de preservação devem abranger 
os corpos hídricos em todo o território 
do Distrito Federal. No entanto, a audi-
toria constatou que a maioria delas está 
concentrada em áreas que fornecem água 
ao abastecimento público, enquanto que 
grande parte da região recebe pouca ou 
nenhuma ação destinada à proteção ou à 

recuperação de corpos hídricos.
 Os dois principais sistemas de captação do Distrito 
Federal são o Santa Maria/Torto e o Descoberto. O pri-
meiro se encontra dentro do Parque Nacional e o se-
gundo, na Reserva Biológica do Descoberto. Esta, por sua 
vez, localiza-se na divisa do Distrito Federal com Goiás. 
O Sistema Santa Maria/Torto conta com a proteção do 
Parque Nacional de Brasília e seus corpos hídricos, assim 
como a fauna e a flora desse parque, estão preservados.
 As margens goianas do Lago Descoberto estão em exce-
lentes condições de preservação, enquanto que as margens 
localizadas no Distrito Federal sofreram com a ocupação 
humana e apresentam vegetação bem menos densa.

3.2.3

As ações de

preservação dos

corpos hídricos

são insuficientes
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Imagem 7:
Lagoa Santa Maria

Imagem 8:
Barragem de nível no 
Ribeirão do Torto – 
Captação do Torto
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 No Lago Descoberto, desenvolve-se um projeto para 
adequação ambiental das propriedades rurais situadas às 
suas margens no Distrito Federal. O objetivo é garantir o 
retorno de parte da vegetação nativa e de formar faixa de 
vegetação de maior porte, que lhe sirva de proteção. Essa 
intervenção ocorre mais de vinte anos após o Decreto nº 
88.940/83, que definiu a adoção de uma “faixa verde” de 
125 metros em torno do lago, onde seriam permitidas so-
mente atividades de florestamento e reflorestamento, com 

Imagem 10:
Lago Descoberto

Imagem 9:
Imagem de satélite 
do Lago Descoberto, 
mostrando ocupação 
às margens do Distrito 
Federal e margens 
preservadas em Goiás
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características de proteção e conservação de mananciais.
 Em relação à preservação de nascentes, destaque para 
o “Programa Adote uma Nascente”, do Ibram, no qual a 
comunidade é chamada a participar da preservação, con-
servação e recuperação de nascentes e da coleta de dados 
técnicos úteis ao gerenciamento dos recursos hídricos. Até 
o fechamento desta auditoria foram 201 nascentes adota-
das, mais de 300 cadastradas e 40 em fase de análise, o que 
o torna pouco abrangente, uma vez que o Distrito Federal 
conta com, aproximadamente, 10 mil nascentes.
 É de grande relevância a recuperação e preservação dos 
corpos hídricos da Bacia do Rio Paranoá, incluindo-se o 
próprio Lago Paranoá, pois há projeto em andamento para 
utilização desse lago para abastecimento público. A equipe 
de auditoria visitou cinco importantes corpos dessa ba-
cia e constatou que eles apresentam grande necessidade 
de ações de recuperação e preservação. Foram visitados 
o Córrego do Guará, o Córrego Vicente Pires, o Riacho 
Fundo e o Ribeirão do Torto, além do Córrego Cabeça de 
Veado, que faz parte do sistema de captação da Caesb e 
encontra-se, como já mencionado, preservado e protegido.
 A seguir são apresentadas imagens extraídas do regis-
tro fotográfico realizado pela equipe de auditoria durante 
os trabalhos de campo, que mostram a situação desses im-
portantes corpos hídricos da Bacia do Rio Paranoá.

Imagem 11:
Córrego do Guará: 

águas fétidas e muito lixo 
em seu leito a menos de 

7 km da nascente
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Conservação assegurada 

As margens de cursos d’água ou 

reservatórios são consideradas Áreas de 

Preservação Permanente (APP), o que, de 

acordo com a Constituição Federal, limita 

o direito de propriedade desses espaços, 

sejam públicos ou privados. Por isso, 

nenhuma edificação pode ser erguida na 

faixa de 30 metros a partir das margens 

dos cursos d’água com menos de 10 

metros de largura.

A proteção dessas áreas garante a 

estabilização das margens e evita que 

o seu solo seja levado para o leito dos 

cursos, contribuindo para o controle da 

erosão do solo e da qualidade da água.
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Imagem 12:
Córrego do Guará: 

margens degradadas

Imagem 13:
Riacho Fundo: 

margens desprotegidas e 
erodidas, estacionamento 

cercado construído a 
menos de 5 metros da 

margem 

Imagem 14:
Deposição de 
lixo nas margens do 
Riacho Fundo 
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Imagem 15:
Deposição de 

lixo nas margens do 
Riacho Fundo 

Imagem 16:
Deposição de 

lixo nas margens do 
Riacho Fundo 

Imagem 17:
Córrego Vicente Pires: 
deposição de lixo nas 
margens 
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Imagem 18:
Córrego Vicente Pires: 
margens degradadas e 
córrego assoreado 

Imagem 19:
Muito lixo depositado no 

leito e nas margens do 
Ribeirão do Torto 
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Imagem 20:
Muito lixo depositado 
no leito e nas margens 
do Ribeirão do Torto 

Imagem 21:
Muito lixo depositado 
no leito e nas margens 
do Ribeirão do Torto

 As ações de preservação e recuperação de corpos hídri-
cos sofrem com a escassez dos recursos humanos e finan-
ceiros. O nível de investimento do Ibram é muito baixo, 
e os recursos destinados a ações de preservação e recu-
peração de corpos hídricos são ínfimos, como pode ser 
observado no quadro abaixo, que lista as despesas desse 
órgão em 2009.
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Perfil das despesas do Ibram em 2009

R$1,00

Pessoal e Encargos Sociais  5.428.767 

Outras Despesas Correntes  5.859.454 

Ações do Ibram não relacionadas diretamente 
à preservação e recuperação  4.028.882 

Revitalização e manutenção de parques  1.210.783 

Manutenção de áreas protegidas no DF  391.123 

Implantação do programa de educação ambiental e 
coleta seletiva de lixo  136.942 

Prevenção e controle de riscos ambientais e combate 
aos incêndios florestais  57.736 

Manutenção da estação ecológica de águas emendadas  32.498 

Fortalecimento do licenciamento e fiscalização ambiental  1.490 

Investimentos  452.481 

Manutenção dos serviços administrativos do Ibram  235.713 

Aquisição de equipamentos de monitoramento de 
controle ambiental  209.794 

Prevenção e controle de riscos ambientais e combate 
aos incêndios florestais  3.900 

Fortalecimento do licenciamento e fiscalização ambiental  1.949 

Revitalização e manutenção de parques  1.125 

Total  11.740.702 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental (Siggo).

Principais causas e efeitos
 A carência de informações para subsidiar o planeja-
mento das ações de preservação e recuperação dos corpos 
hídricos e a baixa destinação de recursos financeiros são 
as principais causas da insuficiência de ações de preserva-
ção e recuperação, que deixa parte relevante dos corpos 
hídricos desprotegida e agrava a situação daqueles que já 
se encontram degradados.

Considerações do auditado
 Sobre o baixo nível de investimento em ações de pre-
servação e recuperação dos corpos hídricos, o Ibram 
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ressalta que as dotações iniciais aprovadas nas leis orça-
mentárias são invariavelmente muito menores do que as 
propostas apresentadas pelo órgão. No orçamento de 2010, 
embora tenham sido solicitados R$ 32 milhões apenas 
para despesa de pessoal e custeio, foram aprovados R$ 12 
milhões. O Ibram tem negociado com o órgão central de 
planejamento a ampliação dos recursos, embora ressalte a 
existência de diversas ações que produziram frutos efeti-
vos, sem ter acarretado aporte financeiro direto, como o 
“Programa Adote Uma Nascente”.
 A Adasa reconhece que há espaços para melhorias e 
aperfeiçoamentos das atividades e entende “que o êxito no 
desenvolvimento e na implementação de ações de preser-
vação e recuperação da água está ligado à direta participa-
ção da comunidade”.

Imagem 22:
Muito lixo depositado 
no leito e nas margens 
do Ribeirão do Torto 
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Conclusão

O 
Distrito Federal corre risco de desa-
bastecimento de água caso alternati-
vas de curto e médio prazo não sejam 
implementadas, pois a quantidade de-
mandada alcançou a disponibilidade 
hídrica dos mananciais usados para o 

abastecimento público. A situação decorre da ausência de 
investimentos públicos oportunos na expansão do sistema.
 As alternativas escolhidas pelos órgãos responsáveis 
para a ampliação da capacidade de fornecimento de água 
para o abastecimento público, por meio da captação de 
água da represa da Hidrelétrica de Corumbá IV, do Lago 
Paranoá e do Ribeirão Bananal, serão capazes de suprir as 
necessidades do Distrito Federal até 2040, segundo proje-
ções da Adasa.
 Os órgãos públicos distritais não promovem adequada-
mente a conservação e a recuperação dos corpos hídricos. 
Verificou-se que o Governo do Distrito Federal não dispõe 
de informações básicas sobre a maioria de seus corpos hí-
dricos. Pelas evidências coletadas em campo, conclui-se 
que a fiscalização promovida pelo Ibram e pela Adasa é 
insuficiente e que os corpos hídricos estão sujeitos a pres-
sões pelo adensamento populacional e a ataques pelo uso 
inadequado dos recursos hídricos e do meio ambiente.
 As ações de conservação e recuperação também são 
insuficientes para evitar e para reverter agressões graves 
aos corpos hídricos. Constatou-se que as poucas ações de 
conservação e de recuperação desenvolvidas pelos órgãos 
responsáveis são pontuais.





Recomendações

Para sanar os problemas levantados nesta auditoria, o 
TCDF, por meio da Decisão nº 6.177/2010, fez diversas 
recomendações aos órgãos gestores dos recursos hídricos:

À Adasa:
adotar em tempo adequado medidas de sua alçada que 
impactem o equilíbrio entre a disponibilidade hídrica e a 
demanda de água para abastecimento público;
intensificar o cadastramento e a gestão das outorgas de 
usuários;
alocar pessoal e recursos materiais em quantidade sufi-
ciente para as atividades de fiscalização do uso dos recur-
sos hídricos distritais.

À Caesb:
planejar e implementar em tempo adequado as soluções 
para equilibrar a disponibilidade hídrica e a demanda de 
água para abastecimento público, garantindo investimen-
tos condizentes com as diretrizes da política pública de 
recursos hídricos.

A

B

C

D



Ao Ibram:
dimensionar as áreas de fiscalização e monitoramento am-
bientais, de acordo com as reais necessidades;
investir na capacitação de recursos humanos e em re-
cursos materiais, dotando as áreas de fiscalização e mo-
nitoramento ambientais de instrumental adequado ao 
desenvolvimento de suas atividades;
alocar pessoal e recursos materiais em quantidade sufi-
ciente nas atividades de fiscalização ambiental;
intensificar a criação e a implementação de projetos de re-
cuperação e de preservação de corpos hídricos;
fortalecer as ações existentes de recuperação de áreas de-
gradadas ou ameaçadas e expandi-las à medida que novas 
áreas do Distrito Federal forem sendo diagnosticadas.

À Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Gestão do Distrito Federal:
destinar recursos às ações de recuperação e preservação 
dos corpos hídricos em montante compatível com as reais 
necessidades da área.

E

F

G

H

I

J
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49Determinações e Recomendações





Benefícios
esperados

Espera-se com as recomendações oferecidas por meio da 
Decisão nº 6.177/2010 que o GDF:

elimine o risco de desabastecimento público;
realize o mapeamento da situação dos recursos hídricos do 
Distrito Federal, para que se tenha melhores condições de 
planejar e executar as ações de fiscalização, preservação e 
recuperação dos corpos hídricos distritais;
amplie a abrangência da proteção aos corpos hídricos do 
Distrito Federal, coibindo adensamentos indevidos, lan-
çamentos clandestinos e ocupação de áreas que deveriam 
ser preservadas;
diminua o passivo ambiental na área de recursos hídricos.
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