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Resumo: No passado, ao se aglomerar em centros populacionais, a humanidade se 

deparou com a necessidade de planejar como se daria este seu novo estado, com o 

propósito de lhe proporcionar maior conforto. Mas, mais do que isso, com o tempo veio 

a necessidade de não só garantir sua comodidade, mas também de harmonizar seu 

desenvolvimento com a complexa dinâmica da natureza, a fim de assegurar sua própria 

sobrevivência. Nesse sentido, o planejamento ambiental tem o objetivo de atingir o 

desenvolvimento sustentável, minimizando os impactos ambientais, preservando e 

conservando a fauna, flora e as dinâmicas e processos naturais, sem necessariamente 

comprometer os ecossistemas urbanos e os agroecossistemas. A escolha de uma área de 

estudo para o planejamento ambiental é uma tarefa complexa que envolve diversas 

variáveis, sendo os limites naturais, como bacias hidrográficas comumente eleitas como 

áreas de estudo pelos planejadores. Conhecer bem as dinâmicas ocorridas nelas permite 

indicar os usos adequados e inadequados do território e de seus recursos. Com isso, o 

objetivo geral deste trabalho foi estruturar o planejamento ambiental da Região 

Administrativa (RA) de Planaltina, considerando suas unidades hidrográficas, avaliando 

a dinâmica da cobertura da terra entre o período de 1984 e 2015. Para isso, foi feita uma 

análise do padrão de mudança de uso da terra, subdividindo classes naturais e antrópicas, 

sendo que o presente trabalho faz uma análise apenas das unidades hidrográficas 

presentes na RA Planaltina, onde se realizou recortes delas usando o software Quantum 

GIS, a fim de se obter uma visão detalhada de cada uma dessas unidades em intervalos 

regulares de 10 anos. Também foi utilizada a Pesquisa Distrital por Amostras de 

Domicílios – PDAD, da CODEPLAN, com o fim de se tentar compreender fatores 

antrópicos que possam ser considerados elementos auxiliadores do processo de dinâmica 

da cobertura da terra, considerando o período avaliado. Como resultado, foi possível 

observar as mudanças de uso da terra ocorridas nessas unidades, demonstrando as ações 

necessárias e prioritárias no que diz respeito à conservação, ao desenvolvimento 

econômico e social em cada uma delas. Por fim, foram estruturadas ideias de planos de 

ação como subsidio aos gestores, planejadores e comitês gestores de bacias hidrográficas 

no intuito de se compatibilizar as atividades humanas com as complexas dinâmicas 

ocorridas nos meios naturais. 

Palavras-chave: Planejamento ambiental; Unidades hidrográficas; Dinâmica da 

cobertura da terra; Planaltina; Sistemas de informações geográficas.  
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Abstract: In the past, as it crowded into population centers, humanity was faced with a 

need to plan how it’s this new state would be, for the provide of greater comfort to him. 

But more than that, over time came the need to not only ensure its comfort, but also to 

harmonize its development with a complex dynamic of nature, with the aim of ensuring 

its own survival. In this sense, environmental planning has the objective of achieving 

sustainable development, minimizing environmental impacts, preserving and conserving 

the animals, plants, dynamics and natural processes, without necessarily compromising 

urban ecosystems and agroecosystems. The choice of a study area for environmental 

planning is a complex task that involves several variables, being the natural boundaries, 

as watersheds commonly chosen as areas of study by planners. Knowing well the 

dynamics that occur in them allows to indicate the appropriate and inadequate uses of the 

territory and its resources. Thus, the general objective of this work was to structure the 

environmental planning of the Planaltina Administrative Region (RA), considering its 

hydrographic units, evaluating the land cover dynamics between 1984 and 2015. For this, 

an analysis of the land use change pattern was made, using data from the system Brasília 

em Mapas of CODEPLAN, which demonstrates the dynamics that occurred during this 

31 year period of the entire Distrito Federal, subdividing natural and anthropic classes, 

and the present work analyzes only the hydrographic units present in RA Planaltina, 

where cuts were made using Quantum GIS software to obtain a detailed view of each of 

these units at regular intervals of 10 years. The District Household Sample Survey 

(PDAD) of CODEPLAN was also used to try to understand human factors that could be 

considered as supporting elements of the land cover dynamics process, considering the 

period evaluated. As a result, it was possible to observe the land use changes that took 

place in these units, demonstrating the necessary and priority actions regarding 

conservation, economic and social development in each of them. Finally, ideas of action 

plans were structured as a subsidy to managers, planners and river basin management 

committees in order to reconcile human activities with the complex dynamics that occur 

in natural environments. 

Keywords: Environmental planning; Hydrographic units; Dynamics of land cover; 

Planaltina; Geographical information systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na antiguidade, quando a humanidade abandonou a condição de nômade e passou 

à situação de convivência em grupo, surgiu a necessidade de planejar como se daria a 

organização do espaço, de modo a garantir um adequado saneamento básico, 

disponibilização de recursos o mais próximo possível, melhores formas de circulação, 

etc. Ou seja, ao se aglomerar em pequenos centros populacionais, veio a necessidade de 

se planejar como se daria este seu novo estado, no intuito de lhe proporcionar maior 

conforto. No entanto, segundo Santos (2004), a preocupação com os impactos ao meio 

ambiente que o cercava era, até pouco tempo, irrelevante, só vindo a ser cogitada na 

década de 1950, quando “nos Estados Unidos, surge a preocupação com a necessidade de 

se avaliar os impactos ambientais gerados por grandes obras estatais”. Tal preocupação 

só veio a ser verdadeiramente considerada e colocada em maior escala em 1968 com o 

Clube de Roma, onde a própria sobrevivência do homem foi colocada em pauta. Surgia 

então a necessidade de se planejar formas de harmonização entre o desenvolvimento 

econômico, social e o ecológico. 

O desenvolvimento ocorrido nos últimos anos no Brasil, principalmente no que 

diz respeito à expansão da agricultura, somado ao crescimento populacional nos centros 

urbanos, as mudanças climáticas, a industrialização, dentre outros fatores, são hoje os 

maiores contribuidores para o processo de degradação e escassez de recursos (Paulo, 

2010). A atual crise hídrica enfrentada por diversas regiões do país tem relação direta 

com estes fatores e principalmente com a falta de um correto planejamento e de gestão 

em todas as atividades humanas capazes de serem potências causadores de impactos 

ambientais, particularmente no que diz respeito à água.  

Nesse sentido, planejamento é o ato de se analisar o passado e o agora e criar um 

plano, a fim de se otimizar o alcance de um dado objetivo no futuro. Está relacionado 

com a preparação, organização e estruturação deste objetivo.  

Já o planejamento ambiental tem uma conotação ampla e de difícil consenso entre 

os estudiosos, carente de uma definição precisa, mas de forma geral, é utilizado no 

contexto de diversas áreas do conhecimento para se referir a processos e mecanismos de 

sistematização de ações que visem atingir metas e objetivos de caráter ambiental (Selman, 

1999). Tem como principal objetivo atingir o desenvolvimento sustentável, minimizando 

os impactos ambientais, preservando e conservando a fauna, flora e as dinâmicas e 

processos naturais, sem necessariamente comprometer os ecossistemas urbanos e os 

agroecossistemas. É uma ferramenta de elevada importância para a efetividade de 



12 

 

políticas de meio ambiente, por se tratar de um relevante instrumento de diagnóstico e 

prognóstico para uma eficiente gestão ambiental.  

Assim, o planejamento ambiental deve pautar-se em métodos, modelos, 

ferramentas e instrumentos que subsidiem a sua efetiva consolidação. Existem diversos 

instrumentos de planejamento, e sua escolha, segundo Santos (2004), deverá ser feita em 

função dos objetivos, do objeto e do tema central estudado. São alguns exemplos de 

ferramentas capazes de auxiliar os planejadores ambientais: os planos de manejo, os 

zoneamentos ambientais, os estudos de impactos ambientais, dentre outros. 

A definição de uma área de estudo é uma tarefa complexa que envolve diversas 

variáveis. Por isso, comumente planejadores elegem bacias hidrográficas como área de 

trabalho pois, como defende Tucci (1993), o estudo delas permite observar em detalhes a 

variação dos diferentes processos que ocorrem ali, e que, com base no registro das 

variáveis hidrológicas envolvidas, é possível entender melhor os fenômenos e procurar 

representá-los matematicamente. Tal facilidade torna-se mais relevante ainda, quando no 

estudo de uma bacia hidrográfica pode-se dividir unidades menores, como as unidades 

hidrográficas ou micro bacias por exemplo. A subdivisão de uma bacia hidrográfica de 

maior ordem em seus componentes permite a pontualização de problemas difusos, 

tornando mais fácil a identificação de focos de degradação de recursos naturais, da 

natureza dos processos de degradação ambiental instalados e o grau de comprometimento 

da produção sustentada existente (Fernandes & Silva, 1994). Por isso, conhecer bem as 

dinâmicas ocorridas em uma bacia hidrográfica permite indicar os usos adequados e 

inadequados do território e de seus recursos.  

Mas considerar bacias hidrográficas isoladamente pode não ser a melhor estratégia 

quando se trata de planejamento ambiental. É por isso que se torna importante o 

conhecimento dos dados socioeconômicos, censitários e de infraestrutura da área de 

estudo, integrando estes dados com os da bacia hidrográfica, de modo a se tentar entender 

de maneira mais completa possível as inter-relações existentes. 

Além do entendimento da área de estudo, o planejamento ambiental deve 

considerar a escala temporal desta. Compreender que não se pode ter uma percepção 

estática do ambiente, pelo contrário, deve-se considerar que impactos ambientais são 

frutos de ações e efeitos combinados.  

O estudo de um bom planejamento ambiental pode gerar melhores resultados com 

o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), que para Cowen (1988), são 
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“sistemas de apoio à decisão que envolve a integração de dados espacialmente 

referenciados, em um ambiente para resolução de problemas.” 

A partir desta perspectiva, surge o sistema Brasília em Mapas, da Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), que agrega dados referentes à dinâmica 

da cobertura da terra em uma série multitemporal de 31 anos (de 1984 à 2015), em que 

demonstra a descrição sistemática das mudanças ocorridas no território do Distrito 

Federal durante este período e sua relação em função das grandes bacias hidrográficas 

que compõem a região (Paraná, Tocantins e São Francisco). O sistema utiliza os SIGs 

como obtenção dos dados, já que estes são ferramentas que permitem que os dados de 

diferentes escalas, oriundos de sensores orbitais, possam ser integrados, facilitando assim 

o monitoramento dos recursos terrestres (Meneses et al., 2012). 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho foi estruturar o planejamento ambiental da Região 

Administrativa (RA) de Planaltina, considerando suas unidades hidrográficas a partir de 

dados do sistema Brasília em Mapas, da CODEPLAN. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a dinâmica da cobertura da terra entre o período de 1984 e 2015 

da RA de Planaltina e de suas unidades hidrográficas. 

 Estruturar propostas de planos de ações em função das peculiaridades dos 

padrões de cobertura da terra das unidades hidrográficas. 

3. ÁREA DE ESTUDO 

Este trabalho tem como área de estudo a RA de Planaltina, localizada a nordeste 

do Distrito Federal (DF), que faz limite com Sobradinho-DF, Formosa-GO, Planaltina-

GO e Paranoá-DF. Está a uma distância de 38 quilômetros do centro de Brasília e possui 

uma área de 1.534,69 km². Nesta região, estão presentes nascentes de três Grandes Bacias 

hidrográficas do Brasil (Figura 1): Tocantins, São Francisco e Paraná. 
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Figura 1 - Localização geral do DF no Brasil (em vermelho na imagem A), do DF no contexto dos 

estados brasileiros (em vermelho na imagem B) e a Região Administrativa de Planaltina dentro do 

DF (em vermelho na imagem C). 

3.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Este trabalho considerou como fonte de dados socioeconômicos da RA de 

Planaltina a Pesquisa por Amostra de Domicílios do Distrito Federal - PDAD-DF do ano 

de 2015 da CODEPLAN em que aborda aspectos relativos às Características da Unidade 

Domiciliar, Infraestrutura, Características da População Urbana e de Migração, 

Características de Educação, Trabalho e Rendimento dos Moradores, Posse de Bens, 

Equipamentos e Serviços, entre outros. 

Na época da realização da pesquisa do PDAD, Planaltina possuía 54.286 

domicílios urbanos, e o estudo considerou uma amostra de 783 domicílios para 

representar a totalidade daqueles. 

Os resultados desta pesquisa indicam que a população urbana estimada em 

Planaltina é de 189.412 habitantes. A população do sexo masculino corresponde à 48,9% 

e a de sexo feminino 51,10%. Dos residentes de Planaltina, 53,51% da população é natural 

do Distrito Federal, sendo os demais, 46,49%, formada por imigrantes. Destes, 55,18% 

são naturais do Nordeste; 23,16%, do Sudeste, 18,10%, do Centro-Oeste (menos DF); 

2,22% vieram do Norte e 1,19%, do Sul. Em se tratando à origem por estados, 19,85% 

dos residentes são naturais de Minas Gerais, 17,16% de Goiás, 16,78% do Piauí, 13,62% 

de Bahia e 8,02% do Maranhão. Os dados relativos à migração indicam que a chegada 

dessas pessoas no Distrito Federal ocorreu de forma mais intensa no período de 1991 a 

2000, 26,95%, seguida de 1981 a 1990, 22,20% e também após 2000, 19,29%. São vários 

os motivos que levaram essas pessoas a virem para o DF, sendo os mais significativos: 

para acompanhar parentes, 58,66%, procura de trabalho 28,58% e melhor acesso aos 
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serviços de saúde, 9,69%. As demais razões individualmente são percentualmente pouco 

relevantes. Aproximadamente 34% da população da RA Planaltina reside na região há 25 

anos ou mais, 29,69% residem entre 15 e 24 anos, 11,93%, entre 10 e 14 anos e entre um 

e cinco anos, 13,25%. 

Da população total de Planaltina, destaca-se o percentual daqueles que não 

estudam, 71,01%. Os que estudam somam 25,22% que frequentam escola pública, com 

0,70% em período integral. Na escola particular, apenas 3,77%. Quanto ao nível de 

escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm ensino fundamental 

incompleto, 39,43%, seguido pelo médio completo, 20,08%. Os que possuem nível 

superior completo representam 6,41%. Analfabetos na região representam 2,53%. A 

PDAD apurou que apenas 5,09% da população é composta por menores de seis anos fora 

da escola, 139 crianças de seis a 14 anos não estudam. 

No tocante à ocupação dos moradores de Planaltina, observa-se que, entre os 

acima de 10 anos de idade, 47,47% têm atividades remuneradas, enquanto 18,99% são 

estudantes e 9,66% encontram-se desempregados. No que diz respeito à ocupação 

remunerada, o setor que mais se destacou na RA foi o de Serviços, 87,99%, sendo o 

Comércio, com 34,27%, Serviços Gerais, 15,99% e Administração Pública (DF) com 

13,25%. A Construção Civil representa 9,19% e os Serviços Domésticos, 6,45%. A renda 

domiciliar média apurada na pesquisa foi da ordem de R$ 3.183,47, correspondente a 4,04 

salários mínimos (SM), e a renda per capita foi de R$ 933,80 (1,19 SM). Ao analisar a 

distribuição da renda domiciliar bruta mensal, segundo as classes de renda, com base em 

múltiplos de salários mínimos, verifica-se que as classes mais expressivas são a classe de 

renda de mais de dois a cinco salários mínimos, 39,24%, de um a dois SM, 24,73%. Na 

RA, em apenas 1,37% dos domicílios foram encontrados moradores que vivem com 

rendimentos acima de 20 salários mínimos. Com até um salário mínimo se encontram 

13,28% dos domicílios. 

O número de domicílios urbanos estimados é de 54.286 e, considerando que a 

população urbana estimada é de 189.412, a média de moradores por domicílio urbano é 

de 3,49 pessoas. Na Região, praticamente todas as construções são permanentes. Apenas 

2,17%, embora permanentes, encontram-se em fase de construção; 94,49% dos 

domicílios são casas e 3,58%, apartamentos. Quase que a totalidade dos domicílios conta 

com o abastecimento de água pela rede geral, exceto 0,26% que tem poço ou cisterna e 

poço artesiano. Quanto ao fornecimento de energia elétrica, a totalidade dos domicílios 

conta com fornecimento pela rede geral. Em relação ao esgotamento sanitário, em 
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Planaltina, 81,74% dos domicílios drenam seus esgotos na rede geral de coleta e 12,13% 

em fossa séptica. Ainda foram encontrados 5,49% dos domicílios utilizando fossa 

rudimentar. Nos domicílios desta região, 100,00% contam com serviços de limpeza 

urbana. Destes, 65,52% têm o serviço de coleta seletiva. Ruas asfaltadas, iluminação 

pública, calçadas e meios-fios estão presentes na quase totalidade dos domicílios. Já o 

sistema de águas pluviais atende 75,73% da população. 

A PDAD 2015 levantou informações sobre a existência de problemas de ordem 

ambiental nas cercanias dos domicílios. Foi relatada inexpressiva existência de problemas 

de erosão (1,4%), ruas esburacadas (1,66%), presença de esgoto a céu aberto (1,92) e 

áreas alagadas pelas chuvas (0,26). O entulho, no entanto, foi detectado nas respostas de 

26,05% dos domicílios e área em declive, 4,60%. A pesquisa revelou que, segundo 

declaração dos entrevistados, 29,63% dos domicílios contam com ruas arborizadas 

próximas de suas residências, 18,39% contam com Ponto de Encontro Comunitário e 

12,55% declaram morar próximos à Área de Proteção Ambiental. Aproximadamente 

3,45% relatam possuir nascentes d’água nas proximidades de suas residências e apenas 

0,77% possuem ciclovias próximas. A maioria dos entrevistados declarou-se de cor e/ou 

raça parda, 66,79%. Os que se declaram de cor branca representam 26,05% e preta, 

6,90%. As demais cores/raça são pouco representativas ou inexistentes (Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal, 2015).  

3.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

O bioma Cerrado integra a totalidade do território do Distrito Federal, abarcando, 

portanto, a RA de Planaltina. Tal bioma é representado como um dos mais diversos e 

ricos existentes, possuindo uma variada fitofisionômica, caracterizada e classificada por 

Ribeiro e Walter (2008) em três formações principais: 

 Formações Florestais: As formações florestais englobam os tipos de 

vegetação com predominância de espécies arbóreas, com a formação de dossel contínuo 

e estão subdivididas em: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão; 

 Formações Savânicas: subdivididas em Cerrado Sentido Restrito (com os 

subtipos: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre), Parque de 

Cerrado, Palmeiral (com os subtipos: Babaçual, Buritizal, Guerobal e Macaubal) e 

Vereda; 

 Formações Campestres: subdivididas em Campo Sujo, Campo Limpo e 

Campo Rupestre.  
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De acordo com as características topográficas e de solo, o Campo Limpo e o 

Campo Sujo podem ser classificados em secos (quando o lençol freático é profundo), 

úmidos (com lençol freático alto) ou com murundus (ocorrem pequenas elevações do 

relevo) (Ribeiro & Walter, 2008). Planaltina apresenta as três formações principais 

apresentadas.  

Na região de Planaltina existem nove Unidades de Conservação, a saber: Parque 

Sucupira, Parque Ecológico e Vivencial Cachoeira do Pipiripau, Parque Lagoa Joaquim 

Medeiros, Parque Ecológico dos Pequizeiros, Parque Ecológico do DER, Parque 

Ecológico e Vivencial do Retirinho, Parque Ecológico e Vivencial Estância, Parque 

Ambiental Colégio Agrícola e Parque de Uso Múltiplo Vale do Amanhecer (Tamaio; 

Layrargues, 2014).  

Quanto a geologia, o DF é composto de rochas metassedimentares dos grupos 

Canastra, Paranoá, Araxá e Bambuí (Freitas-Silva; Campos, 1999; citados por Martins et 

al. 2004), sendo que em Planaltina, de todas elas, só não se faz presente o grupo Araxá. 

Os grupos Paranoá e Canastra apresentam idade meso/neoproterozóica e os grupos Araxá 

e Bambuí, idade neoproterozóica. O grupo Paranoá, possui ainda unidades geológicas 

denominadas: Carbonatada – PPC (com predominância de Metacalcarios/Dolomitos); 

Unidade R4 (com predominância de Matarritmitos sito-argilosos); Unidade Q3 (com 

predominância de Quartzito); Unidade R3 (com predominância de Metarritmitos 

arenosos); Unidade A (com predominância de Ardósias) e Unidade S (com 

predominância de Siltitos). Planaltina possui todos eles com exceção apenas da Unidade 

S.  

Em se tratando de Pedologia, o DF apresenta as três classes de solos mais 

importantes, o Latossolo Vermelho, o Latossolo Vermelho-Amarelo e o Cambissolo, 

representando os três, 85,49% do território do DF. Em Planaltina, além dos já citados, há 

também a presença de Solos Hidromórficos, Neossolos Flúvicos, Argissolos Vermelho-

Amarelo, Chernossolos, dentro outros (Martins et al. 2004). 

A vegetação dos Latossolos Vemelhos está geralmente associada a Cerrado e 

Cerradão; Latossolo Vermelho-Amarelo a Cerrado Stricto Senso, Campo Limpo e Campo 

Sujo; Cambissolos a Campo Limpo; Solos Hidromórficos a Matas de Galeria; Neossolos 

Flúvicos a Matas de Galeria e Ciliares (Martins et al. 2004).   

Quanto a geomorfologia, o DF está situado em porções mais elevadas do Planalto 

Central. De acordo com Pinto (1986) citado por Martins et al. (2004), “a paisagem natural 

do DF apresenta-se integrada por 13 unidades geomorfológicas que constituem 
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geossistemas inter-relacionados e hierarquizados. Por suas similaridades morfológicas e 

genéticas, as unidades geomorfológicas agrupam-se em três tipos de paisagem 

(macrounidades) características da Região Cerrado”. Tais macrounidades são 

apresentadas por este autor como sendo: Região de Chapada, com área de 1968 km², Área 

de Dissecação Intermediária com 1793 km² e Região Dissecada de Vale, com 2053 km² 

(Pinto, 1994). Planaltina possui as três macrounidades apresentadas.  

A hidrologia de Planaltina é composta pelas 10 unidades hidrográficas abordadas 

neste trabalho, além de seu território fazer parte das 3 grandes bacias brasileiras: 

Tocantins, Paraná e São Francisco, em que o DF se encontra nas cabeceiras destas bacias 

e por isso, existe uma baixa disponibilidade hídrica para atender a demanda do 

contingente populacional, já que o território do DF se encontra bastante próximo das 

nascentes e mananciais. Hoje está em implantação o denominado sistema Paranoá, que 

captará água do lago Paranoá no intuito de fortalecer a disponibilidade hídrica 

principalmente para as Regiões Administrativas atendidas pelos sistemas Santa 

Maria/Torto, Planaltina/Sobradinho e São Sebastião. O sistema integrado 

Planaltina/Sobradinho hoje capta águas de mananciais superficiais (rio Pipiripau e outros) 

e também subterrâneos, para atender a demanda das RAs Planaltina, Sobradinho e 

Sobradinho II (Agência Nacional de Águas, 2010). 

Planaltina tem um clima classificado como tropical, onde chove muito menos no 

inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger (1936), o clima é classificado como 

Aw, com 21.7 °C de temperatura média, sendo que em Setembro é o mês mais quente, 

com temperaturas médias de 22.7 °C e o mais frio do ano é Junho, com temperaturas 

médias de 19.4 °C. A pluviosidade média anual da região é de 1371 mm, sendo que o mês 

mais seco é Junho, com 4mm e o de maior precipitação é Janeiro, com 231mm.  

4. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho teve como base de obtenção dos dados, o sistema denominado 

Brasília em Mapas, da CODEPLAN, disponível no site desta instituição.  

O sistema apresenta dados referentes a dinâmica dos usos da terra, subdividindo 

esses usos em classes, que são baseadas no Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 

2006), uma proposta de classificação da cobertura da terra apresentada por Araújo-Filho 

et al. (2007) e as fitofisionomias existentes no bioma Cerrado (Ribeiro & Walter, 2008), 

apresentadas em composição colorida, quais sejam:  
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 Formação Florestal, Formação Savânica, Formação Campestre, que 

representam as coberturas naturais da paisagem;  

 Água, que representa os corpos d’água propriamente ditos; 

 Agropastoril, Área Construída, Reflorestamento, representando as 

coberturas antrópicas; e  

 Outros, que representa as coberturas que não são enquadradas em nenhuma 

dessas categorias.  

Cada ano, desde 1984, com exceção dos anos 2002 e 2012, por não possuírem 

imagens para a região devido a problemas no sensor, têm as coberturas da terra avaliada 

e representada em termos de porcentagem de área coberta por cada uma das classes, sendo 

possível perceber, de forma bem didática, as mudanças ocorridas na paisagem com o 

passar dos anos.  

A partir dos dados obtidos, realizou-se a análise dos mesmos a partir do software 

denominado Quantum GIS, onde executou-se recortes de cada uma das unidades 

hidrográficas com seus respectivos atributos, a fim de se obter uma análise detalhada de 

cada uma delas, em que foi possível observar as mudanças da terra na RA de Planaltina, 

ocorridas no período compreendido entre 1984 e 2015, em intervalo regular de 10 anos. 

Com isso, gerou-se mapas da dinâmica da cobertura da terra considerando os anos de 

1985, 1995, 2005 e 2015 de cada uma destas unidades, de modo a se demonstrar tais 

mudanças com uma composição colorida das classes. 

Além de tal base de dados, também foi utilizada a Pesquisa Distrital Por Amostras 

de Domicílios – PDAD, também da CODEPLAN, com o fim de se tentar compreender 

fatores antrópicos que possam ser considerados elementos auxiliadores do processo de 

dinâmica da cobertura da terra, considerando o período avaliado.  

4.1. APRESENTAÇÃO GERAL DO SISTEMA BRASÍLIA EM MAPAS 

O sistema Brasília em Mapas faz uso de dados multitemporais como forma de 

descrever as mudanças ocorridas na cobertura da terra de todo o território do Distrito 

Federal e sua relação em função das grandes bacias hidrográficas que compõe a região 

(Paraná, São Francisco e Tocantins). 

O Mapeamento da Cobertura da terra do Distrito Federal utiliza dados dos 

sensores Operational Land Imager (OLI), a bordo do satélite Landsat 8 e Thematic 

Mapper (TM), a bordo do satélite Landsat 5 em escala regional (1:100.000). Os dados de 
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ambos os sensores são acessados gratuitamente no portal da National Aeronautics and 

Space Administration (NASA). 

Foram selecionadas imagens anuais referentes ao período seco (abril a setembro) 

entre os anos de 1984 e 2015.  

Tal estudo considerou a hipótese de que cada bacia hidrográfica possui um padrão 

característico para a distribuição da cobertura da terra, o que pode indicar a existência de 

um fator que determina essa distribuição (Neves et al., 2016).  

4.2. OBTENÇÃO DOS DADOS 

Foram obtidos os dados de cobertura da terra referente à região administrativa de 

Planaltina e de cada unidade hidrográfica (Figura 2) cortada por esse território a partir do 

sistema Brasília em Mapas. A partir de tais dados, foi possível analisar as dinâmicas 

ocorridas em cada uma das 10 unidades hidrográficas que compõe o território da Região 

Administrativa de Planaltina, a fim de se entender quais os fatores que influenciam os 

padrões de mudanças ocorridas durante os anos nelas.  

  
Figura 2 - Localização Unidades Hidrográficas do Distrito Federal (DF) e das que estão localizadas 

no território da RA Planaltina. 

4.3. PLANEJAMENTO AMBIENTAL POR GRANDES BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Neste trabalho os resultados da avaliação da cobertura da terra por unidade 

hidrográfica foram agrupados em função das Grandes Bacias Hidrográficas: 

 Tocantins: contendo a uma unidade hidrográfica denominada 

Vereda Grande, que possui uma área equivalente de 208 Km² (Figura 3). 
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Figura 3 - Unidade Hidrográfica Vereda Grande localizada na grande bacia Tocantins. 

 São Francisco: contendo cinco unidades hidrográficas denominadas Alto 

Jardim (com área de 237 km²), Extrema (com área de 240 km²), São José (com área de 

94 km²), Jacaré (com área de 198 km²) e Santa Rita (com área de 77 km²). Estas unidades 

podem sem vistas dentro da bacia na Figura 4. 

 
Figura 4 - Unidades Hidrográficas Santa Rita, Jacaré, São José, Extrema e Alto Jardim localizadas 

na grande bacia São Francisco. 

 Paraná: contendo as quatro unidades hidrográficas denominadas Paranoá 

(com área de 137 km²), Sobradinho (com área de 254 km²), Mestre D’Armas (com área 

de 216 km²) e Pipiripau (com área de 218 km²). Estas unidades podem ser visualizadas 

na Figura 5. 
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Figura 5 - Unidades Hidrográficas Mestre D'armas, Paranoá, Pipiripau e Sobradinho localizadas 

na grande bacia Paraná. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA 

Considerando toda a extensão do território da RA de Planaltina, a classe Formação 

Florestal se manteve quase inalterada durante os anos analisados, correspondendo à 

9,52% do território, vindo a sofrer uma ligeira queda neste número apenas no ano de 2015 

(9,33%). A Formação Savânica abrangia quase 20% de área entre os anos de 1985 à 1990, 

apresentando queda nos anos seguintes, chegando a 15,87% em 2015. Das formações 

naturais, a Formação Campestre foi a que apresentou maior queda em representação, 

cobrindo uma área de 13,4% em 1984, sofrendo drástico declínio em apenas um ano, 

chegando a 9,74% em 1985, mantendo-se esta tendência, correspondendo, em 2015, à 

6,48% de área. 

Em se tratando de dinâmica de cobertura antrópica, a RA de Planaltina apresentou 

durante os anos, predomínio de atividades agrícolas, com a classe Agropastoril 

correspondendo à 54,2% de cobertura de área no ano de 1984, com tendência crescente, 

chegando a quase 63% nos anos seguintes. Pivô Central era pouco expressivo em 1984, 

correspondendo a 0,08% de área, aumento sua ocupação com o passar dos anos, chegando 

a 3,18% em 2015. Reflorestamento era bastante acentuado em 1984, com 3,57% de área, 

mas foi diminuindo com o passar dos anos, chegando a apresentar 0,38% de área na região 

em 2001, aumentando um pouco em 2015, com 1,56% de área reflorestada. Área 

construída teve pouca expressão em se tratando de toda a região administrativa, 
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correspondendo à 0,85% de área no ano de 1984, apresentando tendência crescente 

durante os anos, chegando a 2,34% do total de área (Gráfico 1). A Figura 6 demonstra a 

dinâmica ocorrida na região, considerando um intervalo de 10 anos entre cada imagem. 

É fácil perceber a redução de área reflorestada, ao contrário de Pivô Central que 

demonstra aumento, principalmente a leste da RA.   

 
Figura 6 - Evolução das classes de cobertura da terra de Planaltina, considerando intervalo de 10 

anos entre cada imagem. 

 

 
Gráfico 1 - Distribuição da cobertura da terra em Planaltina.   
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5.2. UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

5.2.1. VEREDA GRANDE 

A unidade hidrográfica Vereda Grande possui área de 208 km², sendo das 10 

unidades hidrográficas da região administrativa, a única contida dentro da bacia 

hidrográfica do Tocantins. A classe Formação Florestal desta unidade manteve-se 

inalterada durante todos os anos analisados, com 15,92% de cobertura. A Formação 

Savânica no ano de 1984, correspondia à uma área de 49,25%, com uma brusca queda no 

ano seguinte (45,98%), mantendo-se com poucas variações até o ano de 2015, 

apresentando um total de área de 43,35%. Formação Campestre possuía 17,58% de área 

em 1984, perdendo cobertura nos anos seguintes e chegando a 15,69% em 2015 (Gráfico 

2).   

Em se tratando da cobertura antrópica, a classe Agropastoril é a que mais 

representou cobertura durante todos os anos, com 14,5% de área em 1984, com tendência 

crescente, chegando a 21,38% em 1994, apresentando certa estabilidade, com pouca 

variação nos anos seguintes, chegando em 2015 com 20,56% de área. Área construída 

também apresentou crescimento com o passar dos anos, indo de 1,45% em 1984 à 4,22% 

em 2015. A classe Reflorestamento apresentou pouca expressividade, sendo apenas 

constatada com maior realce entre os anos de 1984 e 1992, com 1,21% e 0,79%, 

respectivamente. A classe Pivô Central não consta na unidade hidrográfica em nenhum 

dos anos analisados. (Gráfico 2). A Figura 7 demonstra a evolução, entre os anos de 1985 

e 2015, com intervalos de 10 anos para cada imagem, de cada uma das classes presentes 

na unidade.  
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Figura 7 - Evolução das classes de cobertura da terra da unidade hidrográfica Vereda Grande 

desde 1985, com intervalo de 10 anos para cada imagem. 

 

Gráfico 2 - Distribuição da cobertura da terra em Vereda Grande. 

5.2.2. MESTRE D’ARMAS 

A unidade hidrográfica Mestre D’armas possui área de 216 km², sendo uma das 

quatro contidas na Bacia Hidrográfica do Paraná. A classe Formação Florestal se manteve 

estável durante os anos, sem perda ou ganho de área, com valor de 7,42% de cobertura 

durante todo o período em questão. A classe Água corresponde à 1,01% durante todos os 

anos. Formação Savânica correspondia a um total de área equivalente à 37,88% de 

cobertura no ano de 1984, com pequena variação de perdas durante os anos, chegando a 

34,88% em 2015. A classe Formação Campestre possuía 15,9% de cobertura em 1984, 

sofrendo declínio substancial nos anos que se seguiram até 2003, onde chegou a ter 
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10,86% de cobertura neste ano e se estabilizou até 2015, onde apresentou 10,83% de 

cobertura (Gráfico 3). 

No que diz respeito às classes de cobertura antrópicas, a classe Agropastoril 

correspondia à 30,52% de cobertura no ano de 1984, sofrendo ligeiras variações nos anos 

que se seguiram, e em 2015 possuía 34,89% de área. O que mais chama atenção nesta 

unidade é o aumento substancial da classe Área Construída, que em 1984 correspondia à 

4,01% de cobertura, dando um salto no ano de 1990 (7,06%), mantendo crescimento até 

o ano de 2003, com 10,11% de área, onde se estabilizou até o ano de 2015. 

Reflorestamento apresentou queda na cobertura, possuindo 3,21% de cobertura em 1984, 

chegando a ter apenas 0,67% no ano de 2000, voltando a ter ligeiro aumento nos anos 

seguintes, chegando a 1,1% de área em 2015. Pivô Central foi de 0,05% em 1984 para 

0,21% em 2000, chegando a ter 0,55% de cobertura no ano de 2015 (Gráfico 3). A Figura 

8 demonstra a evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das classes presentes 

na unidade, com destaque a classe Área Construída, em que apresenta nítido aumento nos 

primeiros 10 anos. 

 
Figura 8 - Evolução das classes de cobertura da terra em Mestre D'armas desde 1985, com 

intervalo de 10 anos para cada imagem. 
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Gráfico 3 - Distribuição da cobertura da terra em Mestre D'armas. 

5.2.3. SOBRADINHO 

A unidade hidrográfica Sobradinho possui área de 254 km², sendo uma das quatro 

contidas na Bacia Hidrográfica do Paraná. A classe Formação Florestal correspondia à 

8,44% de área em 1984, mantendo-se inalterada desde então. A classe Água ocupava 

0,02% da área da região, mantendo-se também inalterada. Formação Savânica era de 

16,76% em 1984, saltando um ano depois para 24,28%, mas seguiu em declínio durante 

os demais anos, chegando a possuir 17,18% de área em 2015. A classe Formação 

Campestre era equivalente à 21,77% em 1984, sofrendo declínio em um ano, possuindo 

13,66% em 1985, voltando a crescer em 1987 (17,84%), mas declinando novamente nos 

anos seguintes, chegando a possuir 15,21% de área em 2015 (Gráfico 4). 

No quesito cobertura antrópica desta unidade, a classe Agropastoril apresentou 

crescimento entre os anos, indo de 39,39% em 1984 para 44,61% em 2015. Área 

Construída também apresentou crescimento, com 6,65% em 1984, com salto para 10,61% 

no ano de 2000, chegando à 12,01% em 2015. A classe Reflorestamento possuía em 1984, 

6,87% de área, sofrendo declínio acentuado nos anos seguintes, chegando a possuir 

apenas 0,92% de cobertura no ano de 2000, voltando a crescer em 2010 (2,47%), 

mantendo pouca variação até 2015, com 2,42% neste ano. Esta unidade ainda possui a 

classe denominada Outros, correspondendo à 0,11% durante todos os anos analisados 

(Gráfico 4). A Figura 9 demonstra a evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma 

das classes presentes na unidade, com destaque à substituição da classe Reflorestamento 

por Formação Campestre nos primeiros 10 anos ao sul da região. 
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Figura 9 - Evolução das classes de cobertura da terra em Sobradinho desde 1985, com intervalo de 

10 anos para cada imagem. 

 
Gráfico 4 - Distribuição da cobertura da terra em Sobradinho. 

5.2.4. PARANOÁ 

A unidade hidrográfica Paranoá possui área de 137 km², sendo uma das quatro 

contidas na Bacia Hidrográfica do Paraná. A classe Formação Florestal desta unidade 

manteve-se inalterada em todos os períodos analisados, correspondendo à 14,27% de 

cobertura deste tipo de fitofisionomia. A Formação Savânica sofreu perda de área, 

possuindo 15,77% de cobertura em 1984, com poucas variações durante os anos, 

chegando a possuir 14,75% de cobertura na região no ano de 2015. Diferentemente da 

Formação Campestre, que em 1984 possuía uma área total equivalente à 23,38%, 

perdendo cobertura nos dois anos seguintes, chegando a possuir 19,81% em 1986, mas 

logo no ano seguinte, saltou para 38,2%, mantendo-se constante até 1994, quando 
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começou a perder área natural, chegando à 31,24% em 2015. A classe Água foi pouco 

significativa, com 0,04% em todos os períodos (Gráfico 5). 

A classe antrópica Agropastoril apresentou crescimento no período analisado, 

com 23,07% em 1984, crescendo até 2015, quando correspondia à 30,02% de cobertura 

na região. Área Construída também se destaca pelo expressivo aumento, indo de 0,72% 

em 1984 para 5,96% em 2015. Apenas Reflorestamento registrou queda, em que no ano 

de 1984 à 1986, possuía área de 22,76%, registrando significativo declínio de área em 

1997, chegando a 3,35% de cobertura, sofrendo pouca variação durante os anos, 

correspondendo a 3,72% de cobertura no ano de 2015 (Gráfico 5). A Figura 10 demonstra 

a evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das classes presentes na unidade, 

com destaque para Reflorestamento, que foi substituída por formações naturais nos 10 

primeiros anos. 

 
Figura 10 - Evolução das classes de cobertura da terra em Paranoá desde 1985, com intervalo de 10 

anos para cada imagem. 
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Gráfico 5 - Distribuição da cobertura da terra em Paranoá. 

5.2.5. PIPIRIPAU 

A unidade hidrográfica Pipiripau possui área de 218 km², sendo uma das quatro 

contidas na Bacia Hidrográfica do Paraná. Quanto a classe Formação Florestal desta 

unidade, a cobertura não foi alterada durante o período analisado, possuindo 4,57% de 

cobertura em todos os anos. Já a Formação Savânica apresentava em 1984, 9,6% de 

cobertura, saltando para 21,18% no ano seguinte, situação que se mantem até 1987, 

quando essa fitofisionomia sofre declínio, possuindo 17,17% de cobertura neste ano, 

continuando esse padrão até 1990, ano em que a cobertura chega a 12,35%, mantendo-se 

com pouca variação até 2001, onde começa a declinar novamente, chegando a 7,61% de 

cobertura em 2015. A Formação Campestre também sofreu bastante impacto, indo de 

23,15% de cobertura em 1984 para 9,23% em 1985, ou seja, perda de quase 14% de área 

em apenas um ano. A tendência de perda de vegetação segue nos anos seguintes, mas de 

forma menos expressiva, chegando a 6,32% de cobertura no ano de 2015 (Gráfico 6).  

Em se tratando de cobertura antrópica, a classe Agropastoril apresentou 

crescimento, indo de 54,93% em 1984 para 76,12% em 2015, registrando aumento de 

21,19% no período analisado. Área Construída também registrou crescimento expressivo, 

indo de 0,65% em 1984 para 1,79% em 2015. Reflorestamento, assim como nas outras 

unidades, apresentou o mesmo padrão de decrescimento, com 7,1% de área em 1984, 

chegando a 2,9% em 1992, mantendo-se estável durante os anos compreendidos entre 

1993 e 2005 (com 1,43%), voltando a crescer em 2006, chegando a 3,33% de cobertura 

em 2015. Pivô Central só veio a surgir na região em 1991, com 0,25% de área, mantendo 

esse mesmo número até o ano de 2015 (Gráfico 6). A Figura 11 demonstra a evolução, 

entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das classes presentes na unidade, em que é 

possível perceber a perda de grande parte da Formação Savânica entre estes anos, bem 

como a perda da classe Reflorestamento. 
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Figura 11 - Evolução das classes de cobertura da terra em Pipiripau desde 1985, com intervalo de 

10 anos para cada imagem. 

 

Gráfico 6 - Distribuição da cobertura da terra em Pipiripau. 

  5.2.6. SANTA RITA  

A unidade hidrográfica Santa Rita possui área de 77 km², sendo uma das cinco 

contidas na Bacia Hidrográfica do São Francisco. Quanto a classe Formação Florestal, 

esta unidade apresentou o valor de 10,69% constante, desde 1984, sofrendo uma queda 

para 6,68% em de 2014 para 2015, com perda de 4,01% de vegetação em um ano. A 

Formação Savânica era formada por 17,65% de vegetação no ano de 1984, caindo para 

15% em 2015. A Formação Campestre também sofreu impacto durante o período, 

perdendo 5,29% de vegetação desde 1984 (8,89%) até o ano de 2015 (3,6%) (Gráfico 7).  
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A classe Agropastoril se mostrou com poucas variações entre os anos, com 

61,97% em 1984, chegando a 65,21% em 2003 e 61,75% em 2015. Área Construída era 

inexistente na região até o ano de 2001, em que passou a cobrir 0,48% de área, saltando 

para 1,93% em 2004, mantendo tal valor até 2015. O Reflorestamento correspondia a 

0,81% entre os anos de 1984 à 1986, não mais sendo notado na região entre 1987 e 2006, 

onde volta a aparecer com 0,14%, com tendência crescente até 2015, chegando a 7,13% 

de área. Pivô Central só vem a surgir na unidade em 1988, cobrindo 1,42% de território, 

chegando a 4,69% em 2013, e 3,9% em 2015 (Gráfico 7). A Figura 12 demonstra a 

evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das classes presentes na unidade, 

com destaque à classe Reflorestamento, que claramente apresenta aumento entre os anos 

de 2005 e 2015, substituindo grandes áreas de formações naturais. 

 
Figura 12 - Evolução das classes de cobertura da terra em Santa Rita desde 1985, com intervalo de 

10 anos para cada imagem. 
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Gráfico 7 - Distribuição da cobertura da terra em Santa Rita. 

5.2.7. JACARÉ 

A unidade hidrográfica Jacaré possui área de 198 km², sendo uma das cinco 

contidas na Bacia Hidrográfica do São Francisco. Sua Formação Florestal se manteve 

inalterada durante os anos, com 13,62% de cobertura. A classe Formação Savânica em 

1984 correspondia a 11,99%, sofrendo pequenas variações até 1990, onde caiu para 

10,71%, mantendo também poucas variações até 2015, em que possuía 10,69% de 

cobertura desta fitofisionomia. Já a Formação Campestre registrou quedas graduais, 

possuindo 8,26% de cobertura em 1984, caindo para 5,58% em 1994 e chegando a 4,86% 

em 2015. Não foi constatada a classe Água nesta unidade hidrográfica (Gráfico 8). 

A classe Agropastoril apresentou pouca variação, indo de 62,18% em 1984, com 

pico de 66,59% em 1994, caindo um pouco para 64,26% em 2015. Reflorestamento 

registrou queda gradual, apresentado 3,81% em 1984, perdendo área nos anos seguintes, 

chegando a apenas 0,22% em 1990, subindo um pouco em 2007 para 0,32%, mantendo-

se tal valor até 2015. Pivô Central começou a ser registrado em 1989, com 0,6% de 

cobertura, com crescimento nos anos seguintes, chegando a 6,1% em 2015 (Gráfico 8). 

A Figura 13 demonstra a evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das classes 

presentes na unidade, mostrando o predomínio de Pivô Central ao sudeste da região e a 

perda de Reflorestamento nos 10 primeiros anos. 
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Figura 13 - Evolução das classes de cobertura da terra em Jacaré desde 1985, com intervalo de 10 

anos para cada imagem. 

 

 
Gráfico 8 - Distribuição da cobertura da terra em Jacaré. 

5.2.8. SÃO JOSÉ 

A unidade hidrográfica São José possui área de 94 km², sendo uma das cinco 

contidas na Bacia Hidrográfica do São Francisco. A classe Formação Florestal desta 

unidade correspondia a 12,29% de cobertura em 1984, mantendo-se neste valor nos anos 

seguintes, variando apenas em 2015, chegando a 12,33%. Em 1984, a Formação Savânica 

possuía cobertura equivalente a 3,48%, mantendo-se com este valor até o ano de 1994, 

ano em que perdeu 1,02% de cobertura, chegando a possuir 2,46% até o ano de 2015. A 
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Formação Campestre não sofreu nenhuma variação com o passar dos anos, mantendo-se 

com 2,17% de cobertura durante todo o período avaliado (Gráfico 9).   

No que diz respeito a cobertura antrópica, a classe Agropastoril apresentou perdas 

de área com o passar dos anos, indo de 80,59% de área em 1984 para 70,4% em 2015. A 

classe Reflorestamento teve pouca expressão, cobrindo 1,41% do território de 1984 à 

1987, sofrendo queda em 1988 e 1989, onde se registrou apenas 0,15%. Do ano seguinte 

(1990) até 2006, esta classe não foi mais constatada na região, voltando a ocorrer em 2007 

com 0,15% de cobertura, mantendo-se assim até 2015. A classe Pivô Central começa a 

aparecer em 1988, com 0,78% de cobertura, apresentando crescimento gradual, chegando 

a 12,43% em 2015 (Gráfico 9). A Figura 14 demonstra a evolução, entre os anos de 1985 

e 2015, de cada uma das classes presentes na unidade, mostrando o aumento expressivo 

de Pivô Central. 

 
Figura 14 - Evolução das classes de cobertura da terra em São José desde 1985, com intervalo de 10 

anos para cada imagem. 
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Gráfico 9 - Distribuição da cobertura da terra em São José. 

5.2.9. EXTREMA 

A unidade hidrográfica Extrema possui área de 240 km², sendo uma das cinco 

contidas na Bacia Hidrográfica do São Francisco. A classe Formação Florestal 

correspondia a 9% de área em 1984, mantendo-se tal valor constante até o ano de 2013, 

em que apresentou ligeira alta, 9,02%. A Formação Savânica sofreu substancial perda de 

área de 1984 à 1985, apresentando 6,28% e 4,31%, respectivamente, mantendo pouca 

variação durante os anos, chegando a 3,16% em 2015. A Formação Campestre possuía 

4,35% de cobertura em 1984, mantendo-se assim até 1998, onde sofreu ligeira perda de 

área, chegando a 3,98% neste ano, mantendo este valor até 2015 (Gráfico 10).    

A classe Agropastoril registrou pequenos aumentos, indo de 77,61% em 1984, 

chegando a 81,36% em 1998, sofrendo queda até 2015, em que correspondia a 76,28% 

de cobertura. Na classe Reflorestamento, percebe-se o mesmo padrão das outras unidades, 

em que correspondia a 2,29% de cobertura em 1984, caindo para 0,47% em 1992 e 0,3 

em 1998, mantendo-se assim até 2008, que volta a crescer com 0,76%, chegando a 1,13% 

de cobertura em 2015. Pivô Central cobria 0,48% de área em 1984, registrando aumento 

gradativo durante os anos, chegando a 6,43% de cobertura em 2015. A classe Área 

Construída não foi registrada nesta unidade (Gráfico 10). A Figura 15 demonstra a 

evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das classes presentes na unidade, 

onde Pivô Central apresenta claro aumento entre 2010 e 2015. 
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Figura 15 - Evolução das classes de cobertura da terra em Extrema desde 1985, com intervalo de 10 

anos para cada imagem. 

 

 
Gráfico 10 - Distribuição da cobertura da terra em Extrema. 

5.2.10. ALTO JARDIM 

A unidade hidrográfica Alto Jardim possui área de 237 km², sendo uma das cinco 

contidas na Bacia Hidrográfica do São Francisco. A classe Formação Florestal registrou 

ligeira variação, com 10,82% de cobertura de 1984 até 2004, onde até 2015 registrou 

aumento de 0,03%. Em 1984, a classe Formação Savânica possuía 4,34% de cobertura, 

caindo para 3,83% no ano seguinte, mantendo-se assim até o ano 2000, onde registrou 

3,49%, decrescendo ainda mais, chegando a 3,03% em 2015. A classe Formação 

Campestre em 1984 correspondia a 7,37% de cobertura, tendo perdido grande quantidade 
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de área no ano de 1997, registrando 2,47%. Essa perda se manteve nos anos seguintes e 

em 2015, essa fitofisionomia correspondia a apenas 0,66% da cobertura desta unidade, o 

que corresponde a uma perda de 6,71% de cobertura de 1984 à 2015 (Gráfico 11).   

Enquanto houve perdas significativas de área natural, as áreas antrópicas 

registraram aumentos. A classe Agropastoril possuía, em 1984, 68,48% de cobertura, 

atingindo 82,26% em 2001 e 79,28% em 2015. Reflorestamento foi a única classe 

antrópica que registrou decréscimo, indo de 8,99% de área em 1984 para 0,97% em 2015. 

A classe Pivô Central começa a aparecer na região em 1986, correspondendo a 0,34%, 

com aumento nos anos seguintes, chegando a 5,23% de cobertura no ano de 2015. A 

classe Área Construída não foi constatada nesta unidade no período analisado (Gráfico 

11). A Figura 16 demonstra a evolução, entre os anos de 1985 e 2015, de cada uma das 

classes presentes na unidade, com perca de remanescente de Formação Campestre, dando 

lugar a classe Agropastoril e a expressiva perda de Reflorestamento. 

 

 
Figura 16 - Evolução das classes de cobertura da terra em Alto Jardim desde 1985, com intervalo 

de 10 anos para cada imagem. 
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Gráfico 11 - Distribuição da cobertura da terra em Alto Jardim 

5.3. PLANEJAMENTO AMBIENTAL/TERRITORIAL 

Com a agregação das informações coletadas nas unidades hidrográficas, foi 

possível estabelecer em cada uma das grandes bacias, as evoluções dos usos da terra 

durante os anos e qual o predomínio de uso em cada uma delas, como forma de subsidiar 

o diagnóstico de todo o território da RA de maneira mais detalhada possível.  

5.3.1. BACIA DO TOCANTINS 

A vegetação é um dos mais importantes indicadores que devem ser considerados 

em um planejamento ambiental e, como foi constatado, as formações naturais desta 

unidade (Formação Campestre e Savânica), sofreram intensa pressão, com grandes perdas 

de área ao longo dos anos, mantendo-se inalterado apenas a Formação Florestal.  

Os resultados demonstram que as dinâmicas naturais nesta unidade são 

inversamente proporcionais às antrópicas, principalmente quando se considera as classes 

Agropastoril e Área Construída. O planejamento adequado desta unidade se mostra de 

relevante importância por se tratar de uma região onde se encontra parte de uma das 

unidades de conservação do Distrito Federal, a denominada Estação Ecológica Águas 

Emendadas (Esecae), que hoje sofre intensa pressão antrópica. Segundo Resende & Papa 

(2008), ela “tem sofrido grande pressão do entorno, sobretudo devido ao crescimento das 

cidades de Planaltina de Goiás – GO e Planaltina – DF e, mais recentemente, dos 

parcelamentos urbanos com alta densidade populacional, além das extensas áreas 

agrícolas dedicadas a produção de grãos, principalmente soja”. Esta estação ecológica é 

considerada um “berço das águas”, já que abriga nascentes de efluentes das três bacias 

estudadas.  

Nela se evidência claro conflito, já que o avanço de áreas construídas e 

agropastoril (esta cercava todo o limite da Estação nos anos avaliados) ultrapassam a zona 

de amortecimento desta unidade. Segundo Berlinck (2008), evolução da cobertura da 
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terra no entorno da Esecae vai de encontro aos estudos anteriores realizados nela, no que 

diz respeito ao processo de insularização, devido a antropização de seu entorno, existindo 

uma tendência de crescimento urbano em sua direção. Ações como educação ambiental 

dos residentes do entorno e principalmente dos produtores rurais de forma continua, no 

intuito de apresentar os perigos do uso de agroquímicos para os corpos d’água da região, 

conscientizando e informando as pessoas sobre a importância da área, devem ser 

considerados como uma das ações prioritárias, já que “a urgente transformação social de 

que trata a educação ambiental visa à superação das injustiças ambientais, da 

desigualdade social, da apropriação capitalista e funcionalista da natureza e da própria 

humanidade” (Sorrentino et al, 2005). Ademais, concentrar esforços na proteção dos 

remanescentes naturais presentes nesta unidade que, como se constata nos resultados, 

pode ter o relevo como fator de contenção da expansão antrópica.  

Além disso, tentar propor a implementação de sistemas agroflorestais, menos 

danosos para essas áreas agropastoris, como rotações de cultura, agro florestas, dentre 

outras, que oferecem bem menos danos ao meio ambiente pois, de forma interativa, 

mescla o reflorestamento de espécies nativas com cultivos agrícolas e criação de animais 

sem comprometer a geração de renda dos proprietários destas áreas. Esta “combinação de 

espécies arbóreas com culturas agrícolas e a criação de animais, proporciona a melhoria 

nas propriedades físico-químicas de solos degradados, bem como na atividade de 

microrganismos, considerando a possibilidade de um grande número de fontes de matéria 

orgânica” (Reinert, 1998; Mendonça et al., 2001) citado por (Arato et al., 2003). 

Incentivar a prática da Apicultura na região também se mostra como uma das alternativas 

a serem consideradas, já que esta atividade incentiva o reflorestamento, colaborando por 

meio da polinização para o desenvolvimento destas novas florestas.  

A parte noroeste da unidade é a única região em que não se constatou muitas 

mudanças ao longo do tempo, sendo uma das áreas a serem consideradas como 

prioritárias para a conservação, de forma a barrar os possíveis impactos antrópicos no 

futuro.  

Seria interessante propor uma gestão participativa com a sociedade diretamente 

afetada, considerando um manejo integrado nesta unidade, buscando incentivar o uso dos 

recursos naturais para fins múltiplos e ocupação dos ecossistemas, observados seus 

respectivos limites de aptidão, atentando para a prevenção, correção e mitigação de 

prováveis impactos ambientais indesejáveis sob o ponto de vista econômico, social e 

ecológico (Souza & Fernandes, 2000), são alternativas capazes de unificar o 
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desenvolvimento da região e a preservação dos remanescentes naturais desta unidade, de 

modo que tais ações possam ter impacto positivo na bacia como um todo. A criação de 

uma associação de produtores rurais na unidade hidrográfica e a capacitação, com cursos 

e treinamentos das melhores técnicas e práticas agrícolas sustentáveis, seriam formas de 

incentivo aos proprietários residentes na região a interagirem e implementarem diferentes 

formas de produção menos danosas aos meios naturais. 

5.3.2. BACIA DO SÃO FRANCISCO 

Considerando a representação de área das 5 unidades hidrográficas desta bacia 

presentes no território de Planaltina, há um total de 846 km². Nela são encontradas as 

unidades hidrográficas Santa Rita, Jacaré, São José, Extrema e Alto Jardim. Durante o 

período avaliado, a soma de perdas de formações naturais em todas essas unidades 

registrou 40,57 km² de área.  Das 10 unidades estudadas, Santa Rita foi a única que 

apresentou queda considerável na classe Formação Florestal, 4,01% de perda durante os 

anos analisados, sendo que em todas as outras, constatou-se pouca ou nenhuma variação 

desta classe, demonstrando a importância de ações voltadas ao manejo adequado dessa 

fitofisionomia tão significativa para a conservação de quaisquer processos naturais, com 

o uso de técnicas e práticas para o restabelecimento e proteção de matas ciliares e matas 

de galeria por exemplo, já que são formações geralmente associadas aos cursos de água, 

com solos mais úmidos, e as que não possuem associação com cursos de água 

(interflúvios), com solos mais ricos (Prado & Gibbs, 1993; Oliveira Filho & Ratter, 1995) 

citado por Ribeiro e Walter (2008), demonstrando a importância de se preservar essas 

formações para, consequentemente, preservar os recursos hídricos. As formações 

Savânica e Campestre também apresentaram redução nas unidades desta bacia, com 

exceção da unidade São José, em que não houve perda de Formação Campestre, ao 

contrário de Alto Jardim, em que as perdas desta fitofisionomia foram extremamente altas 

durante o período estudado, reafirmando a relevância em se ter uma atenção voltada à 

conservação dos remanescentes naturais da região, com ações adequadas ao ordenamento 

do território; elaboração de zoneamentos ambientais, identificando as áreas de maior 

potencial econômica e ambiental, além daquelas que apresentem maior grau de 

possibilidade de conflitos; reflorestamentos de áreas estrategicamente relevantes aos 

ciclos naturais; incentivo ao uso de sistemas agroflorestais; proteção de nascentes; dentre 

outros. 
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Como em Extrema e São José, houve expressiva diminuição da classe 

Agropastoril, ações voltadas ao reflorestamento de espécies nativas e recuperação de 

áreas degradas seriam alternativas consideráveis a serem implementadas no intuito de 

tentar, talvez, regenerar possíveis áreas sem proveito, buscando compatibilizar os usos do 

solo na região. Se faz necessário o incentivo ao reflorestamento de espécies nativas pois, 

como conceitua Resende & Papa (2008), “áreas altamente degradadas poderão, 

provavelmente, permanecer dominadas por gramíneas e arbustos durante muitos anos e 

só lentamente render espaço a indivíduos lenhosos arbóreos, colonizadores, pertencentes 

ou não a espécies da vegetação original”. Incentivo à praticas agropastoris menos 

danosas, como sistemas agroflorestais e rotação de cultura por exemplo, objetivando um 

aumento sustentado da produção e produtividade agropecuárias, bem como da renda dos 

produtores rurais, além de promover a fixação das populações no meio rural e reduzir os 

fluxos migratórios do campo para a cidade, são ações interessantes a serem 

implementadas. Experiências com analise financeira de alguns Sistemas Agroflorestais 

da Amazônia, “confirmam que as associações de cultivos arbóreos, perenes e anuais 

proporcionam uma rápida recuperação do capital investido, com geração de renda 

imediata nos primeiros anos pela comercialização de culturas agrícolas de ciclos curto e 

médio, e ao longo da duração do sistema com a venda de diversos produtos, havendo 

destaque para a produção de frutas e madeira” (Bentes – Gama et al., 2005). 

As classes Pivô Central e Reflorestamento apresentaram bastante aumento, por 

isso se faz necessário conscientizar os usuários de técnicas e formas alternativas 

existentes e, muitas vezes, mais eficientes do que estes, incentivando o reflorestamento 

de espécies nativas da região por exemplo, para o caso do reflorestamento, e o uso de 

técnicas menos danosas aos recursos hídricos como a micro aspersão ou gotejamento, 

para o caso dos Pivôs Centrais. A rica flora nativa presente no bioma Cerrado pode ser 

utilizada de diferentes formas, gerando alternativas de uso e renda para os produtores 

rurais. Espécies com propriedades alimentícias, medicinais, madeireiras, artesanais, além 

de outros usos, são algumas encontradas no Cerrado (Aquino et al. 2007). Com aumento 

das Áreas Construídas constatado durante os anos em algumas destas unidades, é 

interessante também estabelecer programas de educação ambiental aos que residem nelas, 

além de uma implementação de ações de ordenamento territorial nas mesmas e estimular 

a adequada distribuição dos contingentes populacionais, além de integrar e compatibilizar 

atividades urbanas e rurais. 
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5.3.3. BACIA DO PARANÁ 

A área das 4 unidades hidrográficas desta bacia presentes no território de 

Planaltina corresponde a um total de 825 km². Nela se encontram as unidades 

hidrográficas denominadas Mestre D’armas, Sobradinho, Paranoá e Pipiripau. 

Considerando a soma de perda de área natural destas unidades, houve supressão de 54,70 

km² de formação natural durante o período avaliado. A Formação Florestal em todas as 

unidades não apresentou nenhuma variação em termos de área durante o período, sendo 

portanto indicado ações que protejam mananciais, nascentes, matas riparias, matas 

ciliares, etc. objetivando que este padrão se mantenha durante os anos futuros. No entanto, 

Formação Savânica registrou drásticas quedas nos valores de área em todas elas, sendo 

de urgência a implantação de zoneamento ambiental no intuito de se conservar os 

remanescentes desta formação natural na região, com práticas de reflorestamento, 

recuperação de áreas degradadas, dentre outras, estabelecendo severas restrições a 

quaisquer outros usos onde essa fitofisionomia se faz presente. Formação Campestre 

também registrou quedas, com exceção da unidade Paranoá, em que houve aumento 

gradual desta fitofisionomia, sendo portanto necessárias ações que visem objetivos 

semelhantes aos buscados na conservação da Formação Savânica.   

Em se tratando da classe Agropastoril, todas as unidades avaliadas apresentaram 

aumento substancial de área ocupada por ela, demonstrado nos resultados que foi a maior 

responsável pela supressão das formações naturais avaliadas nestas unidades. Por isso, 

faz-se necessário ações de incentivo aos produtores rurais a adotarem práticas menos 

danosas, que não necessariamente representam impactos negativos economicamente 

falando, como sistemas agroflorestais, técnicas agroecológicas, rotação de culturas, 

dentre diversas outras que também foram abordadas para as outras bacias por este 

trabalho.  

De forma similar, Área Construída apresentou aumento e demonstrou ser, dentre 

todas as bacias avaliadas, a que mais apresenta densidade urbana, correspondo aos dados 

do PDAD neste trabalho apresentados, em que demonstram que o processo de migração 

ocorre de forma mais expressiva no período de 1991 à 2000 (26,95%), período este que 

condiz com o avanço desta classe neste mesmo período na bacia, sendo portanto a que 

merece maior atenção quanto a este quesito. O ordenamento territorial se faz importante 

nesta região não só em forma de processos burocráticos e documentações extensas, mas 

na implementação efetiva desses planos, como forma de garantir o manejo mais adequado 

possível, de modo a se evitar maiores pressões aos meios naturais e outros conflitos. 
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Manejo adequado de águas pluviais, de resíduos sólidos, implantação de políticas de 

saneamento básico, dentre outros, são algumas das mais diversas maneiras possíveis de 

se adequar de forma mais harmoniosa, a cada vez maior presença humana com as diversas 

outras dinâmicas que ocorrem na paisagem.  

Como demonstra os dados do PDAD, 81,74% dos domicílios de Planaltina 

apresentam esgotamento sanitário e drenam seus esgotos na rede geral de coleta e 100% 

possuem serviços de limpeza urbana, sendo que 65,52% deste têm serviço de coleta 

seletiva, o que demonstra um ótimo indicador em quesitos de saneamento básico da RA, 

o que leva a crer que a região pode apresentar boas condições de vida de sua população o 

que também demonstra uma possível maior qualidade ambiental, já que, com tais 

serviços, a poluição tende a ser menor.     

A classe Reflorestamento apresenta uma peculiaridade em todas as bacias, onde 

nos primeiros anos analisados, apresentam alto valor de cobertura, decaindo nos anos 

seguintes, chegando muitas vezes a desaparecer em algumas regiões nos anos medianos, 

voltando a crescer nos anos subsequentes. Esse padrão demonstra a possível tendência de 

mercado no que diz respeito às matérias primas resultantes desta prática, sendo portanto, 

uma das formas de conciliar manejo ambiental e desenvolvimento econômico, a adoção 

dos sistemas agroflorestais, que incluiria, além de tais matérias primas, outros produtos 

passiveis de gerar renda ao produtor. Algumas espécies nativas do cerrado apresentam 

por exemplo, grande potencial energético, sendo considerados como alternativas para a 

produção de carvão vegetal. Espécies como a Guaçatonga (Caseria sylvestris) e a 

Mutamba (Guazuma ulmifolia) são constituídas por altos valores de densidade básica da 

madeira e de densidade relativa aparente do carvão vegetal. A espécie Mutamba ainda 

apresenta elevado teor de carbono fixo no carvão, indicando que tais espécies apresentam 

alternativa viável para a produção desse produto para uso doméstico e na siderurgia, 

sendo portanto fonte de renda econômica aos produtores (Costa et al., 2014).  

Educação ambiental, cursos e treinamentos sobre esta temática seria interessante 

de se cogitar nesta região. Pivô Central é pouco expressivo nas unidades, sendo indicado 

o incentivo às práticas aqui já comentadas como gotejamento e outros sistemas de 

irrigação localizados, que demonstram apresentar maior economia de água do que os 

sistemas convencionais, já que apenas uma parte do solo é irrigada, diminuindo as perdas 

de água por evaporação (Coelho Filho, et al., 2007), buscando-se evitar o aumento do uso 

de técnicas de irrigação convencionais tão danosa aos recursos hídricos.   
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Em resumo, deve-se haver um manejo integrado destas unidades hidrográficas no 

intuito de que tais ações venham a ter reflexo positivo em termos de conservação, sem 

necessariamente comprometer o desenvolvimento de toda a bacia. 

6. CONCLUSÃO 

O uso de sistemas computacionais como os SIGs são poderosos aliados que os 

planejadores ambientais podem utilizar como forma de se entender a complexa relação 

existente entre os diversos elementos que compõe uma paisagem. Mesmo assim, não são 

totalmente suficientes de modo a garantir o diagnóstico detalhado e preciso dela, sendo 

necessário a adoção de diversas outras técnicas que possam gerar resultados 

complementares que os auxiliem, da melhor forma possível, na tomada de decisão. Vale 

ressaltar que todos as ideias expostas até aqui são algumas dentre diversas outras 

alternativas capazes de gerar resultados positivos em relação ao planejamento ambiental, 

sendo necessário estudos mais aprofundados, que contemplem outros dados sobre a 

dinâmica biótica, antrópica, geológica, etc, da região, no intuito de subsidiar de uma 

melhor maneira possível esta decisão.  

Eleger unidades hidrográficas como foco do estudo se mostra uma técnica 

coerente para o planejamento integrado do uso e ocupação da terra na paisagem, sendo 

possível agregar os micros resultados de modo a se ter uma compreensão do macro, a fim 

de se obter uma melhor forma de compatibilização das atividades econômicas com a 

qualidade ambiental.  

Como se constata nos resultados, a classe Agropastoril apresentou maior 

abrangência em termos de cobertura de área considerando toda a região de Planaltina, 

sendo portanto o tipo de cobertura que merece uma maior atenção quanto as 

implementações de planos de gestão dessas áreas, já que o uso indiscriminado da terra 

com este tipo de atividade, aumentou com o tempo e tende a suprimir remanescentes 

naturais e a gerar conflitos na região. 

Este trabalho portanto, poderá ajudar os gestores a entender os processos que 

desencadearam as dinâmicas ocorridas na série histórica avaliada. Além disso, pode ser 

usado como um instrumento de gestão dos comitês gestores de bacias hidrográficas, em 

que todos os interessados, de forma colaborativa, possam opinar de modo a garantir o 

melhor planejamento possível, com o máximo de participação dos interessados. Por fim, 

tais resultados poderão subsidiar a implementação de futuras ações sustentáveis na RA 
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Planaltina, no intuito de se compatibilizar as atividades humanas com as complexas 

dinâmicas ocorridas nos meios naturais. 
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