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Apresentação

Esta publicação é o resultado do trabalho até agora 

desenvolvido pelo Projeto Bacias e também um subsidio 

importante para a sua continuidade. Ele deverá ajudar nas 

reuniões, discussões e conversas com a comunidade e suas lideranças

para que possamos construir um plano de ação em defesa das águas da

microbacia do Crispim.  



Água não nasce na torneira

Aágua é um elemento imprescindível para a vida. Necessária para a 
ingestão humana, nas plantações, na higiene pessoal, no preparo 
dos alimentos, em quase tudo que fazemos. Ela é encontrada nos 

córregos, rios, lagos, nascentes, olhos d’água e lençóis subterrâneos, mas o 
crescimento e o desenvolvimento da humanidade nas últimas décadas 
afetaram de forma dramática a qualidade de grande parte da água do 
planeta e, atualmente, a conservação e gestão da água doce são o grande 
desafio que implica na sobrevivência da vida na Terra. 

O Brasil possui 13,7% das reservas hídricas mundiais de água, um a 
quantidade tão grande implica, também, em uma responsabilidade 
igualmente grande. 

O Planalto Central brasileiro, por ser uma região de altitude elevada 
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quando comparado com o restante do país, apresenta grande 
quantidade de nascentes, córregos e rios de tamanho pequeno e 
intermediário. Mas a fartura natural de água no Cerrado vem 
sofrendo várias ameaças, principalmente no Distrito Federal, onde 
as ocupações irregulares, a perfuração indiscriminada 
de poços artesianos, o avanço de plantações com utilização de 
fertilizantes e agrotóxicos, além da ausência de tratamento de 
esgotos já estão comprometendo a qualidade e a quantidade da 
água em várias regiões. 

Some-se a isto tudo o aumento populacional, que tem implicado em 
problemas de poluição e degradação de matas ciliares que protegem os 
lagos, rios e córregos da região. Por isso, a proteção de suas áreas de 
cabeceiras e nascentes é uma ação estratégica para a manutenção da 
integridade das bacias hidrográficas, possibilitando que a água continue 
chegando boa e suficiente na sua torneira. 
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O Gama, a microbacia 
do Córrego Crispim 
e a ‘fábrica da Skol’

A Região Administrativa do Gama possui 

cerca de 150.000 moradores na sua área 

urbana e 30 mil em sua área rural, que 

é formada pelo Núcleo Rural Monjolo, pela Colônia

Agrícola Ponte Alta, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo,

Ponte Alta Norte. O Córrego Alagado e o Córrego 

Crispim estão localizados na porção Leste da 

Região Administrativa. 

A microbacia do Córrego Crispim faz parte da bacia

do Alagado/Ponte Alta que, por sua vez, pertence 

à bacia do Corumbá, ou seja: tem grande importância 

na rede hidrográfica da região. 

O Córrego Crispim, que é de que tratamos aqui, 

tem, em sua porção rural, 98 pequenas chácaras, 

usadas para moradia ou para produção de subsistência.

Já do lado esquerdo de sua margem, fica localizada 

a penitenciária feminina do Distrito Federal, hoje 

com mais de 600 internas. 

Também na microbacia do Córrego Crispim 

está instalada, desde 1968, a Companhia de Bebidas 

das Américas – AMBEV, antiga fábrica da Skol. 

Já há alguns anos a companhia trabalha com acentuada

preocupação com o meio ambiente, mas a fábrica 
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ainda é reconhecida por antiga postura que colocou 

em risco a saúde e a qualidade do Córrego Crispim. 

Hoje, a AMBEV emprega cerca de 300 pessoas e

toda a água utilizada na sua produção é extraída 

de poços artesianos ou fornecida pela CAESB. 

Após ser utilizada no processo produtivo esta 

água é tratada e depois entregue novamente 

à CAESB, que certifica sua qualidade através de 

outros processos de purificação e tratamento e, só

então, a coloca novamente no Córrego Crispim. 

A AMBEV tem realizado diversas ações no 

sentido de impedir a degradação das matas 

ciliares e da poluição da microbacia, assim como 

da recuperação de locais onde tenha havido danos. 

Dentre os projetos mais importantes 

desenvolvidos pela AMBEV em relação ao meio 

ambiente destaca-se o Movimento Cyan, 

que busca a melhoria nas condições dos 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas onde 

se localizam as 34 fábricas da AMBEV no Brasil. 

O primeiro passo do programa Cyan, dentro 

do Distrito Federal, é o Projeto Bacias, que 

envolve as bacias dos rios Corumbá e Paranoá,  

começando justamente pelo Córrego do Crispim, 

que se encontra em situação de vulnerabilidade 

e em um dos biomas mais ameaçados do Brasil, 

o Cerrado. O projeto-piloto funciona, também, como

orientador dos demais que serão desenvolvidos. 
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O projeto Bacias

Criado em outubro de 2010 e com duração prevista de três
anos, o Projeto Bacias busca desenvolver um Plano de
Recuperação para a Microbacia do Córrego Crispim e,

para tanto, atua junto à comunidade, gestores públicos e 
outros atores locais. 

Juntos, os parceiros WWF-Brasil, o IEB – Instituto 
Internacional de Educação do Brasil –, a Faculdade JK, o
CRAD-UNB (Centro de  Referência em Recuperação de Áreas
Degradadas da Universidade de Brasília) e o Comitê de Bacia
Hidrográfica do Paranoá têm desenvolvido atividades de 
mobilização e articulação social e o monitoramento da 
qualidade da água em diversos corpos d’água da região, 
além do diagnóstico socioambiental da microbacia e um 
levantamento de seus moradores e lideranças que poderão
contribuir no desenvolvimento do projeto. Este diagnóstico
busca saber quem mora na região, as atividades ali 
desenvolvidas e suas relações com o córrego. 

Quem participa e 
faz o que no projeto 

AMBEV - A empresa criou e lidera o Movimento Cyan e
que tem como atividade no Distrito Federal o Projeto Bacias.
Ela financia grande parte do projeto, assim como disponibiliza
funcionários para ajudarem na sua realização. 

CBH-PArAnOÁ – O Comitê de Bacia Hidrográfica do
Paranoá – órgão tripartite (órgão gestor que reúne governo,
sociedade civil e usuários de água, como a própria Ambev, e 
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agricultores irrigantes) colabora na definição das atividades 
que podem e o que não podem acontecer na região, visando 
garantir a quantidade e qualidade da água e sua utilização 
por nós e pela natureza. 

CrAD-UnB – O papel do Centro de Recuperação 
de Áreas da Universidade de Brasília, neste projeto, é fazer 
o levantamento físico (geologia, fauna, flora,ocupação humana) 
da microbacia do Córrego Crispim e propor um plano para 
a sua recuperação ambiental e atuar nele. 

FACUlDADE JK – Atuar junto à comunidade 
disponibilizando sua infraestrutura para as reuniões 
comunitárias e fazendo a aplicação de questionários 
e a coleta de dados por meio de seus estudantes de 
Pedagogia, Letras e História. Estuda-se a possibilidade 
de a Faculdade oferecer, futuramente, à comunidade do 
Gama, cursos voltados para a temática ambiental. 

IEB – O Instituto Internacional de Educação do Brasil  
é o responsável pelo elaboração de um diagnóstico 
socioambiental da comunidade do Córrego Crispim, assim 
como das oficinas junto aos moradores e lideranças da área 
onde será desenvolvida a visão de projetos prioritários para a 
microbacia. Também é responsável pelo monitoramento da água
com os kits colorimétricos nos afluentes do Lago Paranoá, na 
região conhecida como Serrinha do Paranoá. 

WWF-Brasil – Está a frente de todo o trabalho do Projeto 
Bacias no Distrito Federal. Coordena as atividades de recuperação
da microbacia do Córrego do Crispim e a articulação com os 
demais parceiros e com a sociedade. 

resultados
Como trabalho de conhecimento das características 

dos moradores da proximidade do Córrego Crispim, 
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inicialmente foram aplicados 608 questionários na região, 
atingindo um quarto da área urbana e a quase totalidade 
das chácaras da área rural.  A pesquisa visa fazer um 
levantamento de informações socioeconômicas básicas, 
avaliar a percepção ambiental e o potencial de envolvimento 
da comunidade na recuperação da microbacia do Córrego 
Crispim, além de outras informações relevantes. 

Dentre as informações levantadas pela pesquisa, 
podemos citar o gráfico 10 – Fontes de abastecimento 
de água – que demonstra que, enquanto na área urbana 
todo abastecimento é feito pela CAESB, na área rural, 
menos da metade das chácaras recebe água da companhia, o
que mostra a dependência de um sistema próprio de 
abastecimento que são os poços e da utilização de água da 
microbacia. 

No gráfico 11 – Formas de Tratamento de Esgoto –
os casos de utilização de fossas negras, que são poluentes, 
chegam a mais de um terço e de fossas sépticas, que já tem
algum tratamento, são 26%, sendo que estes dados não 
foram verificados pelas equipes e o número de fossas negras
pode ser bem maior, comprometendo ainda mais os 
lençóis de águas
subterrâneas da 
região. 

No gráfico 12 –
Separação de re-
síduos Orgânicos
– observamos que
40% das residências
da área rural 
realizam a separação
de resíduos 
orgânicos dos 
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inorgânicos, em virtude da prática de 
compostagem ou alimentação de pequenos
animais. Já na cidade, apenas 24% 
mantém esta prática, embora a 
companhia de limpeza urbana não realize 
coleta seletiva. 

O Gráfico 14 – relação da população
com o Córrego Crispim – demonstra 
que a população, em sua maioria (81%), 
conhece o Córrego, mas apenas 12% o 
frequentam. A metade dos entrevistados já
frequentou o Córrego no passado, quando 
era mais limpo e era uma opção de lazer da cidade. 

Muitos moradores se referem a uma área denominada 
de Prainha, que possuía mata ciliar e cachoeiras 
e que era ponto de lazer, e hoje apresenta águas turvas e
malcheirosas e é, por isso,  evitada pela 
comunidade.  

Esta área, se recuperada, pode se tornar um 
excelente exemplo de mobilização da comunidade e 
das organizações envolvidas, servindo, também, como
forma dos moradores devolverem a si 
mesmos um lugar aprazível e elevar sua 
autoestima. A Prainha é listada como ponto
turístico nos guias locais e pode ser 
identificada como patrimônio 
cultural da região administrativa do Gama
afim de buscarmos sua revitalização. 

Gráfico 15 – Avaliação da Qualidade 
Ambiental do Córrego Crispim – Aqui,
fica evidente que os moradores vêem o 
Córrego como local sujo, pois 65% dos 
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entrevistados consideram a qualidade 
ambiental ruim ou péssima e 24% não 
quiseram opinar ou se mostraram 
indiferentes a este respeito.

Já na tabela 01 – Motivos para
não frequentar o Córrego – Mais da 
metade (56,13%) alegaram condições
ruins por causa da poluição e da sujeira,
um quarto (26,23%) por falta de 
segurança e 11,03% por falta de tempo
ou dificuldade de acesso. 

O descaso das autoridades e a 
ausência da população permitiu que o
espaço do Córrego se tornasse ponto de
marginais e de consumo de drogas.
Pode-se, também, deduzir que, se forem
resolvidas as questões ambientais, tais
como limpeza de área e despoluição da
água, e as questões relativas à segurança e ao acesso, 
o espaço pode voltar a ser considerado pela comunidade
como local a ser preservado e usufruído. 

Gráfico 16 – Conhecimento do 
conceito de Bacia Hidrográfica - Ficou
demonstrado que a maioria da comunidade
não tem conhecimento do que seja uma Bacia
Hidrográfica e tampouco o senso de 
pertencimento a uma bacia. É vital que se 
esclareça este ponto, para que haja mais 
possibilidade de mobilização e os objetivos do
projeto sejam alcançados. 

O Gráfico 17 – Interesse em participar
de um projeto de revitalização do 
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Córrego Crispim – mostra que, tanto na área 
urbana, quanto na área rural, cerca de metade da 
população tem interesse em participar, com maioria de
11% na região das chácaras. 

Gráfico 18 – Interesse em participar de 
projeto em função do tipo de relação com o
Córrego Crispim. Observamos, aqui, que, mesmo
sem frequentar o Córrego, quatro em cada dez pessoas
estariam dispostas a participar e, no caso de quem 
já frequentou, a diferença é de apenas 6%. Mesmo
entre os que não conhecem, mais de um quarto 
(26%) estariam interessados em ajudar, o que é 
bem promissor. 

Gráfico 22 – Interesse em participar de 
projeto em função da faixa etária do 
entrevistado – Foi observado que a maioria dos 
interessados se situa na faixa entre 21 e 50 anos, com
tendência a cair, na medida em que a idade vai 
avançando. Surpreendentemente, os entrevistados com
menos de 21 anos apresentaram menor interesse em re-
lação às faixas intermediárias. 

Primeiras conclusões
Os problemas relativos à segurança, poluição e 

infraestrutura somam 94% das menções e seria 
fundamental que estes pontos fossem trabalhados 
juntamente com o poder público, para aumentar o 
interesse da comunidade na realização do projeto. 

Ficou claro que é importante que os próximos 
passos do projeto sejam realizar reuniões, palestras e
encontro com os moradores ou, pelo menos, com a 
parcela interessada em participar.
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Demandas da comunidade 
Entre os diversos problemas relatados pelos 

moradores nas entrevistas está a colocação de lixo em 
áreas públicas de uso comum, que contribui para diminuir 
a autoestima e o respeito dos moradores da comunidade.
Também foi destacada a falta de segurança e o mau 
cuidado, que têm ocasionado a poluição de vários 
trechos do Córrego Crispim, em função
do descuido da comunidade e do poder
público. Este espaço que foi, há 
alguns anos, 
frequentado pelos moradores da 
região, poderia ser retomado pela 
comunidade – incluindo-se aí a área
conhecida como Prainha – por meio 
de um trabalho de conscientização de e
pressão junto às entidades 
responsáveis. 

O Projeto Bacias também deve 
investir, ao longo do seu 
desenvolvimento, em ações de 
informação e comunicação sobre te-
máticas socioambientais, a fim de fortalecer as 
lideranças e instituições da comunidade.

Com relação à situação fundiária das chácaras, 
é importante ouvir a comunidade sobre os problemas, que
nascem desta indefinição, e também da coexistência de 
chácaras convencionais com chácaras muradas. 

É igualmente importante garantir a continuidade do 
Projeto Bacias e de outros projetos semelhantes como um
caminho afirmativo de atuação para a comunidade.
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