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As Áreas de Proteção de Mananciais (APM) são definidas no Artigo 30 da Lei Complementar 
no. 17/1997, regulamentado pelo Decreto Distrital no. 18.585/1997, como áreas destinadas à 
conservação, recuperação e manejo das bacias hidrográficas a montante dos pontos de 
captação da Companhia de Saneamento do Distrito Federal (CAESB), sem prejuízo das 
atividades e ações inerentes à competência de captar e distribuir água de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para o atendimento da população. A APM Mestre D’Armas é uma 
unidade de conservação distrital, englobando parte da área experimental da Embrapa Cerrados 
e parte da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Nessa APM nasce o córrego Mestre 
D’Armas que deságua no rio São Bartolomeu, que junto com os rios Descoberto e Corumbá 
vertem para a bacia hidrográfica do Prata. O córrego Mestre D’Armas possui, como afluentes, 
os córregos Sarandi e Chapadinha os quais estão localizados nos limites da Embrapa 
Cerrados, na cidade satélite de Planaltina, ao norte do Distrito Federal. O objetivo do presente 
trabalho foi elaborar um mapa digital da vegetação dessa área, considerada importante para a 
manutenção da qualidade da água. O propósito desse mapa foi identificar e caracterizar os 
diferentes tipos de vegetação e uso do solo dessa APM. Para atingir este objetivo realizou-se 
interpretação de imagens de satélite CBERS órbita/ponto 157/117 de 1º de janeiro de 2008. A 
imagem possui resolução espacial de 20 metros e a partir do programa Envi versão 4.0 
registrou a composição RGB (4, 5 e 6). Após o registro, a imagem foi classificada de forma 
visual a partir da composição usando o programa ArcMap 9.0. Dessa forma, identificou-se e 
caracterizou-se os diferentes tipos de uso e cobertura do solo como área conservada de acordo 
com as fitofisionomias do bioma Cerrado e como área antropizada dividida em pastagem ou 
área de cultivo. O produto final é um mapa de vegetação da APM Mestre D’Armas na escala 
1:35.000, no formato shapefile. 
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