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RESUMO --- Informações sobre a oferta e a demanda hídrica de um dado local são fundamentais 
para a adequada gestão de seus recursos hídricos. No caso da aquisição de dados sobre a demanda 
hídrica, é importante o constante monitoramento dos usos da água em cada bacia hidrográfica. O 
levantamento dessas informações para grandes áreas, no campo, demandaria recursos geralmente 
escassos. Assim, ferramentas de geoprocessamento têm sido amplamente utilizadas na realização 
dessa tarefa. Apesar dos benefícios advindos de seu uso, a agricultura irrigada demanda grandes 
quantidades de água, podendo gerar conflitos em certas regiões. Este trabalho objetivou a 
identificação e a quantificação da área irrigada por pivô-central no Cerrado Brasileiro, em 2002, de 
forma georreferenciada, destacando a importância desses dados para a adequada gestão dos recursos 
hídricos. Foram identificados 6.001 pivôs-centrais, totalizando 478.632 hectares irrigados na área 
de estudo. A discussão baseada nos resultados obtidos confirma a importância dos dados gerados 
para a melhoria dos sistemas de informação e gestão de recursos hídricos no Bioma Cerrado. 

ABSTRACT --- Local information about water demand and its availability is of fundamental 
importance for an adequate water resources management. In the case of data acquisition about water 
demand, it is very important that a regular monitoring of the water uses, per water basin, be made. 
The survey of this type of information for large areas, by field measurements, would be costly, what 
makes the geoprocessing tools preferable for accomplishing that task. In spite of the upcoming 
benefits from its use, irrigation practices demand a great amount of water, what may generate 
conflicts in certain regions. The objective of this work is to identify and to quantify the irrigated 
area by center-pivot in the Brazilian Savannah (Cerrado), in 2002, in a spatially distributed form, 
highlighting the importance of those data for the appropriate water resources management in that 
region. By this evaluation, it was counted a number of 6.001 center-pivots, totalizing 478.632 
irrigated hectares in the studied area. The discussion supported by the results of this study confirms 
the importance of the presented data for improving the water resources information and 
management systems in the Cerrado Biome. 

Palavras-chave: gestão, irrigação, geoprocessamento. 

_______________________ 
1) Pesquisador da Embrapa Cerrados, DF, e Doutorando da UnB, DF, BR 020, km 18, Planaltina, DF, 73310-970. e-mail: jorge@cpac.embrapa.br. 
2) Pesquisador da Embrapa Cerrados, DF, BR 020, km 18, Planaltina, DF, 73310-970. e-mail: sano@cpac.embrapa.br.; euzebio@cpac.embrapa.br 
3) Geógrafa, Embrapa Cerrados, DF, BR 020, km 18, Planaltina, DF, 73310-970. e-mail: thaise@cpac.embrapa.br. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1



1 - INTRODUÇÃO 

Informações sobre a oferta e a demanda hídrica de um dado local ou região são fundamentais 

para a adequada gestão de seus recursos hídricos. Em se tratando da oferta hídrica, superficial ou 

subterrânea, sua determinação é efetuada, normalmente, com base em dados hidrométricos e 

estudos hidrológicos e estatísticos, que permitem estimar a disponibilidade hídrica associada a uma 

probabilidade de ocorrência em determinada localidade e época do ano. No caso da geração de 

informações sobre a demanda hídrica, é importante o constante monitoramento das captações, 

derivações, barragens e lançamentos de efluentes realizados pelos diferentes usuários de água, por 

bacia hidrográfica. 

O ideal seria o levantamento dessas informações no campo, por meio de campanhas técnicas; 

entretanto, em grandes áreas, seriam necessários recursos materiais e humanos quase sempre 

escassos e insuficientes para tal tarefa. Assim, como forma de facilitar e possibilitar a estimativa 

dessas informações com o uso dos recursos disponíveis, ferramentas de geoprocessamento e 

imagens de satélite têm sido amplamente utilizadas. 

O aumento do número de habitantes da Terra e o conseqüente crescimento da demanda por 

alimentos provocaram uma rápida ocupação de diversas regiões do planeta, como é o caso do 

ambiente de Cerrado. Esse bioma possui uma área contínua de aproximadamente 204 milhões de 

hectares, cerca de 24% do território brasileiro, o qual em menos de 50 anos de ocupação agrícola, já 

conta com 61 milhões de hectares de pastagens cultivadas, 14 milhões de hectares de culturas 

anuais e 3,5 milhões de hectares de culturas perenes e florestais (Embrapa, 2006). 

Com relação à contribuição do Cerrado para a produção agrícola nacional, tem-se, atualmente, 

que 60% da soja, 59% do café, 45% do feijão, 44% do milho e 81% do sorgo são produzidos nesse 

bioma, que ainda responde por 55% da produção nacional de carne bovina (Embrapa, 2006). 

E a expansão agrícola do Cerrado continua. Culturas como a do girassol, a da cevada, a do 

trigo, a da seringueira e a dos hortifrutigranjeiros, bem como a prática da avicultura, desenvolvem-

se rapidamente na região. Além desses cultivos, seguindo a atual tendência mundial de procura por 

combustíveis renováveis, o plantio de cana-de-açúcar é outra atividade em plena expansão no 

Cerrado, que, em 2006, respondia por cerca de 10% da produção nacional (Embrapa, 2006). 

No caso desse bioma, onde o regime de chuvas é bem definido, de outubro a março, assim 

como o de seca, de abril a setembro, e, além disso, com alto risco de ocorrência de veranicos 

durante o período chuvoso, a implantação de sistemas de irrigação representa uma segurança para o 

produtor e para o mercado de certos produtos agrícolas. 

No Brasil, a vazão captada no ano 2000 foi estimada em 1.592 m3.s-1 (~ 50,2 km3), sendo 46% 

para fins de irrigação, 26% destinados ao abastecimento urbano, 18% para a indústria, 7% para a 
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criação de animais e apenas 3% para o abastecimento de comunidades rurais (ANA, 2005). 

Entretanto, descontando-se a taxa de retorno de água de cada um dos usos citados para a própria 

bacia hidrográfica de onde os recursos hídricos foram captados, a irrigação responde por 69% do 

consumo efetivo de recursos hídricos do país, o abastecimento urbano representa 11%, o uso para a 

produção animal 11%, o industrial 7% e o abastecimento rural 2% (ANA, 2005). 

Conforme demonstrado por meio dos dados, a irrigação é, realmente, um uso que demanda 

muita água, entretanto, deve-se destacar que, em regiões onde as chuvas são escassas ou incertas em 

determinados períodos do ano, a irrigação, quando há água disponível, torna-se uma prática 

indispensável para o desenvolvimento da agricultura, aumentando a produção por área plantada e 

minimizando os riscos de quebra de safra em função da falta de chuvas, como é o caso do Cerrado. 

Sem o uso da irrigação, o agricultor está restrito a produzir uma, ou, com sorte, até duas safras por 

ano numa mesma área; enquanto, com o uso da irrigação, pode-se obter até três safras de cultivos 

anuais, por ano, numa mesma área, com maior produtividade em cada uma delas, e menor risco. 

Para se ter uma idéia da importância da irrigação, de toda a área cultivada no mundo em 2003, 

cerca de 1,5 bilhão de hectares, apenas 278 milhões (18%) estavam sob sistemas irrigados e, nessa 

área, obteve-se cerca de 44% da produção de alimentos. Portanto, se não fosse pela irrigação, para 

produzir a mesma quantidade de alimentos no mundo, seria necessário ampliar a área plantada em 

aproximadamente 45%, passando de 1,5 para 2,2 bilhões de hectares, senão, a produção seria da 

ordem de 30% menor que a obtida em 2003. Além da importância social e econômica, na geração 

de emprego e renda, esse constitui um fator positivo da irrigação, inclusive, em termos ambientais, 

pois, como demonstrado, sua utilização reduz a necessidade de abertura de novas áreas para o 

aumento da produção de alimentos. 

No Brasil, a área plantada total em 2003 foi de 58,5 milhões de hectares, dos quais apenas 3,4 

milhões de hectares (5,9%) estavam sob sistemas de irrigação. Contudo, segundo Christofidis 

(2006), estima-se que a área apta ao desenvolvimento da agricultura no país seja de 110,0 milhões 

de hectares, sendo o potencial para a irrigação de 29,5 milhões de hectares, ou seja, 26,7% do total. 

Esses números demonstram o potencial de crescimento da agricultura irrigada no Brasil, que, 

atualmente, utiliza pouco mais de 10% de todo o seu potencial. 

Estima-se que o Cerrado possua cerca de 10 milhões de hectares aptos à irrigação e que, 

atualmente, menos de 1 milhão de hectares sejam efetivamente utilizados para esse fim 

(Christofidis, 2006), o que indica que, caso as condições de mercado, infra-estrutura e 

financiamentos sejam favoráveis, a prática da irrigação ainda tem grande potencial de expansão 

nesse bioma. 

Devido à sua facilidade operacional, à alta adaptabilidade a diferentes condições de solo e 

topografia e à pequena demanda por mão-de-obra, a prática da irrigação por meio de sistemas de 
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pivô central vem sendo amplamente utilizada na Região Centro-Oeste do Brasil (Silva e Azevedo, 

1998). A característica circular das áreas irrigadas por pivô central permite a delimitação rápida e 

precisa desses equipamentos de irrigação nas imagens orbitais. Em princípio, os sistemas sensores 

que possuem resoluções espaciais da ordem de algumas dezenas de metros podem ser utilizados 

para a referida delimitação (Moreira, 2005); como, por exemplo, os satélites LANDSAT (norte-

americano, resolução espacial de 30 metros), SPOT (francês, resolução espacial de 20 metros) e o 

CBERS (brasileiro, resolução espacial de 20 metros). 

Um fato que deve ser atentado com relação ao uso e a necessidade de gestão dos recursos 

hídricos do Cerrado trata-se da importância que esse bioma representa para a distribuição, a 

quantidade e qualidade das águas que flui por quase todo o território brasileiro, e até para outros 

países, como no caso dos rios Paraná e Paraguai, afluentes do rio da Prata, e que têm suas nascentes 

no Bioma Cerrado. Conforme mostrado por Lima e Silva (2002), por causa de sua posição alta e 

central no território brasileiro, o Cerrado contribui significativamente com os recursos hídricos 

superficiais de grandes bacias hidrográficas do país. 

No caso da Bacia do Rio São Francisco, por exemplo, Lima e Silva (2002) identificaram que o 

Cerrado ocupa apenas 47% de sua área, mas é responsável por 94% do volume de água que seu rio 

principal lança, em média, no Oceano Atlântico. Esses autores também comprovaram e 

quantificaram a grande importância hidrológica desse bioma para as Bacias do Tocantins/Araguaia, 

do Paraná e do Paraguai. Outras grandes bacias também recebem águas superficiais vindas do 

Cerrado, como no caso da Bacia Amazônica, Atlântico Leste e outras, mas a importância relativa 

desse bioma para os recursos hídricos superficiais dessas regiões, mostrou-se menos significativa 

em termos quantitativos Lima e Silva (2002). 

Lima e Silva (2002) destacam, ainda, os riscos imputados aos recursos hídricos do Cerrado 

devido ao fato de essa região estar nas partes mais altas das bacias hidrográficas, onde se encontram 

espalhadas as suas nascentes, áreas com menor capacidade de suporte e mais susceptíveis a 

impactos ambientais. 

Assim, diante da importância hidrológica do Cerrado, de suas fragilidades ambientais e dos 

riscos que o desenvolvimento desordenado da agricultura nesse bioma pode representar para os 

recursos hídricos do país, dos recursos disponíveis, inclusive de caráter tecnológico, esse trabalho 

tem por objetivo apresentar o levantamento efetuado pela Embrapa Cerrados para a identificação da 

área irrigada por pivô-central no Cerrado Brasileiro, em 2002, de forma georreferenciada, e destacar 

sua importância para a adequada gestão dos recursos hídricos dessa região. 
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2 – MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo foi a região contínua do Bioma Cerrado, com uma área de cerca de 204 

milhões de hectares. Entretanto, a definição de limites de biomas não é uma tarefa simples, pois os 

contatos entre os biomas adjacentes quase sempre são gradativos. Além disso, o uso antrópico é um 

outro fator que dificulta a referida delimitação. Para o caso específico do Bioma Cerrado, a 

Embrapa Cerrados tem utilizado o limite mostrado na Figura 1a, com 207,4 milhões de hectares 

(dados não publicados). Mais recentemente, o IBGE lançou o mapa de biomas brasileiros na escala 

de 1:5.000.000 (IBGE, 2004) (Figura 1b). Na proposta do IBGE, o Cerrado apresenta uma área de 

204,7 milhões de hectares.  

 

 
Figura 1a. Limites da área contínua de 
Cerrado em relação aos estados brasileiros 
(proposta da Embrapa Cerrados, dado não 
publicado). 

Figura 1b. Limites da área contínua de Cerrado 
em relação aos estados brasileiros (proposta do 
IBGE, 2004). 

 

De uma forma geral, a área definida como área contínua de Cerrado, em ambos os casos, é 

muito parecida. Porém, na nova proposta do IBGE, destaca-se a inclusão de áreas relativamente 

extensas na porção central do estado de São Paulo, no oeste da Bahia e na porção oriental do estado 

do Piauí. Um caso típico de exclusão é encontrado no Estado de Rondônia. Nesse estudo, foi 

adotada a proposta do IBGE, por ser considerado, desde 2004, como o mapa oficial dos biomas do 

Brasil.  

A base de imagens de sensoriamento remoto desse projeto foi composta por um conjunto de 

121 órbitas/pontos do satélite norte-americano Landsat ETM+, adquiridas durante a estação seca de 

2002 e georreferenciadas para o sistema de projeção UTM (Universal Transverse de Mercator) e 
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datum = SAD´69. Selecionou-se esse satélite por apresentar resolução espacial de 30 metros, 

compatível com o objetivo de identificar pivôs-centrais do Cerrado (tamanhos que variam de 20 a 

120 hectares), confiabilidade na aquisição de dados em termos de qualidade radiométrica e 

geométrica e faixa de imageamento relativamente extensa de 185 km, o que evita a necessidade de 

aquisição de um número relativamente elevado de cenas.  

Toda a análise de imagens foi baseada na análise visual de composição colorida RGB das 

bandas 4, 5 e 3, as quais obtém imagens nas faixas espectrais do infravermelho próximo (0,76 – 

0,90 µm), infravermelho médio (1,55 – 1,75 µm) e vermelho (0,63 – 0,69 µm), respectivamente. A 

técnica de realce por composição colorida RGB consiste em combinar três imagens quaisquer com 

as três cores primárias: vermelha (R - Red), verde (G - Green) e azul (B - Blue) dos sistemas de 

vídeos coloridos. Para cada imagem, destina-se livremente uma das cores primárias R, G ou B. A 

reconstituição da cor dos objetos presentes na imagem é obtida, desta forma, por um processo 

aditivo de cor, onde a soma das três cores primárias resulta no branco e, as combinações em pares, 

nas cores cian (azul + verde), magenta (azul + vermelho) e amarela (verde + vermelho) (Moreira, 

2005). 

Os pivôs foram delimitados na tela do monitor de computador por meio da função de 

delimitação de polígonos regulares, disponíveis nos principais pacotes computacionais de 

processamento digital de imagens. A área de cada pivô foi estimada por meio da opção de cálculo 

de áreas de polígonos no pacote Arcview GIS 3.2™. Esse estudo não contemplou a identificação de 

áreas sob outros sistemas de irrigação pela necessidade de se analisar cenas multitemporais para 

obter a mesma confiabilidade em relação ao mapeamento dos pivôs-centrais.  

De posse da localização e área dos pivôs-centrais e tendo como referência os planos de 

informação georreferenciados relativos aos limites dos estados, municípios e bacias hidrográficas 

(ANEEL, 2000; ANA, 2001; CNRH, 2003), seguiu-se a etapa de agrupamento e discretização dos 

dados, de forma que esses dados possam ser diretamente utilizados pelos órgãos gestores ambientais 

em área de Cerrado, principalmente os de recursos hídricos. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 3, são apresentados todos os pivôs-centrais identificados por meio do 

processamento e da análise das imagens de satélite. 
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Figura 3. Pivôs-centrais instalados em área de Cerrado em 2002 em relação às unidades federativas 

brasileiras. 

 

Observando-se a Figura 3, tem-se uma idéia da dimensão do trabalho realizado, em toda a área 

contínua de Cerrado. Na escala em que a figura é apresentada, os pivôs-centrais são apenas pontos, 

no entanto, conforme representado, é possível a identificação das regiões com maior concentração 

desses equipamentos de irrigação. 

Na Tabela 1, são apresentados os dados resultantes da análise das informações mostradas na 

Figura 3, ou seja, a área irrigada por pivô-central na fração de cada um dos estados que integra a 

região contínua do Bioma Cerrado. 

 

Tabela 1. Número de pivôs-centrais e sua respectiva área irrigada em 2002 na região contínua de 

Cerrado, por unidade federativa. 

Unidade Federativa Nº Pivôs % pivôs Área 
(ha) % Área Área média por pivô 

(ha/pivô) 
Minas Gerais 2.276 37,9 166.245 34,7 73 
Goiás 1.478 24,6 123.523 25,8 84 
Bahia 763 12,7 75.180 15,7 99 
São Paulo 938 15,6 60.828 12,7 65 
Mato Grosso 169 2,8 19.309 4,0 114 
Mato Grosso do Sul 155 2,6 17.052 3,6 110 
Distrito Federal 105 1,7 7.410 1,5 71 
Maranhão 65 1,1 5.386 1,1 83 
Tocantins 34 0,6 2.518 0,5 74 
Piauí 18 0,3 1.183 0,2 66 

Cerrado 6.001 100,0 478.632 100,0 80 
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Na Tabela 1, os estados foram ordenados em função de sua área irrigada no Bioma Cerrado. 

Minas Gerais foi o estado com maior número de pivôs-centrais (2.276) e área irrigada (166.245 ha) 

por esses equipamentos no Cerrado. 

No caso da área média irrigada por pivô-central instalado, destacam-se os altos valores 

verificados nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, acima de 110 hectares por 

equipamento. 

Christofidis (2005) discriminou as áreas irrigadas em cada estado por método de aplicação de 

água (por superfície, aspersão convencional, aspersão por meio de pivô-central ou localizada), na 

safra de 2003/2004. Mesmo com a defasagem temporal de um ano entre os dados e com o fato de os 

dados de Christofidis (2005) serem correspondentes a todo o estado, e não apenas a sua área de 

Cerrado, na Tabela 2, é apresentada a comparação entre seus resultados e aqueles obtidos neste 

trabalho. 

 

Tabela 2. Comparação entre os resultados deste trabalho e os apresentados por Christofidis (2005), 

relativos à área irrigada por pivô-central nos estados que integram o Bioma Cerrado. 

Estado Área Irrigada* Área Irrigada** 
 (ha) (ha) 

Minas Gerais 166.245 89.430 
Goiás 123.523 145.200 
Bahia 75.180 84.150 
São Paulo 60.828 256.620 
Mato Grosso 19.309 4.120 
Mato Grosso do Sul 17.052 37.900 
Distrito Federal 7.410 6.660 
Maranhão 5.386 3.630 
Tocantins 2.518 1.850 
Piauí 1.183 880 

Cerrado 478.632 630.440 
* Fonte: Tabela 1. 
** Fonte: Christofidis (2005). 

 

Como se pode observar na Tabela 2, há casos em que valores apresentados por Christofidis 

(2005) e os gerados no escopo deste trabalho são divergentes. 

Em relação aos dados de Minas Gerais, a área irrigada por pivô-central indicada por 

Christofidis (2005), de 89.430 ha, representa quase a metade da obtida neste estudo, de 166.245 ha. 

Segundo os dados levantados, apenas os municípios mineiros de Unaí (29.246 ha), Paracatu (21.720 

ha), Rio Paranaíba (9.370 ha) têm, juntos, uma área irrigada por pivô-central de cerca de 60.000 ha, 

e ainda há muitos outros municípios onde essa prática é bastante utilizada, o que representa um 

forte indício de que os dados de Christofidis (2005), nesse caso, estão subestimados. Destaca-se, 

ainda, que os dados deste trabalho referem-se apenas à parte de Cerrado dos estados. 
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De acordo com a análise dos dados, também há forte indício de os resultados de Christofidis 

(2005) referentes aos Estados do Mato Grosso, Distrito Federal, Maranhão, Tocantins e Piauí 

estarem subestimados. 

Nos casos de Goiás e do Distrito Federal, por estarem totalmente inseridos na área de Cerrado 

considerada, os valores apresentados na Tabela 2 podem ser comparados diretamente. Como se 

pode observar, os dados de Christofidis (2005), referentes ao período 2003/2004, foram próximos 

aos determinados neste trabalho, medidos em 2002. A diferença entre os valores de Goiás pode 

representar um aumento da área irrigada por pivô-central entre os períodos de obtenção dos dados, o 

que seria plenamente factível; entretanto, no caso do Distrito Federal, os resultados, em relação ao 

esperado, indicam a possibilidade de os dados de Christofidis (2005) estarem subestimados. 

Nos casos da Bahia, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, a diferença entre os valores 

apresentados nos dois trabalhos é possível de ocorrer, uma vez que os dados deste trabalho referem-

se apenas à área de Cerrado do estado e com um ano de defasagem para os dados de Christofidis 

(2005). 

Uma vez realizada a identificação, a localização e quantificação da área irrigada por pivô-

central no Cerrado, a discretização espacial dessas informações fica a critério de seu usuário, em 

função de suas necessidades. Na Tabela 1, os dados são discretizados em relação aos limites dos 

estados, entretanto, conforme se apresenta na Figura 4, as informações geradas no escopo deste 

trabalho também podem ser agrupadas, por exemplo, em função dos limites de municípios e de 

bacias hidrográficas. 

 

 

 
Figura 4. Visualização de possíveis formas de discretização espacial do arquivo vetorial de pivôs-

centrais gerado, em relação aos limites municipais e/ou de bacias hidrográficas. 
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Na Figura 4, é interessante observar a grande concentração de pivôs-centrais na região 

apresentada, inclusive nas proximidades de nascentes dos cursos d’água. Outro fato que se destaca 

em relação a essa figura trata-se da dificuldade encontrada, algumas vezes, em identificar a fonte de 

captação de água para o abastecimento de determinados pivôs-centrais. Isso corrobora a assertiva de 

que as informações obtidas por sensoriamento remoto são importantes para ajudar ao processo de 

gestão territorial e dos recursos hídricos, porém, não dispensam as visitas ao campo. Não 

esquecendo que a fonte hídrica também pode ser subterrânea, o que complica ainda mais a situação. 

Como forma de contribuir com o uso mais direto dos dados levantados no âmbito deste 

trabalho e com a discussão sobre sua utilidade, a seguir, serão apresentadas as informações sobre o 

número de pivôs-centrais e a área irrigada por meio desses equipamentos, por municípios e bacias 

hidrográficas. 

Na Tabela 3, são apresentados os municípios inseridos no Bioma Cerrado com maior área 

irrigada por pivô-central. 

 

Tabela 3. Número de pivôs-centrais e suas respectivas áreas irrigadas nos municípios com mais 20 

desses equipamentos inseridos na zona contínua de Cerrado. 

Ord. Município U.F. Nº 
Pivôs 

Área 
(ha)  Ord. Município U.F. Nº 

Pivôs 
Área 
(ha) 

1 Barreiras / L.E.Magalhães BA 307 32.090  31 Itaberaí GO 39 3.121 
2 Unaí MG 311 29.246  32 João Pinheiro MG 35 3.088 
3 Cristalina GO 314 28.460  33 Uberaba MG 43 3.061 
4 Paracatu MG 303 21.720  34 Rio Verde GO 26 2.945 
5 São Desidério BA 172 17.668  35 Campos Altos MG 41 2.752 
6 Ponta Porã MS 95 10.451  36 Conceição das Alagoas MG 45 2.696 
7 Rio Paranaíba MG 149 9.370  37 Campo Florido MG 26 2.624 
8 Guaíra SP 151 9.192  38 Santana BA 28 2.556 
9 Jussara GO 61 6.997  39 Santa Juliana MG 34 2.456 
10 Casa Branca SP 106 6.901  40 Palmeiras de Goiás GO 37 2.407 
11 Primavera do Leste MT 48 5.637  41 Silvânia GO 31 2.286 
12 Miguelópolis SP 98 5.512  42 Paranapanema SP 36 2.267 
13 Itaí SP 71 5.385  43 Coromandel MG 27 2.266 
14 Morrinhos GO 76 5.254  44 Indianápolis MG 25 2.192 
15 Luziânia GO 56 5.166  45 Cocos BA 21 2.144 
16 Correntina BA 43 4.266  46 Goiatuba GO 24 2.107 
17 Buritis MG 48 4.212  47 Planura MG 26 2.080 
18 Campo Alegre de Goiás GO 47 4.090  48 Pontalina GO 28 2.008 
19 Bonfinópolis de Minas MG 46 4.089  49 Cabeceiras GO 21 1.977 
20 Serra do Ramalho BA 42 3.968  50 Buritizeiro MG 21 1.897 
21 Perdizes MG 60 3.857  51 Patos de Minas MG 39 1.831 
22 Catalão GO 40 3.802  52 Acreúna GO 20 1.783 
23 Guarda-Mor MG 63 3.771  53 Formoso MG 34 1.733 
24 Paraúna GO 40 3.627  54 Balsas MA 27 1.707 
25 Itapeva SP 45 3.517  55 Niquelândia GO 20 1.646 
26 Vicentinópolis GO 45 3.346  56 Aguaí SP 31 1.604 
27 Presidente Olegário MG 53 3.332  57 Lagoa Grande MG 24 1.491 
28 Romaria MG 40 3.331  58 Piracanjuba GO 20 1.349 
29 Água Fria de Goiás GO 34 3.311  59 Itapaci GO 20 1.252 
30 Morro Agudo SP 33 3.154  60 Vargem Grande do Sul SP 22 1.131 
      TOTAL 3.868 319.179 
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Como se pode observar na Tabela 3, o número de municípios com mais de 20 pivôs-centrais 

instalados em área de Cerrado é igual a 60. Nesses municípios, estão instalados cerca de 65% de 

todos os pivôs-centrais identificados neste trabalho, e aproximadamente o mesmo percentual da 

área total irrigada com esses equipamentos na área contínua de Cerrado. 

Os municípios identificados como os que possuem maior área irrigada por pivô-central no 

Cerrado são: Barreiras, Unaí, Cristalina, Paracatu e São Desidério. Com relação aos dados do 

Município de Barreiras (Tabela 3), destaca-se que a emancipação do Município de Luiz Eduardo 

Magalhães – BA é recente, e, como a base digital georreferenciada dos municípios utilizada refere-

se ao ano de 1997 (IBGE), não foi possível, no momento, efetuar essa discretização; portanto, esses 

dados apresentados referem-se à área atual desses dois municípios. 

Trata-se de informação interessante o conhecimento da área irrigada por pivôs-centrais nos 

estados e municípios; no entanto, a principal forma de discretização e disponibilização dessas 

informações é por bacias hidrográficas, que é a unidade espacial utilizada para a gestão dos recursos 

hídricos. Na Figura 5, os pivôs são localizados em relação às grandes regiões hidrográficas 

brasileiras. 

 

 
Figura 5. Pivôs-centrais instalados em área de Cerrado em 2002 em relação às grandes regiões 

hidrográficas brasileiras. 
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Como se observa na Figura 5, há uma grande concentração de pivôs-centrais instalados nos 

afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco, região oeste da bacia, bem como em partes 

mais a montante das regiões hidrográficas do Paraná e do Tocantins/Araguaia. 

Outra informação extraída da Figura 5 é que as regiões hidrográficas do Atlântico Nordeste 

Oriental, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul e do Rio Uruguai, não possuem sobreposição com a área 

de Cerrado estudada; assim, apenas oito das doze regiões hidrográficas brasileiras, definidas pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2003), não estão inseridas na zona contínua de 

Cerrado. 

Na Tabela 4, são apresentados os dados referentes ao número de pivôs-centrais e suas 

respectivas áreas irrigadas por região hidrográfica. 

 

Tabela 4. Número de pivôs-centrais e respectiva área irrigada em 2002, por região hidrográfica, na 

região contínua de Cerrado. 

Região hidrográfica Nº Pivôs % Pivôs Área 
(ha) % Área Área média por pivô 

(ha/pivô) 
Paraná 3.269 54,5 243.895 51,0 75 
São Francisco 2.063 34,4 174.050 36,4 84 
Tocantins-Araguaia 488 8,1 44.089 9,2 90 
Amazônica 51 0,9 5.975 1,3 117 
Paraguai 34 0,6 3.540 0,7 104 
Parnaíba 47 0,8 3.020 0,6 64 
Atlântico Nordeste Ocidental 26 0,4 2.454 0,5 94 
Atlântico Leste 23 0,4 1.610 0,3 70 

Cerrado 6.001 100,0 478.632 100,0 80 
 

Como se pode observar na Tabela 4, nas regiões hidrográficas do Paraná, São Francisco e 

Tocantins-Araguaia estão mais de 95% dos pivôs-centrais instalados e da área irrigada por meio 

desses equipamentos na zona contínua do Cerrado. 

Os dados apresentados nas figuras e tabelas anteriores são fundamentais para a identificação 

de regiões onde o uso dos recursos hídricos para fins de irrigação, por pivô-central, é maior, 

indicando as zonas prioritárias de estudos e ações que evitem ou mitiguem conflitos pelo uso da 

água; Entretanto, a escala de trabalho para a confecção desses estudos deve ter como base a área 

onde os conflitos efetivamente ocorrem, em bacias menores. Assim sendo, a seguir, os dados 

levantados serão discretizados por bacias hidrográficas, de forma a exemplificar, como, na prática, 

as informações geradas no escopo deste trabalho são importantes para a adequada gestão dos 

recursos hídricos na área contínua do Cerrado. 

A apresentação de todas as bacias, de diversos tamanhos, identificadas como áreas com 

grande concentração de pivôs-centrais não seria possível neste trabalho, assim, a seguir, são 

apresentados e discutidos alguns exemplos observados em distintas regiões inseridas na área 

contínua do Cerrado. 
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Na Figura 6, são apresentadas informações relativas à bacia do Rio Tem-Medo, localizado no 

Estado do Maranhão, Município de Balsas, afluente do Rio das Balsas, que integra a bacia do Rio 

Parnaíba. 

 
Figura 6. Pivôs-centrais instalados na Bacia do Rio Tem-Medo em 2002. 

 

Como se observa nos dados apresentados na Figura 6, a fração apresentada da Bacia do Rio 

Tem-Medo, em 2002, possuía um total de 24 pivôs-centrais irrigando 1.457 ha em sua área. Apenas 

para exemplificar em que implicam esses dados, considerando-se uma captação de 1 L.s-1.ha-1 para 

a irrigação em um dado momento, efetuado simultaneamente por todos os pivôs, a demanda hídrica 

nessa bacia seria de aproximadamente 1,5 m³.s-1. Assim, se nesse mesmo momento a produção 

hídrica superficial específica na bacia fosse de 3,0 L.s-1.km-2, em algum ponto, provavelmente, o rio 

secaria. É importante lembrar que a vazão máxima outorgável ainda deve garantir uma vazão 

mínima nos cursos d’água para a manutenção dos ecossistemas (vazão ecológica ou remanescente), 

e que existem outros métodos de irrigação e usos da água em qualquer bacia. Ou seja, para que não 

houvesse conflito pelo uso da água a produção hídrica superficial, desse caso hipotético, deveria ser 

maior que 3 L.s-1.km-2. Destaca-se que esses coeficientes utilizados são hipotéticos, mas ocorrem 

em algumas regiões de Cerrado (Lima e Silva, 2002). Daí a importância do monitoramento para o 

conhecimento da disponibilidade e da demanda de recursos hídricos ao longo do tempo, 

principalmente em locais com pequena área de drenagem e grande concentração de usuários da 

água, ou onde essa relação demanda atenção. 

Na Figura 7, é apresentado o exemplo da Bacia do Rio Jardim, localizada no Distrito Federal, 

que tem área de drenagem de 540 km², aproximadamente o mesmo tamanho da Bacia do Rio Tem-

Medo (500 km²), entretanto, com maior área irrigada. 
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Figura 7. Pivôs-centrais instalados na Bacia do Rio Jardim em 2002. 

No caso da Bacia do Rio Jardim, o número de pivôs-centrais em 2002 era igual a 32, 

correspondendo a uma área irrigada de 2.454 ha. Considerando as mesmas hipóteses utilizadas 

anteriormente, se a sua produção hídrica superficial específica for menor que 4,5 L.s-1.km-2, o uso 

simultâneo de todos os pivôs-centrais secaria o rio. Entretanto, além dos sistemas de irrigação por 

pivô-central, sabe-se que a Bacia do Rio Jardim também possui muitas áreas irrigadas por outros 

métodos de aplicação de água. Nesse caso, segundo os próprios moradores e usuários da água da 

bacia, em anos de pouca chuva, em alguns momentos, sistemas ficam desprovidos de água para 

irrigar, o que indica, claramente, a necessidade de monitoramento e gestão dos recursos hídricos. 

A situação da Bacia do Rio Dourados em relação à presença de pivôs-centrais em 2002 é 

apresentada na Figura 8. 

 
Figura 8. Pivôs-centrais instalados na Bacia do Rio Dourados em 2002. 

O caso do Rio Dourados, como observado na Figura 8, impressiona pela grande concentração 

de pivôs-centrais. Nessa porção de bacia está mais de 60% de toda a área irrigada por pivô-central 

no Estado do Mato Grosso do Sul. Sob a mesma base hipotética de análise, nesse caso, assim como 
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no do Rio Tem-Medo, a produção hídrica superficial deveria ser maior que 3,0 L.s-1.km-2, situação 

mais favorável que a observada, em tese, na Bacia do Rio Jardim. 

Na seqüência, são apresentados dois casos interessantes observados na região do oeste baiano, 

zona conhecida em virtude do forte desenvolvimento agrícola impulsionado, principalmente, pelo 

uso da irrigação por pivô-central. 

Na Figura 9, é apresentado o resultado do levantamento da área irrigada por pivô-central na 

Bacia do Rio de Janeiro. 

 
Figura 9. Pivôs-centrais instalados na Bacia do Rio de Janeiro em 2002. 

Como se observa na Figura 9, a área irrigada por pivô-central na Bacia do Rio de Janeiro é 

quase a mesma que a irrigada na Bacia do Rio Dourados (Figura 8), porém, a área de drenagem 

dessa bacia é menor, o que, teoricamente, deveria agravar a situação em relação ao risco de 

ocorrência de conflitos pelo uso da água. Entretanto, como se sabe, os rios do oeste baiano têm, 

normalmente, alta capacidade de regularização, o que significa que seus solos agem como grandes 

reservatórios, amortecendo as cheias e elevando as vazões nos períodos de estiagem. Além disso, os 

poços profundos dessa região são bastante produtivos, o que representa outra vantagem no que 

concerne à disponibilidade hídrica e à redução do risco de conflitos pelo uso da água; porém, como 

é uma alternativa muito utilizada, constitui mais uma fonte de preocupação para o órgão gestor dos 

recursos hídricos (superexploração, contaminação, impactos nos rios e outros). 

Para manter o critério de comparação entre a situação hídrica das bacias destacadas, segundo 

as hipóteses estabelecidas, para atender à demanda imposta pelos pivôs-centrais instalados na bacia, 

a sua produção hídrica superficial específica deveria ser de, no mínimo, 3,9 L.s-1.km-2. 

Outro ponto favorável observado em relação aos pivôs instalados na Bacia do Rio de Janeiro 

refere-se ao posicionamento dos mesmos, distantes das nascentes de suas bacias formadoras. No 

caso, há uma grande concentração de pivôs-centrais no encontro do Rio de Janeiro com o Rio das 

Balsas, o que representa uma vantagem em termos de disponibilidade hídrica, risco de 

contaminação (maior capacidade de diluição) e opções de fonte de captação. 
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Em termos hidrológicos, de uma forma geral, os comentários efetuados com relação à Bacia 

do Rio de Janeiro também valem para a Bacia do Rio de Ondas; entretanto, quanto ao 

posicionamento dos pivôs, como se pode observar na Figura 10, a quantidade de pivôs-centrais 

instalados na nascente de um de seus afluentes representa uma fonte de preocupação e devem ser 

objeto de acompanhamento mais próximo por parte dos órgãos de gestão ambiental e de recursos 

hídricos. 

 
Figura 10. Pivôs-centrais instalados na Bacia do Rio de Ondas em 2002. 

No caso do Rio de Ondas, a produção hídrica superficial específica para atender à demanda de 

água hipotética imposta pelos pivôs-centrais instalados na bacia em 2002 deveria ser de, no mínimo, 

4,0 L.s-1.km-2, situação um pouco pior que a estimada para a Bacia do Rio de Janeiro. 

Nas avaliações anteriormente realizadas, adotou-se o valor específico de 1 L.s-1.ha-1 para 

estimar a vazão máxima de captação das áreas irrigadas; porém, há diversas formas de se estimar a 

demanda hídrica de áreas irrigadas. Uma das formas mais utilizada nesses estudos é a que considera 

a demanda evapotranspirativa das diferentes culturas e regiões, que é função, principalmente, de 

características climáticas e coeficientes relativos ao tipo de cultura, sua fase de desenvolvimento e à 

quantidade disponível do solo (Lima et al., 2003). Dependendo da cultura plantada, do clima, do 

solo, do sistema de cultivo e do manejo da irrigação, consome-se, normalmente, nessas áreas, de 

3.000 a 15.000 m3.ha-1.ano-1, ou seja, de 300 a 1.500 mm.ha-1.ano-1. 

Outra forma utilizada para estimar a demanda hídrica de áreas irrigadas é por meio da 

extrapolação de resultados de experimentos e dados medidos em campo. Segundo Cosgrove e 

Rijsberman (1999), a produtividade média da água para a produção de grãos, por exemplo, está 

entre 0,2 e 1,5 kg.m-3, o que também foi observado nos seguintes estudos realizados no Bioma 

Cerrado: 

• Azevedo (1988), na ausência de chuvas, utilizou de 500 a 600 mm de água para a obtenção 

de safras entre 5.260 e 6.086 kg.ha-1 de trigo, o que corresponde a uma relação de 

aproximadamente 1 kg.m-3. 
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• Em 118 ha de trigo irrigado sob pivô-central, em Cristalina-GO, Azevedo et al. (1997a) 

obtiveram 5.216 kg.ha-1 com 451 mm, registrando um índice de cerca de 1,2 kg.m-3. 

• Em lavoura de feijão, Azevedo et al. (1997b) obtiveram 3.445 kg.ha-1 com 336 mm de água 

aplicada ao longo do ciclo (1 kg.m-3). 

• No oeste-baiano e em Unaí-GO, Azevedo et al. (1997c) e Azevedo et al. (1997d) 

produziram, com 392 mm, respectivamente, 2.406 e 3.171 kg.ha-1 de feijão sob pivô-central 

(0,6 e 0,8 kg.m-3). 

• Para a cevada cervejeira, no Cerrado, Filgueira et al. (1996) utilizaram 645 mm de água para 

uma produção de 5.416 kg.ha-1 (0,8 kg.m-3). 

• Em 1994, durante o período seco, foram produzidos 5.801 kg.ha-1 de milho irrigado sob 

pivô-central no Distrito Federal, utilizando-se 577 mm de água (Azevedo et al. 1997e), o 

que fornece uma conversão de cerca de 1 kg.m-3. 

 

Cabe destacar que os resultados apresentados foram obtidos em sistemas de irrigação 

devidamente manejados. Isso significa que os equipamentos utilizados estavam funcionando 

adequadamente, sem vazamentos ou entupimentos, com boa uniformidade de aplicação da água no 

terreno, e as regras de rega adotadas basearam-se no conhecimento prévio do momento de irrigar e 

da lâmina de água a ser distribuída na área. 

Com base nesses valores, por exemplo, Lima et al. (2004) estimaram a demanda média de 

água para a irrigação por pivô central no Distrito Federal, durante o período seco do ano, como 

sendo de 500 mm.safra-1. Além disso, como essas áreas são cultivadas com milho e soja no período 

de chuva, quando, normalmente, ocorrem veranicos, os autores consideraram, ainda, uma 

necessidade de mais 100 mm.safra-1 nessas áreas. Somando-se esses valores e fazendo-se as devidas 

conversões de unidades, o índice médio de demanda de água para a irrigação por pivô central no 

Distrito Federal foi estimada em 6.000 m3.ha-1.ano-1 (Lima et al., 2004). 

Outra forma de estimar esses valores é através da capacidade dos sistemas de captação de 

água (bombas, canais e outros) e seu tempo de funcionamento. O conhecimento desses dados 

também é fundamental para a determinação da capacidade máxima de captação de água dos 

sistemas de irrigação, informação importante para fins de gestão dos recursos hídricos. 

Cabe ressaltar que qualquer método de estimativa da demanda hídrica de áreas irrigadas por 

pivô-central e sua aplicação nas escalas de trabalho apresentadas constituirá uma tentativa de 

aproximação da realidade. 

Além da possibilidade de utilização dos dados apresentados nesse trabalho para a 

identificação de zonas prioritárias para a implementação de ações de gestão de recursos hídricos e 

estimativa da demanda de água para a irrigação por pivô-central nas diferentes regiões e bacias, 
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como demonstrado anteriormente, eles também constituem importante ferramenta de 

acompanhamento e fiscalização por parte dos órgãos gestores ambientais e dos recursos hídricos, 

conforme exemplificado na Figura 11. 

 
Figura 11. Comparação entre os dados do cadastro de outorgas da ANA em julho de 2004 e os 

dados referentes aos pivôs-centrais instalados na Bacia do Rio Preto em 2002. 

Na Figura 11, pode-se observar que nem sempre os locais com outorga concedida e cadastrada 

têm pivôs-centrais, e vice-versa. Analisando-se os dados do cadastro de outorga, observou-se o 

seguinte: 

• Existem muitas outras formas de uso da água na bacia diferentes da irrigação por pivô-

central; 

• Das 99 outorgas cadastradas, 96 eram para fins de irrigação, 2 para aqüicultura e 1 para 

abastecimento; 

• Existem muitas áreas irrigadas por pivô-central sem que o proprietário tenha a respectiva 

outorga de direito de uso da água. 

Cabe destacar que o levantamento das áreas irrigadas por pivôs-centrais refere-se ao ano de 

2002, e que o cadastro de outorga é de junho de 2004; portanto, dessas datas até hoje, 2007, tanto a 

área irrigada quanto a situação do cadastro de outorgas da Bacia do Rio Preto, certamente, já devem 

ter passado por modificações. Com a evolução da implementação dos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos e o auxílio de ferramentas de geoprocessamento, certamente, essa relação entre o 

cadastro de outorgas e os usos efetivos da água nas bacias hidrográficas tende a ficar mais próxima, 

indicando um melhor controle e a possibilidade de uma gestão adequada dos recursos hídricos. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode observar ao longo de todo o trabalho, espera-se que esse levantamento 

realizado sirva, efetivamente, para ajudar os órgãos gestores ambientais que atuam no Bioma 

Cerrado em suas ações voltadas ao uso adequado dos recursos naturais, principalmente no que se 

refere ao solo e aos recursos hídricos, o que também é de interesse de seus usuários e da sociedade 

como um todo. 

Apesar das criticas realizadas ao longo deste trabalho relativas a alguns dos dados que 

apresenta, é importante que se destaque o relevante serviço prestado por Christofidis (2005) quanto 

à sistematização e disponibilização dos dados referentes ao uso da irrigação em todo o Brasil. 

Espera-se, realmente, que esse trabalho tenha continuidade, e que os dados aqui apresentados sejam 

úteis em sua atualização. 
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