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RESUMO --- O Bioma Cerrado desempenha papel fundamental no processo de distribuição dos 
recursos hídricos superficiais para as grandes regiões hidrográficas brasileiras e do continente sul-
americano. Por ocupar as partes mais altas das bacias hidrográficas que compõem essas regiões, 
impactos sobre os recursos hídricos do Cerrado podem ser propagados por grandes porções do 
território brasileiro. Portanto, é essencial que a gestão dos recursos hídricos nesse bioma seja feita 
de forma adequada e, para tal, dados e informações sobre o comportamento hidrológico e a 
importância de suas áreas são fundamentais. Assim, o objetivo deste trabalho foi o de quantificar a 
contribuição hídrica superficial do Cerrado para as grandes regiões hidrográficas brasileiras. A 
análise dos resultados demonstrou que o Cerrado contribui com a vazão que flui em oito das doze 
regiões hidrográficas brasileiras, sendo fundamental, principalmente, para os rios Paraguai, 
Parnaíba, São Francisco e Tocantins-Araguaia, respondendo, respectivamente, por 136, 106, 94 e 
71% da vazão total que passa no exutório dessas bacias. Além disso, utilizando os dados gerados 
comprou-se o fato de que as características hidrológicas no Cerrado são espacialmente variáveis, 
tendo a vazão específica média em suas diferentes regiões hidrográficas variado entre 3,67 e 
24,05 L.s-1.km-2. 

 

ABSTRACT --- The Cerrado Biome plays a fundamental role in the water distribution process for 
the Brazilian and South American regional water basins. Encompassing the highest parts of those 
basins, any impact on the Cerrado’s water resources could be spread out to the lower portions of the 
Brazilian territory. Because of this, an appropriate water resources management program in that 
biome is really necessary. In order to accomplish that, data and information about the hydrological 
behavior and importance of their areas are essential. Thus, the objective of this paper was to 
quantify the water flow contribution from Cerrado to the Brazilian hydrological regions. The 
analysis of the results showed that the Cerrado biome contributes with the water flow to eight of the 
twelve hydrological regions of the country, being mostly fundamental to the Paraguay, Parnaíba, 
San Francisco and Tocantins-Araguaia rivers. It contributes, respectively, with 136, 106, 94, and 
71% of the total water that flows out from these basins. Besides, it was demonstrated that the 
hydrological characteristics of the Cerrado biome have a great spatial variability through out the 
region, as showed by the average specific flow that varied from 3,67 to 24,05 L.s-1.km-2.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil é o país com a maior disponibilidade hídrica do mundo. Somando-se as vazões de 

todos os rios existentes no planeta (42.600 km³/ano), cerca de 19% desse montante (8.130 km³/ano) 

fluem em solo brasileiro. Apesar de tanta água, o País, assim como muitos outros, também 

apresenta problemas de escassez hídrica e conflitos pelo uso da água em algumas de suas regiões. A 

compreensão desse fato torna-se mais clara à medida que se aprofunda o conhecimento sobre a 

distribuição espaço-temporal dos recursos hídricos no Brasil. Se por um lado temos uma bacia 

hidrográfica como a Amazônica, que responde por cerca de 70% da produção hídrica nacional e tem 

baixa densidade demográfica, por outro lado, há bacias como as dos Rios São Francisco e Paraíba 

do Sul, com relações menos favoráveis entre disponibilidade e demanda hídrica. 

Com o crescimento da população e, conseqüentemente, da demanda de água para o seu 

consumo direto e para a produção de alimentos, bens e serviços, a tendência é que aumente o 

número de regiões com problemas relativos à escassez e à poluição hídrica. Com o intuito de evitar, 

minimizar ou solucionar situações dessa natureza, é importante a existência de sistemas eficientes 

de gestão de águas, descentralizados e com a participação da sociedade e, fundamentalmente, 

baseados em dados e informações que subsidiem as decisões e as ações a serem adotadas para o 

adequado aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis nas bacias hidrográficas. 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, com cerca de 204 milhões de 

hectares, ocupa aproximadamente 24% do território nacional. Sua maior parte está localizada no 

Planalto Central Brasileiro que, conforme sua denominação, compreende regiões de elevadas 

altitudes, na porção central do país. Assim, o espaço geográfico ocupado pelo Bioma Cerrado 

desempenha papel fundamental no processo de distribuição dos recursos hídricos pelo país, sendo o 

local de origem das grandes regiões hidrográficas brasileiras e do continente sul-americano. 

Os principais rios que recebem contribuições de áreas de Cerrado são: na Região Hidrográfica 

Amazônica: os rios Xingu, Madeira e Trombetas; na do Tocantins-Araguaia: os rios Araguaia e 

Tocantins; na do Atlântico Nordeste Oriental: o Rio Itapecuru; na Bacia do Parnaíba: os rios 

Parnaíba, Poti e Longá; na do São Francisco: os rios São Francisco, Pará, Paraopeba, das Velhas, 

Jequitaí, Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande; na do Atlântico Leste: os rios Pardo e 

Jequitinhonha; na Bacia do Paraná: os rios Paranaíba, Grande, Sucuriú, Verde e Pardo; na do 

Paraguai: os rios Cuiabá, São Lourenço, Taquari, Aquidauana; entre outros. 

Além da importância em termos hidrológicos, esse ecossistema possui enorme destaque no 

cenário agrícola nacional e mundial. Com pouco mais de 40 anos de ocupação agrícola, o Cerrado 

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). Apenas para citar 
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algumas evidências da importância agrícola e econômica do Cerrado, do total brasileiro, tem-se que 

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

(Embrapa, 2006). A região 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 dessas, seguindo a atual tendência mundial de 

procura por combustíveis renováveis, o plantio de cana-de-açúcar é outra atividade em plena 

expansão no Cerrado. 

Muito se tem falado sobre a importância do Cerrado para o desenvolvimento do agronegócio 

brasileiro e sobre a sua condição de maior fronteira agrícola mundial; entretanto, são poucas as 

oportunidades em que são considerados os aspectos ambientais e os impactos que esse 

desenvolvimento pode gerar. Os benefícios advindos da ocupação agrícola do Cerrado são 

evidentes e incontestáveis, mas, para que isso ocorra sob bases sustentáveis, gerando o máximo de 

benefícios com o mínimo de impactos, é fundamental a geração de dados e informações técnicas 

sobre essa região para subsidiar a tomada de decisão pelas instituições envolvidas no processo de 

aproveitamento  e gestão de seus recursos naturais. 

Lima e Silva (2002) apresentaram um estudo avaliando a contribuição hídrica do Cerrado para 

as grandes bacias hidrográficas brasileira. Ocorre que, em 2002, a divisão hidrográfica nacional 

ainda considerava a classificação instituída pelo extinto Departamento Nacional de Água e Energia 

Elétrica - DNAEE, em que o território nacional era dividido em 8 grandes bacias hidrográficas. 

Contudo, em 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, por meio de sua Resolução 

nº. 32, alterou a divisão hidrográfica nacional até então utilizada, e o território brasileiro foi 

dividido em 12 grandes regiões hidrográficas. Algumas áreas, como as bacias do São Francisco e do 

Uruguai, por exemplo, não foram modificadas, outras sofreram pequenas modificações, como as 

Bacias Amazônica e do Tocantins-Araguaia e, algumas delas foram sub-divididas, como as bacias 

do Atlântico Norte-Nordeste, do Atlântico Leste e do Paraná-Paraguai e, daí, o aumento no número 

de regiões hidrográficas em relação à divisão anterior. Essas diferenças podem ser visualizadas nas 

Figuras 1 e 2, que apresentam, respectivamente, a divisão efetuada pelo DNAEE e a instituída 

recentemente pelo CNRH. 
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Figura 1. Localização do Cerrado em 
relação as 8 grandes bacias 
hidrográficas brasileiras definidas pelo 
DNAEE. 

Figura 2. Localização do Cerrado em 
relação as 12 grandes regiões 
hidrográficas brasileiras instituídas pelo 
CNRH. 

 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo a reformulação do trabalho de Lima e 

Silva (2002), que consiste na estimativa da contribuição hídrica superficial do Bioma Cerrado para 

as grandes regiões hidrográficas brasileiras (CNRH, 2003), divisão hidrográfica nacional que vem 

sendo utilizada na implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos instituídos na 

Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 como, por exemplo, na recente elaboração do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (Brasil, 2006a). 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

Para a execução deste trabalho, foram utilizados os dados de vazão das estações 

fluviométricas existentes no banco de dados “Hidro”, sob gestão da Agência Nacional de Águas – 

ANA, disponível no site http://hidroweb.ana.gov.br. 

Com base na localização das estações fluviométricas existentes na área de Cerrado e na 

disponibilidade de dados, foram selecionadas e analisadas, individualmente, 34 estações, para a 

realização da estimativa da produção hídrica superficial média da área em estudo. 

Para essa estimativa, não foi analisada a paridade temporal entre os dados de diferentes 

estações, portanto, a vazão média de longo termo (Qmlt) foi calculada por meio da média aritmética 

de toda a série de dados de cada estação, utilizando valores diários. 

Nos casos em que, apenas parte da área de drenagem de uma dada estação estava inserida no 

Bioma Cerrado, foi necessário utilizar ferramentas de geoprocessamento para determinar a fração 
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de área e, proporcionalmente, da vazão média correspondente ao Cerrado e, assim, determinar a 

produção hídrica referente a essa área. Na Figura 3 são representadas as estações utilizadas neste 

trabalho e suas respectivas áreas inseridas no Bioma Cerrado, bem como a região hidrográfica 

correspondente. 

 

 
Figura 3 – Localização das 34 estações utilizadas e suas respectivas áreas de drenagem inseridas 

no Bioma Cerrado, por região hidrográfica. 

 

Como se pode observar na Figura 3, os postos fluviométricos existentes não foram suficientes 

para a cobertura completa da área de Cerrado; assim, para estimar a vazão total gerada na área do 

bioma, foi necessário utilizar os dados fluviométricos das estações sob influência do Cerrado e as 

suas respectivas áreas, para a obtenção da vazão específica média (Qesp.) de cada região 

hidrográfica, que, posteriormente, foi utilizada para a estimativa da produção hídrica 

correspondente à fração não monitorada de cada região. A vazão total, então, é calculada por meio 

do somatório das vazões obtidas em áreas monitoradas e estimadas em áreas não-monitoradas. 

Para avaliar a contribuição hidrológica do Cerrado, a vazão total gerada em sua área de 

influência foi comparada com a vazão total produzida em cada uma das regiões hidrográficas 

brasileiras. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1, são apresentadas as estações fluviométricas utilizadas neste trabalho, suas 

respectivas áreas de drenagem, o período de dados existentes no banco de dados e que foram usados 

na determinação da vazão média de longo termo (Qmlt), e a vazão específica de cada posto. O item 

correspondente à área da bacia sob o Bioma Cerrado indica os resultados obtidos da análise da 

Figura 3, e o parâmetro “Vazão no Cerrado” representa a produção hídrica superficial estimada nas 

áreas de Cerrado cobertas por estações fluviométricas. 

 

Tabela 1 – Análise dos dados hidrométricos das estações sob influência do Bioma Cerrado. 

nº. Código Estação Rio Área total 
drenagem. Período Qmlt Vazão 

espeçífica. 
Área de 
Cerrado 

Vazão no 
Cerrado 

        km²   m³/s L/s.km² km² m³/s 
1 15560000 Jiparaná Jiparaná 33.012 78-2000 753,5 22,83 16.150 368,6 
2 17093000 Fontanílhas Juruena 52.200 78-97 1.497,3 28,68 47.350 1.358,1 
3 17095000 Faz. Tombador do Sangue 25.918 84-97 545,0 21,03 9.800 206,1 
4 17120000 Porto dos Gaúchos Arinos 36.913 73-94 762,1 20,65 15.165 313,1 
5 17280000 Cachoeirão Teles Pires 39.000 75-97 842,7 21,61 25.000 540,2 
6 18420000 Faz. Itaguaçu Ronuro 4.005 77-98 90,2 22,51 4.005 90,2 
  Amazônica     191.048   4.490,7 23,51 117.470 2.876,3 
7 23300000 Carolina Tocantins 276.520 62-2000 3.995,1 14,45 276.520 3.995,1 
8 26350000 São Félix do Araguaia Araguaia 193.923 74-99 2.696,0 13,90 193.923 2.696,0 
  Tocantins Araguaia   470.443   6.691,1 14,22 470.443 6.691,1 
9 33480000 Colinas Itapecuru 14.850 68-2000 57,3 3,86 14.850 57,3 
  Atlântico Nordeste Ocidental   14.850   57,3 3,86 14.850 57,3 
10 34311000 Barão de Grajaú Parnaíba 140.240 83-2000 518,4 3,70 122.000 450,9 
11 34770000 Prata do Piauí Poti 42.200 64-2000 95,0 2,25 30.500 68,6 
12 34980000 Tinguis Longá 24.100 65-2000 149,0 6,18 15.500 95,8 
  Parnaíba     206.540   762,4 3,69 168.000 615,4 

13 44290002 Pedras de Maria da Cruz São Francisco 191.063 86-99 1.827,6 9,57 191.063 1.827,6 
14 45260000 Juvenília Carinhanha 15.600 86-99 140,4 9,00 14.000 126,0 
15 45910001 Santa Maria da Vitória Corrente 29.640 86-99 209,4 7,06 26.000 183,7 
16 46550000 Barreiras Grande 18.560 86-99 89,0 4,80 18.560 89,0 
  São Francisco   254.863   2.266,4 8,89 249.623 2.226,3 
17 53630000 Inhobim Pardo 16.040 63-97 21,8 1,36 15.000 20,4 
18 54710000 Jequitinhonha Jequitinhonha 53.298 39-96 353,2 6,63 41.000 271,7 
  Atlântico Leste   69.338   375,0 5,41 56.000 292,1 
19 60030000 Campo Alegre de Goiás São Marcos 9.627 84-93 150,6 15,64 9.627 150,6 
20 60545000 Pires do Rio Corumbá 21.248 71-96 347,1 16,33 21.248 347,1 
21 60680000 Ponte Meia Ponte Meia Ponte 11.527 52-98 144,2 12,51 11.527 144,2 
22 60772000 Faz. Santa Maria dos Bois 16.752 75-98 199,0 11,88 16.752 199,0 
23 60798000 Maurilândia Verde 12.826 74-95 234,6 18,29 12.826 234,6 
24 60845000 Ituiutaba Tijuco 6.154 42-95 94,1 15,29 6.154 94,1 
25 60950000 Canastra Corrente 6.882 72-98 108,3 15,74 6.882 108,3 
26 61145000 Macaia Grande 15.395 68-98 306,9 19,93 15.395 306,9 
27 63003100 Porto Galeano Sucuriú 19.260 84-98 336,9 17,49 19.260 336,9 
28 63390000 Estrada Queiroz Verde 20.180 83-98 222,3 11,01 20.180 222,3 
29 63979000 Porto Uerê Pardo 33.280 84-99 383,8 11,53 30.100 347,1 
  Paraná     173.131   2.527,7 14,60 169.951 2.491,0 
30 66070004 Caceres Paraguai 32.774 65-95 541,1 16,51 17.000 280,6 
31 66280000 Barão de Melgaço Cuiabá 27.050 66-95 454,7 16,81 27.050 454,7 

32 66460000 
Acima do córrego 
Grande São Lourenço 21.800 69-95 350,0 16,06 21.800 350,0 

33 66870000 Coxim Taquari 27.040 66-95 327,8 12,12 27.040 327,8 
34 66945000 Aquidauana Aquidauana 15.200 68-95 114,0 7,50 15.200 114,0 
  Paraguai     123.864   1.787,6 14,43 108.090 1.527,2 
  Cerrado     1.504.077   18.958,0 12,60 1.354.427 16.776,6 

 

Por meio da análise das vazões específicas médias das estações analisadas, nota-se que há 

uma grande disparidade em termos de produção hídrica superficial entre as diferentes regiões 
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hidrográficas brasileiras nas quais o Bioma Cerrado está presente. Enquanto na região Amazônica a 

vazão específica média foi de cerca de 24 L.s-1.km-2, por exemplo, nas regiões Atlântico Nordeste 

Ocidental e Parnaíba esse valor foi inferior a 4 L.s-1.km-2. Em algumas regiões, em função de suas 

dimensões e da influência do clima de biomas vizinhos (semi-árido, amazônico e outros), também 

verifica-se uma grande variação da vazão específica média entre estações, como é o caso observado 

nas regiões hidrográficas do São Francisco, do Parnaíba e do Paraguai. Esses dados indicam o fato 

de o Bioma Cerrado não poder ser tratado como uma única unidade hidrológica; portanto, não é 

recomendado o uso de parâmetros ou índices hidrológicos médios para todo o bioma. 

Essa variabilidade na produção hídrica ao longo da área contínua do Cerrado pode ser 

explicada, em parte, pela distribuição da chuva na região, que também não é uniforme, sendo 

influenciada pelo regime de chuvas dos biomas circunvizinhos, conforme apresentado na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Distribuição espacial da precipitação média anual no Cerrado (Assad e Evangelista, 

1994). 

 

Como se observa na Figura 4, assim como a produção hídrica específica, a precipitação média 

anual também apresenta grande variabilidade no Cerrado, e ambos os parâmetros estão inter-

relacionados entre si, ou seja, onde chove mais a vazão específica é maior e vice-versa. Outro fato 

que pode ser notado na Figura 4 é que nas áreas de Cerrado mais próximas à região semi-árida 

chove menos que nas áreas que se aproximam da Amazônia. 

Na Tabela 2 são apresentados um resumo da Tabela 1 e a seqüência de procedimentos 

utilizados na estimativa da produção hídrica nas áreas de Cerrado onde não foi possível utilizar 

dados provenientes de monitoramento fluviométrico. 
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Tabela 2 – Estimativa da vazão gerada na região de Cerrado não coberta pelas estações 

fluviométricas utilizadas neste trabalho. 
Monitorada* Não-monitorada 

Nº Região Hidrográfica Área sob 
Cerrado Área Vazão 

espeçifica Área Vazão no 
Cerrado 

   (km²) (km²) % (L/s.km²) (km²) % (m³/s) 
1 Amazônica 210.000 117.470 55,94 23,51 92.530 44,06 2.175,0 
2 Tocantins-Araguaia 590.000 470.443 79,74 14,22 119.557 20,26 1.700,4 
3 Atlântico Nordeste Ocidental 60.000 14.850 24,75 3,86 45.150 75,25 174,3 
4 Parnaíba 220.000 168.000 76,36 3,69 52.000 23,64 191,9 
5 São Francisco 300.000 249.623 83,21 8,89 50.377 16,79 448,0 
6 Atlântico Leste 60.000 56.000 93,33 5,41 4.000 6,67 21,6 
7 Paraná 375.000 169.951 45,32 14,60 205.049 54,68 2.993,6 
8 Paraguai 225.000 108.090 48,04 14,43 116.910 51,96 1.687,2 
  Cerrado 2.040.000 1.354.427 66,39 11,08 685.573 36,66 9.392 

* Tabela 1. 
 

Na Tabela 2, pode-se observar que, em termos médios, mais de 65% da área de Cerrado pode 

ser analisada com dados provenientes de monitoramento fluviométrico. Em algumas regiões, como 

nas do Tocantins-Araguaia, Parnaíba, São Francisco e Atlântico Leste, a área de Cerrado com 

monitoramento variou de 76 a 93% da área total, o concede maior confiabilidade nos resultados 

obtidos para essas regiões. 

De acordo com os dados e resultados apresentados na Tabela 2, por exemplo, 210.000 km2 da 

região hidrográfica Amazônica é composta pelo Bioma Cerrado, sendo que apenas 55,94% dessa 

área, 117.470 km2, foi avaliada por meio da análise de dados de estações fluviométricas. Nos 

demais 44,06% da área, a vazão gerada foi estimada utilizando a vazão específica média das 

estações analisadas dessa região (Tabela 1). Assim, a contribuição hídrica superficial do Cerrado 

para a região Amazônica é igual a soma da vazão gerada na área monitorada (Tabela 1) com a 

vazão gerada na área não monitorada (Tabela 2), ou seja, 2.876,3 m3.s-1 mais 2.175,0 m3.s-1, que é 

igual a 5.051,3 m3.s-1. 

Na Tabela 3 é apresentado o resumo dos resultados obtidos neste trabalho, indicando a 

estimativa feita da contribuição hídrica superficial do Cerrado para as diferentes regiões 

hidrográficas brasileiras. 

Tabela 3 – Contribuição hídrica superficial do Cerrado por região hidrográfica brasileira. 

Área total** Vazão total** Área sob 
Cerrado 

Vazão no 
Cerrado 

Vazão 
específica N Região Hidrográfica 

(km²) % (m³/s) % (km²) % (m³/s) % (L/s.km²) 
1 Amazônica* 3.869.953 45,35 131.947 73,54 210.000 5,4 5.051 3,8 24,05 
2 Tocantins-Araguaia 921.921 10,80 13.624 7,59 590.000 64,0 8.392 61,6 14,22 
3 Atlântico Nordeste Ocidental 274.301 3,21 2.683 1,50 60.000 21,9 232 8,6 3,86 
4 Parnaíba 333.056 3,90 763 0,43 220.000 66,1 807 105,8 3,67 
5 São Francisco 638.576 7,48 2.850 1,59 300.000 47,0 2.674 93,8 8,91 
6 Atlântico Leste 388.160 4,55 1.492 0,83 60.000 15,5 314 21,0 5,23 
7 Paraná* 879.873 10,31 11.453 6,38 375.000 42,6 5.485 47,9 14,63 
8 Paraguai* 363.446 4,26 2.368 1,32 225.000 61,9 3.214 135,7 14,29 
9 Atlântico Nordeste Oriental 286.802 3,36 779 0,43 - - - - - 
10 Atlântico Sudeste 214.629 2,52 3.179 1,77 - - - - - 
11 Uruguai* 174.533 2,05 4.121 2,30 - - - - - 
12 Atlântico Sul 187.522 2,20 4.174 2,33 - - - - - 

Brasil 8.532.772 100,0 179.433 
100,0

0 2.040.000 23,9 26.169 14,6 12,83 
*    Dados referentes apenas a fração da região hidrográfica inserida em território brasileiro. **  ANA (2005). 
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Como se pode observar na Tabela 3, o Cerrado contribui com recursos hídricos superficiais 

de 8 das 12 regiões hidrográficas instituídas pelo CNRH. 

Dos resultados apresentados (Tabela 3), observa-se que a região hidrográfica Amazônica 

ocupa 45,35% do território brasileiro e é responsável por 73,54% de toda a descarga líquida gerada 

no país. Essa disparidade entre os percentuais de área e produção hídrica se deve, principalmente, 

por causa dos maiores índices pluviométricos dessa região em relação ao restante do Brasil. Essa 

característica também é ressaltada na análise da vazão específica média das regiões, na qual se 

observa que a região Amazônica apresenta valores muito superiores às demais. Com relação à 

contribuição hídrica do Bioma Cerrado para as vazões geradas na região hidrográfica Amazônica, 

pode-se observar que ela é pouco expressiva em termos globais, pois o Cerrado ocupa apenas 5,4% 

da área dessa região e contribui com menos de 4% para a vazão de seus rios. O fato da relação entre 

a área ocupada e a vazão gerada ter diminuído indicam que a vazão específica média nessa área de 

Cerrado é inferior à do restante dessa região hidrográfica, composta pelo Bioma Amazônico, o que 

já era esperado. 

Cabe ressaltar que, na Tabela 3, o item “Vazão total” representa apenas a produção hídrica 

em território brasileiro que, no caso da Bacia Amazônica, como o Brasil recebe contribuição hídrica 

de outros países que se encontram a montante, é inferior à sua disponibilidade hídrica real, que é 

estimada em 209.000 m3.s-1 (DNAEE, 1994). 

No caso da região hidrográfica Tocantins-Araguaia, o Cerrado ocupa 64% de sua área e 

contribui com quase 62% da vazão que flui em seus rios. Destaca-se que essa região hidrográfica 

(921.921 km2), assim como outras, engloba mais do que apenas o rio Tocantins-Araguaia, que tem 

uma bacia de drenagem de 757.000 km2. No trabalho de Lima e Silva (2002), analisou-se apenas a 

contribuição hídrica superficial do Cerrado para a bacia do rio Tocantins-Araguaia, sendo essa igual 

a 71% da vazão em sua foz, produzida em 78% da área total da bacia. 

As regiões Atlântico Nordeste Ocidental e Parnaíba, na divisão hidrográfica adotada pelo 

extinto DNAEE, integravam uma única região hidrográfica, a Atlântico Norte/Nordeste. Na região 

Atlântico Nordeste Ocidental, presente em 22% de sua área total, os resultados indicam que o 

Cerrado contribui com apenas 8,6% da vazão gerada. É muito provável que essa diferença entre os 

índices seja decorrente da variabilidade do regime de chuvas na área de Cerrado e no restante dessa 

unidade. Outro fato que deve ser ressaltado é que, nessa região hidrográfica, apenas cerca de 25% 

da área de Cerrado foi analisada com base em dados medidos (Tabela 2) e em apenas uma estação 

fluviométrica, o que faz dessa análise a menos segura deste trabalho. Entretanto, merece destaque o 

fato de a vazão específica média das regiões Atlântico Nordeste Ocidental e Parnaíba, que são 

separadas apenas pelos seus divisores de água, serem muito próximas, 3,86 e 3,67 L.s-1.km-2, 

respectivamente, o que indica certa coerência nos resultados obtidos. 
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No caso da região hidrográfica do Parnaíba, o Cerrado está presente em aproximadamente 

66% de sua área e gera cerca de 106% da vazão média que o rio Parnaíba lança no oceano. Isso 

significa que, no restante da bacia, o balanço hídrico é negativo, ou seja, há déficit hídrico, o que 

implica no fato de o total precipitado ao longo dos anos de análise, em média, nas áreas não 

ocupadas por Cerrado, ser inferior ao total evapotranspirado ou percolado. Uma das razões para que 

isso ocorra é que grande parte do restante dessa região constituir área de clima semi-árido (Brasil, 

2006b). Ainda segundo Brasil (2006b), o regime de chuvas nessa região hidrográfica é bastante 

diferenciado, com a precipitação média variando de 400 a 1.900 mm.ano-1, dependendo do local. 

Outro dado apresentado por Brasil (2006b) e que corrobora os resultados apresentados na Tabela 3 

é que a região hidrográfica do Parnaíba é aquela com maior relação entre a taxa de 

evapotranspiração e a de precipitação, igual a 94%, o que justifica, em parte, o fato de essa região 

ser aquela com menor produção hídrica entre as analisadas neste trabalho, de apenas 3,67 L.s-1.km-2. 

A segunda pior é a do Atlântico Nordeste Oriental, em que 93% da precipitação é evapotranspirada 

(Brasil, 2006b), o que também se reflete em sua vazão específica , que é de 3,89 L.s-1.km-2. 

Na região hidrográfica do São Francisco, como não houve alterações em sua área de 

drenagem quando da reformulação da divisão hidrográfica nacional (CNRH, 2003), os resultados 

deste trabalho são iguais aos de Lima e Silva (2002), quais sejam, ocupando 47% da área dessa 

região hidrográfica, o Cerrado é responsável por cerca de 94% da vazão média no exutório do rio 

São Francisco. Esse resultado também é explicado pela grande influência do clima semi-árido na 

fração da bacia que não faz parte do Bioma Cerrado. Destaca-se que os dados utilizados nessa 

análise, em mais de 80% da área de Cerrado da região (Tabela 2), são provenientes de 

monitoramento, o que concede maior credibilidade aos resultados obtidos. 

Na região hidrográfica Atlântico Leste, com cerca de 15% da área o Cerrado, contribui com 

21% da vazão. Apesar desse resultado, observa-se que a vazão específica média dessa área de 

Cerrado é baixa, de apenas 5,23 L.s-1.km-2. Esse resultado é um indicativo de que, no restante da 

bacia, a média da vazão específica é ainda mais baixa. Esses dados são condizentes com os 

apresentados em Brasil (2006b), de que 89% da água precipitada nessa região hidrográfica é 

evapotranspirada, sendo a terceira pior região do país com relação a esse índice, superando apenas 

as regiões do Parnaíba e do Atlântico Nordeste Oriental. 

Com relação aos resultados da região hidrográfica do Paraná, cabe destacar que, na divisão do 

DNAEE, essa região e a do Paraguai formavam uma única bacia, portanto, neste trabalho, cada uma 

delas foi analisada separadamente, como preconiza a atual divisão hidrográfica brasileira instituída 

pelo CNRH (2003). Na análise de Lima e Silva (2002), a porção de Cerrado da bacia Paraná-

Paraguai, correspondente a 48% de sua área, responde por 71% da vazão efluente da parte brasileira 

dessas duas regiões hidrográficas. Entretanto, ao separá-las, conforme CNRH (2003), observou-se 
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que, na região hidrográfica do Paraná, o Cerrado ocupa cerca de 43% da área e produz quase 48% 

da vazão, resultado esse que, comparado ao de Lima e Silva (2002), trás indícios de que a relação 

entre a área de Cerrado e sua vazão produzida na região hidrográfica do Paraguai deveriam ser 

bastante distintas, o que foi comprovado pelos resultados obtidos. Na região do Paraguai, o Cerrado, 

presente em cerca de 62% de sua área, respondeu por quase 136% da vazão produzida. Isso 

significa que, em média, a relação entre a vazão gerada na área de Cerrado é aproximadamente 35% 

maior do que a vazão que deixa o Brasil pelo rio Paraguai. Ou seja, no restante da bacia, não é 

ocupada por Cerrado, a evapotranspiração é muito superior ao total precipitado na forma de chuva, 

provocando um grande déficit hídrico. Esse resultado pode ser interpretado como se toda a 

precipitação nessa área fosse “consumida” pela evapotranspiração e, ainda, necessitasse de 35% a 

mais dos recursos hídricos superficiais do Cerrado para suprir essa deficiência. Com base nesses 

dados, pode-se concluir que o Pantanal, que fica na parte mais baixa da região hidrográfica do 

Paraguai, funciona, em termos hidrológicos, como um vasto reservatório, raso e com grande 

espelho d’água, contribuindo de maneira significativa com a “perda” de água para a atmosfera 

(evaporação), verificada nesse balanço, justificando esse resultado. Destaca-se, ainda, que, em 

termos da produção hídrica superficial específica, os valores obtidos para as áreas de Cerrado das 

regiões hidrográficas do Paraná e do Paraguai são muito próximos, em torno de 15 L.s-1.km-2, o que, 

de certa forma, era esperado em função da proximidade dessas áreas. 

Analisando-se os dados da Tabela 3, observa-se que o Cerrado, ocupando quase 24% do 

território brasileiro, é responsável por cerca de 15% da vazão que flui pelos rios do país. Com 

relação a esses dados, merece destaque o fato de que, retirando-se a região Amazônica dessa 

análise, a relação entre esses percentuais seria aproximadamente igual a 1, o que significa que o 

Cerrado tem uma produção hídrica próxima da média encontrada no restante do país. 

Em termos de produção hídrica superficial em nível global, para as regiões Amazônica e 

Atlântico Norte Ocidental, o Cerrado pouco contribuí para a vazão gerada, 3,8% e 8,6%, 

respectivamente. No caso da região Atlântico Leste, essa contribuição já é maior, representando 

21% da vazão. Na região do Paraná, o Cerrado responde por quase 50% da vazão total gerada em 

território brasileiro. Na região Tocantins-Araguaia esse valor atinge mais de 60%, mas cabe 

ressaltar que para a bacia Tocantins-Araguaia a contribuição do Cerrado é de mais de 70% (Lima e 

Silva, 2002). Ainda mais relevantes que esses últimos dados são os resultados obtidos para as 

regiões do São Francisco, Parnaíba e Paraguai, em que o Cerrado é responsável, respectivamente, 

por aproximadamente 94%, 105% e 135% da vazão gerada nessas regiões, o que implica numa forte 

dependência hidrológica dessas áreas em relação a esse bioma. 

Outro resultado geral que pode ser extraído desse trabalho é quanto à variabilidade 

hidrológica do Cerrado. Na Tabela 3, pode-se observar que o Cerrado é uma região 
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hidrologicamente bastante heterogênea, em que, na escala em que os dados foram analisados, a 

vazão específica média das regiões hidrográficas variou de 3,67 a 24,05 L.s-1.km-2. Isso significa 

que em estudos com base em vazões regionalizadas, o Cerrado não pode ser hidrologicamente 

analisado com a utilização de valores médios para toda a sua extensão, o que já era esperado em 

função de sua grande área e da influência que sofre dos biomas circunvizinhos, que têm 

características climáticas e hidrológicas bastante distintas. 

Cabe ainda destacar que o Cerrado ocupa, em sua grande parte, a porção mais alta das 

grandes regiões hidrográficas brasileiras, portanto, impactos em seus recursos hídricos, qualitativos 

e quantitativos, podem ser propagados para regiões de jusante, podendo ocasionar sérios danos por 

quase todo o território brasileiro.  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidente neste trabalho a grande importância que a região de Cerrado possui em relação 

à produção hídrica no território brasileiro, contribuindo para oito das doze grandes regiões 

hidrográficas brasileiras definidas pelo CNRH. 

Apesar de ocupar 24% do território nacional e representar apenas 14,6% da sua produção 

hídrica superficial, observa-se que, excluindo-se a Bacia Amazônica da análise, região de grande 

produção hídrica e onde vive pequena parcela da população do país, verifica-se uma melhora 

substancial nestes valores, que passam para 40% e 43%, respectivamente, estando, portanto, 

próximo à média do restante do Brasil. 

Os resultados deste trabalho demonstram que o Cerrado é fundamental para os recursos 

hídricos brasileiros, principalmente, para a vazão que flui nas regiões hidrográficas do Paraguai, 

Parnaíba, São Francisco e Tocantins-Araguaia. 

No caso do Rio Paraguai, fica evidente a dependência do Pantanal em relação aos recursos 

hídricos superficiais gerados no Cerrado. Observou-se que o balanço hídrico no Pantanal é negativo 

em relação à geração de vazão, o que sugere que a evapotranspiração em sua área seja maior do que 

a precipitação, provocando, inclusive, o consumo de parte dos recursos hídricos superficiais 

provenientes do Bioma Cerrado. 

Diante do exposto e sendo a área de Cerrado uma região com cabeceiras de bacias 

hidrográficas, locais, geralmente, com pequena capacidade de suporte, é fundamental a ampliação 

dos conhecimentos referentes ao seu comportamento hidrológico. Pois, além dos prejuízos locais 

que o uso inadequado destes recursos pode provocar, seus efeitos podem ser propagados por 

grandes extensões do território brasileiro, uma vez que ocorrem nas áreas de montante das bacias 

hidrográficas. 
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