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Tema: O Cerrado 

 

O cerrado é um tipo de vegetação que abriga muitas espécies de animais, plantas e outros 

seres vivos e também é muito importante para a conservação da água em nosso país.  

 

As áreas de Cerrado são  consideradas o berço das águas, pois abrigam uma quantidade 

enorme de nascentes e água subterrânea armazenada nos lençóis freáticos e aqüíferos.  

 

Os aqüíferos são constituídos por rochas porosas abaixo do solo, mais profundas que os 

lençóis freáticos e que também armazenam água. A recarga dos aqüíferos, ocorre 

principalmente em regiões que apresentam solos muito permeáveis constituídos 

principalmente por areia, como no caso do solo do Cerrado. Esse tipo de solo funciona como 

uma esponja, absorvendo rapidamente a água da chuva. 

   

 A região de São Carlos é privilegiada em termos de armazenamento de água, pois está 

localizada acima do Aqüífero Guarani, a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. 

 

 Toda essa água pode ser contaminada se o uso de agrotóxicos, a ocorrência de queimadas, 

e as construções em locais de recarga não forem devidamente controlados. Por isso, toda a 

cidade é responsável pela conservação do Aqüífero Guarani. 

 

 Uma das medidas para a preservação dessas águas é a manutenção das áreas de 

vegetação nativa existentes no município. Isto se faz necessário pois as áreas de vegetação, 

como as de cerrado, tem sido derrubadas. Esse desmatamento se deve principalmente à  

expansão  das áreas agrícolas. Pesquisas indicam que se a velocidade de desmatamento 

continuar a mesma de hoje, em 30 anos não teremos mais cerrado no país. 

 

 Em São Carlos, o cerrado foi o principal tipo de vegetação e cobria quase a metade da área 

do município. Ao longo dos 150 anos de colonização, a vegetação nativa foi sendo derrubada 

e substituída pelos cultivos de café e de cana-de-açúcar. As áreas desmatadas também 

serviram para a expansão da área urbana.  



Como resultado desse processo, a cidade conta hoje em dia com apenas 15%  de sua área 

de  cerrado original. Por isso, a preservação da vegetação nativa  restante na  região é 

essencial para a manutenção dos seres vivos que habitam essa área. 

 

 

 

 

 


