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Resumo: O crescente uso das terras de forma indiscriminada tem causado uma série de efeitos 
negativos ao ambiente terrestre, dentre os quais se destaca o fenômeno da desertificação, caracterizado 
como um estágio máximo de degradação das terras. Devido às condições de extrema exploração dos 
recursos naturais da região do oeste baiano, especialmente devido à intensa produção agrícola de 
grãos, esta porção do estado tem-se destacado quanto à degradação das suas terras, portanto passíveis 
de estudos aprofundados, principalmente no que se refere às questões ambientais. As técnicas 
desenvolvidas no âmbito geográfico têm demonstrado relevante participação no processo de 
diagnóstico de áreas em situação problemática de degradação ambiental. O objetivo deste trabalho é 
mapear e caracterizar através de técnicas de geoprocessamento, as áreas do oeste baiano que 
apresentam indícios ao processo de degradação ambiental. Para tal estudo foram utilizadas imagens 
multitemporais do satélite Landsat ETM+ (2001), SPOT VEGETATION (2001) e dados da Shuttle 
Radar Topography Mission - SRTM/NASA (2003) para realização do Modelo Digital de Terreno – 
MDT.  O estudo demonstra que mesmo nas áreas subúmidas secas como o oeste baiano, as quais não 
apresentam indicadores físicos de fragilidade ambiental, devido à má utilização dos recursos naturais, 
estão passíveis de desenvolvimento e instalação de processos desencadeadores da desertificação. 
PALAVRAS – CHAVE: Índice de vegetação, Geotecnologias, Uso do solo.  
 
 
Abstract: The growing use of indiscriminate land so has caused a series of negative effects on the 
terrestrial environment, among which stands out the phenomenon of desertification, characterizing as a 
maximum stage of degradation of land. Due to conditions of extreme exploitation of natural resources 
in the western region of Bahia, especially due to intensive agricultural production of grains, this 
portion of the state has been posted on the degradation of their land, therefore liable to thorough 
studies, especially with regard to environmental issues. The techniques developed in the relevant 
geographic scope have demonstrated involvement in the diagnosis of problematic situation in areas of 
environmental degradation. This paper aims to map and characterize using techniques of GIS, areas of 
western Bahia present evidence that the process of environmental degradation. For this study were 
used Landsat satellite images of multitemporal ETM + (2001), SPOT VEGETATION (2001) and data 
from the Shuttle Radar Topography Mission - SRTM / NASA (2003) for completion of Digital Model 
of Land - MDT. The study shows that even in dry areas subhumid as the west Bahia, which do not 
have physical indicators of environmental fragility due to misuse of natural resources, are subject to 
development and installation of triggering processes of desertification. 
WORDS - KEY: Index of vegetation, geotecnology, Land use.  
 

1. Introdução   
 
A região oeste do Estado da Bahia passou a ser ocupada pelo agronegócio na década 

de 1980, com o cultivo de soja, milho, sorgo, algodão, café, feijão, arroz, e mais 
recentemente, frutas. O uso de irrigação, tecnologias e insumos agrícolas em larga escala, tem 
elevado os níveis de degradação dos solos, bem como comprometido o sistema hidrográfico 
regional, o que motivou a seleção desta área para estudo.   
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Localizada sobre a superfície cimeira do Chapadão Ocidental do São Francisco, ocupa 
uma superfície de 677.206 Km2 entre as coordenadas geográficas 44°58’09,03” e 
46°41’27,81” W e 10°09’34,35” e 15°07’33,32” S, e compreende nove municípios: Formosa 
do Rio Preto, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Santa Rita de Cássia, Riachão das Neves, 
São Desidério, Correntina, Jaborandi e Cocos (Fig. 1). Três importantes sub-bacias, Grande 
ao norte, Corrente no centro e Carinhanha ao sul, realizam a drenagem do sistema 
hidrográfico para o rio São Francisco, localizado à leste do Chapadão.  

Considerando este contexto geográfico, objetiva-se identificar e caracterizar áreas 
atingidas por processos de degradação ambiental a partir do índice de cobertura vegetal dos 
solos, morfologia e declividade do relevo, e sua correlação com o agronegócio. O recorte 
espacial da região foi realizado levando em consideração o estudo prévio do NDVI (Índice de 
Vegetação Normalizada) nas imagens SPOT VEGETATION (2001) com resolução de 1 km, 
cujos valores apontaram solos expostos e superfícies vegetadas. 

 As ferramentas de geoprocessamento, que dão suporte à sistematização e integração 
de dados espaciais, o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e o SR (Sensoriamento 
Remoto), foram utilizadas para contemplar os objetivos propostos. 

 

 
 

Figura 1.  Localização da área de estudo no Estado da Bahia. 

2. Caracterização Geral da Área de Estudo 

O oeste baiano constitui uma vasta região geográfica dominada por um planalto 
sedimentar suavemente dissecado por rios perenes que drenam para o Rio São Francisco, com 
clima subúmido a seco e vegetação de cerrado. A Província São Francisco do Norte constitui 
o substrato geológico com uma diversidade de classificações litológicas, a saber, 
Conglomerados, Arcóseo, Cascalho, Folhelho, Laterita, Metacalcário, Metaconglomerados e 
Xisto, sendo mais expressiva a presença de conglomerados areníticos de formação da Era 
Mesozóica (Cretáceo Superior). O grupo Metacalcário é encontrado em segunda ordem, na 
porção sudeste da área, sendo caracterizado por representar depósitos de detrito-laterítico. Em 
terceira ordem é observado o grupo de Xisto, na porção nordeste da área, do período 
Criogeniano, fazendo parte da classe de rochas metamórficas (SIG-BA, 2002). 
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As feições geomorfológicas estão subdivididas em cinco grupos: Regiões de 
Acumulação, Patamares Estruturais, Pedimentos funcionais, Pediplano Sertanejo e Plano Sub-
estrutural dos Gerais, sendo que este último apresenta maior expressão, abrangendo quase 
toda a área de norte a sul. Os Patamares Estruturais também se apresentam de modo 
significativo especialmente ao longo das margens dos rios, representados por relevos suaves, 
em feições geralmente convexa ou convexo-côncava separadas por vales chatos ou agudos, 
formando uma drenagem dendrítica. Estes modelados encontram-se no Chapadão Ocidental 
do São Francisco com relevo aplanado e sustentado por arenitos cretáceos da Formação 
Urucuia e do Grupo São Francisco capeados por material detríticos e solos lateríticos, bem 
como patamares marginais em sedimentos calcíferos do Grupo Bambuí. Os Pedimentos 
funcionais, localizados a nordeste da área, também podem ser caracterizados por Depressões 
Periféricas e Interplanálticas (SIG-BA, 2002). 

A área apresenta uma tipologia de solos variada: Argissolo Vermelho - Amarelo 
Eutrófico, Cambissolo Háplico Eutrófico, Cambissolo Háplico Distrófico, Gleissolo Háplico, 
Latossolo Vermelho – Amarelo Eutrófico e Distrófico, Neossolos Fúlvicos Eutróficos, 
Quartzarênicos, Litólicos Distróficos e Eutróficos. Apesar dessa diversidade predominam 
latossolos areno-argilosos e neossolos de baixa fertilidade. O mais expressivo é o Latossolo 
Vermelho – Amarelo Distrófico, sendo encontrado em toda porção ocidental da área, sendo 
classificado como um solo de médio potencial e de baixa a média aptidão agrícola. Outro tipo 
de solo bastante encontrado é o Neossolo Quartzarênico, principalmente às margens dos rios, 
de baixo a restrito potencial sem nenhuma aptidão para uso agrícola. Numa pequena porção a 
nordeste se concentra o Neossolo Litólico Distrófico, semelhante ao Neossolo Quartzarênico, 
sem nehuma aptidão e potencialidade baixa e restrita.  

Em relação à vegetação quase toda a área encontra-se no domínio do Cerrado (SIG-
BA, 2002) fortemente fragmentado pela agricultura, cujos remanescentes localizam-se na 
porção leste do Chapadão. Floresta Estacional ocupa e está restrita aos patamares, 
acompanhando os eixos de drenagem. O quadro 01 apresenta de forma resumida as 
características gerais da área em estudo. 

 
Quadro 01. Características da área de estudo 

Geomorfologia 
 

Plano Sub-Estrutural dos Gerais 
Patamares Estruturais 
Pedimentos Funcionais 
Pediplano Sertanejo 
Regiões de Acumulação 

Geologia  Província São Francisco do Norte / Mesozóico 

Solos 
 

Argissolo Vermelho - Amarelo Eutrófico, Cambissolo 
Háplico Eutrófico, Cambissolo Háplico Distrófico, 
Gleissolo Háplico, Latossolo Vermelho – Amarelo 
Eutrófico e Distrófico (mais expressivos na área), 
Neossolos Fúlvicos Eutróficos, Quartzarênicos, 
Litólicos Distróficos e Eutróficos. 

Vegetação Cerrado, Veredas, Floresta Estacional 
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Umidade do ar 
 
 
Temperatura média anual (°C) 
Índices pluviométricos (mm) 
Período chuvoso 
Período seco  
Tipo climático   

Média de 70%, sendo que a máxima de 80% em 
dezembro e a mínima de 50% em agosto. O risco de 
seca é de a baixo. 
Máximas e mínimas de 26° e 20°. 
1000 a 1900mm ao ano. 
Junho a Agosto 
Abril a Maio 
Subúmido a seco 

Bacia e Sub-bacias Hidrográficas São Francisco - Grande, Corrente e Carinhanha 
 

3. Materiais e método 

A identificação e caracterização das áreas degradadas foram realizadas tendo como 
suporte o banco de dados do SIG - BA (2002) que foi integrado aos dados gerados a partir de 
técnicas de sensoriamento remoto em imagens do satélite LANDSAT ETM+ (2001) com 
resolução espacial de 30m (Quadro 02) e ao modelo digital do terreno - MDT/SRTM-NASA 
(2003). Nas imagens foram aplicados testes de processamentos digitais para gerar dentre 
outros, o Índice de Vegetação Normalizada (NDVI) que subsidiou a análise da cobertura do 
solo. Este, utiliza duas características espectrais da vegetação, uma da banda 3 e outra da 
banda 4, onde a primeira diz respeito à intensa absorção da clorofila na região do vermelho e 
a segunda se refere à intensa refletância da vegetação no infravermelho próximo. A diferença 
de energia refletida pela vegetação é bastante significativa entre as bandas citadas acima (3 e 
4), o que resulta na indicação de ausência ou presença de cobertura vegetal, sendo que os 
valores deste indicador variam numa escala de -1 a +1.  

 
Quadro 02. Imagens utilizadas: LANDSAT ETM+ (2001) 
 

Período Chuvoso Período Seco 
14/08 - 220_067 24/04 - 220_067 
27/06 - 220_068 24/04 - 220_068 
29/07 - 220_069 24/04 - 220_069 
29/07 - 220_070 08/04 - 220_070 
21/08 - 221_067 05/01 - 221_067 
21/08 - 221_068 05/01 - 221_068 

 
O processamento das imagens foi desenvolvido em etapas diferenciadas: 
1ª Pré-processamento: recorte e mosaicagem com utilização do Software ENVI 4.1; 
2ª Processamento: geração de composição colorida e realce da cobertura vegetal por 

meio da variação de densidade vegetacional (NDVI), observando a distinção do 
comportamento espectral do alvo, ou seja, da vegetação; 

3ª Sistematização e análise dos resultados; 
4ª Trabalho de campo: reconhecimento da área e validação das informações obtidas 

através das análises feitas nas etapas anteriores. 
A entrada de dados no ambiente SIG foi organizada em arquivos raster (imagens 

digitais e MDT), vetoriais (redes viárias e hídricas) e textuais (tabelas e textos). Os 
procedimentos descritos na fig. 2 possibilitaram a construção de mapas temáticos e a 
identificação de áreas degradadas. 
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Figura 2 - Procedimentos metodológicos 

 
4. Referencial teórico 
 
Uma paisagem degradada é aquela que passou por um processo de transformação 

decorrente de um dano ambiental, que é toda e qualquer interferência proporcionada pelas 
atividades humanas sobre o meio natural, de tal modo que cause desequilíbrio no 
funcionamento do referido sistema. Nesta perspectiva OLIVEIRA (1995) apud CUNHA & 
GUERRA (2006, p. 350) afirma que dano ambiental é “qualquer lesão ao meio ambiente 
causada por ação de pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito publico ou privado. O dano 
pode resultar na degradação da qualidade ambiental (alteração adversa das características do 
meio ambiente)”.   

O sistema ambiental natural encontra-se em equilíbrio dinâmico e segundo a 
concepção geossistêmica, a qual se baseia na visão integrada da paisagem e na interconexão 
entre os fatores, agentes e processos do ambiente, estes se mantêm interdependentes de forma 
tal, que alterações ocorridas numa destas partes ocasionará variações nas demais. A este 
respeito Bertrand (1972) elaborou um esquema gráfico expondo as partes de um sistema 
ambiental (Fig. 3). 

 
 

 
 

Figura 3 – O Geossistema 
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A partir da observação desse esquema, nota-se que as ações emanadas da sociedade 
estão representadas pela ação antrópica, e que esta por sua vez, tem uma significativa 
importância no equilíbrio do sistema, seja de forma direta ou indireta, e a depender de sua 
intensidade nos demais fatores pode levar ao desequilíbrio ambiental. Visto que este 
desequilíbrio é resultante de atividades que ultrapassam as condições de resiliência do 
sistema, ocorre uma modificação na sua dinâmica e evolução que resulta na degradação 
ambiental. Nessa perspectiva, compreende-se que a degradação ambiental resulta da super-
utilização dos recursos disponíveis na natureza, assim como declarado pela FAO (1980) apud 
ARAUJO (2008, p. 23) que a degradação das terras “se refere à deterioração ou perda total da 
capacidade dos solos para uso presente e futuro”. Portanto a degradação não pode ser 
entendida apenas como algo imediato, mas sim como um processo acumulativo que pode 
culminar em grandes desastres socioambientais.  

Dentre as principais causas da degradação ambiental estão o desmatamento, o super-
pastoreio, as atividades agrícolas (manejo inadequado, uso do fogo, transposição de rios para 
fins de irrigação, etc.) e a super-exploração da vegetação. Com a ampliação do sistema 
agroindustrial a retirada da cobertura vegetal associada ao aumento das áreas de plantio, 
sobretudo de grãos detém significativa parcela no processo de degradação do ambiente. O 
desmatamento retira a proteção dos solos deixando-os susceptíveis a processos que ocasionam 
desequilíbrios no ambiente, tais como a erosão acelerada, a redução da fauna e da flora, 
alteração no regime de chuvas e do micro-clima, assoreamento da rede hidrográfica, dentre 
outros.  

Para a identificação das áreas atingidas por estes processos se faz necessário utilizar 
técnicas específicas de sensoriamento remoto, tais como a análise e tratamento de imagens de 
satélite através do NDVI e do MDT. O NDVI é muito aplicado para identificar classes de 
cobertura e de uso do solo. Considerando os diferentes comprimentos de onda do espectro 
electromagnético, a vegetação absorve energia fortemente nas regiões do azul e do vermelho, 
pois a reflexão é muito baixa nestas regiões. Na região do verde, a reflexão é um pouco maior, 
tornando-se intensa na região do infra-vermelho próximo. Assim, se um sensor captar a 
energia electromagnética nas bandas adequadas do espectro, o comportamento da vegetação é 
registrado, o que é fundamental quando se pretende fazer a caracterização da cobertura 
vegetal (INPE, 2008): 

 
“O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) permite não só 
mapear a vegetação, mas também medir a quantidade e a condição da 
vegetação em uma determinada área. Consequentemente, o NDVI pode ser 
utilizado no estudo do ciclo de crescimento da vegetação e na análise de 
eventuais perturbações em seu ciclo sazonal. O referido índice pode ser 
utilizado em uma vasta gama de estudos como modelagem climática e 
hidrológica; atividades agrícolas (monitoramento do ciclo de crescimento de 
culturas, modelagem do crescimento e produtividade de plantações); 
monitoramento de secas; detecção de desmatamentos, avaliação de áreas 
queimadas, entre outras aplicações”. 

 
5. Discussão e Resultados 

O Chapadão Ocidental do São Francisco, onde se insere a região de estudo, apresenta 
substrato sedimentar e predominância de solos do tipo latossolo vermelho-amarelo distrófico, 
portanto de baixa fertilidade, classificado como de médio potencial e baixa-média aptidão 
agrícola. Porém, esse aspecto não inviabilizou a ocupação dos mesmos, ao contrário, devido 
às superfícies muito planas, favoráveis à mecanização, estimulou a introdução da moderna 
agricultura nos anos de 1980. 
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Originalmente, quase a totalidade da área era recoberta por cerrados, com mata ciliar e 
veredas ocupando os fundos de vale. Essa vegetação se estendia, com pouca fragmentação de 
relevo, até a borda do planalto, a partir de onde, e em direção à depressão do rio São 
Francisco, é substituída por florestas estacionais e caatingas. Os remanescentes de cerrado são 
de fato muito menores do que foi mapeado em 2002 (Fig. 5) visto que a agricultura expandiu-
se consideravelmente nos últimos anos, através da ocupação por latifúndios e massivo 
investimento governamental e não governamental no agronegócio.  

Nos trabalhos de campo, bem como no processamento digital das imagens foi 
observado que os maiores fragmentos de cerrado são restritos e ocupam, sobretudo, porções 
do município de Formosa do Rio Preto, com formações vegetais preservadas e grandes 
baixadas ocupadas por veredas (Fig. 3 e 4). Constatou-se também a existência de 
remanescentes em polígonos de tamanhos variados, porém muito pequenos em relação à área 
agricultada (provavelmente constituem reserva legal) sendo totalmente isolados entre si, sem 
qualquer possibilidade de formação de corredores ecológicos, resultando em perda de contato 
biológico entre os mesmos.   

   

 
Figura 3. Cerrado – Formosa do Rio Preto.  
 

Figura 4. Cerrado - Formosa do Rio Preto.  
 

                                                 
A interpretação das imagens em conjunto com o banco de dados construído (NDVI, 

altimetria, declividade, geologia, geomorfologia, solos e vegetação) proporcionou a análise 
integrada dos mesmos e revelou o padrão de ocupação regional e as áreas mais degradadas. O 
NDVI (Fig. 6) apresentou variação entre -0,5 a 0,5. As áreas em vermelho, verde e amarelo 
apresentaram os menores índices de cobertura vegetal (-0,5 a 0,0) e são caracterizadas 
predominantemente por solo exposto e, em proporção muito pequena, por afloramentos 
rochosos. Grande parte das mesmas corresponde à agricultura. Em azul, roxo e rosa estão 
valores entre 0,0 e 0,5 onde há maior densidade de vegetação, sendo que parte delas é área 
agrícola e pequenos polígonos de cerrado pouco ou ainda não degradado.  

O levantamento de campo ratificou as informações obtidas com o NDVI, apesar do 
erro temporal. As áreas com índice elevado representam os perímetros de agricultura e 
fragmentos de cerrado; e as de baixo índice, áreas em preparação da terra ou em plantio, onde 
o solo permanece totalmente exposto e sujeito à ação pluvial. Ressalta-se que a agricultura 
promove um recobrimento do solo altamente dinâmico, diante da sazonalmente das safras e 
do tipo de produto plantado; além do mais, verificou-se a prática de pousio das terras em 
níveis variados de periodicidade. Este manejo torna a região profundamente dinâmica em 
relação ao comportamento espectral da superfície, dificultando uma análise mais precisa do 
NDVI.    
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Figura 5. Mapa de vegetação. Figura 6. NDVI 

 
No MDT foi realizada modelagem topográfica para geração da altimetria do relevo 

(Fig. 7) que apresentou altitudes entre 352m, localizadas na rede de drenagem ou nas 
depressões periféricas no entorno do planalto (a oeste - estado de Goiás e à leste a depressão 
São Franciscana) e 1.050m, que corresponde aos níveis mais elevados do Chapadão. Foram 
compartimentadas nove classes altimétricas que revelam a suave vergência desta unidade para 
a referida depressão. O MDT também possibilitou a inserção das curvas de nível, com 
eqüidistância de 80m e gerou o mapa de declividade que foi classificado em cinco classes 
(Fig. 8).  

 
 

  

Figura 7.  MDT e curvas de nível. Figura 8. Declividade 
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Declividades entre 0º e 1° predominam no Chapadão e, até 11º, nas encostas. As mais 
íngremes são muito restritas e por isso foram generalizadas numa única classe que variou de 
11º a 90°, localizada na borda escarpada do planalto que faz o limite entre os estados da Bahia 
e Goiás e no contato com a depressão do São Francisco. A maior parte da área de estudo 
possui baixa declividade, representada na cor branca, ressaltando, em conjunto com o MDT, o 
padrão tabular do Chapadão e a configuração plano-horizontal do relevo. A dissecação desta 
unidade é feita por uma série de rios, que elabora rupturas de declive suaves. Por vezes 
ocorrem entalhamentos muito pronunciados que produzem rupturas mais abruptas e, apenas 
neste caso, ocorrem cerrados mais contínuos associados a veredas com buritis (Figs. 09 e 10). 
Em ambos os casos inviabilizam a ocupação agrícola e preserva a vegetação natural. 
 

Figura 09. Veredas – Formosa do Rio Preto 
 

Figura 10. Cerrado – Formosa do Rio Preto 
 

 
Devido à morfologia regional representada pelo Chapadão, não foi verificado no 

campo nenhum tipo de erosão acelerada, exceto nas bordas, onde extensas voçorocas 
promovem o recuo das encostas do planalto. No entanto, a erosão em lençol e principalmente 
laminar, são relevantes. A ação pluvial proporcionada pela estação chuvosa, que pode se 
estender até dezembro e janeiro, e pelo gotejamento do sistema de irrigação, provoca forte 
erosão laminar (Fig.11) que só não atinge níveis críticos de perda de solo, devido à 
horizontalidade da superfície. A erosão eólica é bastante expressiva ao longo do período de 
preparação da terra e início do plantio, com remoção e deslocamento da fração fina do solo; a 
redução de visibilidade nestes episódios é acentuada (Fig. 12).  
 

Figura 11. Erosão - Anel da Soja – Luís 
Eduardo Magalhães. 

Figura 12. Ação Eólica - Anel da Soja – Luís 
Eduardo Magalhães. 
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A análise integrada das classes de exposição do solo realizadas no NDVI, com a 
compartimentação altimétrica, a declividade, e o mapa de vegetação, revelaram que as 
superfícies mais elevadas (792 a 1.050 m), ocupadas por grandes fazendas que praticam 
agronegócio, são as mais sujeitas à degradação. Existem fragmentos de vegetação 
remanescente (cerrado e veredas), porém de baixa expressão para o conjunto da região. A 
sistemática mobilização dos solos derivada do manejo agrícola, implicando em compactação 
superficial (máquinas, tratores e caminhões) e sua completa exposição à ação dos agentes 
intempéricos, principalmente chuva e vento, favorece a instalação de processos erosivos. A 
erosão laminar e eólica é muito freqüente e alcança uma abrangência territorial de centenas de 
hectares. 

A região foi dividida em três setores distintos: o primeiro ao norte, onde predomina o 
agronegócio, com fragmentos de cerrado, especialmente nos municípios de Luís Eduardo 
Magalhães, Barreiras e Riachão das Neves; o segundo na porção central da área balizado 
pelos municípios de São Desidério e Correntina, onde também existe o agronegócio, porém se 
observam antigas propriedades abandonadas, parcialmente substituídas por criação de gado 
extensivo e reflorestamento; e o terceiro ao sul, único setor onde a agricultura de subsistência 
associada a áreas bem preservadas, foi observada. 

O agronegócio, que vem ocupando a região desde os anos de 1980, consolidou-se de 
forma muito significativa. Dados do IBGE (2006 - Quadro 03) apontam que a produção de 
grãos é a atividade econômica de maior destaque, especialmente através do cultivo em áreas 
irrigadas de grandes extensões, apesar de terem sido registradas propriedades que não utilizam 
irrigação, estando sujeitas ao regime de chuvas (Figs. 13 e 14). De certo modo, isso minimiza 
a freqüência e a intensidade da erosão laminar.  

A expansão das zonas cultivadas se dá de oeste para leste acompanhando o topo do 
planalto e os grandes eixos de drenagem, fonte de captação de água (rios Corrente, Preto, 
Formoso, Grande e Ondas). Os municípios de Correntina e São Desidério, apesar de serem os 
maiores produtores de milho e soja da região, apresentam degradação dos solos mais evidente, 
com propriedades abandonadas, erosão em sulcos e desenvolvimento de vegetação secundária 
degradada. 

 
 

Figura 13 e 14. Área para plantio de soja sem irrigação - Anel da Soja – Luís Eduardo 
Magalhães. 
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Quadro 03. Produção agrícola de grãos – 2006. 

Município Arroz 
(ton) 

Feijão 
(ton) 

Milho 
(ton) 

Soja 
(ton) 

Sorgo 
(ton) 

Café 
Beneficiado 
(toneladas) 

Barreiras - - - - - 32.239 

Cocos - - - - - 4.473 

Correntina - - 187.352 329.688 - - 

Jaborandi 11.990 - - - - - 

Luís Eduardo 
Magalhães - - - - 45.000 - 

São Desidério 4.620 26.624 414.656 1.653.912 - - 

Total 16.610 26.624 602.008 1.983.600 45.000 36.712 

Fonte: IBGE, 2006.      
 

6. Considerações finais 

Os estudos e mapas realizados demonstraram que a região passa por profunda 
transformação ambiental decorrente da supressão dos cerrados, especialmente nos municípios 
de Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desidério e Correntina. A agricultura irrigada e 
mecanizada tem substituído o cerrado por áreas de cultivo, especialmente por culturas de 
grãos, sendo que a produção de milho chega a 600.000 toneladas/ano e a de soja a quase 
2.000.000 toneladas/ano, apesar de ser uma região que apresenta pouco potencial e baixa 
aptidão agrícola, o que exige a forte incorporação de insumos aos solos para elevar a 
produtividade. Este tipo de manejo ocorre através de alta tecnologia, tais como correção de 
solos e melhoramento genético, o que traz um forte comprometimento ambiental, pois ao 
longo do tempo ocasiona degradação ambiental. 

O exposto acima foi comprovado pelo NDVI, o qual apontou como áreas mais 
desnudas aquelas referentes ao uso agrícola. As demais áreas, onde o NDVI foi alto, 
correspondem aos remanescentes de cerrado e como há uma expansão progressiva da 
agricultura na região, os mesmos estão comprometidos. Por meio da análise dos dados raster 
(MDT, NDVI, declividade) e vetoriais (vegetação) foi possível perceber que as áreas de maior 
altitude, topo do planalto, são as que apresentam baixa densidade de cobertura vegetal, 
configurando-se como núcleos em degradação ambiental. 

O MDT demonstrou que o Chapadão é o compartimento topográfico do relevo 
responsável pela elevada vazão dos rios que drenam para o São Francisco, elevando a 
importância hidrológica do mesmo para a vazão das sub-bacias regionais.  

O relevo, bastante plano e tabular, favoreceu a implantação do agronegócio com 
substituição rápida do cerrado pela agricultura de grãos, podendo gerar desequilíbrio 
climáxico (CASSETI, 1991) e processos erosivos com perda de solos que poderão instalar um 
quadro de desertificação, mesmo em se tratando de uma região com totais pluviométricos 
elevados (1900 mm-INPE, 2000). Nesse sentido, o estudo demonstra que mesmo nas áreas 
subúmidas secas como o oeste baiano, devido à super-utilização dos recursos naturais, estão 
passíveis de desenvolver processos desencadeadores da desertificação. 
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 Os objetivos propostos foram satisfatoriamente alcançados, ressaltando-se a 
relevância que a metodologia utilizada exerceu, sobretudo, as técnicas de sensoriamento 
remoto, durante a etapa de processamento de imagens e na integração de dados em SIG, para 
obtenção de resultados acurados. 
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