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RESUMO 

Este trabalho visa realizar o mapeamento do uso e cobertura do solo com o auxílio do 
geoprocessamento no município de Riachão do Jacuípe-BA. As características geoambientais são 
de fundamental importância para a análise e interpretação das imagens obtidas e processadas no 
âmbito das ferramentas de SIG e do sensoriamento remoto, pois possibilitam a junção da técnica 
instrumental com o conhecimento da área de estudo pelo pesquisador que poderá validar ou não 
o dado obtido pelos sensores remotos e SIG. Para a realização do trabalho fez-se necessário a 
aquisição da imagem do LANDSAT 5 TM de 03/02/2008, 216-068-L2, na qual encontra-se 
localizado o município de Riachão do Jacuípe, que passou pelo processamento digital de imagem 
para o recorte e a extração dos dados paramétricos, baseado na classificação supervisionada 
Máxima Verossimilhança (MAXVER), utilizando pixels individuais e na elaboração do Índice de 
Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), sendo utilizados dados vetoriais e rasters para 
elaboração dos aspectos geoambientais da área de estudo. Algumas áreas do município 
apresentam o solo exposto em decorrência da derrubada da vegetação nativa para a agricultura 
e a abertura de novas pastagens pela pecuária. Essa situação se agrava no período seco, onde a 
intensa utilização dos pastos causa a compactação do solo pelos animais concentrados em 
pequenas áreas, favorecendo o escoamento superficial, típico das regiões semiáridas, 
contribuindo assim, para que o solo tenha um déficit hídrico na maior parte do ano. O levantamento 
de uso e ocupação do solo torna-se fundamental no planejamento e orientação para a tomada de 
decisões governamentais ou sociedade civil.  O município de Riachão do Jacuípe necessita de 
medidas mitigadoras urgentes como o reflorestamento com plantas nativas da mata ciliar e do 
Bioma Caatinga, a qual encontra-se praticamente desmatada, restando somente alguns 
fragmentos de vegetação, os quais estão ameaçados pela pressão da zona urbana e expansão 
da agropecuária. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme salienta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística “o Levantamento do Uso 

e da Cobertura da Terra indica a distribuição geográfica da tipologia de uso, identificada através 

de padrões homogêneos da cobertura terrestre” (IBGE, 2006, p.20). Destaca ainda que esse tipo 

de trabalho revela as “formas e a dinâmica de ocupação da terra”. Desta forma, é possível analisar 

a espacialização de distintas sociedades na terra e a apropriação perante os recursos naturais de 

seu território. Koffler explica que “O levantamento do uso da terra é fundamental para o 

planejamento regional, na medida em que os efeitos do uso desordenado causa deterioração no 

ambiente em que vivemos” (1992, p. 01). Isto posto, os estudos de uso e ocupação do solo estão 

intimamente ligados a questões tanto econômicas quanto naturais, assumindo um caráter 

socioambiental de grande relevância para a sociedade e para a sustentabilidade.  

O levantamento de uso e ocupação do solo torna-se fundamental no planejamento e 

orientação para a tomada de decisões governamentais ou sociedade civil. Pode ainda, servir como 

fonte primária e/ou secundaria a inúmeros outros trabalhos, ajudando na disseminação e 

elaboração de dados e informações, e posteriormente na construção de conhecimentos a respeito 

da urbanização, desmatamento, desertificação etc. 

Heymann apud IBGE esclarece o seguinte “O uso da terra está relacionado à função 

socioeconômica (agricultura, habitação, proteção ambiental) da superfície básica” (2006, p.35). 

Assim sendo, estes estudos são frutos de ações humanas historicamente construídas e dotadas 

de uma intencionalidade, representa assim um dado momento no tempo. A sociedade é dinâmica, 

logo, o uso da terra também é. Isto significa que em épocas diferentes a “função socioeconômica 

da superfície básica” possui uma variação que é intrínseca a ela mesma, isto é, uma plantação de 

soja nos dias de hoje pode ter sido em um passado recente uma Área de Proteção Ambiental 

(APA) e no futuro poderá torna-se um pasto. 

Para a cobertura da terra o IBGE (2006, p. 35) a define “como os elementos da natureza 

como a vegetação (natural e plantada), água, gelo, rocha nua, areia e superfícies similares, além 

das construções artificiais criadas pelo homem, que recobrem a superfície da terra” (BIE; 

LEEUWEN; ZUIDEMA, 1996; BURLEY, 1961 apud ANDERSON et al. 1979). O conceito de 

“cobertura da terra” expressa uma relação mútua com o de “uso da terra” e pode até confundir, no 

entanto, no primeiro pode-se observar um caráter mais natural. É a cobertura da terra que os 

sensores ópticos captam para a realização do mapeamento, os quais podem ser correlacionados 

com o uso da terra, através de visitas in situ e outras fontes. 



Nos últimos tempos o levantamento de dados por geoprocessamento vem recebendo uma 

contribuição bastante significativa, o que tornou o mapeamento menos oneroso, mais eficiente, 

confiável e fidedigno com a realidade. Ele possibilita a utilização de Sensoriamento Remoto e o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) com a finalidade de subsidiar análises mais precisas 

e autênticas, permitindo assim armazenar, recuperar e transformar dados ambientais da área de 

estudo. Nessa perspectiva, o geoprocessamento assume atualmente uma função primordial na 

análise e sistematização de dados e informações, antes relegadas a vários órgãos e 

pesquisadores. 

JENSEN (2009) discute a importância do mapeamento em escala nominal do uso e da 

cobertura da terra pela tecnologia do sensoriamento remoto utilizando tanto as variáveis biofísicas 

quanto as variáveis hibridas. O autor aborda a utilização de vários parâmetros biofísicos da 

vegetação que podem ser estudados através da aquisição de dados feitos pelo sensoriamento 

remoto, gerando o índice de vegetação que oferece dados importantes sobre a cobertura vegetal 

de determinada região. 

As imagens de satélites podem coletar dados de uma grande superfície terrestres 

(resolução espacial) repetidas vezes (resolução temporal) o que lhe confere uma qualidade de 

evidenciar a dinamicidade de alguns fenômenos, necessitando somente interpretá-las. A esse 

respeito Florenzano (2007), chama atenção que por mostrar os ambientes e a sua transformação 

as imagens de satélites destacam os impactos causados por fenômenos naturais e pela ação 

humana como o uso e a ocupação do espaço. 

O SIG em associação com Sensoriamento Remoto (RS) constituem-se em alicerces 

formidáveis para o monitoramento e gerenciamento das mudanças de cobertura e uso do solo, 

utilizando para isso informações que podem ser dados rasters, vetoriais, textuais ou numéricos. 

Estes dois suportes se complementam e apoiam estudos ambientais mais profícuos, menos 

onerosos, com obtenção de dados em um curto espaço de tempo.  

A cidade de Riachão do Jacuípe foi fundada nos terrenos de uma fazenda de criação de 

gado, denominada Riachão, que pertenceu a João dos Santos Cruz, situada à margem esquerda 

do Rio Jacuípe. Com o início da povoação, foi levantada uma capela consagrada a Nossa Senhora 

da Conceição, com o orago de Nossa Senhora da Conceição do Riachão. Localidade ribeirinha, a 

cidade de Riachão do Jacuípe teve seu povoamento resultante de sua privilegiada localização à 

margem do Rio Jacuípe. 



Encontra-se situado no semiárido baiano (figura 1), na região econômica do Paraguaçu e 

administrativa da Bacia do Jacuípe, possuindo área de unidade territorial 1199 km² e uma 

população estimada em 33.172 hab. (IBGE-2010). Possui uma economia voltada nas atividades 

de pecuária e agricultura, destacando-se o rebanho bovino e a agricultura de sequeiro (milho, 

mandioca e feijão), destinada a subsistência local. Apesar da predominância do setor primário, o 

setor terciário é o que gera mais receitas para o município, seguido do secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 1 - Localização do Município de Riachão de Jacuípe - Bahia - Brasil. 2008. 

                              Fonte: Adaptado de SIG-Bahia, 2008. 

 

METODOLOGIA 

A concepção indutiva foi adotada para a realização do artigo, pois é através dela que foram 

feitas as observações e coletas de dados visando fazer uma classificação que defina e analise as 

variáveis que serão utilizadas no estudo. Por meio da concepção indutiva podemos utilizar 

generalizações que tenha como base os estudos das interações entre as classes e grupos de 

fenômenos podendo ser verificados várias vezes até que sejam propostas explicações sobre os 

dados e informações pesquisados. 

Segundo Christofoletti (2007), a indução consiste em raciocinar partindo-se do particular 

para o geral, sendo o esquema de raciocínio que possibilita passar de afirmações que exprimem 

fatos particulares para afirmações gerais que os abrangem o grupo ou a categoria. 

Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre a utilização do sensoriamento 

remoto no estudo da cobertura vegetal, uso do solo e sobre as variáveis geoambientais obtidas 

através do SIG. Para a realização do trabalho fez-se necessário a aquisição da imagem do 

LANDSAT 5 TM de 03/02/2008, 216-068-L2, na qual encontra-se localizado o município de 

Riachão do Jacuípe, que passou pelo processamento digital de imagem para o recorte e a 



extração dos dados paramétricos, baseado na classificação supervisionada Máxima 

Verossimilhança (MAXVER), utilizando pixel individuais e na elaboração do Índice de Vegetação 

por Diferença Normalizada (NDVI), sendo utilizados dados vetoriais e rasters para elaboração dos 

aspectos geoambientais da área de estudo. O fluxograma metodológico abaixo ilustra as várias 

etapas de construção do artigo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O produto final foi a elaboração de um mapa-imagem sobre a ocupação e uso do solo no 

município de Riachão do Jacuípe, possivelmente a ser usado para estudos pela sociedade civil e 

o governo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características geoambientais são de fundamental importância para a análise e 

interpretação das imagens obtidas e processadas no âmbito das ferramentas de SIG e do 

sensoriamento remoto, pois possibilitam a junção da técnica instrumental com o conhecimento da 

área de estudo pelo pesquisador que poderá validar ou não o dado obtido pelos sensores remotos 

e SIG. 

O clima característico de Riachão do Jacuípe é o Semiárido, sendo que, as precipitações 

situam-se entre 500 mm e 900 mm anuais concentradas no verão, final do outono e começo do 

inverno. As chuvas mais significativas são observadas durante o verão, por causa da influência da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que atua no Nordeste Baiano, tendo como 

característica a forte umidade proveniente da Amazônia. Do final do outono ao começo do inverno 

a região sofre influência da umidade proveniente da Massa Tropical Atlântica, originada no Oceano 
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Atlântico, porém as chuvas são menos intensas. As temperaturas situam-se entre 17°C, no inverno, 

e 36°C, no verão, sendo que, a média observada durante o ano situa-se em torno dos 29°C. A 

umidade relativa apresenta variações entre 50% e 70% na maior parte do ano. 

A geologia do município de Riachão do Jacuípe é formada, predominantemente, por 

rochas metamórficas e ígneas, encontrando-se na Província do São Francisco, marcada por 

rochas graníticas, formadas durante o Arqueano e sobre o embasamento cristalino, recoberto 

pelas depressões periféricas e tabuleiros interioranos. 

A geomorfologia, na maior parte do município (figura 4), encontra-se sobre o 

embasamento cristalino recoberto pela depressão sertaneja, sendo caracterizada por grandes 

extensões do relevo dissecados, resultante da atuação da erosão sobre as vertentes em épocas 

passadas quando o clima era mais úmido e facilitava a ação dos agentes intempéricos e 

pedogenéticos que resultaram no modelado atual, característicos da região Semiárida. O 

modelado predominante são os planaltos, situados entre 200m e 400m podendo atingir altitudes 

maiores em algumas serras e morros situados dentro do município. 

Os solos encontrados no município (figura 2) são o Planossolos e o Neossolos utilizados, 

na sua maioria, para a pastagem, o Vertissolos, que consegue reter mais umidade no solo, é 

utilizado para a agricultura, o Latossolos, encontrados nas margens do Rio Jacuípe, são utilizados 

para a fabricação das cerâmicas que acabam retirando a vegetação e causando a erosão do solo, 

assoreando o Rio Jacuípe. 

No município as áreas com vegetação natural da caatinga se limitam a enclaves isolados 

(figuras 3, 5, 6). A vegetação já foi quase toda derrubada para a abertura de pastos e a utilização 

da madeira comercializada como lenha, para usos domésticos e industriais. 

Predomina na região as gramíneas que se desenvolvem junto a uma vegetação de porte 

arbustiva esparsa, que servem de pastagem para criação de ovinos, caprinos, equinos e bovinos. 

No município predomina a agricultura de subsistência, sendo os principais produtos o feijão, milho 

e mandioca. 

A principal atividade econômica ligada ao uso do solo, que se desenvolve na região, é a 

pecuária extensiva por causa da fabricação de laticínios, venda do leite e animais de corte para 

frigoríficos das cidades vizinhas. A pecuária é praticada por produtores em pequenas e médias 

propriedades familiares e não dispõem de capital e tecnologias para o melhoramento genético das 

pastagens e do gado. As fábricas produzem requeijão, queijo coalho e mussarela e manteiga que 

é comercializada no local e nas cidades vizinhas. Ressalta-se a importância do polo ceramista no 

distrito de Barreiros, região norte, onde contribui para o fortalecimento do setor secundário nas 

receitas municipais de Riachão do Jacuípe. 



 

Figura 2: Solos do município de Riachão do Jacuípe.  Figura 3: Cobertura Vegetal do município Riachão do Jacuípe. 

Fonte: Adaptado de SIG-Bahia, 2008.                                              Fonte: Adaptado de SIG-Bahia, 2008. 

 

Figura 4: Geomorfologia do município de Riachão do Jacuípe 

Fonte: Adaptado de SIG-Bahia, 2008. 



As olarias localizadas ao longo do Rio Jacuípe causam impactos ambientais e mudam a 

dinâmica do canal fluvial, através da erosão acelerada pela retirada do solo para a produção de 

cerâmicas, erodem as margens, assoreiam o leito, alargam e diminuem a vazão do rio e aumentam 

a probabilidade das enchentes por facilitar a água chegar mais rapidamente no leito maior e 

extravasar para as zonas de menor declividade do terreno. Além disso, verificam-se trechos 

isolados com a presença de mata ciliar às margens do Rio Jacuípe e do riacho Boqueirão, pois a 

mata original já foi quase totalmente retirada, devido ao processo de crescimento do sítio urbano 

entre as décadas 1990 e 2010. 

Segundo Jensen (2009), o NDVI (figura5) é importante porque pode detectar mudanças 

sazonais e interanuais no desenvolvimento e atividade da vegetação e reduz muitas formas de 

ruídos multiplicativos (sombras de nuvens, variações topográfica etc.). Mas possui desvantagens, 

pois é um índice baseado em razão não linear e pode ser influenciado por efeitos ruidosos aditivos; 

o NDVI é altamente correlacionado com o índice de área folear (IAF); e o NDVI é muito sensível a 

variações do substrato sob o dossel. 

 

Figura 5. Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) do município de Riachão do Jacuípe- Bahia, 2008 

O NDVI permitiu observar quais são as áreas com maiores biomassas no município de 

Riachão do Jacuípe através dos valores que situam entre 0 e 1, quanto mais próximos do zero 

denotam solo exposto e próximos ao 1 aumento da biomassa. 



Na análise e interpretação da classificação MAXVER (figura 6) foram utilizadas as 

seguintes classes: pastagem, vegetação natural, agricultura, solo exposto e rocha exposta no 

município de Riachão do Jacuípe do uso do solo como sendo predominantemente destinadas as 

pastagens para a pecuária extensiva, contribuindo para a degradação do solo, principalmente no 

norte, noroeste e sudoeste. 

 Os solos secos têm como características principais o aumento da reflectância com o 

aumento dos comprimentos de ondas, especialmente no visível e infravermelho próximo. A 

imagem analisada apresenta alta reflectância dos solos expostos no município, concentrados na 

sua maioria, próximos as estradas, rodovias e nos rios, sendo que o período analisado estava na 

estação seca, com predominância de déficit hídrico do solo. 

 

Figura 6. Mapa de uso e ocupação do solo do município de Riachão do Jacuípe- Bahia, 2008. 

Algumas áreas do município apresentam o solo exposto em decorrência da derrubada da 

vegetação nativa para a agricultura e a abertura de novas pastagens pela pecuária. Essa situação 

se agrava no período seco, onde a intensa utilização dos pastos causa a compactação do solo 

pelos animais concentrados em pequenas áreas, favorecendo o escoamento superficial, típico das 

regiões semiáridas, contribuindo assim, para que o solo tenha um déficit hídrico na maior parte do 

ano. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alta concentração de rebanhos tanto para corte quanto leiteiro é o principal fator de 

degradação ambiental no município, pois para o seu estabelecimento vastas regiões foram 

desmatadas. Assim sendo, o solo é compactado, o que dificulta a penetração das águas oriundas 

de precipitações, que transporta uma carga sedimentológica expressiva para o Rio Jacuípe, 

contribuindo para o seu assoreamento. 

O município de Riachão do Jacuípe necessita de medidas mitigadoras urgentes voltadas 

para o reflorestamento com plantas nativas, a qual se encontra praticamente desmatada, restando 

somente alguns fragmentos de vegetação, os quais estão ameaçados pela pressão da zona 

urbana e expansão da agropecuária. A exaustão dos solos urge por técnicas de conservação, a 

fim de evitar a erosão e a perda da fertilidade. 

Os resultados da pesquisa apontam que será necessária à revitalização da mata ciliar do 

Rio Jacuípe, no sentido, de diminuir as taxas de erosão e o assoreamento do canal fluvial, 

comprometido com grande quantidade de sedimentos, principalmente na Barragem Municipal, 

recentemente drenada, mas como as taxas de erosão provenientes das zonas a montante, 

restabeleceram as quantidades de sedimentos retirados anteriormente. No sentido de diminuir o 

assoreamento do canal fluvial serão necessárias medidas integradas com o fechamento das 

olarias em ambas as margens do rio e o reflorestamento da mata ciliar ao longo do Rio Jacuípe 

no município de Riachão do Jacuípe. 

Os solos podem ser melhores utilizados para o desenvolvimento das diversas atividades 

produtivas em Riachão do Jacuípe por meio de programas governamentais que viabilize 

assistência financeira e técnica no melhoramento genético das pastagens, dos bovinos e dos 

caprinos, bem como, práticas sustentáveis na indústria de cerâmica. Nesse sentido a assistência 

técnica e financeira poderia fortalecer a indústria de laticínio e ceramista por meio de incentivos 

governamentais, gerando emprego e renda para o município. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAHIA. Sistemas de Informações Geográficas. 2002 

BRASIL. Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico de uso da terra. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2006. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Modelagem de Sistemas Ambiental. 1ª Ed.4ªReimpressão. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2007. 

JENSEN, John R.; EPIPHANIO, Jose Carlos Neves. Sensoriamento remoto do ambiente: uma 

perspectiva em recursos terrestres. São José dos Campos, SP: Parêntese, 2009. 598 p. 



KOFFLER, Natalio Felipe. Técnicas de sensoriamento remoto orbital aplicadas ao mapeamento 

de vegetação e uso da terra. Geografia, Rio claro, v.17, n. 2, out. 1992. 

COELHO, Arnaldo Guido de Souza; Universidade de São Paulo. Uso potencial de sensores 

remotos na agricultura. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Geografia, 1972. 18 p. 

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Imagens de satélite para estudos ambientais. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2002. 

MARCHETTI, Delmar A. B; GARCIA, Gilberto J. Princípios de fotogrametria e fotointerpretação. 

São Paulo: Nobel, 1977. 257p 

 


