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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais.
Resumo
Este trabalho tem como objetivo identificar as áreas susceptíveis a desertificação e a proteção na
sub bacia do rio Salitre, na Bahia, a partir das análises dos mapas de declividade, solos, uso e
cobertura do solo e o clima (índice de aridez). A metodologia utilizada foi: levantamento
bibliográfico sobre os conceitos de desertificação e áreas protegidas, além da construção de mapas
e elaboração do índice de aridez dos municípios presentes na sub bacia. A partir dessas análises
foi possível classificar as áreas susceptíveis a desertificação em alto, moderado e baixo grau de
susceptibilidade, além de identificar áreas a serem protegidas. Vale ressaltar a importância desse
estudo para o semiárido baiano, pois aprofunda o conhecimento sobre essa sub bacia, além de
servir como base para propostas de proteção e preservação do semiárido e da sub bacia.
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1. Introdução
A degradação dos recursos naturais tem se tornado tema de relevância no cenário
nacional nas discussões sociais, econômicas e ambientais, ainda mais no que diz respeito ao
semiárido nordestino - região que possui susceptibilidade natural ao processo de desertificação
principalmente em função das características fisiográficas - clima, classes de solo (Soares, et
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al, 2010). Mas, que é agravado pela ação antrópica considerando o uso e ocupação intensivo na
região em que se estima perda de cerca de 60% da vegetação natural (IBAMA, 2017).
Nesse sentido, o estudo do uso e cobertura do solo torna-se aliado às pesquisas
ambientais, pois “consiste em buscar conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem
ou pela caracterização dos tipos e categorias de vegetação natural que reveste o solo” (Ferreira,
2005) e vem se amplificando devido o interesse da sociedade no que diz respeito à possibilidade
de monitoramento ambiental e o acompanhamento do desenvolvimento econômico a partir do
uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto (Nascimento, et al, 2005).
Considerando a dinâmica e importância dos recursos hídricos no semiárido nordestino,
e como os mesmos são impactados com a degradação ambiental, a área de estudo consiste na
sub bacia do Rio Salitre - localizada na Bahia e composta por nove municípios. De forma que
se torna notório a necessidade de estudo sistemático da paisagem, incorporando assim
elementos essenciais para estudo da desertificação.
Diante da relevância do tema, este trabalho tem por objetivo identificar áreas
susceptíveis à desertificação e áreas com potencial de conservação na sub bacia do Rio Salitre
- BA, a partir da análise e interseção de dados de uso e cobertura do solo, clima e relevo.
2. Materiais e Métodos
Inicialmente foi realizado levantamento bibliográfico sobre os temas, desertificação,
degradação ambiental, uso e cobertura do solo, assim como de dados referentes a área de estudo
a fim de delimitar os critérios para a identificação das áreas susceptíveis à desertificação e áreas
com potencial a proteção ambiental.
A Bacia Hidrográfica do Rio Salitre é uma sub bacia do Rio São Francisco, localizada
na porção norte do estado Bahia e compreende os municípios de Campo Formoso, Jacobina,
Juazeiro, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia Umburanas e Várzea
Nova (figura 1), com área correspondente a 14.136 km² (MMA, 2011). O principal rio possui
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333,24 km de extensão, nascendo na Serra do Tombador em Morro do Chapéu seguindo até
Juazeiro onde deságua no Rio São Francisco.

Figura 1 – Mapa de Localização da sub bacia do rio Salitre – BA.

Apesar de ter importância significativa para os municípios, já que os mesmos baseiam
sua economia em atividades associadas à agricultura irrigada, a disponibilidade hídrica da sub
bacia é relativamente baixa consequente ao clima semiárido, com índice pluviométrica médio
anual de 500 mm, distribuição irregular de chuvas e períodos de estiagem, assegurando a
intermitência dos rios. (PLANGIS, 2003)
O estudo do tema desertificação almeja uma abordagem sistêmica para o uso de
indicadores já propostos por Matallo Júnior (2001) e Ministério do Meio Ambiente (2007),
fundamentados na Convenção das Nações Unidas de Combate e Mitigação dos efeitos da Seca.
Assim, considerando a disponibilidade dos dados, para a identificação de áreas susceptíveis à
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desertificação foram utilizados indicadores fisiográficos - clima, relevo, solo e uso e cobertura
vegetal, de forma que para a identificação de áreas com potencial para proteção ambiental
levou-se a densidade da vegetação.
Os índices climáticos utilizados foram os dados de pluviosidade - distribuição temporal
das precipitações (Tabela I) e Índice de Aridez (IA) que segundo AQUINO (2012) é
determinante na identificação das áreas do globo suscetíveis à desertificação, proposto pelo
UNEP (1992) obtido através da relação de precipitação média e evapotranspiração média anual.
Na abordagem do indicador de relevo foi utilizada a declividade gerada a partir do Modelo
Digital de Elevação (MDE) da sub bacia disponível através do link:
Como indicador do solo foram utilizados os tipos de solos gerado através de shapefiles
disponíveis do SIGBAHIA (2003) e a partir do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos
(EMBRAPA, 2006). Os dados de uso e cobertura foram obtidos através do site do Mapbiomas,
foram adquiridas as imagens dos nove municípios em que a sub bacia localiza-se
correspondente ao ano de 2017. Essas imagens foram recortadas e classificadas no software
IDRISI TERRA conforme a classificação do Mapbiomas de forma a possui as categorias de
uso e cobertura do solo, sendo estas: dizer quais: Formação Florestal, Formação Savânica,
Formação Campestre, Pastagem, Cultivo Anual e Perene, Mosaico de Agricultura e Pastagem
e Infraestrutura Urbana.
Após a delimitação, processamento e classificação dos critérios citados, realizou-se a
interrelação dos dados através de álgebra de mapas no software ARCGIS, para assim identificar
áreas susceptíveis à desertificação e áreas com potencial de proteção ambiental.
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Tabela I – Dados de Temperatura, Precipitação e Índice de Aridez da sub bacia do rio Salitre – BA.

Fonte: Climate.org.br. Elaborada por: Costa, R.

3. Resultados e Discussões
A vegetação possui sua importância quando se trata do estudo da desertificação no
semiárido brasileiro. A degradação ambiental influência na cobertura vegetal nessa região,
podendo ser analisada através do mapa de cobertura vegetal da sub bacia (Figura 2). Com isso,
nota-se que as áreas mais vulneráveis à desertificação estão nos lugares onde possui um maior
uso do solo, ou seja, uma menor cobertura vegetal.
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Figura 2 – Mapas de uso e cobertura vegetal (A), solos (B) e declividade (C) da sub bacia do rio Salitre – BA.

Segundo Souza (2008), o processo de retirada da vegetação pode desencadear na
desertificação, aumentando a erosão e efeitos de fertilidade. O autor também salienta a
importância da cobertura vegetal para a diminuição da desertificação, pois protege o solo dos
processos erosivos.
Nas áreas da sub bacia onde possui uma formação florestal, savânica ou campestre,
destaca-se a presença de uma vegetação mais abundante comparadas as outras classes, sendo
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menos vulnerável aos processos de desertificação. Porém, em áreas de pastagem, cultivos ou
nos mosaicos de agricultura, há uma intensificação na utilização dos solos, fazendo com que
estejam mais susceptíveis a degradação e, assim, também a desertificação.
Ao longo de toda a sub bacia do rio Salitre, é possível notar um uso mais intensificado
dos solos e, dessa forma, uma menor cobertura vegetal. A foz do rio Salitre, no centro e mais
ao oeste da sub bacia, nota-se que são as áreas mais propícias à desertificação.
A declividade é a relação angular das encostas com o desenvolvimento do solo. Varia
em função dos processos morfoclimáticos e cobertura vegetal, os quais irão atenuar ou agravar
os efeitos erosivos em determinadas áreas geográficas com declives acentuadas (IENSEN,
2006).
A declividade é outra variável para se analisar as áreas susceptíveis à desertificação,
pois quanto maior for o grau de declividade, os processos erosivos aumentam, fortalecendo
assim a probabilidade de erosão dos solos. Classificado em cinco graus, o mapa (C) na Figura
2 mostra as porcentagens de declividade da sub bacia, sendo eles: 0 a 3% - Plano; 3% a 8% Suave Ondulado; 8% a 20% - Moderadamente Ondulado; 20% a 45% - Ondulado; > 45% Forte Ondulado. Com isso, é possível notar que nas áreas com as cores vermelho e laranja, ou
seja, no noroeste da sub bacia, há uma maior predominância de áreas com um risco a
desertificação. Entende-se que quanto maior o grau de declividade do terreno, maior será a
possibilidade de uma desertificação.
Ao analisar o mapa de solos (B) na Figura 2 da sub bacia do rio Salitre compreende-se
sua importância para identificação de áreas susceptíveis ao processo de desertificação. De
acordo com o mapa pode identificar solos profundos com características de ambientes de
drenagem, montanhas e planaltos com vegetação e solos férteis, como o cambissolo háplico
identificado a montante do rio.
Na sub bacia também foi possível identificar solos de características de processos
erosivos como os luvissolos crómicos, pois são rasos, de pouca profundidade, arenosos e de
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rápida intemperização, o que facilita o desgaste quando associados as ações climáticas, hídricas
e sociais. Outro tipo de solo com características inférteis são os latossolos distróficos, que
possuem cor avermelhada e amarelada, com baixos níveis de nutrientes e pouco profundos, o
que contribuem para o fenômeno da desertificação, pois não armazenam água e ao longo do
aumento de temperatura causa desgaste mais intenso.
Outro solo de grande extensão sobre a delimitação da sub bacia é planossolo háplico de
pouca espessura, estrutura porosa, permeabilidade causando dificuldade com armazenamento
de água dificultando nas boas condições de fertilidade.
Diante da nossa analise a área que compreende os solos: argissolo vermelho amarelo
distrófico, eutrófico, luvissolo, neossolo quartizarenico, neossolo litólico eutrófico, vertissolo
não influenciam no diagnóstico de suscetibilidade a desertificação devido a sua pequena área
de influência.
A partir das análises de cada mapa, é possível observar que existem áreas com uma
maior susceptibilidade à desertificação que outras, assim como, também existem áreas a serem
protegidas. Com isso, foi estabelecido treze pontos para identificar através de uma escala essas
áreas (Figura 3).

Figura 3 – Mapa de áreas susceptíveis à desertificação e proteção da sub bacia do rio Salitre – BA.
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Dessa forma, o mapa das áreas susceptíveis à desertificação e a proteção (D) contribui
para uma melhor compreensão sobre os riscos de degradação/desertificação da sub bacia do rio
Salitre.
Com a análise do mapa, nota-se que os pontos representados pela cor laranja estão
sujeitos à um grau de desertificação moderado; os pontos amarelos a um baixo grau de
desertificação; os pontos em vermelho a um grau mais elevado de desertificação. Os pontos
representados pela cor verde compreendem as áreas com possibilidade maior de proteção.
Os parâmetros utilizados para estabelecer cada cor foi através da sobreposição visual
dos mapas de declividade, pedologia e uso e cobertura vegetal, além do balanço hídrico de cada
município dessa sub bacia. A cor verde foi escolhida para representar as áreas a serem
protegidas, onde possuem uma baixa declividade, sendo um relevo plano ou suavizado; os solos
arenosos com pouca espessura; além de possuir climas semiárido ou sub úmido, com presença
de vegetação, sem um excessivo uso do solo.
A cor amarela representa uma baixa susceptibilidade ao processo de desertificação, onde
existem um relevo suavemente ondulado, porém também tem a presença de culturas e
vegetação. A cor laranja compreende áreas onde a um moderado grau de desertificação, com
uma declividade ondulada ou fortemente ondulado, além de uma pouca vegetação devido as
atividades de uso e ocupação do solo.
As áreas que compreende uma maior susceptibilidade à desertificação estão
representadas em vermelho, onde possui clima árido ou semiárido, uma declividade elevada,
com relevos fortemente ondulados, além de serem áreas com intensos usos do solo, sem uma
maior cobertura vegetal, facilitando assim, a ocorrência de processos erosivos.
4. Considerações Finais
Diante das análises presentes nesse artigo, com base na discussão teórica e construção
dos mapas, podemos destacar que a área da sub bacia está sujeita, em determinados pontos, ao
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processo de desertificação. Assim como, ao analisar outros pontos, nota-se a importância da
proteção de algumas áreas.
Vale salientar que apesar de existir um alto grau de desertificação nas áreas pontuadas,
é necessário que se atente as atividades presentes nessa sub bacia, pois são bens renováveis a
longo prazo, além de que a intensidade dessas atividades que geram a degradação ambiental
causa danos aos seres vivos ali presente.
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