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RESUMO: A análise da paisagem, em ambientes intensamente transformados é essencial para se
avaliar o grau de comprometimento ecológico-geográfico. O objetivo deste artigo é avaliar o efeito
do uso intensivo do solo pela expansão da fronteira agrícola, por meio de métricas da paisagem na
bacia do Alto Curso, Oeste da Bahia. Usou-se séries multitemporais da imagem de satélite TM Landsat 5 (1980 - 2010) para mapear os fragmentos naturais, que em etapa posterior fez-se um
cruzamento entre as classes “tamanho e declividade”, para em seguida mensurar as métricas da
paisagem (NP, MPS e PSSD), por meio do Path Analyst 5.0, disponibilizado para o software
ArcGIS 9.3. As maiores mudanças nos valores das métricas NP, MPS e PSSD ocorreram para a
classe caracterizada como fragmentos de tamanho acima de 300 ha e de topografia plana (0 - 3%).
O MPS reduziu de 263 ha (1980) para 93 ha (2010). Assim, o uso intensivo do solo pela fronteira
agrícola no Oeste da Bahia ocasionou aumento do número de fragmentos e a redução do tamanho
médio dos fragmentos, o que implica perda de perda de área natural e consequentemente em
redução de habitat.
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INTRODUÇÃO: Em áreas de Cerrado, a expansão da fronteira agrícola tem sido a principal causa
de fragmentação da paisagem (CUNHA et al., 2007). A previsão de impactos causados pela
fragmentação da paisagem fornece subsídios de alteração de ecossistemas originais, mediante
análises de distintos modelos de uso e ocupação do solo de uma determinada unidade de
planejamento ambiental (SOARES FILHO, 1998).
A análise da paisagem, em ambientes intensamente transformados e fragmentados, é essencial para
se avaliar o grau de comprometimento ecológico-geográfico com vistas à implementação de
modelos de conservação da biodiversidade (SLAVIEIRO, 2007 apud BEZERRA et al., 2011).
O processo da fragmentação não se resume numa simples análise da quantidade de habitat como
forma de conhecer e determinar padrões de estrutura da paisagem. Mas, o principal efeito da
fragmentação em paisagens naturais se traduz na redução do habitat, realçado pela perda de área
(FAHRIG, 2003), seguidos de aumento da fragmentação, e pela redução da conectividade estrutural
entre as manchas da paisagem (METZGER; DECAMPS, 1997), o que aumenta a extinção de
espécies. Assim, o objetivo deste artigo é avaliar o efeito do uso intensivo do solo pela expansão da
fronteira agrícola, por meio de métricas da paisagem na bacia do Alto Curso, Oeste da Bahia.
MATERIAL E MÉTODOS: O Alto Curso possui uma área de 261.971 ha e é uma sub-bacia
hidrográfica da bacia do Rio Preto (BHRP), sendo este último localizado na divisa dos Estados de
Tocantins e Bahia, nascendo no Espigão Mestre (Chapadão) e deságua após 450 quilômetros de
percurso no rio Grande, próximo à Serra do Boqueirão, no município de Mansidão (Figura 1).
Séries multitemporais da imagem de satélite TM - Landsat 5 (1980 - 2010) foram utilizadas para
avaliar o padrão de uso e ocupação do solo na bacia, segundo a metodologia de Sano et al. (2011).
Após esta etapa realizou-se uma intersecção (tabulação cruzada) entre “tamanho dos fragmentos” e
“declividade”, tornando possível uma análise comparativa das “unidades da paisagem”. A partir daí
selecionou-se os fragmentos de vegetação natural para posterior análise das métricas de paisagem
mediante o uso da extensão Path Analyst 5.0, disponibilizado para o software ArcGIS 9.3.
As métricas analisadas foram Número de Fragmentos (NP), Tamanho Médio dos Fragmentos (MPS)
e Desvio Padrão do Tamanho Médio dos Fragmentos (PSSD).
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Figura 1 – Localização da sub-bacia do Alto Curso no Oeste da Bahia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para a sub-bacia Alto Curso, observa-se que as maiores
mudanças nos valores das métricas NP, MPS e PSSD ocorreram para a classe caracterizada como
fragmentos de tamanho acima de 300 ha e de topografia plana (0 - 3% de declividade), o que
confirma o fato de que as áreas de tamanhos maiores da cobertura natural localizadas em topografia
plana foram as mais antropizadas ao longo do tempo (Tabela 1). Nesta mesma classe foi identificado
e mapeado o maior incremento no número de fragmentos (18,3%), o que ressalta a existência de
perda de habitat, provocada pela mudança do uso do solo.
A Figura 2 representa uma mudança no padrão do número de fragmentos na sub-bacia ao longo dos
anos de ocupação. Até o ano de 1990, os maiores valores do NP ocorreram em todas as classes
analisadas, com exceção apenas da classe de maior relevância para ocupação agrícola, a ≥ 300 (0 3%).
Deste período em diante, observa-se que a implantação de culturas do agronegócio provocou
alteração no padrão de uso do solo que acabou por refletir, também, em mudança no padrão do NP,
segundo uma escala espaço-temporal, modificando, portanto a origem da fragmentação.
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Tabela 1- Número de fragmentos, tamanho médio dos fragmentos e desvio padrão do tamanho
médio do fragmento por classe de área, nos anos de 1980 a 2010, sub-bacia Alto Curso.

Figura 2 - Espacialização do número de fragmentos na sub-bacia Alto Curso nos anos de 1980 a
2010.
O aumento do NP ocasionou redução do tamanho médio dos fragmentos de 263 ha (1980) para 93
ha (2010), além de redução do PSSD, que saiu de 3.200 ha (1980) para 1.3401 ha (2010). Os dados
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levaram ao entendimento de que a classe ≥ 300 (0 - 3%) foi a que sofreu a maior pressão da
transformação da paisagem desta sub-bacia (Figura 3).

Figura 3 - Espacialização do tamanho médio do fragmento ao longo dos trinta anos de ocupação dos
solos da sub-bacia Alto Curso.
Outro ponto a ser destacado refere-se ao baixo NP das classes de tamanho inferior a 5 ha,
independentemente da declividade, ao longo do tempo, o que demonstrou a inexistência de uma
fragmentação provocada pela ocupação antrópica nesta paisagem.
Este é um ponto extremamente interessante para a qualidade ambiental desta sub-bacia, isto porque
fragmentos menores que 5 ha tendem a sofrem maior efeito de borda, especialmente nos primeiros
35 m do interior da área central, além do que fragmentos muito pequenos não conseguem albergar
populações de animais dependentes de vastos territórios, como é o caso do lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus), por exemplo, que necessita em média de uma área de 2.520 ha a 6.370 ha para o seu
estabelecimento (NISHI et al., 2011).
Ao avaliar as classes em função da declividade, verificou-se que as áreas mais planas,
independentemente do tamanho da área do fragmento, apresentaram a maior redução das métricas
de NP, MPS e PSSD, revelando que o relevo atua como uma barreira física à expansão da fronteira
agrícola, o que explica a alta pressão antrópica nessas áreas.
CONCLUSÕES: O uso intensivo do solo pela fronteira agrícola no Oeste da Bahia ocasionou
aumento do número de fragmentos e a redução do tamanho médio dos fragmentos, o que implica
perda de área natural e consequentemente em redução de habitat.
Os dados mostraram que esta fragmentação começou após a década de 1990, período inicial da
fronteira agrícola, que ocorrera na primeira metade da década de 1980 e foi significativamente
maior no período da expansão da fronteira agrícola (2000-2010), sobretudo na classe ≥ 300 (0 3%), tida como a de maior pressão antrópica.
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