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Resumo: A modernização dos processos produtivos implantados a partir de 1970 elevaram os índices de produtividade 

agrícola do município de São Gabriel. Em contrapartida essa modernização potencializou o desmatamento da vegetação 

de caatinga, provocando um aumento de solo exposto e com estágio avançado de degradação, o que tem levado a uma 

perca de produtividade agrícola. A partir de então, os cultivos irrigados passam a ser frequentes na área, tornando uma 

alternativa viável para os agricultores locais. Deste modo, este trabalho objetivou analisar a expansão da agricultura 

irrigada a partir do uso da água subterrânea no município de São Gabriel entre os anos de 2007 e 2018, para tanto se 

utilizou das técnicas de sensoriamento remoto e do Geoprocessamento. Diante dos resultados, nota-se que algumas 
classes apresentaram mudanças mínimas para o período de 2007 e 2018, como a classe Corpos D’água 0,08%, 

Afloramento Rochoso 0,25% e Área Construída 0,1%, enquanto outras, as mudanças foram mais significativa a 

exemplo da classe Agricultura Irrigada que aumentou 1,6%, apontando para um cenário de mudanças, seguidas de 

Agropecuária Solo-Exposto que reduziu 1,1% e a Cobertura Vegetal houve redução de 0,8%. Apesar das mudanças 

tímidas, a agricultura irrigada expandiu sua área, acompanhada de um crescimento na perfuração de poços tubulares 

como ficou constada na pesquisa de, 69 no total entre os anos de 2007 e 2018. 
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Introdução 

A água é um recurso natural indispensável para a sobrevivência do homem e demais seres vivos no Planeta. A 

carência de água pode ser para muitos países um dos fatores limitantes para o desenvolvimento. Alguns países como 

Israel, Territórios Palestinos, Jordânia, Líbia, Malta e Tunísia a escassez de água já atingiu proporções alarmantes 

(CARVALHO et al, 2007; HIRATA, 2008). 

Atualmente, os recursos hídricos são utilizados pela sociedade para diversos fins, concentrando esse uso na 

produção agrícola, seguido pelo industrial e urbano. No século XX a demanda de água aumentou, dentre vários fatores, 

o crescimento populacional que aumenta a demanda por uma maior produção agrícola, justifica esse setor como um dos 

grandes consumidores de água na atualidade (HIRATA, 2008). 
O uso da irrigação, juntamente com a introdução de espécies de alto rendimento, a utilização de fertilizantes e 

agrotóxicos têm permitido um grande rendimento das culturas, colocando a lavoura irrigada como a responsável pela 

produção de 35% dos alimentos no mundo. Em contrapartida, a necessidade cada vez maior de água para a irrigação fez 

com que desde 1960 tenha havido um aumento de consumo de água em mais de 60% no mundo por esse setor 

(HIRATA, 2008). 

Diante desse constante aumento da demanda pela utilização dos recursos hídricos, a exploração do manancial 

subterrâneo, tem aumentado consideravelmente no mundo. No Brasil, embora o uso do manancial subterrâneo seja 

complementar ao superficial em muitas regiões, em outras áreas a água subterrânea representa a principal fonte de 

abastecimento (ABAS, 2003). 

No Município de São Gabriel-BA, a modernização dos processos produtivos implantados a partir de 1970 com 

a disponibilização de recursos financeiros para a compra de tratores, implementos e insumos, levou a altos índices de 

produtividade nos cultivos agrícolas de sequeiro entre as décadas de 1970 e 1980. Em contrapartida essa modernização 
potencializou o desmatamento da vegetação de caatinga principalmente para a expansão da monocultura do feijão 

(MACHADO, 2004; PEREIRA e PEREIRA, 2010; NEPOMUCENO, 2014).  

O cultivo do feijão foi o principal indutor das modificações no uso e cobertura das terras na área de estudo, o 

que aliado a um sistema de manejo agrícola inadequado, aumento de solo exposto e com estágio avançado de 

degradação tem provocado uma perca de produtividade agrícola (ROCHA NETO, 2020). Inclui-se a isso a semiaridez 

regional, com anos subsequentes de irregularidades pluviométricas (BARBOSA, 2001). 

A partir de então, os cultivos irrigados passam a ser frequentes na área de estudo, tornando uma alternativa 

viável para os agricultores locais (MACHADO, 2004; OLIVEIRA, 2015). Diante dessa realidade, a perfuração de poços 

tubulares, a compra de kits de irrigação e a área com cultivo agrícola irrigado ampliaram (RAMOS et al., 2007) .  

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou realizar uma análise espaço-temporal da expansão do uso da 

água subterrânea pela agricultura irrigada município de São Gabriel-BA no período de 2007 e 2018. Para tanto é que 



foram utilizadas as técnicas de Sensoriamento Remoto e Classificação Digital de Imagens com o intuito de discriminar 

a classe agricultura irrigada e georreferenciar poços tubulares na área de estudo. Esses procedimentos permitirão 

quantificar e analisar o avanço dos cultivos agrícolas irrigados temporal e espacialmente, bem como buscar uma 

correlação com o aumento na perfuração de poços tubulares. Entende-se a importância desse trabalho, devido constatar 

que ainda há escassez de estudos sobre as alterações no uso e na cobertura das terras na região semiárida, como também 

sobre o avanço da agricultura irrigada e uso da água subterrânea, substancialmente na área em estudo.  

 

Materiais e Métodos 
 

A área de Estudo 

O município de São Gabriel localiza-se entre as coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), fuso 

24-S, 186059.38 m-E e 8757151.73 m-S no Território de identidade Irecê, porção centro-norte do Estado da Bahia e 

possui uma área territorial de 1.146,54 km² (Figura 1). 

Por estar totalmente inserido em uma região semiárida, segundo a tipologia climática de KOOPEN e a 

distribuição climática na Bahia (SEI, 1997) o clima no município de São Gabriel é do tipo BSh – Clima Semiárido 

quente, caracterizado por escassez de chuvas e grande irregularidade em sua distribuição. Apresenta vegetação de 

caatinga, nas áreas que ainda não sofreram o desmatamento, que pode variar entre herbácea, arbustiva ou arbórea, 

podendo ser aberta ou densa, decídua, na época seca, e verde, na estação das chuvas. Em relação à rede de drenagem, 

por ser uma área de característica climática semiárida é pouco densa. A área situa-se nos domínios das bacias 
hidrográficas dos rios Verde e Jacaré, afluentes da margem direita do rio São Francisco. Nesses domínios de calcário a 

rede de drenagem é extremamente rarefeita.  

Geologicamente a área esta inserida no Supergrupo São Francisco, Grupo Una que se divide nas formações 

bebedouro, de natureza essencialmente glacial e Salitre representada pela plataforma carbonática (CBPM, 2015). Em 

relação à geomorfologia, encontra-se totalmente inserido em um planalto cárstico, em altitudes que variam de 600 a 800 

metros. Caracteriza-se por uma topografia levemente ondulada, com elevações suaves (Guerra, 1986; CBPM, 2015). 

Segundo a classificação dos tipos de solos do Brasil (EMBRAPA, 2018) e a distribuição cartográfica dos solos da Bahia 

(SEI, 2001), predominam na área de estudo os Cambissolos Háplico eutrófico, solos pedogeneticamente pouco 

desenvolvidos, rasos e bem drenados, que guardam nos seus horizontes vestígios do material de origem. Apresentam 

uma boa fertilidade natural. 

São Gabriel tem como principal atividade econômica, as atividades primárias, com destaque para a agricultura 
de sequeiro, com o cultivo do milho, mamona e feijão, além da pecuária bovina, suína e caprina em pequenas e médias 

propriedades. Todavia, nos últimos anos as terras do município de São Gabriel têm sido submetidas a alterações, fato 

esse que se deve basicamente a uma incipiente expansão da agricultura irrigada.  

 

Figura 1: Mapa de localização do município de São Gabriel-BA 

 



 

 

Imagens de Satélites utilizadas no trabalho 

Nesse estudo Foram utilizadas as imagens de satélites das séries TM/Landsat-5 (Thematic Mapper), 

órbita/ponto 218/68, referente ao ano de 2007, com data de passagem correspondente ao mês de julho e OLI/Landsat-8 

(Operational Land Imager), órbita/ponto 218/68, de 2018, data da passagem no mês de dezembro. Ambas as cenas 

recobrem a área de estudo. A aquisição das imagens se deu a partir do sítio eletrônico do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE).  

 

Quadro 1: Imagens utilizadas no estudo. 

Satélite Data Sensor Orbita/ponto Resolução  

Landsat-5 24/07/2007 TM 218/68 30 m 

Landsat-8 02/12/2018 OLI 218/68 30 m 

Fonte: INPE, (2020) 

 

Processamento Digital de Imagens (PDI), e coleta de dados de poços tubulares 

 

Na fase do pré-processamento, foram desenvolvidas etapas para melhorar a qualidade das imagens, e facilitar o 

processo de identificação e interpretação dos alvos. Realizou-se a correção atmosférica de todas as bandas das imagens, 

com o Plugin Semi Automatic Classification no QGIS 3.10.8. Em seguida, foi realizada a reprojeção de todas as bandas 

do OLI/Landsat-8, para o Hemisfério Sul, zona 24, sistema de referencia Sirgas 2000. Posteriormente, as bandas das 

imagens LANDSAT foram integradas e aplicados o recorte da área de interesse utilizando os limites do Município de 

São Gabriel, escala de 1:250.000 do ano de 2019 disponibilizado pelo IBGE.  

Neste trabalho, optou-se pela Classificação Supervisionada por regiões. Realizou-se a segmentação das 

imagens, que consiste em um procedimento adotado antes da fase de classificação supervisionada. No processo de 

classificação supervisionada, foram utilizadas as imagens falsa-cor com base nas seguintes composições RGB: 432 para 

as imagens do TM/Landsat-5; e 543 para as imagens do OLI/Landsat-8. Na etapa de obtenção das amostras, ou seja, 
treinamento supervisionado foi definido seis classes, a saber: Agricultura Irrigada, Agropecuária-Solo Exposto, Área 

Construída, Afloramento Rochoso, Cobertura Vegetal e Corpos D’Água. 

Nesse sentido, utilizaram-se para treinamento e posterior classificação das imagens dos anos de 2007 e 2018, 

os polígonos gerados nas segmentações feitas no SPRING 5.4.3 pelo método Crescimento de Regiões, e posteriormente 

a classificação com o método Bhattacharyya, também realizada no SPRING. Após a realização dessas etapas, fora 

gerados os dois mapas temáticos referentes aos anos de 2007 e 2018 que foram exportados para o software QGIS 3.10.8 

e convertidos para formato vetorial, para permitir edição. 

Com os mapas no formato vetorial foi possível manipular a tabela de atributos na calculadora de campo do 

QGIS, realizar o cálculo da área de cada classe gerada e sua respectiva porcentagem em relação à área total. 

Realizou-se visitas a campo na área de estudo, para tanto utilizou-se um GNSS (Global Navigation Satélite 

System), modelo Garmin Etrex-10 para tomar as coordenadas UTM dos poços tubulares na área de estudo. Foram 
tomadas as coordenadas UTM, assim como dados de vazão e profundidade de um universo amostral de 75 poços 

tubulares, a quantidade que foi possível mapear, devido à inexistência de fontes que assegure a totalidade de poços 

perfurados no município. Além dos 75 poços mapeados em campo, nesse trabalho utilizaram dados de 98 poços 

tubulares da área de estudo compilados e cedidos pela CERB/SIAGAS (2020).  Esses dados de vazão e profundidade 

serviram para a espacialização dessas variáveis a partir de técnicas de interpolação de dados espaciais 

 

Resultados e Discussão 

 

Mapas de uso e cobertura das terras 

 

A classificação final resultou nos mapas de Uso e Cobertura das Terras para os anos de 2007 e 2018 (Figura 2), 

os quais serviram de base para quantificar as classes mapeadas, conforme a Tabela 2 e analisar as mudanças ocorridas 
no município ao longo do período estudado. Possibilitou melhor compreensão da dinâmica do espaço agrícola, bem 

como do aumento da agricultura irrigada na área de estudo. 

 



Figura 2: Mapas de Uso e Cobertura das Terras, 2007 e 2018. 

 
                                      

 

Tabela 2: Classes mapeadas, suas respectivas áreas e percentuais de mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado por ABREU, F.B. (2020) 

 

Diante da dinâmica local observada nos mapas e nos trabalhos de campo, nota-se que algumas classes 

apresentaram mudanças mínimas para o período como a classe Corpos D’água 0,08%, Afloramento Rochoso 0,25% e 

Área Construída 0,1%, enquanto outras, as mudanças foram mais significativa a exemplo da classe Agricultura Irrigada 

que aumentou 1,6%, seguidas de Agropecuária Solo-Exposto que reduziu 1,1% e a Cobertura Vegetal houve redução de 

0,8%.  

Diante do objetivo desse trabalho a classe que merece ser destacada nessa classificação é a Agricultura Irrigada 

que apresentou um crescimento de 1,65% entre, 2007 e 2018. Essa classe passou a ocupar áreas de vegetação e 

principalmente de Agropecuária/Solo Exposto, em propriedades, onde se praticava a agricultura de sequeiro, e passaram 
a utilizar a irrigação, ou seja, o avanço das áreas de cultivos irrigados deu-se em áreas já degradadas. Contudo, ainda é 

reduzida a extensão das áreas cultivadas.  Observou-se que a expansão da agricultura irrigada ocorreu no planalto 

cárstico de São Gabriel, área de grande interesse econômico e hidrogeológico porque, na maioria das vezes, possuem 

solos agricultáveis de qualidade e valiosas reservas de água no subsolo (SILVA, 2008). O aumento das áreas irrigadas 

nos últimos anos é uma possibilidade de sobrevivência das atividades agrícolas no município, devido à queda na 

produção de sequeiro (OLIVEIRA, 2015). 

Nesse estudo, observou-se uma concentração dos poços georreferenciados na Sub-bacia do Baixão de Gabriel, 

esse dado corrobora com o mapa de classes de 2018, assim como os dados de mudanças da classe agricultura irrigada. 

Essa classe expandiu 1,65% entre os anos de 2007 e 2018, os poços mapeados totalizaram 71 entre os anos de 2001 a 

2020, ou seja, observou-se que tanto o aumento da classe agricultura irrigada como o aumento na perfuração de poços 

tubulares no período analisado apresentaram uma concentração nos domínios cársticos da área de estudo (Figura 3 e 4). 

O planalto cárstico é uma unidade geomorfológica que se constitui numa chapada descontinua com altitudes que variam 
entre 600 a 800 metros, coincidente com as áreas do afloramento dos calcários do Grupo Una (GUERRA, 1986). 

Caracteriza-se por uma topografia levemente ondulada, com elevações suaves e sem a formação de escarpas (SILVA, 

Uso e cobertura das terras 2007 km²        2007%        2018 km²     2018 

% 

Mudanças 

(%) 

Corpos D’água 

Afloramento Rochoso 

Agricultura Irrigada 

Área Construída 

Cobertura Vegetal 

Agropecuária-Solo Exposto 

0,72                 0,06                1,6               0,14 

1,6                   0,14                4,4               0,39 

   4,0                   0,35                22                 2 

   4,6                   0,4                  5,7               0,5 

   339                  29,6                330              28,8 

   791                  69                   778              67,9 

0,08 

0,25 

1,65 

0,1 

-0,8 

-1,1 

Total   1.146               100%             1.146          100% 3,98% 



2005). Essas características favorecem a implantação da agricultura irrigada que, aliadas a existência de solos férteis, 

eleva o potencial agrícola na área de estudo (GUERRA, 1986). 

 

               Figura 3: Poços coletados na pesquisa de campo sobreposto ao carste 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Figura 4: Quantitativo e percentual do número de poços perfurados por período. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, (2020). 

 

Diante disso, observa-se que mesmo apresentando ainda um crescimento incipiente, os dados dos mapas 

classificados e os percentuais de mudanças, apontam para um crescimento da área irrigada. A agricultura irrigada na 

área de estudo tende a aumentar, dependente necessariamente das águas subterrâneas, isto em função da irregular 

pluviosidade e da carência de outros mananciais (GUERRA, 1986; NEGRÃO, 1987). A característica de semiaridez 

vem prejudicando a agricultura de sequeiro, trazendo prejuízos aos agricultores locais. Associado a isso temos a 

hidrogeologia caracterizada por sedimentos cársticos, o relevo plano e os Cambissolo férteis que demonstram um 

grande potencial da área para os cultivos irrigados.  

Todavia, o que preocupa são os danos ambientais que possam ocorrer associados a esse avanço na perfuração 

de poços tubulares, visto que a maioria é perfurado sem um prévio estudo técnico da área, e sem o conhecimento 

preciso da hidrodinâmica do aquífero, visto que a localização dos poços é demarcada a partir do conhecimento popular. 
A falta de outorgas conjuntamente com a clandestinidade na perfuração de poços no município são fatores evidentes de 

superexploração das águas subterrâneas, isso vem sendo confirmado em depoimentos de usuários localizados na 

Subbacia do Baixão de Gabriel, que relatam perceber uma diminuição constante das vazões dos seus poços em 

momentos em que vários agricultores estão molhando seus cultivos, evidenciando possíveis conflitos, num futuro 

próximo, pelo uso da água subterrânea na área de estudo. 
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Outra preocupação diz respeito à contaminação das águas subterrâneas do aquífero cárstico na Sub-bacia do 

Baixão de Gabriel. A forte vocação agrícola da área, juntamente com esse aumento dos cultivos irrigados, 

possivelmente aumentará o uso de fertilizantes e defensivos, uma fonte de contaminação. Atualmente, o uso desses 

produtos ainda é pequeno, entretanto, com a possibilidade de expansão dos cultivos irrigados, esse tipo de contaminação 

pode se torna frequente na área. Guerra (1986), Negrão (1987), enfatiza os aspectos da vulnerabilidade a contaminação 

do aquífero cárstico da área municipal, ou seja, a pouca profundidade e a sistemática de recarga através das formas de 

absorção abertas, como os sumidouros, fendas, dolinas, etc. em que as águas passam diretamente da superfície para a 

subsuperfície sem sofrer os efeitos da filtração natural comum nos terrenos sedimentares, tornam os cársticos dessa área 
extremamente vulneráveis aos contaminantes. 

 

Conclusão 

 

Nessa pesquisa o uso do sensoriamento remoto e do geoprocessamento mostrou ser uma importante ferramenta 

para as análises de Uso e Cobertura das Terras. A pesquisa mostrou as mudanças ocorridas entre os anos de 2007 e 

2018, seu comportamento de expansão ou supressão das classes mapeadas, impulsionadas por fatores naturais e 

socioeconômicos. Possibilitou verificar o aumento do uso da água subterrânea nas atividades agrícolas irrigadas a partir 

da crescente perfuração de poços tubulares. Com tudo, faz-se necessário um levantamento mais aprofundado da 

quantidade de poços tubulares em atividade. 

Diante disso o uso das geotecnologias poderá auxiliar muito em ações de monitoramento e diagnóstico dos 

processos de uso dos recursos naturais na área de estudo, disponibilizando dados que possivelmente possam contribuir 
para um melhor planejamento da área municipal, visto que o uso de dados de sensoriamento remoto combinado com um 

SIG permite a compreensão de forma integrada de uma paisagem, seus aspectos naturais e de uso dos solos. 
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