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Resumo

A formação da fronteira agrícola no Oeste da Bahia ocorreu a partir de meados da década de 1980 e
foi dependente de investimentos em capital e  tecnologia para a  transformação  do  uso do  solo,
mediante  a  modernização  agropecuária  em áreas  onde  as  características  edafoclimáticas  foram
adequadas à sua formação e expansão. Entretanto,  a ligação intrínseca da expansão da fronteira
agrícola com a política de desenvolvimento econômico resultou na fragmentação da paisagem e no
aumento da incidência da fragilidade ambiental. Assim, os objetivos específicos da presente tese
foram: (i) Compreender a dinâmica espaço-temporal da fronteira no Cerrado baiano; (ii) Construir
um índice de modernização agropecuária que reflita o processo da fronteira no Cerrado baiano; (iii)
Analisar  a  heterogeneidade  da  fronteira,  bem como  os  impactos  do  processo  de  ocupação  do
Cerrado baiano sob o ponto de vista dos aspectos socioeconômicos; (iv)  Estudar a dinâmica da
paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Preto (BHRP) sob o aspecto da fragmentação ou qualidade
estrutural da paisagem, por meio da construção do índice de qualidade estrutural da paisagem; e (v)
Caracterizar  a  fragilidade  ambiental  da  BHRP,  demonstrando  a  interferência  da  modernização
agropecuária sobre a estabilidade ambiental. Os resultados indicaram uma falta de uniformidade no
grau de modernização entre as distintas microrregiões, como também entre os municípios de cada
microrregião. Os municípios de Barreiras, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães e São
Desidério foram os mais modernizados, sobretudo pela agricultura intensiva. O aumento do grau de
modernização agropecuária provocou significativas transformações nas relações sociais, bem como
demonstrou  que  a  agricultura  modernizada  apresentou  uma  relação  negativa  com a  pobreza  e
positiva com o Índice de Desenvolvimento Humano. Os dados demonstraram uma perda contínua
de habitat natural durante os trinta anos de uso e ocupação dos solos, seguido de uma mudança na
matriz da paisagem, sobretudo das sub-bacias prioritárias ao avanço da fronteira agrícola. Por fim, o
padrão econômico das culturas agrícolas, de maior modernização, interferiu de forma mais negativa
sobre a fragilidade emergente que a pecuária, assim como sobre a redução do índice de qualidade
estrutural da bacia resultante da fragmentação da paisagem.
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