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INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios que o homem registra e espacializa traços e lugares, sentimentos e 

percepções (Leão, 2002). Com o surgimento de novas necessidades para grafar a Terra e interpretar os seus 

processos, os mapeamentos passaram a ser cada vez mais complexos e agregar um conjunto maior de 

informações, culminando no uso das atuais geotecnologias. Devido às complexas relações socioambientais 

atuais e sua rapidez na transformação de uma paisagem em outra, surge à necessidade de planejar a gestão 

do território de forma a prever os acontecimentos. Para antever os problemas e elaborar diagnósticos 

contundentes é preciso cada vez mais coletar e produzir informações precisas de forma espacializada.  

As várias modificações que ocorrem no meio ambiente, têm como principal causa o uso 

desordenado pela ação antrópica, que utiliza essas áreas para o uso econômico. O município de Iranduba é 

uma das áreas que se enquadra neste contexto, pois vem sofrendo consideráveis modificações devido seu 

elevado grau de antropização caracterizado principalmente pela tradicional atividade cerâmica que ocorre 

nesta área (Soares, 2007). O uso desordenado causa deterioração do meio ambiente, tornando de grande 

importância o levantamento de uso e cobertura da terra. O estudo do uso e ocupação 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.  

 

  



Análise Temporal de Uso e Ocupação da Terra do Município de Iranduba entre o Período de 1998 a 2009. 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 3 

OBJETIVO 

Mapear e quantificar as modificações do uso e ocupação da terra, ocorridas ao longo de 

uma série temporal de onze anos, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento com 

intuito de gerar subsídios para dinamizar o gerenciamento e as potencialidades de uso do solo do município 

de Iranduba. 

 

 

MÉTODOS 

 O Município de Iranduba está localizado entre as coordenadas 30 12’ 14” S e 610 0’ 38’’ 

W no interflúvio entre dois grandes rios amazônicos, Negro e Solimões, tendo sua sede situada na margem 

esquerda do Rio Solimões. 

O processo metodológico foi desenvolvido com base na interpretação e análise de 

imagens Landsat TM5. Foram adquiridas imagens do sensor Landsat  na internet, no site do INPE 

(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), selecionando aquelas com boa qualidade radiométrica e com baixa 

cobertura de nuvens. A Tabela 1 contem as cenas utilizadas e as datas de imageamento. 

 

Tabela 1- Orbita/Ponto da cena Landsat/TM5, utilizadas para a montagem do mosaico. 

S

ensor 

Or

bita/Ponto 

Cobertur

a de nuvem 
Data 

L

andsat 

2

31/062 

Máxima 

50% 

28/09/19

98 

 

24/07/20

03 
10/09/20

09  

 

As bandas utilizadas foram as 3, 4 e 5, gerando uma composição colorida e 

posteriormente georeferenciadas utilizando o programa Envi 4.5, onde os pontos de controle foram coletados 

de imagem para imagem, usando como sistema de referencia o Universal Transverse Mercator (UTM), Zona 

20, Datum WGS84. A classificação utilizada foi a supervisionada, utilizando como algoritmo classificador a 

Máxima Verossimilhança. Para esse trabalho foram definidas 5 classes de interesse: Floresta Ombrofila 

densa, vegetação rasteira, água, solo exposto e nuvem. A avaliação dos usos da terra na área de estudo foi 

realizada com base em três períodos, 1988, 1998 e 2008 gerando um processo evolutivo de comparação.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados da interpretação das imagens, foi possível mapear e 

quantificar os tipos de uso e cobertura da terra para o município de Iranduba. As Figura 1, Erro! Fonte de 

referência não encontrada. e 3 representam os mapas de uso e cobertura da terra preliminar dos anos 

1998, 2003 e 2009 da área de estudo.  

 

Figura 1- Mapa de uso e ocupação da terra do ano de 1998 do município de Iranduba. 

 

Figura 1- Mapa de uso e ocupação da terra do ano de 2003 do município de Iranduba. 
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Figura 3 - Mapa de uso e ocupação da terra do ano de 2009 do município de Iranduba 

 

 

A classe Floresta que em 1998 recobria 1.560 Km², ou seja, aproximadamente 60,47% 

da área total do município de Iranduba, em 2003 a sua área passou a ocupar 1.355 Km² (52,53%) e no ano 

de 2009 essa área reduziu para 1.381 Km² (53,34%). A classe Solo exposto é o segundo maior uso no ano de 

2003 com 505 Km² (14,38%), contudo essa classe em 2009 corresponde a 271 Km² (10,46%). Esse fato 

pode ser explicado devido à confusão de classes no processo de classificação.  

A classe vegetação rasteira em 1998 ocupava uma área de 364 Km² (14,38%), havendo 

uma redução no ano de 2009 ocupando uma área correspondente a 358 Km² (13,34%). A classe Hidrografia 

que engloba as massas de água de rios e lagos em 1998 possuía uma área de 505 Km² que correspondia a 

19,59% da área do município, em 2003 e 2009 representou uma área de 343 e 579 Km² respectivamente, 

isso pode ser explicado pelo processo de subida e descida do rio. 

Área onde ocorreu a presença de nuvem nas imagens utilizadas impossibilitou a 

delimitação e classificação do uso e da cobertura da terra. Essa classe que no ano de 1998 contribuiu com 

aproximadamente 12 Km² (0,45%), em 2003 ocupou uma área de 7 Km² (0,25%) e no ano de 2009 não ouve 

presença. A ocorrência de nuvem pode juntamente com outros fatores como data de aquisição de imagem 

ter contribuído para uma pequena variabilidade na resposta espectral dos pixels (Soares, 2009). O Gráfico 1 

apresenta a área ocupada pelas diferentes categorias de uso da terra e cobertura vegetal analisados neste 

trabalho. 
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Gráfico 1- Dinâmica de uso e cobertura da terra para os anos de 1998, 2003 e 2009 para o município 

de Iranduba. 

 

 

A área coberta pela Floresta Ombrofila densa oscilou ao longo desses 11 anos, havendo 

decréscimo ao longo dos anos. Entre os anos de 1998 a 2009 essa classe perdeu cerca de 179 Km². A 

Classe vegetação rasteira se manteve constante (Gráfico 1). O Solo exposto em 1998 ocupou uma área 

correspondente a 139 Km², e nos anos seguintes mostrou um decréscimo. Nota-se que o desmatamento 

tem se estendido a parte noroeste do município a partir do ano de 2003. 
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CONCLUSÃO 

A ocupação desordenada do município de Iranduba, cuja expansão é evidenciada pela 

diminuição da cobertura vegetal, é um fator preponderante para os altos índices de desmatamento, hoje o 

município sofre com as atividades de extração de argila para produção de tijolos e cerâmica e, mas 

recentemente com a especulação imobiliária proveniente da construção da nova ponte. 
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