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A dinâmica de uso cobertura da terra na Amazônia é influenciada por diferentes processos
antrópicos, destacando se entre eles, a prática de derrubada da floresta nativa para implantação de
projetos agrícolas, pecuária, exploração seletiva de madeira e mineração que causam graves
modificações ao ambiente. A importância das estradas como agente impulsionador da atividade de
desmatamento na Amazônia é demonstrada por Laurence et aI. (2001). Estes autores simularam os
impactos do Programa Avança Brasil (2000-2003) na floresta amazônica, predizendo uma destruição
que poderia exceder 25% da cobertura original de floresta em 20 anos. Alves (2002) e Soares-Filho
et al.(2006) mencionam que há uma forte relação entre as estradas e o desmatamento na
Amazônia, que, em larga escala teve seu inicio a partir de 1970, com a política de ocupação do
território promovida pelo governo brasileiro, principalmente associado aos projetos de construção
das estradas, como por exemplo: Belém-Brasília (BR-010), Transamazônica (BR-230), Cuiabá -
Porto Velho (BR-364) e Cuiabá-Santarém (BR-163). Sendo assim, este trabalho tem como foco,
mapear as mudanças de uso e cobertura da terra ocorrida entre 1990 e 2005, na área sob a
influência da BR-319, trecho Manaus-Careiro Castanho, em função da repavimentação realizada em
2001, por meio de imagens TM/Landsat. A metodologia adotada foi a técnica de detecção de
mudanças RCEN - Rotação Radiométrica Controlada por Eixo de Não Mudança, que consiste em uma
transformação linear, que produz uma rotação dos eixos ortogonais do espaço radiométrico da
imagem. Para esta rotação a técnica considera a correlação radiométrica entre os pixels de não
mudança nas imagens da primeira e segunda data (Maldonado et aI. 2007). Na RCEN, o ângulo de
rotação (O) é obtido como o arco-tangente da inclinação da reta de regressão linear do eixo de não
mudança. A imagem detecção gerada reflete radiometricamente a presença de processos de
degradação e recuperação. Esta técnica não necessita de correção atmosférica, porém, para utilizá-
Ia e posteriormente gerar o mapa de mudanças, deve-se definir com precisão as características que
diferenciam ambientes degradados daqueles não degradados, e conhecer a natureza das
perturbações que ocasionaram as mudanças. Neste estudo foram definidas quatro classes de
mudanças e uma de não mudança. Área estudada tem 16.000 km2 de extensão, nesta as
proporções observadas no trecho Careiro da Várzea-Careiro do Castanho foram: degradação forte
(10,90%), degradação média (7,73%), não Mudança (75,78%), recuperação média (2,96%),
recuperação forte (2,63%). No trecho Careiro do Castanho-Igapo Açu as mudanças foram
degradação forte (1,41%), degradação média (1,40%), não mudança (95,62%), recuperação média
(0,78%), recuperação forte (0,80%). Para avaliar a qualidade do mapeamento foi realizado um
levantamento de campo georreferenciando as amostras com GPS. A amostragem georreferenciada
permitiu avalia a acurácia temática dos mapas, por meio do Índice Kappa de 0,74. Este Índice
estatístico situa-se tipicamente entre O e 1, onde entre 0,8 e 1 indica o excelente acordo com a
verdade de campo, entre 0,6 e 0,8 acurácia moderada da classificação, porém considerando que, a
técnica utiliza imagens sem calibração nem correção atmosférica a acurácia obtida pode ser
considerada excelente (Maldonado 2004). A degradação forte observada neste trabalho é advinda
da derrubada da floresta para abertura de pastos e agricultura. As áreas de recuperação forte são
advindas de incêndios florestais ditos acidentais anteriores ao intervalo temporal pesquisado. Sendo
assim, espera-se que os resultados encontrados neste estudo permitam analisar alguns dos
processos desencadeados pelas obras de melhoria na infra-estrutura viária sobre a ocupação
humana da terra na Amazônia. Considerando que, a BR-319 atravessa uma região com poucas
áreas de proteção ambiental e poucos assentamentos humanos, o que pode estimular mais
desmatamento, causando um grande aumento na pressão sobre os recursos florestais ao longo do
seu eixo, assim na área de influência por meio de abertura de uma série de estradas secundárias
que estão planejadas no futuro.
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Figura1- Mapa das mudanças na cobertura vegetal, área da Br-319 entre os anos 1990 e 2005. Trecho Careiro
da Várzea-Careiro Castanho (a), Careiro Castanho-Igapó Açú (b).
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