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RESUMO – A irrigação é uma atividade histórica e de bastante relevância na região do Vale do 

Jaguaribe, Ceará. Devido ao grande crescimento dessa atividade, o estudo propõe analisar sua 

evolução nos períodos de 1997 a 2017, utilizando-se de técnicas de sensoriamento remoto 

processamento digital de imagens. Para a análise espacial multitemporal, utilizou-se imagens de 

satélite LandSat5 e LandSat8, num intervalo de dez anos, ou seja, nos anos de 1997, 2007 e 2017. As 

imagens passaram por processamento digital que resultou em composições coloridas que destacam 

suas áreas de irrigação. Após o estudo foi possível verificar que houve um crescimento significativo 

desta área, chegando até 416% entre 1997 e 2007 e 18% entre 2007 e 2017.    
 

ABSTRACT– Irrigation is a historical activity of great relevance in the region of the Jaguaribe 

Valley, Ceará. Due to the great growth of this activity, the study proposes to analyze its evolution in 

the periods from 1997 to 2017, using techniques of remote sensing and digital image processing. For 

the multitemporal spatial analysis, LandSat5 and LandSat8 satellite images were used, in a period of 

ten years, in the years of 1997, 2007 and 2017. The images went through digital processing that 

resulted in colored compositions that highlight their areas of irrigation. After the study it was possible 

to verify that there was a significant growth of this area, reaching up to 416% between 1997 and 2007 

and 18% between 2007 and 2017. 

Palavras-Chave – Sensoriamento remoto, LandSat, Processamento de imagens. 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo o World Bank (2000), a agricultura consome setenta por cento da água doce utilizada 

no planeta. No Brasil, a irrigação é responsável por cinquenta e nove por cento da água doce 

consumida (CRISTOFIDIS, 1999). Parte desta água é utilizada no Vale do Jaguaribe, onde a atividade 

tem âmbito histórico e é um importante pólo de fruticultura para o estado do Ceará (COGERH, 2002). 

A bacia hidrográfica do Jaguaribe ocupa uma área de 74.621km², cerca de 48% do território cearense. 

Ela está subdividida em cinco sub-bacias: Salgado, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe 

e Banabuiú (GONDIM, 2004). O objeto de estudo compreende a área do Baixo Jaguaribe, onde a 

principal atividade é a agricultura.  

Devido ao grande crescimento dessa atividade, o presente estudo se propõe a analisar a 

evolução espacial das áreas de irrigação no Vale do Jaguaribe com base em imagens de satélite no 

período compreendido entre 1997 e 2017. O sensoriamento remoto tornou-se um importante auxiliar 

no gerenciamento de áreas agrícolas, pois as pesquisas têm ajudado a melhorar as técnicas e os 

métodos empregados na classificação de áreas de cultivo (VanNiel e McVicar, 2004).  

 

METODOLOGIA 

 

A área de estudo compreende o Vale do Jaguaribe, mais especificamente a região do Baixo 

Jaguaribe, próximo dos municípios de Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Quixeré (Figura 1).  
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Figura 1. Área de estudo. 

 

A metodologia dividiu-se em três etapas, são elas, aquisição de imagens de satélite, aplicação 

de técnicas de processamento digital de imagens e identificação de padrões de imagens utilizando 

classificação supervisionada.  

Inicialmente obtemos as imagens na plataforma digital USGS Earth Explorer, que 

contemplavam imagens do LandSat 5 nas datas 10/02/1997, 28/09/2007 e, LandSat 8 na data 

22/08/2017. Buscou-se imagens que tinham a menor interferência de nuvens. Foi feito o 

georreferenciamento das imagens para o sistema de coordenadas WGS 1984 UTM 24S.  

Em seguida, utilizou-se de técnicas de Processsamento Digital de Imagens. Realizou-se um pré-

processamento das imagens coletadas, com a unificação das bandas espectrais chamado composite 

bands. Para o LandSat 5 utilizou-se as bandas 3, 4 e 5, já no LandSat 8, as bandas 4, 5 e 6. Com o 

intuito de verificar a irrigação, optou-se por uma composição que realçasse a refletância da cor verde.    

Posteriormente foi feita a classificação supervisionada que é controlada pelo usuário, o qual 

delimita as áreas e as classifica de acordo com o uso do solo, facilitando assim encontrar as áreas de 

irrigação e contabilizá-las.  

As classes temáticas levadas em consideração foram: irrigação, cultura antiga, solo exposto, 

água e ruídos. Como ruídos foram levados em consideração nuvens e sombras.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A utilização de técnicas de Processamento Digital de Imagens possibilitou a identificação das 

áreas de irrigação, cultura antiga e solo exposto, esses valores podem ser observados na Tabela 1. A 

Tabela 2 mostra o crescimento percentual dessas áreas.  

 

Tabela 1. Áreas de Irrigação, cultura antiga e solo exposto nos três períodos considerados. 

 

 1997 2007 2017 

Irrigação (km²)  16,26 83,87 99,33 

Cultura Antiga (km²) 53,01 42,79 9,45 

Solo Exposto (km²) 360,09 287,66 273,13 

 

Tabela 2. Crescimento da área de irrigação. 

 

  1997-2007 2007-2017 

Irrigação  416% 18% 

Cultura Antiga  -19% -78% 

Solo Exposto  -20% -5% 

 

As Figuras 2, 3 e 4 evidenciam o crescimento da área irrigada, estas são mostradas em verde 

claro nas imagens. As cores verde escuro e laranja são, respectivamente, culturas antigas e solo 

exposto.  
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Figura 2. Área irrigada no ano 1997. 

 

 

Figura 3. Área irrigada no ano 2007. 
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Figura 4. Área irrigada no ano 2017. 

 

A interpretação de imagens evidenciou um aumento significativo da área de irrigação. Esta era 

de 16,26 km² em 1997 chegando a 83,87 km² em 2007, representando um crescimento de 416%. No 

período de 2007 a 2017 também houve crescimento, porém menos significativo, representando 18%.  

A cultura antiga apresentou uma diminuição significativa entre 2007 e 2017, isto pode ser 

devido ao melhoramento e inclusão de novos métodos de cultura, facilitando assim a rotatividade das 

mesmas.  

 

CONCLUSÕES 

 

A análise e interpretação das imagens utilizando técnicas de processamento digital 

possibilitaram a visualização e o mapeamento das áreas ocupadas pela irrigação na região do Baixo 

Jaguaribe entre os anos de 1997 e 2017.  

O estudo verificou um crescimento significativo desta área, acompanhado pelo crescimento 

econômico da região. A evolução não tão acentuada nos anos de 2007 a 2017 pode ter interferência 

da seca, que provocou impactos em todo o estado do Ceará, afetando várias atividades, dentre elas a 

irrigação e a pecuária. Durante esse período foram feitas obras de alocação de águas para que a 

atividade não fosse tão afetada.  

Deve-se enfatizar os aspectos ambientais, pois o crescimento desordenado e sem fiscalização 

das áreas de irrigação pode causar impactos da fauna e flora do local e ainda contribuir para a poluição 

devido ao crescente uso de agrotóxicos.  
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