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Este e-book é resultado do III GISday & I Simpósio de Geotecnologias do 

Nordeste: Planejando Cidades, Mitigando Riscos realizado entre 18/11/2020 e 

20/11/2020. Desde 2018, quando realizamos a primeira edição do GISday na 

Universidade Federal de Pernambuco, somamos esforços para dar continuidade às 

diversas discussões que contemplem, de maneira sistêmica, as variadas análises 

espaciais da paisagem geográfica, sob seus muitos enfoques teórico-conceituais, 

metodológicos, procedimentais, além de práticas pedagógicas voltadas ao ensino da 

Geografia com uso de novas Tecnologias da Informação e Comunicação, incluindo os 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

O GISday é considerado um fórum internacional voltado para pesquisas e 

usuários de SIG, criado em 1999 pelo  presidente e co-fundador da ESRI 

(Environmental Systems Research Institute), Jack Dangermond, no qual, atribuiu a 

Ralph Nader a pessoa responsável por inspirar a criação da data. Em 2020, associamos 

este importante fórum internacional ao I Simpósio de Geotecnologias do Nordeste: 

Planejando Cidades, Mitigando Riscos, que pretendemos dar continuidade em edições 

futuras.  

O tema Planejando cidades, Mitigando riscos foi construído pensando-se na 

tarefa essencial nas ações de planejamento, de ordenação e/ou de monitoramento do 

espaço com análise de diferentes componentes do ambiente, incluindo o meio físico, a 

ocupação humana e o seu inter-relacionamento. O cenário ainda recorrente de 

habitações precariamente instaladas no país em áreas naturalmente suscetíveis a 

desastres, bem como, a pandemia da COVID-19, entre outras práticas que exigem 

planejamento e mitigação de riscos em áreas urbanas e rurais levaram à sistematização 

desta temática. 

O evento foi organizado pela Empresa Jr. MapGeo: Mapeamentos e Soluções 

Geográficas (Departamento de Geografia/UFPE), em parceria com o Laboratório de 

Geomorfologia e Geotecnologias (GEOTEC), Grupos de Pesquisa ENPLAGEO 

PREFÁCIO 
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(Geotecnologias Aplicadas a Geomorfologia de Encostas e Planícies) e GEODEQC 

(Estudos em Mapeamento Geomorfológico e do Quaternário Continental), todos 

vinculados à Universidade Federal de Pernambuco. Contamos, ainda, com o apoio 

essencial do Departamento de Ciências Geográficas e do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia da UFPE, e de monitores voluntários, dos quais, agradecemos  

imensamente para a construção de mais um simpósio. 

Entre 18/11/20 e 20/11/20 tivemos a oportunidade de realizar diversas 

discussões, de cunho geográfico, a partir de apresentações orais de trabalhos, mesas-

redondas e palestras. Foram 482 inscrições provenientes de todas as regiões brasileiras 

(incluindo-se também participantes de fora do país), sob variadas temáticas; 62 

submissões de trabalhos completos aprovados (que compõe este e-book) desdobrados 

nos seguintes eixos temáticos: Geografia Física e SIG, Geografia Humana e SIG e 

Ensino e SIG. 

O III GISday & I Simpósio de Geotecnologias do Nordeste foi composto por 

três mesas-redondas e três palestras, que resultaram em valiosas discussões, das quais, 

mais uma vez manifesto o meu agradecimento pelo aceite e participação. Em relação 

às mesas-redondas, a primeira intitulada “Desastres Naturais hidro-climáticos e 

geomorfológicos” teve como debatedores os Professores Dr. Ranyere Silva Nóbrega 

(UFPE) e Dr. Fabrizio de Luiz Rosito Listo (UFPE). A segunda “Técnicas de 

Sensoriamento Remoto” contou com os Professores Dr. Waldir de Carvalho Junior 

(EMBRAPA) e Dra. Milena Dutra (UFAL). Por fim, a terceira intitulada 

“Mapeamento da COVID-19” foi composta pelas Professoras Dra. Ana Brito 

(FIOCRUZ-PE) e Dra. Ligia Vizeu Barrozo (USP).   

Das palestras, a primeira intitulada “Planejamento Urbano e cidades mais 

inteligentes” contou com a presença do Prof. Dr. Jan Bitoun (UFPE). A segunda 

“Modelos Matemáticos em bases físicas” foi proferida pelo Prof. Dr. Nelson Ferreira 

Fernandes (UFRJ) e, por fim, a terceira intitulada “Modelos Digitais de Terreno: 

tipos, resoluções e aplicações” foi composta pelo Prof. Dr. Roberto Arnaldo Trancoso 

Gomes (UNB).  

Finalmente, gostaria de agradecer imensamente à participação aguerrida de 

toda a comissão organizadora deste evento, especialmente a todos os membros da 

MapGeo, que aceitaram, como uma de suas tarefas, o desafio de organizar um evento, 

ainda mais no formato inteiramente remoto, do qual, estamos aprendendo a nos 
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reinventar devido as ações de prevenção ao Covid-19. A comissão organizadora do 

evento liderou o processo de editoração eletrônica em prazo bastante curto, permitindo 

a construção deste e-book.  

Muito obrigado à toda equipe organizadora, palestrantes, inscritos, 

apresentadores de trabalho, monitores, Departamento de Geografia, Programa de Pós-

Graduação em Geografia e, claro, a todos os autores que compõe este e-book! E a você 

também: leitor, que nos acompanha nesta trajetória! 

Boa leitura à todos e esperamos nos rever no IV GISday e II Simpósio de 

Geotecnologias do Nordeste! 

 

 

Prof. Dr. Fabrizio de Luiz Rosito Listo 

Departamento de Ciências Geográficas e Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
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Resumo: O presente estudo visa apresentar de que forma as análises hidrogeográficas podem colaborar 

para mitigação dos alagamentos em zonas comerciais do centro do Recife, além de trazer uma breve 

reflexão sobre a importância de um planejamento urbano pautado em ações concretas de 

reconhecimento dessas zonas suscetíveis a alagamentos. Trata-se de uma pesquisa de caráter 

qualitativa-descritiva, cujos meios de análise foram guiados por estudos bibliográficos, coleta de dados 

e utilização do software QGIS 3.10.9 LT para construção dos mapas capazes de localizar e caracterizar 

a dinâmica hídrica da área em estudo. Os dados levantados através da pesquisa em destaque revelaram, 

que a intensificação dos estudos hídricos nas zonas comerciais da região metropolitana do Recife é um 

ponto funadamental para um planejamento urbano concreto, visando assim, evitar possíveis riscos de 

inundações que podem afetar a dinâmica socioeconômica do local.  

Palavras-chaves: Alagmentos; Economia; Estudos; Planejamento; Riscos. 

 
Abstract: This study aims to present how hydrogeographic analysis can contribute to the mitigation of 

flooding in commercial areas in downtown Recife, in addition to a brief reflection on the importance of 

urban planning based on concrete actions to recognize these areas susceptible to flooding. This is a 

qualitative descriptive research whose means of analysis were guided by bibliographic studies, data 

collection and the use of QGIS 3.10.9 LT software to build maps capable of locating and characterizing 

the water dynamics of the area under study. The data gathered through the highlighted research revealed 

that the intensification of water studies in the commercial zones of the metropolitan region of Recife is a 

fundamental point for concrete urban planning, thus aiming at avoiding possible flood risks that may 

affect the socio-economic dynamics of the place. 

Keywords: Economy; Floods; Planning; Risks; Study. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da segunda metade do século XX, o Brasil transformou-se em um 

país predominantemente urbano, possibilitando assim o surgimento de multiplas 

formas de comércio em áreas urbanas, como é o caso da Região Metropolitana do 

Recife (RMR). Além de serem o principal propulsor de vendas do varejo, os pólos 

comerciais possuem alguns atributos urbanísticos que ressaltam a sua relevância: em 

primeiro lugar, eles são necessários para humanizar as cidades, uma vez que a 

construção de condomínios residenciais isolados por altos muros, e de shopping 
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centers afastados, contribuem no sentido de tornar a cidade menos integrada, tanto do 

ponto de vista urbanístico, como também social e humano (PARENTE et al, 2007). 

A crescente urbanização nos últimos anos, somada ao uso desordenado do solo 

com intensas impermeabilizações, tem agravado os problemas de alagamentos nas 

grandes cidades. Um fato que intensifica esses problemas, é a continuidade da 

utilização única e exclusiva de técnicas antigas para a solução dos problemas de 

drenagem (TOMINAGA, 2013).  Nesse contexto, a relação entre áreas urbanas de 

grandes aglomerações e alagamentos tem recebido mais atenção recentemente em 

virtude das projeções de mudança na frequência e intensidade dos eventos extremos 

relacionados às mudanças climáticas (Nobre et al., 2011). Entretanto, os alagamentos 

em áreas urbanas na região central do Recife são ainda considerados como um impasse 

que afeta a dinâmica socioeconômica de muitos trabalhadores formais e informais nos 

pólos comerciais do Recife e região metropolitana. 

O ambiente urbano central do Recife por ser caracterizado por dinâmicas 

hídricas guiadas por um clima, segundo a classificação climática de Kõppen, As’, ou 

seja, tropical quente úmido com chuvas de outono- inverno é suscetível a imensos 

alagamentos que dificultam o comércio de trabalhadores, afetando assim a economia e 

a renda diária de muitas pessoas. Além disso, o processo de urbanização afeta os 

canais de drenagem, gerando os alagamentos que não só afetam a dinâmica 

econômica, mas também a saúde da própria população que frequenta essa região no 

cotidiano.  

A necessidade de estudos hidrológicos que possuam análises qualitativas, como 

é o caso da utilização de ambientes de SIG (Sistema de informação geográfica), na 

qual são os sistemas mais bem equipados para o tratamento da informação espacial, 

permitindo o armazenamento, a manipulação, a recuperação e o gerenciamento de 

dados por meio do processamento digital que podem ser importantes ferramentas para 

o planejamento hídrico. 

Na perspectiva do planejamento urbano em conjunto com o desenvolvimento 

social e econômico, a pesquisa visa contribuir com uma reflexão sobre a importância 

dos estudos hidrológicos baseados em SIG para a gestão das massas hídricas nos 

espaços urbanos, visando assim, mitigar os riscos de alagamentos em polos comércias 

de rua.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A construção desse estudo se baseou-se na revisão bibliográfica integrada de 

autores como Gomes (2016), (PARENTE, 2007), (TOMINAGA, 2013) et al. 

Os mapas temáticos apresentados na (Figura 01) foi realizado com a ultilização 

do sofware live QGIS versão 3.10.9 Ltr. Os dados necessários para confeccção dos 

mesmos foram retirados do banco de dados do Intituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica I (IBGE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Arcabouço hidrogeográfico 

O contexto hidrológico da região metropolitana do Recife (Figura 01) é 

apresentado por uma multiplicidade de recusos hídricos, na qual influencia os grandes 

índicies de alagamentos em polos comerciais, quando não administrados de uma forma 

significativa e planejada (Figura 02).  

Constatou-se  por meio desse breve estudo que, a região metropolitana do 

Recife é constituída por uma ampla diversidade de recursos hídricos e que ambos 

necessitam de estudos ampliados para a mitigação de possíveis alagamentos, pois, 

apesar de está inserida em um contexto hidrológico politicamente subdividido por 

áreas, ambos pertencem a uma dinâmica integrada que ligam diferentes bacias, na qual 

precisam de um planejamento pautado em pesquisas concretos e que sejam baseadas 

em todos os fatores que norteiam esse sistema. 
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Figura 1:  Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Autores. 

 

Figura 2: Rua da Concórdia, um dos pontos mais movimentados do comércio de rua no Centro do 

Recife. 

 

Fonte: Peu Ricardo/Esp DP. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância dos estudos hidrogeográficos baseados em ambientes de SIG 

para os estudos hidrológicos e gerenciamento urbano, na qual estão inseridos os 

grandes polos comerciais do Recife é um fator de extrema relevância para a mitigação 

dos possíveis riscos de alagamentos nessas áreas. Nesse contexto, torna-se necessária a 

continuidade dessa pesquisa, cujos procedimentos analíticos sejam guiados em 

métodos integrados, pois, a dinâmica dessas massas hídricas dependem de uma visão 

não apenas única de investigação , mas sim de forma cada vez mais associada aos 

diversos fatores que podem influenciar com a ocorrência desses alagamentos, 

possibilitando assim, um planejamento urbano cada vez mais pautado em projetos 

concretos. 
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Resumo: O objetivo geral da pesquisa foi a análise do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI) do município de Carpina para o ano de 2020. Os procedimentos teóricos, metodológicos e 

operacionais foram baseados nas técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. A 

importância desse trabalho parte do princípio de mensuração e geoconservação das áreas remanescentes 

da Mata Atlântica situadas nas rebordas dos vales situados nos tabuleiros costeiros, as quais foram e 

ainda são descaracterizadas pela intensa atividade antrópica na plantação da cana-de-açúcar e ocupação 

desordenada. Portanto, verificou-se o vasto processo de expansão urbana de forma desordenada por 

falta de políticas públicas e de propostas de planejamento e gestão ambiental. Assim, se torna essencial 

um olhar mais abrangente por parte de inciativas públicas e privadas em relação a vegetação presente, e 

planejamentos no uso e cobertura da terra. 

Palavras-chave: Carpina; Geoprocessamento; Mata Atlântica; NDVI. 

 

Abstract: The general objective of the research was the analysis of the Index of Vegetation for 

Normalized Difference (NDVI) of the municipality of Carpina for the year 2020. The theoretical, 

methodological and operational procedures were based on the techniques of Remote Sensing and 

Geoprocessing. The importance of this work is based on the principle of measurement and 

geoconservation of the remaining areas of the Atlantic Forest located on the edges of the valleys located 

on the coastal plateaus, which were and are still characterized by the intense anthropic activity in the 

planting of sugar cane and disorderly occupation. Therefore, there was a vast process of urban 

expansion in a disordered way due to the lack of public policies and planning and management 

proposals. Thus, a more comprehensive look by public and private initiatives in relation to the present 

vegetation and land use planning and coverage is essential. 

Keywords: Atlantic forest; Carpina; Geoprocessing; NDVI.  

 

INTRODUÇÃO  

Analisar e compreender a dinâmica dos aspectos físicos-naturais em um 

determinado espaço geográfico, somado com as finalidades antrópicas com o mesmo, 

torna-se indispensável os estudos sobre planejamentos e monitoramento voltados a 
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temática ambiental (GALVÍNCIO, et al., 2016; BARROS, 2017; ARRUDA, et al., 

2020). 

O uso excessivo de determinadas áreas sem gestão territorial ou planejamento 

ambiental pode acarretar em desequilíbrios ecológicos irreversíveis, gerando vasta 

degradação do meio natural afetando diretamente na dinâmica da biodiversidade local 

(GUIMARÃES, 2017; ARRUDA e GUIMARÃES, 2019). 

Esta pesquisa parte do princípio de análise e compreensão das áreas 

remanescentes da Mata Atlântica situadas nas rebordas de antigas cabeceiras de 

drenagem e de outras áreas especificas localizadas geograficamente nos tabuleiros 

conservados em Carpina, Zona da Mata norte, no estado de Pernambucano. A 

importância desses remanescentes vegetacionais para estes tipos de ambientes se dá na 

função de regularem o fluxo dos mananciais hídricos, assegurando a fertilidade do 

solo, interferindo no clima, protegendo as vertentes dos vales em “v”, além de 

preservar um patrimônio natural, histórico e cultural imenso (ARRUDA, 2018).  

Os produtos de sensoriamento remoto, bem como os resultados que se obtém 

deles, fornecem informações sobre a dinâmica e a situação atual da cobertura vegetal. 

Sob esta perspectiva, o presente trabalho consistiu na análise da cobertura vegetal da 

área em questão por meio do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ou 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, gerando assim, uma ferramenta 

indispensável para a compreensão do processo de degradação ambiental desta área, e 

acima de tudo, uma contribuição valiosa e pioneira para os trabalhos de planejamento 

ambiental para área. Por se tratar de uma área próxima a região litorânea, a quantidade 

de imagens disponíveis com eficácia total e sem nuvens é quase impossível. Para tal, 

foram realizados diversos campos para reconhecimento e validação dos valores. 

Essa pesquisa visa, com o auxílio das geotecnologias, demonstrar os níveis de 

degradação do município de Carpina-PE no ano de 2020. Dessa forma, para se obter 

uma melhor resposta sobre os índices de degradação, é necessário o uso de imagens de 

satélite na comparação de anos distintos da área de estudo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho realizou-se uma vasta pesquisa bibliográfica 

por meio de livros, artigos e outros meios de informação como periódicos (revistas, 

boletins, jornais), com intuito de encontrar trabalhos com temática semelhante voltada 

para a análise vegetacional, índices de degradação e/ou uso e ocupação da terra. 

Para o cálculo do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada “Normalized 

Difference Vegetation Index” foram obtidas imagens orbitais capturadas no dia 

25/08/2020 pelo satélite Sentinel-2, disponibilizados gratuitamente pelo Serviço 

Geológico Americano (USGS) por meio do site &lt; 

https://earthexplorer.usgs.gov/&gt;. Foram utilizadas as bandas correspondentes ao 

sensor de infravermelho próximo “NIR” (Banda 8) e ao vermelho “R” (Banda 4) para 

a realização da equação a seguir:  

Após a utilização da ferramenta “Raster Calculator” para interpolação das 

bandas e obtenção do índice, foi gerado um novo raster com os valores de -1 à 1, que 

foram classificados nos intervalos com os respectivos valores: (menor ou igual a 0) 

Corpos hídricos; (0 – 0,2) Solo exposto; (0,2 – 0,3) Agropecuária (Agricultura 

familiar, monocultura da cana de açúcar e pastagens); (0,3 – 0,4) Vegetação rasteira; 

(0,4 – 0,6) Vegetação moderada e (0,6 – 1) Vegetação adensada). Realizou-se um 

campo, que ocorreu durante o período de agosto de 2020, para reconhecimento da área 

e comparação dos dados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Carpina está situado na porção norte do Estado de 

Pernambuco, região da Zona da Mata, especificamente entre as coordenadas 07º51'03" 

sul e 35º15'17" oeste, com área urbana estando a uma altitude de 184 metros e dista 45 

quilômetros da capital, Recife. A cidade de Carpina, conta com aproximadamente 

83.641 mil habitantes, segundo estimativa populacional lançada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para o ano de 2019. Sua área total é de 

cerca de 146,124 Km² (IBGE, 2019) e tem como municípios limítrofes: ao Norte, 

Nazaré da Mata e Buenos Aires; ao Sul, Lagoa de Itaenga e Lagoa do Carro; à Leste, 

Tracunhaém e Paudalho; e à Oeste, Limoeiro (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

 

Geologicamente, o município é formado por rochas que vão desde o 

Paleoproterozóico até o Mesozóico, apresentando também sedimentos herdados do 

Cenozóico. Essas unidades litoestratigráficas estão definidas em: 1) Formação 

Barreiras (ENb); 2) A Suíte Serra de Taquaritinga (MP1yst); 3) O Complexo 

Salgadinho (PP2sg); 4) O Complexo Vertentes (PP2ve), ambos extremamente 

intemperizados devido ao contexto climático da região. 

Geomorfologicamente, o Município é majoritariamente marcado por formações 

dissecadas como os Tabuleiros e os Morros inseridos no Piemonte da Borborema. A 

área urbana está inserida sob o prinicpal trablueiro dessa região, apresentado 

preponderantemente uma morfologia plana. Os principais sistemas atmosféricos que 

garantem a manutenção e distruibuição de precipitação na área de estudo estão 

atrelados a uma complexa relação entre: 1) A massa Tropical Atlântica; 2) O 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul; 3) Vórtices Ciclônicos de alta Troposfera; 4) 

Distúrbios Ondulatórios de Leste; 5) As Linhas de Instabilidade e o 6) O Dipolo do 
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Atlântico, ambos, responsáveis pela contribuição dos períodos secos e chuvosos da 

região. 

A área de estudo apresenta duas bacias hidrográficas, compostas pelo Rio 

Goiana e pelo Rio Capibaribe. Atrelado a isso, a área de estudo possui solos 

pedogeneticamente desenvolvidos e solos poucos desenvolvidos. Podendo ser 

encontrados solos do tipo: Argissolos, Luvissolos, além dos Chernossolos e 

Neossolos. 

A vegetação em todo o tempo exerceu um papel importante nos processos de 

intemperismo e transformação da paisagem geomorfológica. A cobertura vegetal da 

área de estudo divide-se em Floresta Ombrófila e Floresta Estacional Semi-Decidual, 

acompanhando o decréscimo da precipitação conforme vai adentrando ao interior do 

continente. Os remanescentes florestais mais significativos concentram-se no noroeste 

da área de estudo, estando cercado pelas áreas urbanas e pelo intenso cultivo da cana-

de-açúcar. 

A análise da cobertura vegetal foi realizada através do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI). A partir da análise, verificaram-se alterações no 

padrão espacial da vegetação no ano de 2020 (Figura 2). 

Os principais problemas oriundos das formas inapropriadas do uso e ocupação 

da terra, fora os riscos causados pela própria natureza, trazendo sérios problemas 

socioeconômicos às comunidades no geral. Com base nos estudos e nos campos in 

loco realizados na área, constata-se a ação do homem como principal agente e 

responsável pelo aumento na degradação do meio. No recorte (Figura 2), observa-se 

uma redução espacial da vegetação densa, aumentando as áreas de solo exposto. O 

mês de agosto é o período seco na área estudada, essa redução da vegetação está 

associada, possivelmente, pela redução do índice pluviométrico entre os meses de 

setembro a dezembro do ano.  

O NDVI apresentou valores variando entre -0,1 e 0,86, que foram subdivididos 

em seis classes. Os valores entre -1 e 0 fazem referência a corpos hídricos presnetes no 

ambiente. A classe que abrange os valores até 0,2 corresponde a solo exposto e/ou 

perímetros urbanos.  
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Figura 2: Índice de Vegetação – NDVI para o município de Carpina – PE (2020). 

 

Fonte: Autores. 

 

A classificação entre 0,2001 a 0,3 indica áreas com presença de agropecuária 

(Agricultura ou Pastagem) de grandeza familiar ou pertecentes a usina da região para 

monocultura da cana de açúcar. Conforme Rêgo et al (2012), a alteração dos valores 

dos índices podem se dá em função de diferentes fatores como: posição das folhas, 

arquitetura do dossel, substrato, características químicas das folhas e presença da água.  

A classificação entre 0,3001 a 0,4; indica agricultura passiva (descanso) e/ou 

vegetação rasteira. Ao norte, pode ser analisada como pastagem para pequenos 

agricultores rurais. No índice 0,4001 a 1 são representados pelos valores de vegetação 

que varia entre moderada a densa. Sabe-se que os fragmentos florestais encontrados 

neste referido período observado estava sofrendo alterações por meios da ascensão da 

faixa urbana e produção agrícola (Figura 3).  
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Figura 3: 1) Área com expansão urbana e resquícios de Mata Atlântica (seta vermelha) nas margens da 

PE053 sentido sul – em direção ao município de Lagoa de Itaenga; 2) Área com resquícios da Mata 

Atlântica e bordas com intenso cultivo da cana de açúcar (seta amarela). 

Fonte: Autores (Fotos de 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método empregado para o mapeamento de Carpina/PE mostrou-se bastante 

eficaz, representando bem as classes previamente identificadas e definidas durante as 

atividades de campo. De modo geral, evidenciou-se que maior parte das 

transformações empreendidas sobre as coberturas naturais se deram no sentindo de 

ampliar as áreas de solo exposto na região para o crescimento urbano. 

As análises mostram também que a metodologia aplicada se mostra bastante 

robusta e essencial para verificar se as ferramentas empregadas foram imprescindíveis 

na formulação desse trabalho, além de permitir analisar e identificar os locais mais 

susceptíveis a diminuição da cobertura vegetal e os que mais sofreram com as 

interferências antrópicas.  

Sugere-se o desenvolvimento de mais trabalhos e pesquisas cientificas 

envolvendo a temática central a fim de que possam ser disponibilizados materiais 

suficientes que possam embasar planejamentos territoriais e de gestão ambiental. 

Recomenda-se trabalhos voltados para o uso e ocupação da terra com escala local e 

tempo histórico, permitindo compreender a dinâmica urbana no decorrer do tempo e 

de que forma isso afeta os remanescentes e os elementos da geodiversidade e 

biodiversidade. 

1 2 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a acurácia das classes de uso e cobertura da 

terra do MapBiomas para o município de Carpina-PE. O MapBiomas utiliza-se de uma série temporal 

das imagens do satélite Landsat e do Google Earth Engine que permite processamento em nuvem e 

classificadores automatizados para produção dos mapas. Neste estudo foram registradas classes de uso e 

cobertura em 211 pontos geocodificados a partir de observações de campo e uso de GPS. os resultados 

mostraram que as classes: cana, corpos D’água, formação florestal e infraestrutura urbana obtiveram um 

alto percentual de acertos. já as classes: pastagem, outras lavouras temporárias e mosaico de agricultura 

e pastagem tiveram um baixo percentual de acertos, sendo confundidos principalmente com a classe de 

cana. 

Palavras-chave: Acurácia; Carpina; MapBiomas; Uso e cobertura da terra.  

 
Abstract: The present study aimed to evaluate the accuracy of land use and cover classes of 

MapBiomas project for the municipality of Carpina (northeast Brazil). MapBiomas uses a t ime series of 

images from the Landsat satellite and the Google Earth Engine that allows cloud processing and 

automated classifiers for producing the maps. In this study, classes of use and cover were recorded at 

211 geocoded points based on field observations and the use of GPS. The results show great accuracy 

for Sugar Cane, Water Bodies, Forest formations and, Urban areas. However Pasture, Other temporary 

crops and, Mosaic of agriculture and pasture had a very low percentage of correct answers, being 

confused mainly with the Sugar Cane. 

Keywords: Accuracy; Carpina; Land use and Cover; MapBiomas. 

 

INTRODUÇÃO 

O rápido crescimento das cidades brasileiras nas últimas décadas, desencadeou 

uma maior demanda por recursos naturais como: água, energia, infraestrutura urbana e 

terras produtivas. Essas necessidades acarretam na fragmentação das paisagens, o que 

acaba gerando impactos diretos e indiretos nos ecossistemas naturais. 

Tendo em vista que o Brasil abriga uma rica biodiversidade de fauna e flora, 

onde mais da metade do seu território é coberto por florestas, e possuir a maior reserva 

de água doce do planeta. É preciso que haja monitoramento e fiscalização das ações 

humanas sobre o meio-físico natural, afim de preserva e conservar esses ambientes.  

Capítulo 
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 Conhecer a dinâmica do uso e cobertura da terra é de fundamental importância 

para a gestão e o planejamento sustentável do território. Os conceitos relativos ao uso 

da terra e cobertura da terra são muito próximos, por isso, muitas vezes são usados 

indistintamente (LEITE e ROSA 2012 p,92). 

O uso da terra está ligado diretamente a apropriação humana sobre a superfície 

terrestre, são as atividades desenvolvidas de caráter socioeconômico, como por 

exemplo; o manejo do solo para agricultura e pastagens, as infraestruturas urbanas e 

industriais e a extração mineral. De forma simples, a expressão “uso da terra ou uso do 

solo” pode ser entendida como sendo o modo pelo qual o espaço está sendo ocupado 

pelo homem (ROSA, 2007). 

Já a cobertura da terra está ligada ao revestimento natural da superfície 

terrestre, formada pelos elementos físicos-naturais da paisagem como: água, 

afloramento rochoso, campos de dunas, areia, pedregosidade, gelo, áreas florestadas, 

dentre outras. além das construções artificiais criadas pelo homem (BURLEY, 1961 

apud ANDERSON et. al., 1979). vale ressaltar que, mesmo uma área apresentando um 

determinado tipo de cobertura, ela pode abarcar diferentes usos. Um parque nacional 

pode ter um uso de proteção e conservação, e ter como cobertura uma floresta 

Ombrófila (JENSEN, 2007).  

O MapBiomas se mostra como uma iniciativa eficiente e inovadora para o 

mapeamento do uso e cobertura da terra no Brasil, utilizando-se de uma metodologia 

rápida, de baixo custo e com uma rede colaborativa de equipes especializadas em cada 

bioma do país e em geotecnologias, o mesmo acaba facilitando o entendimento da 

dinâmica de mudança em cada classe de uso e cobertura ao longo do tempo. a 

iniciativa teve início em julho de 2015 e já conta com uma plataforma onde 

disponibiliza mapas anuais de uso e cobertura da terra a partir do ano de 1985 até a 

atualidade. 

Todos os mapas do MapBiomas são produzidos a partir da série temporal das 

imagens do satélite Landsat e a utilização do Google Earth Engine que permite uma 

grande capacidade processamento em nuvem e classificadores automatizados. Os 

produtos possuem um rigoroso processo de validação. Não obstante, é possível que 

haja erros de classificação, sobretudo em classes com resposta espectral semelhante 

(ex.: cana-de-açúcar e pastagem). Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 
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avaliar a acurácia das classes de uso e cobertura da terra do MapBiomas para o 

município de Carpina-PE, com cultivo de cana-de-açúcar há pelo menos 300 anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Caracterização da área de estudo 

Geograficamente, o município de Carpina está localizado na microrregião da 

Mata Setentrional no estado de Pernambuco, entre as coordenadas 07º51'03" de 

latitude sul e 35º15'17” de longitude oeste (Figura 1), possui uma altitude de 184 

metros e está distante 45 km da capital Recife. tem uma população total estimada em 

83.641 habitantes, e sua taxa de urbanização é de 95,60%. possui uma  densidade 

demográfica de 572,4 hab/km² e ocupa uma área de 146,124 km², IBGE (2019). 

O município está inserido no domínio morfoclimático dos mares de morros 

(Ab'Saber, 2003), com relevo colinoso e movimentado, vales profundos e estreitos 

dissecados, variando de suave ondulado, a forte ondulado.  geologicamente, encontra-

se inserido na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos do Complexo 

Salgadinho, da Suíte Serra de Taquaritinga, do Complexo Vertentes e do Grupo 

Barreiras (CPRM, 2005). 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da área de estudo é 

considerado do tipo As’tropical com estações secas, apresentando uma precipitação 

pluviométrica anual de 1111,8 mm, com chuvas de outono/inverno, e temperatura 

média anual de 24,6°C.  

Segundo dados do BDIA (2019), os solos mais representativos são: os 

argissolos vermelhos eutróficos de textura  média e argilosa em relevo ondulado e 

forte ondulados; os argissolos vermelhos amarelos eutróficos com textura média e 

argilosa em relevo suave ondulado e ondulado; os latossolos amarelos distróficos de 

textura média e argilosa em terrenos planos e suave ondulado; os luvissolos crômicos 

órticos de textura média e argilosa em relevo suave ondulado e ondulado, e os 

nitossolos vermelhos eutróficos de textura argilosa em terrenos  ondulado e forte 

ondulados.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
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Figura 1: Mapa de localização do município de Carpina-PE. 

 
Fonte: Organizado pelos autores. 

 

 No que se refere à hidrografia, a área está inserida nos sistemas hidrográficos 

das bacias dos Rios Goiana e Capibaribe, tendo como principais cursos d'água 

respectivamente o Rio Tracunhaém e o Rio Capibaribe, ambos perenes com padrões 

de drenagens dendríticas.  

O cultivo da cana-de-açúcar é um dos principais usos da terra na região onde a 

cidade está localizada. a monocultura da atividade açucareiras se estabeleceu nos vales 

dos rios logo após a exploração do pau-brasil por volta da primeira metade do século 

XVII, de início com a introdução dos engenhos de cana-de-açúcar que foram perdendo 

espaço para as usinas a partir da primeira metade do seculo XX. apesar de a cultura da 

cana-de-açúcar ainda estar muito presente no município, o cultivo de pastagem para a 

pecuária de bovino vem se destacando. 

 

Procedimentos metodológicos  

Este trabalho foi realizado em três etapas: Inicialmente foi gerado um mapa de 

uso e cobertura da terra do ano de 2019, utilizado o software livre QGIS versão 3.10.9. 
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Ltr. com os dados secundários provenientes da coleção 5 do MapBiomas. Em seguida, 

foram registradas classes de uso e cobertura em 211 pontos geocodificados a partir de 

observações de campo e uso de GPS. 

No QGIS, os pontos contendo as informações de campo foram sobrepostos ao 

mapa de uso e cobertura da terra, e as classes do MapBiomas foram extraídas para a 

tabela de atributos do arquivo de pontos utilizando o plugin Point Sampling Tool. A 

tabela de atributos foi exportada para Excel, onde foi realizada a contagem de acertos 

das classes do MapBiomas em relação às observações de campo. Por fim, foi usada 

regra de três para determinar o percentual de acerto para cada classe. 

 

RESULTADOS E DISCUSÕES  

Com a elaboração do mapa temático foi possível observar que o município de 

Carpina integra um mosaico com oito classes de uso e cobertura da terra de acordo 

com a classificação do MapBiomas 2019 (Figura 2).  

 

Figura 2: Mapa de uso e cobertura da terra com os pontos observados em campo. 

 
Fonte: MapBiomas (2019), organizado pelos autores. 
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Através do cálculo realizado para obter o percentual de acertos de cada classe 

utilizando os 211 pontos validados em campo, foi possível observar que o MapBiomas 

teve um alto percentual de acertos nas classes: cana, corpos d’água, formação florestal 

e infraestrutura urbana. Já para as classes: mosaico de agricultura e pastagem, outras 

lavouras temporárias, e pastagem houve baixo percentual de acerto (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Percentual de acerto das classes do MapBiomas para o município de Carpina. 

CLASSES ACERTO OBS. 

Cana 100% - 

Corpos D’água 100% - 

Formação florestal 100% presença de eucalipto 

Infraestrutura urbana 100% - 

Mosaico de agricultura e pastagem 8,04% Confunde com cana 

Outras lavouras temporárias 3,22% Confunde com cana 

Pastagem 29,31% Confunde com cana 

Fonte: Os autores. 

 

A classe Cana compreende as áreas cultivadas com cana-de-açúcar sendo uma 

das principais formas de uso da terra no município e obteve um percentual de acertos 

de 100%, corroborando a qualidade dos procedimentos de identificação do tema 

adotados pelo MapBiomas. Outras classes que obtiveram excelente percentual de 

acerto foram: os Corpos d’água (100%) e a Infraestrutura urbana (100%). 

A classe formação florestal também apresentou um percentual de acertos de 

100%, ocorre principalmente em topos de morros e em pequenas áreas verdes presente 

em algumas propriedades particulares como fazendas, granjas e sítios. segundo o 

MapBiomas são florestas ombrófilas densas, abertas e mistas, e florestas estacionais 

deciduais e semideciduais. Contudo, as observações de campo permitiram identificar 

que algumas dessas áreas classificadas pelo mapbiomas como formação florestal são 

plantações de eucalipto, que se enquadrariam na classe de floresta plantada. 

Um grande problema de acurácia foi observado nas classes: pastagem, mosaico 

de agricultura e pastagem, e outras lavouras temporárias. Estas foram fortemente 



41 
 

confundidas com a cana-de-açúcar, apresentando percentual de acerto de 29,31%, 

8,04% e 3,22%, respectivamente.  

Isto pode ser atribuído ao fato de que, por ser um tipo de lavoura temporária, a 

cana-de-açúcar apresenta diferentes estágios fenológicos (Figura 3). Além disso, o 

corte da cana ocorre em momentos distintos e parcelas diferentes, criando um mosaico 

de cana em diferentes estágios fenológicos. Estes fatos podem contribuir 

significativamente para o baixo percentual de acerto apresentado acima. 

 

Figura 3: Diferentes estágios do crescimento anual da Cana-de-açúçar. 

 

Fonte: Os autores. 

 

A classe pastagem se destaca por ser a mais representativa no município 

segundo o mapa de uso e cobertura da terra do MapBiomas 2019, porém com a 

validação de campo foi constatado apenas 29,31% de acertos (Tabela 1), este baixo 

percentual está ligado diretamente a dinâmica de variação da cana-de-açúcar 

principalmente quando, ela está no estágio inicial de crescimento que pode ser 

confundida com pastagem. com isso, foi identificado que muitas das áreas que o 
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MapBiomas classifica como pastagem são cultivos de cana-de-açúcar. Por outro lado, 

foi constatado também que as pastagens acabam sendo confundidas com a classe 

mosaico de agricultura e pastagem principalmente aquelas que não são bem cuidadas 

conhecidas como pasto sujo. 

O mosaico de agricultura e pastagem compreende as áreas onde não é possível 

discriminar o tipo de uso agropecuário entre pastagem ou agricultura. Esta classe 

obteve um percentual de acerto baixíssimo de apenas 8,04%. Com o estudo foi 

possível identificar que a maior parte das áreas que o MapBiomas classifica como 

mosaico de agricultura e pastagem na realidade são cultivos de cana-de-açúcar ou 

pastagem. 

A classe outras lavouras temporárias, obteve o menor percentual de acerto 

somando apenas 3,22%, segundo o MapBiomas (2019) são áreas ocupadas com 

cultivos agrícolas de curta duração ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo 

inferior a um ano que após a colheita necessitam de um novo plantio para produzir 

novamente. Esta classe foi a que mais se confundiu com a cana-de-açúcar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entender a dinâmica de uso e cobertura da terra é de fundamental importância 

para um crescimento sustentável das cidades. Neste sentido, o projeto MapBiomas 

consolida-se como uma ferramenta extraordinária para o planejamento do uso da terra, 

apresentando extensas séries temporais para diferentes classes de uso e cobertura da 

terra. 

Contudo, este estudo demonstrou que, enquanto algumas classes de 

MapBiomas apresentam grande percentual de acerto, outras apresentam um percentual 

baixíssimo. Aqui sugere-se que o erro deva estar relacionado aos diferentes estágios 

fenológicos da Cana e ao manejo que define áreas e momentos de corte e replantio. 

Neste sentido, sugere-se o aprimoramento das formas de identificação das classes: 

pastagem, mosaico de agricultura e pastagem, e outras lavouras temporárias. 
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Resumo: O Balneário de Pontal do Sul, localizado no município paranaense de Pontal do Paraná, 

encontra-se em uma área de dinâmica hidro-sedimentológica muito interessante, a foz da Baia de 

Paranaguá e, por conta disso, suas praias apresentam complexo comportamento erosional e deposicional 

(erosão e sedimentação). O objetivo desta pesquisa é estudar a variação na forma da linha de costa deste 

balneário ao longo do período 2002 – 2020, identificando as causas deste processo.  

Palavras-chave: Litoral do Paraná; Morfologia de Costa; Morfologia de praia. 

 

Abstract: The Balneário de Pontal do Sul, located in the paraná municipality of Pontal do Paraná, is in 

an area of very interesting hydro-sedimentological dynamics, the mouth of Paranaguá Bay and, because 

of this, its beaches have complex erosional and depositional behavior (erosion and sedimentation). The 

aim of this research is to study the variation in the shape of the coast line of this resort over the period 

2002 - 2020, identifying the causes of this process. 

Keywords: Beach Morphology; Coastal Morphology; Paraná Coast. 

 

INTRODUÇÃO  

Pontal do Sul é um balneário que pertence ao município paranaense de Pontal 

do Paraná e se localiza no litoral deste estado, na foz da Baía de Paranaguá, nas 

proximidades da Ilha do Mel, lugar muito atrativo para turistas do mundo inteiro. 

A área de estudo, até o ano de 1995, pertencia ao município de Paranaguá, 

sendo desmembrada deste. Sua economia se baseia na pesca, no turismo, no comércio 

e nos serviços. 

Por possuir uma extensa linha de costa o município de Pontal do Paraná, mais 

especificamente no Balneário de Pontal do Sul, tem experimentado problemas 

recorrentes com processos erosivos ao longo das praias.  

O objetivo desta pesquisa é estudar a variação na forma da linha de costa ao 

longo do período 2002 – 2020, tendo por interesse analisar o quanto erodiu ao longo 
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deste período e se houve ou não acréscimo e retirada de materiais ao longo das praias 

de Pontal do Sul, bem como identificando as causas deste processo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 

imagens de satélite históricas disponibilizadas pelo Google Earth do ano de 2002 a 

2020, em alta resolução. 

As imagens de 2002, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, consideradas 

as mais representativas do período, foram salvas em formato TIFF e posteriormente 

inseridas em ambiente SIG e georeferenciadas no ArcMap 10.5. 

Após esse processo de georreferenciamento das imagens selecionadas, passou-

se a vetorizar, linhas retas que ligam o ponto central da Avenida Miramar com a linha 

d’água, considerada como linha de costa. 

Ao todo foram estabelecidas 12 linhas (Figuras 01 e 02), que se estendem 

desde o alinhamento com a Alameda Palmital (Ponto 1), nas proximidades com o 

Canal do DNOS (parte norte da imagem), saída para a Ilha do Mel, até o alinhamento 

com a Rua das Orquídeas (Ponto 12, parte sul da imagem). Estas doze linhas foram 

estabelecidas tendo como base os acessos à praia, presentes em cada final de rua. 

Por fim, a tabela de atributos (Quadro 01), gerada a partir da vetorização de 

cada uma das imagens, foi salva no formato XLS para Excel, contendo os 

comprimentos de cada uma das linhas e dando a ideia precisa em relação à variação da 

linha de costa ao longo do período 2002 – 2020, nos doze pontos medidos.  
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Figura 1:  Variação da linha de Costa em Pontal 

do Sul em 2002. 

Figura 2: Variação da linha de Costa em 

Pontal do Sul em 2020. 

 

  

Fonte: Google Earth (2020). Organizado pelos 

autores. 

Fonte: Google Earth (2020). Organizado pelos 

autores. 

 

Quadro 1: Valores das Variações* da linha de costa de Pontal do Sul do ano de 2002 a 2020. 

Ponto 2002 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 157 150 157 130 135 135 116 118 

2 156 168 162 156 156 156 139 136 

3 180 202 191 191 183 200 191 164 

4 267 284 267 267 277 294 267 251 

5 230 340 322 280 346 354 322 322 

6 392 330 414 350 406 404 350 285 

7 380 390 400 463 461 430 422 363 

8 307 411 400 392 392 426 457 392 

9 258 432 383 381 404 421 395 397 

10 313 462 388 388 388 388 388 326 

11 353 476 434 409 425 443 406 386 

12 356 451 356 356 386 356 356 303 

Fonte: Os autores. (*Valores em metros). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na análise das imagens selecionadas e nas medições realizadas por 

meio do ArcMap 10.5® (Quadros 01, 02 e 03), bem como na análise de referencial 

bibliográfico adequado ao tema, foi possível verificar que nos Pontos 1,2,3,4 (Figuras 

01 e 02), localizados na Baia de Paranaguá, entre o canal do DNOS e a foz da baia, os 

sedimentos são carregados em direção ao oceano atlântico, e nestes locais a erosão é 

agravada devido às constantes dragagens do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. 

Nos Pontos 5,6,7,8,9 (Figuras 01 e 02), as ondas sofrem mudança de direção 

devido à presença de bancos de areia que aí se localizam, bancos estes que fazem parte 
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de um grande delta de maré (GIANINNI, 2004) relacionado ao complexo estuarino da 

Baía de Paranaguá. Nesta área foram detectadas ondas de direção SE, sofrendo 

variação de direção pela presença de canais entre os bancos de areia. Estes canais e 

bancos de areia também apresentam mudança de localização, ora aproximando-se da 

praia, ora distanciando-se, dependendo do comportamento da parte externa do 

estuário. Quando o escoamento destes canais aproxima-se da praia, correndo paralelo a 

esta, precebe-se o aumento do processo erosivo com a retirada da areia que aí se 

depositou em outras épocas do ano. Este processo é auxiliado por ondas que chegam 

oblíquas à praia, particularmente durante a ação das frentes frias e do anticiclone do 

Atlântico, como bem destacado por VANHONI, F.; MENDONÇA (2008). 

Com isso, percebeu-se uma migração dos processos erosivos em direção ao sul 

saindo do ponto 4 e se dirigindo para o 6, sendo justamente este ponto o que 

apresentou a maior retração ao longo do período 2002 – 2020. O Ponto 9, por sua vez, 

foi o que apresentou o maior acréscimo de materiais (Quadros 02 e 03). 

Nos Pontos 10,11,12 (Figuras 01 e 02), pode ser percebida a presença de uma 

corrente de deriva na direção Pontal do Sul – Praia de Leste, que faz com que os 

sedimentos sejam carregados. 

Com base nas medições realizadas a partir dos dados gerados (Quadros 01) foi 

possível verificar a tendência (Quadros 02 e 03) de evolução da linha de costa no 

período analisado, como segue. 

 

 
Quadro 2 - Pontos com tendência de Retração da linha de costa no período 2002-2020. 

Ponto Tendência Diferença entre 2002 e 2020 

1 Retração da linha de costa - 39 metros 

2 Retração da linha de costa - 20 metros 

3 Retração da linha de costa - 16 metros 

4 Retração da linha de costa - 16 metros 

6 Retração da linha de costa - 107 metros 

7 Retração da linha de costa - 17 metros 

12 Retração da linha de costa - 53 metros 
Fonte: Os Autores. 
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Quadro 3: Pontos com Tendência de Acresção da linha de costa no período 2002-2020. 

Ponto Tendência Diferença entre 2002 e 2020 

5 Acresção da linha de costa + 92 metros 

8 Acresção da linha de costa + 85 metros 

9 Acresção da linha de costa + 139 metros 

10 Acresção da linha de costa + 13 metros 

11 Acresção da linha de costa + 33 metros 
Fonte: Os Autores.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada permitiu verificar que os processos erosivos no litoral do 

Balneário Pontal do Sul são recorrentes e que dependendo da atuação dos sistemas 

frontais ou do anticiclone do Atlântico, o qual provoca ressacas à beira mar, os 

mesmos podem ser mais ou menos intensos, o que faz com que tenhamos períodos 

com acréscimo de materiais e outros com retiradas intensas destes. Percebeu-se que as 

causas não são apenas naturais, devido ao clima ou à circulação das águas na foz da 

baia, entre os bancos de seu delta subaquático, mas também tem causas antrópicas, 

como a regular dragagem que é feita no canal de acesso ao porto de Paranagua. 
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Resumo: Este estudo analisou o comportamento dos algoritmos de classificação de imagens: Random 

Forest, KNN, Máxima Verossimilhança e Distância mínima, através de uma imagem do satélite OLI – 

Landsat 8, para o mapeamento de uso e ocupação do solo no entorno do Reservatório de Serrinha II – 

PE. Como resultado, os classificadores apresentaram correlação direta (superior a 0,63) com o 

mapeamento de referência. As classes com baixa densidade vegetal apresentaram menor acurácia. 

Entretanto, os algoritmos indicaram resultados satisfatórios para as classes água e vegetação densa.  

Palavras-chave: KNN; Random Forest; Reservatório Serrrinha II; Vegetação. 

 

Abstract: This study analyzed the behavior of image classification algorithms: Random Forest, KNN, 

Maximum Likelihood and Minimum Distance, through an image of the OLI Landsat - 8, for the 

mapping of land use and occupation around the Serrinha II - PE Reservoir. As a result, the classifiers 

showed a direct correlation (over 0.63) with the reference mapping. The classes with low vegetable 

density presented less accuracy. However, the algorithms indicated satisfactory results for the water and 

dense vegetation classes. 

Keywords: KNN; Random Forest; Serrrinha II Reservoir; Vegetation. 

 

INTRODUÇÃO 

As matas ciliares são florestas associadas a riachos, rios e lagos. A localização 

das matas ciliares adjacentes aos cursos d'água garante que elas possam exercer forte 

influência na qualidade da água doce e ajudar a proteger todo o ecossistema de 

atividades antrópicas que podem ocorrer em áreas da bacia hidrográfica (VALERA et 

al., 2019; LI et al., 2018). 

Capítulo 

05
2



50 
 

O uso e ocupação do solo sofrem constantes mudanças no cenário da paisagem. 

E com isso, os ecossistemas são frequentemente degradados, refletindo o legado de 

declínios de longo prazo nas matas ciliares (ALLAN, 2004). 

Neste aspecto o Sensoriamento Remoto (SR), torna-se uma das alternativas 

mais viáveis para extração de informações sobre os diversos usos do solo, gerando 

informações com precisão (RODRIGUES et al., 2020), através de técnicas como a 

classificação automática de imagens, em que é possível extrair informações da 

cobertura terrestre, minimizando a subjetividade da interpretação humana 

(RODRIGUES, 2015).  

Portanto, o objetivo deste estudo foi discriminar classes temáticas na geração 

de mapas de uso do solo, no entorno do Reservatório de Serrinha II – PE, através dos 

algoritmos classificadores de imagem: Random Forest (RF), K-Nearest Neighbor 

(KNN), Máxima Verossimilhança (MXV) e Distância Mínima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo (Figura 1) utilizada no desenvolvimento desta pesquisa foi o entorno 

do Reservatório de Serrinha II, de coordenadas (08° 11' 58,64"S, 38° 32' 31,98"W), 

localizado na cidade de Serra Talhada – Pernambuco, no Semiárido brasileiro.  

Material 

Para o experimento foi utilizada uma imagem do sensor OLI a bordo do satélite 

Landsat 8, datada de 26 de maio de 2014, orbita 216 ponto 66, obtida através do 

Serviço Geológico dos EUA (USGS), pelo portal eletrônico: 

https://earthexplorer.usgs.gov/. Além disso, como imagem de referência de uso do 

solo da área, foi utilizada a desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), disponível no banco de dados através do portal eletrônico: 

http://geoinfo.cnps.embrapa.br/, referente ao período de outubro de 2013. 
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Métodos 

Uma vez adquirida, a imagem foi reprojetada ao Sistema Geodésico de 

Referência – SIGAS 2000, e foi feito um recorte da cena para área de interesse. Em 

seguida, fez-se a classificação a partir de um conjunto de amostras distribuidas de 

forma aleatória na cena, entre as classes: agricultura, água, Caatinga aberta, Caatinga 

densa e pastagem. O processamento da classficação se deu utilizando os seguintes 

algoritmos de classificação: Distância Mínima (ZHANG et al., 2006), Máxima 

verossimilhança (MUGO et al., 2020), Random Forest (GISLASON et al., 2004) e 

KNN (MEHTA et al., 2018). O processamento dos dados foi realizado através do 

software de Sistestemas de Informações Geográficas (SIG) – Qgis 3.6.1, com as 

ferramentas: classfication dock e dzetsaka.  

O Classificador de Distância Mínima é usado para classificar dados de imagem 

desconhecidos em classes que minimizam a distância entre os dados de imagem e a 

classe no espaço com vários recursos (ZHANG et al., 2006). A distância é definida 

como um índice de similaridade para que a distância mínima seja idêntica à máxima 

similaridade, conforme a Equação 1: 

 

 𝐷 (𝑥, 𝑦)

= √(𝑥𝑖 − 𝑚𝑖)2 

(1) 

 

Em que, xi = pixel candidato; mi = média das classes; n= número de bandas. 

O Classificador de Máxima Verossimilhança é um dos métodos, no qual um 

pixel com a máxima verossimilhança é classificado na classe correspondente 

(MENEZES e ALMEIDA, 2012). A probabilidade Lk é definida como a probabilidade 

posterior de um pixel pertencente à classe k, conforme Equação 2: 

 

 𝐿𝑘 = 𝑃(𝑘|𝑥)

=
𝑃(𝑘)𝑃(𝑥|𝑘)

∑ 𝑃(𝑖) 𝑃(𝑥|𝑖)
 

(2) 

 

Em que, P(k) = probabilidade anterior da classe k e P (X / k) = probabilidade 

condicional de observar X da classe k ou função de densidade de probabilidade. 
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O Classificador de Random Forest consiste numa combinação de 

classificadores de árvore, em que cada classificador é gerado usando um vetor 

aleatório amostrado independentemente do vetor de entrada, e cada árvore emite um 

voto unitário para a classe mais popular para classificar um vetor de entrada 

(BREIMAN, 2001). 

O algoritmo KNN é um método de predição que utiliza da distância entre a 

amostra atual e seus k vizinhos mais próximos no conjunto de treinamento para definir 

qual será o resultado de sua predição (KOTSIANTIS, 2006). Um objeto é classificado 

pelo voto da maioria de seus vizinhos. Esse vizinho mais próximo designado é 

determinado pelo uso de funções de distância.  

 

Figura 1: Área de Estudo. (A) – Área de Estudo inserida no estado de Pernambuco. (B) – Espelho 

d’água do Reservatório Serrinha II. 

Fonte: Autores. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram analisados com base nos erros de omissão (acurácia do 

produtor) (Figura 2A) e comissão (acurácia do usuário) (Figura 2B), extraídos da 

matriz de erros ou confusão. 
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Figura 2: (A) Comportamento da acurácia do produtor e do (B) usuário. 

 

Fonte: Autores. 

 

Observou-se que para as classe Agricultura e água apresentaram menor 

acurácia do produtor com valores abaixo de 40% para todos os algoritmos. Na classe 

Agricultura, esse erro pode está relacionado a mistura espectral de pixels com a mata 

ciliar presente. A classe Água apresentou 7,6% de pixels classificados com erro para o 

MXV, isto pode está relacionado a má detectação dos algoritmos de classificar 

afluentes de espessura curta, localizado na parte superior do Reservatório. Esses 

resultados corroboram com Rodrigues (2015), em que as classes com maiores erros de 

comissão foram solo em cultivo, área urbana e a pastagem. 

As classes Caatinga aberta e Caatinga densa apresentaram os melhores 

resultado de acurancia do produtor, em todos os classificadores, principalmente no 

algoritmo de Distânia Mínima e KNN, com valores variando entre 50% e 70% 

respectivamente. A classe Caatinga Aberta no algorimo de Distância Mínima 

aprensentou 66% de pixels acertados entranto a classe Caatinga Densa apresentou 

menor variação entre os algoritmos com variação entre 55% e 60%. 

A partir das informações descritas na Figura 2 foi permissivel afirmar que a 

classe água obteve maior acurácia do usuário, variando entre 80 e 100%, e a classe 

Agricultura a menor precisão com valores inferiores a 40%, e para a Pastagem houve 

uma maior variabilidade de acurácia. Na Figura 3, tem-se a avaliação das 

classificações e do mapa de referência através da correlação de Pearson (α) e 

Coeficiente de Determinação (R²).  

O algoritmo MXV (Figura 3 B) apresentou menor correlação com o 

mapeamento de referência (α = 0,63; R² =0,40), seguido do RF (α =0,73; R² =0,54). E 

as maiores correlações foram para os algoritmos: Distância Mínima (α = 0,96; R² 



54 
 

=0,92) e KNN (α = 0,83; R² =0,70), refletindo assim os resultados encontrados através 

da acurácia do produtor e usuário.  

A Figura 4 apresenta as cartas imagem gerada pelos algoritmos: (A) Distância 

mínima, (B) Máxima verossimilhança, (C) Random Forest e (D) KNN. 

 

Figura 3: Gráfico de Dispersão entre os classificadores e o mapeamento de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

 

 

 

           Percebeu-se que os algoritmos apresentaram grande variabilidade para a classe 

Agricultura, em vezes, alternada pelas classes: Pastagem e Caatinga Aberta. A classe 

Caatinga Densa aprensetou uma mauor quantidade de pixels classificados para o 

algoritmo MXV e uma redução para a Distância Mínima e Random Forest, em que, os 

pixels que não foram classificados como Caatingas Densas receberam o valor de 

Agricultura. Além disso, as áreas de mata ciliar em sua maioria os pixels classificaram 

como Agricultura ou Caatinga Aberta.  

A B 

C 
D 

R² = 0,92 
R² = 0,40 

R² = 0,54 
R² = 0,70 
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Para a classe água todos os algoritmos obtiveram bons resultados, o algoritmo 

Distância Mínima (Figura 4 A) visualmente identificou uma maior quantidade de 

pixels de água, o que propociounou um aumento na área do reservatório e o algoritmo 

MXV (Figura 4 B) teve resultado oposto, proporcionando uma redução da área do 

Reservatório.  

Em síntese os algoritmos apresentaram próximidade com o mapeamento de 

referência (Mapa de uso do solo - EMBRAPA). Dentre os algoritmos o KNN e a 

distância apresentaram maiores correlações com o mapa referência. 

 

Figura 4:  Cartas imagem gerada pelos algoritmos: (A) Distância mínima, (B) Máxima 

verossimilhança, (C) Random Forest e (D) KNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

 

  

A B 

C D 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados possibiliatram compreender o processo de uso do solo dessas 

áreas, através de modelagens que possibilitem o desenvolvimento de programas de 

utilização consciente, assegure a continuidade do ecossistema Mata Ciliar – 

reservatório e de biomas como a Caatinga.  
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo a análise de temperatura de superfície e da cobertura 

vegetal na área urbana e entorno da cidade de Cajazeiras - PB. Foram utilizadas imagens do satélite 

Landsat 8, na faixa do infravermelho termal para obtenção das temperaturas, o índice de vegetação 

utilizado foi o NDVI. Os resultados evidenciaram temperaturas mais elevadas no espaço intra-urbano 

em comparação ao entorno, com presença de vegetação.   

Palavras-chave: NDVI; Sensoriamento Remoto; Temperatura de superfície. 

 

Abstract: The present study aimed to analyze surface temperature and vegetation cover in the urban 

area and around the city of Cajazeiras - PB. Images from the Landsat 8 satellite, in the thermal infrared 

range, were used to obtain the temperatures, the vegetation index used was the NDVI. The results 

showed higher temperatures in the intra-urban space compared to the surroundings, with the presence of 

vegetation. 

Keywords: NDVI; Remote Sensing; Surface temperature. 

 

INTRODUÇÃO  

O crescimento das cidades no mundo e no Brasil suscita debates sobre as 

condições de produção, manutenção e qualidade desses espaços urbanos. Quase 

sempre esse processo foi acompanhado pela supressão da vegetação nativa e 

consequente alteração dos processos de infiltração da água, ocasionando problemas 

ambientais urbanos. Nesse contexto, Mendonça (2015) afirma que “um dos motivos da 

especial atenção destinada pela ciência às cidades decorre do fato de que, na 

atualidade, mais de 50% da população humana vive em áreas urbanas”. E acrescenta 

que as áreas urbanas atestam, especialmente nos países não desenvolvidos, indicadores 

gritantes de degradação da qualidade da natureza e da sociedade nos ambientes a elas 

circunscritos. 
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Dentre os vários problemas ambientais urbanos, é possível destacar as ilhas de 

calor urbanas (ICU). Esse tema está compreendido nos estudos do Sistema Clima 

Urbano - SCU, iniciados no Brasil por (Monteiro, 1976), que aborda dentre outros, os 

componentes termodinâmicos que se expressam através do calor, ventilação e 

umidade, para o estudo do clima em áreas urbanizadas. 

Para fins de conceituação, a ilha de calor corresponde a “uma área mais quente 

do que seus arredores. Ela é calculada considerando-se a diferença da temperatura 

entre o ambiente construído e o não construído no mesmo instante” (AMORIM, 2017). 

Várias são as metodologias utilizadas para detecção das ilhas de calor citadas em 

Amorim (2017), a partir da localização onde são tomadas as medidas dos elementos 

climáticos ou dos instrumentos/ferramentas utilizadas para coleta de dados, como 

exemplo, destaca-se a ilha de calor superficial, diagnosticada por meio do 

sensoriamento remoto. 

O Sensoriamento Remoto (SR) é “a técnica que utiliza sensores para a detecção 

e registro da interação da energia refletida pela superfície terrestre, objeto ou alvo sem 

que haja o contato direto” (FITZ, 2008; NOVO, 2010). 

Estudos que analisem o comportamento da temperatura nas cidades, elemento 

diretamente relacionado ao clima urbano, são importantes para subsidiar os 

planejadores urbanos, que muitas vezes não dispõem de dados para orientar seus 

processos decisórios. Assim, torna-se importante o conhecimento das variações de 

temperatura no espaço intra-urbano em comparação com seus arredores. Nesse 

contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a temperatura da superfície 

terrestre (TST) e o comportamento do Normalized Difference Vegetation Index - 

NDVI na área urbana de Cajazeiras-PB e seu entorno, utilizando técnicas de 

sensoriamento remoto. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Caracterização da área de estudo 

O município de Cajazeiras está localizado na região Oeste do Estado da 

Paraíba, faz parte do semiárido brasileiro, distando cerca de 465 km da capital, João 

Pessoa (Figura 1). Ocupa uma área de 567,5 km
2
, a sede municipal apresenta uma 
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altitude de 295 metros e coordenadas geográficas de: 38
o
 33’ 43’’ longitude oeste e 

06
o
 53’ 24’’ latitude sul. 

 

Figura 1: Localização do município de Cajazeiras – PB no estado da Paraíba, região Nordeste do 

Brasil. 

 
Fonte: Autores. 

 

A região apresenta temperaturas elevadas, com variações anuais médias de 23 a 

30º C, com picos mais elevados, principalmente, durante a estação seca. O regime 

pluviométrico é irregular, com médias anuais de 880,6 mm/ano e mínimas e máximas 

de 227,1 e 1961,0 mm/ano, respectivamente. No geral, caracteriza-se pela presença de 

apenas duas estações: a seca, que compreende o verão, cujo clímax é de setembro a 

dezembro, e a chuvosa, restrita a um período de 3 a 4 meses por ano - de janeiro a abril 

(BELTRÃO et al. 2005). O município é caracterizado, no aspecto fitogeográfico, pelo 

domínio morfoclimático das Caatingas. O Clima é do tipo As (Clima Tropical, tipo 

savânico), segundo a classificação climática de Koppen (Francisco et al. 2015). Sua 

população contabilizada, no censo demográfico de 2010, foi de 58.446 habitantes, 

sendo 47.501 residentes na zona urbana. Para o ano de 2020, a estimativa é de 62.289 

habitantes (IBGE, 2020). 
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Landsat 8 e os sensores OLI/TIRS 

O satélite Landsat-8 foi lançado no dia 11 de fevereiro de 2013 pela National 

Aeronautics and Space Administration (NASA), operando a uma altitude de 705 km, 

numa órbita heliossíncrona. O satélite tem um ciclo de repetição de 16 dias (resolução 

temporal). A plataforma Landsat-8 opera com dois instrumentos imageadores: 

Operational Land Imager - OLI e o Thermal Infrared Sensor - TIRS (USGS, 2020). As 

características dos produtos/imagens são padrão de Nível 1 (ortorretificadas). O 

formato de saída dos dados é GeoTIFF, acompanhadas de um arquivo metadados 

(MTL). A resolução radiométrica entregue é de 16 Bits. O Datum é WGS 1984, 

projeção Universal Transverse de Mercator - UTM (USGS, 2020), sendo necessário 

reprojeção para sul. 

As imagens do vermelho e infravermelho próximo do sensor OLI (bandas 4 e 

5, respectivamente) foram usadas para a geração do NDVI, com resolução espacial de 

30m. Para estimar a temperatura da superfície terrestre (TST), foi utilizada a imagem 

do infravermelho termal do sensor TIRS (banda 10), com resolução de 100m e 

reamostrada para 30m. 

 

Imagem e condições meteorológicas 

A imagem do Landsat 8, órbita 216, ponto 65, de 15/05/2016, horário central 

12:40:59 (UTC), sem presença de nuvens, foi obtida gratuitamente pelo Earth 

Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/). As imagens de satélite durante os meses da 

estação chuvosa para a região (jan-fev-mar-abr) estavam sempre comprometidas com 

nuvens. Já as imagens das estações da primavera e verão, não retratam o 

comportamento da vegetação na atenuação da temperatura, devido a sazonalidade da 

vegetação. 

Para dar suporte a análise da imagem, foram identificados os dados de 

precipitação pluvial (mm) de 1, 10 e 30 dias antes da obtenção da imagem (0,0; 3,1 e 

72,1, respectivamente). Além disso, as condições do tempo atmosférico no dia da 

captura da imagem eram estáveis, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

oscilava em torno de 02°N e 06°N no Oceano Atlântico, favorecendo o alinhamento da 

nebulosidade no norte do continente. Não havendo presença de nuvens, o aquecimento 

da superfície terrestre é favorecido pela incidência da radiação solar (CPTEC, 2016). 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Geoprocessamento 

Foi utilizado o software QGIS 2.18.28 Las Palmas, software livre, para o 

tratamento e obtenção do NDVI e TST bem como a edição final dos mapas, em 

ambiente de sistema de informações geográficas (SIG). O datum definido foi o 

SIRGAS 2000 Fuso 24S, coordenadas UTM. Foi utilizado o complemento RS&GIS, 

desenvolvido pelo Departamento de Mecânica Aplicada e Hidráulica, do Instituto 

Nacional de Tecnologia, Karnataka, Surathkal - NITK, da Índia, disponível no 

software QGIS. Utilizou-se também as malhas dos setores censitários do IBGE (2017), 

malhas urbanas da secretaria de planejamento urbano da prefeitura municipal de 

Cajazeiras – PB e rede de drenagem principal do Estado da Paraíba (AESA, 2020). 

 

Temperatura da superfície (
o
C)  

Para estimar a temperatura aparente da superfície (temperatura de brilho) foi 

utilizada a imagem da banda do infravermelho termal, uma vez que “todos os corpos 

que apresentam temperatura acima do chamado zero absoluto ou zero Kelvin (-

273,15°C) emitem radiação eletromagnética, incluindo a do infravermelho termal” 

(Baptista, 2012). 

Inicialmente os dados são convertidos em radiância espectral, usando os fatores 

de redimensionamento da radiância contidos no metadados (MTL) da imagem (USGS, 

2020): 

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗  𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿                                                                                        (1) 

 

Onde: Lλ = Radiância Espectral em (Watts / (m
2
 * srad * μm)); ML = Fator 

multiplicativo de redimensionamento da banda 10; Qcal = Valores quantizados e 

calibrados do pixel (número digital) = Imagem banda 10; AL = Fator de 

redimensionamento aditivo específico da banda 10; 

A radiância espectral é convertida em temperatura (Kelvin), e posteriormente, 

em temperatura graus Celsius (°C): 

𝑇𝐵 =
𝐾2

ln (
𝐾1
𝐿𝜆

+1)
                                                                                                   (2) 
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Onde: TB = Temperatura de brilho ou aparente registrada pelo sensor do 

satélite em Kelvin (K), originalmente; K2 = Constante de calibração 2; K1 = Constante 

de calibração 1; Lλ = Radiância Espectral em (Watts / (m
2
 * srad * μm)). 

Após essa etapa, foi considerada a correção para emissividade, com base na Lei 

de Planck, conforme Artis et al (1982), de acordo com a equação 3. 

TST =
𝑇𝐵

1+(
𝜆∗𝑇𝐵

𝜌
) LN 𝑒

                                                                                         (3) 

 

Onde: TST = Temperatura da Superfície Terrestre; TB = Temperatura de brilho 

ou aparente; λ = Comprimento de onda médio do infravermelho termal em μm; ρ = h * 

c / j - (h = constante de Planck (6,626176 x 10
-34 

J.s); c = velocidade da luz no vácuo 

(2,997925 x 10
8 

m/s); j = constante de Boltzmann (1,380662 x 10
-23 

J/K); Ln e = 

logaritmo da emissividade da superfície.  

A emissividade utilizada no algoritmo RS&GIS foi obtida com base no NDVI, 

onde são estabelecidas emissividades para as classes de NDVI. Como produto de saída 

foram obtidas as imagens de temperatura de superfície, que foram reclassificadas em 7 

classes com intervalo de 2 °C. 

 

Índice de vegetação 

Para obtenção do índice de vegetação, os valores digitais das bandas 4 e 5 

foram convertidos em reflectância, utilizando-se os coeficientes de redimensionamento 

das bandas 4  e 5. 

𝜌𝜆 = 𝑀𝜌 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝜌                                                                                         (4) 

 

Onde: ρλ= reflectância espectral TOA; Mρ= fator multiplicativo da reflectância 

para a banda correspondente; Qcal = Valores quantizados e calibrados do pixel (número 

digital); Aρ = fator aditivo da reflectância para a banda correspondente. 

Após isso, foi calculado o índice de vegetação por diferença normalizada, 

proposto por Rouse et al. (1973), que normalizaram a razão simples para o intervalo de 

-1 a +1. 
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NDVI = (NIR – VIS) / (NIR + VIS)                                                                   (5) 

Onde: NDVI = Normalized Difference Vegetation Index; NIR – é a reflectância 

no infravermelho próximo - banda 5; VIS – é a reflectância vermelho (visível) – banda 

4. 

Como produto de saída foram obtidas as imagens de NDVI, que foram 

reclassificadas em 6 classes com intervalo de 0,2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2 apresenta uma Imagem Maxar Technologies georreferenciada, do 

Google Earth, evidenciando a mancha urbana de Cajazeiras, os setores censitários 

urbanos, alguns bairros, a drenagem principal e o Açude Grande, importante corpo 

hídrico, ao redor do qual a cidade está organizada. 

A Figura 3 apresenta os valores de temperatura de superfície (TST) obtidos 

após o processamento da imagem. Os valores mais baixos de temperatura foram 

identificados na porção ao sul da zona urbana (< 22°C). Os valores mais elevados 

foram observados no espaço intra-urbano, sobretudo, na parte mais central e norte da 

cidade, com temperaturas em alguns pontos superiores a 32 °C. Os valores amostrados 

no recorte apresentaram uma amplitude térmica de 10°C. É uma diferença 

considerável, e ressalta-se que a captura da imagem foi realizada em maio - outono 

austral, época do ano em as temperaturas estão naturalmente um pouco mais amenas 

na região.  

Observa-se que as áreas com água apresentam baixas temperaturas e as áreas 

de solo exposto altas temperaturas. Algumas das áreas de solo exposto são terrenos 

sem cobertura vegetal e que estão sendo loteados para a construção de unidades 

habitacionais. Os bairros Pio X, Casas Populares e Centro apresentaram temperaturas 

elevadas, indicando uma possível consolidação de ilhas de calor na cidade. O bairro 

Jardim Oásis, área residencial de alto padrão econômico, apresentou temperaturas 

sempre inferiores a 30 °C. 

 Na Figura 4 observam-se os valores de NDVI, que variam de -1 a 1. Os 

valores negativos correspondem às massas de água e quanto mais próximos os valores 

de 1, maior presença de vegetação. Observa-se que a vegetação ciliar dos cursos de 

água é representada mesmo no espaço intra-urbano, os valores de 0,0 a 0,4 indicam 
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área urbana e solo exposto e toda a área do entorno, cujos valores foram entre 0,6 e 0,8 

correspondem às áreas  onde as temperaturas foram mais amenas, entre 24 - 26 °C. 

Segundo Ponzoni et al. (2012) a vegetação absorve a radiação solar pela ação 

dos pigmentos fotossintetizantes na região do visível (vermelho), e tem alta 

reflectância na região do infravermelhopróximo decorrente do espalhamento 

(reflectância e transmitância) da radiação no interior das folhas em função de sua 

estrutura celular. 

 

 

Figura 2: Carta Imagem da área urbana de Cajazeiras - PB, com destaque para alguns bairros. 
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Figura 3: Temperatura da superfície terrestre (TST) da zona urbana de Cajazeiras - PB e seu entorno. 

 
 

 

Figura 4:  Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) da zona urbana de Cajazeiras - PB e 

seu entorno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As técnicas de sensoriamento se mostram muito úteis para o estudo das 

temperaturas de superfícies nas áreas urbanas, sobretudo, pela abrangência espacial e 

frequência de monitoramento. Para a cidade de Cajazeiras - PB, foi possível identificar 

temperaturas mais elevadas no espaço intra-urbano, com picos superiores a 32°C, 

enquanto o entorno com presença de vegetação identificada pelo NDVI, apresentou 

temperaturas abaixo de 26 °C, para as condições instantâneas da imagem analisada. O 

monitoramento das variáveis estudadas pode auxiliar no processo de tomada de 

decisão e planejamento urbano da cidade. 
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Resumo: Este artigo trata do uso de imagens geradas pelos sensores orbitais MSI (Multispectral 

Instrument) e OLI (Operational Land Instrument) para a análise da qualidade do  mapeamento de áreas 

de desmatamento florestal num trecho do bioma Amazônia. Para isso, foi aplicado o algoritmo de 

classificação SVM-OC (One Class Support Vector Machine) e uma imagem com resolução espacial de 

8 m do sensor orbital WPM (Câmera Multiespectral e Pancromática de Ampla Varredura) do recente 

satélite CBERS-4A. Nos resultaos,foi encontrado valores consistentes de Acurácia Global variando 

entre (96~98,6%) e coeficiente Kappa (0,96~0,99).A abordagem apresentada aqui deve facilitar a 

aplicação de imagens de satélite para detectar e quantificar com a maior precisão áreas ambientalmente 

perturbadas de forma semi-automatizada e com os menores erros possíveis. 

Palavras-chave: Mapeamento; Desmatamento; Sensoriamento Remoto. 

 

Abstract: This article is about the use of images generated by the MSI (Multispectral Instrument) and 

OLI (Operational Land Instrument) orbital sensors to analyze the quality of the mapping of forest 

deforestation areas in a stretch of the Amazon biome. For this, the SVMOC (Onse Class Support Vector 

Machine) classification algorithm and an image with a spatial resolution of 8 m from the WPM orbital 

sensor (Multispectral and Wide-ranging Panchromatic Camera) of the recent CBERS-4A satellite were 

applied. Consistent values of Global Accuracy ranging between (96 ~ 98.6%) and Kappa coefficient 

(0.96 ~ 0.99) were found. The approach to mapping forest deforestation presented here should facilitate 

the application of satellite images to detect and quantify with the greatest precision environmentally 

disturbed areas, in a semi-automated way and with the smallest possible errors. 

Keywords: Mapping; Deforestation; Remote Sensing. 

 

INTRODUÇÃO  

O Brasil possui a maior porção de floresta tropical amazônica, a maior área de 

floresta contígua do planeta, abrangendo cerca de 4 milhões de km2. Atividades de 

extração seletiva de madeira são comumente observadas na Amazônia brasileira e são 

responsáveis por alto impacto florestal.  

A observação da Terra por satélites como o Landsat-8, Sentinel-2 e CBERS-4A 

podem ser usada para mapear, detectar, quantificar e analisar o desmatamento e outras 

interações do uso da terra e impactos socioambientais bem como técnicas de 

classificação de imagens (Maurano et al.,2019).  

Capítulo 
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Este trabalho teve como objetivo comparar a aplicação do mapeamento de 

áreas desmatadas na Amazônia utilizando imagens de satélites de diferentes resoluções 

espaciais e espectrais, e o classificador SVM-OC com a análise de índices de acurácia 

gerado das Matrizes de Confução. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo concentrace num poligono de 1552,2 Km², de centróide   

(latitude: 11°54'22.73"S,longitude  54°38'41.06"O) e  interceptado pelos municípios 

de Santa Carmem,Feliz Natal,União do Sul e em menor porção o município de 

Claudia no estado do Mato Grosso, inseridos no Bioma Amazônia (Fig 01). 

 

Figura 1: Localização de áreas de estudo.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Dados 

Para este trabalho, foram utilizados dados de satélites de observação da Terra: 

Landsat-8,Sentinel-2 e CBERS-4A. Os dados do satélite Landsat-8, sensor OLI de 

orbita/ponto (226/68), foi adquirida em 21 de Agosto de 2020 e possui resolução 

espacial de 30 m. Já os dados do satélite Sentinel-2/MSI de código (T21LYG), foi 

datada  24 de Agosto de 2020 e possui resolução espacial de 10 m. Ambas foram 

disponibilizadas gratuitamente pela plataforma Earth Explorer.  

Como produto de referência espacial, foi utilizada uma cena da câmera WPM 

do satélite CBERS-4A, com resolução de 8 m, datada em 26 de Agosto de 2020, de 

nomenclatura CBERS_4A_WPM_20200826_216_128_L4, disponibilizada 
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gratuitamente pelo Catalogo de Imagens do INPE (Instituo Nacional de Pesquisas 

Espaciais).  

As imagens OLI e MSI foram originalmente obtidas com nível de 

processamento corrigidas no Topo ds Atmofera (ToA). Já a imagem WPM foi obtida 

sem pré-processamento, desta forma, optou-se em utilizar as imagens de ambos os 

sensores na escala de pixels de número digital (ND). 

 

Classifição Digital de Imagens Análise de Acurácia 

No processo de Classificação Digital de Imagens optou-se pelo classificador 

Máquina de Vetores de Suporte de uma Classe (SVM-OC). O OC-SVM é um 

classificador de aprendizado de máquina derivado do algoritmo padrão Support Vector 

Machine (SVM) e foi projetado para resolver problemas de classificação de classe 

única (Scholkopf et al., 2000). Nesta aplicação foram utilizadas os mesmos poligonos 

de treinamento aléatorio para as imagens OLI e MSI.  

A etapa de avaliação da exatidão da classificação buscou verificar a acurácia da 

detecção das áreas de desmatamento gerados pelos produtos S2 e L8  em relação aos 

perímetros de referência espacial CBERS-4A. Logo após, apartir da Matriz de 

Confução gerada, foram calculadas os pixels de Verdadeiros Positivos (VP) e as 

diferentes medidas de verificação: Erro de Omissão (EO), Erro de Comissão (EC), 

Acurácia Global (AG) e Indice Kappa (Kp) (Pereira et al., 2017).  

 

RESULTADOS 

Utilizando a metodologia desenvolvida, foi possível a gerar distribuição de 

pixels de verdadeiros positivos (VP) (Fig 2) após a classificação nas a) OLI e b) MSI. 

 Para o MSI e o OLI estima-se um resíduo de desmatamento de 10,9 km² e 1,42 

km², respectivamente. Esses valores mostram uma boa concordância com a 

classificação gerada pela imagem WPM bem como os valores de EC e EO mostrados 

na (Fig 3). 

Observa-se que ambos os sensores apresentaram baixos valores de EO e EC 

(>4%), com destaque as imagens MSI. Em relação ao EC, a imagem OLI mostrou uma 

tendência de superestimar áreas de desmatamento, atribuindo a classe “não 

desmatado” como “desmatado”, ocorrendo principalmente  nas bordas dos polígonos 

de desmatamento e estradas de terra. Nesta análise, 1,2% do total de áreas desmatadas 
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estimadas pela imagem L8 foram errôneamente classificadas como “não desmatadas” 

na imagem de referência WPM, enquanto para a cena S2 foi de 0,77%.  

 

Figura 2:  Polígonos de desmatamento por pixels de VP na área de estudo, onde para a classificação 

gerada pela imagem S2 e L8. 

 

 

Figura 3:  Gráfico de Barras com os Erros de Omissão (EO) e comissão para os sensores classificação 

gerada pela imagem S2 e L8. 

 
 

Os dados OLI apresentou maior valor de EO (3,9%) em relação aos dados do 

MSI (1,2%). Este resultado pode está relacionado a problemas de mistura espectral 

ligada a menor resolução espacial das imagens OLI, onde para a classificação gerada, 

cerca de  15 Km² (1% da área total) não foram corretamente classificados como áreas 

de desmatamento,enquanto para o S2 foi de 4,25 Km² (0,28% da área total). A tabela 1 

mostra os valores de Acurácia Global e indice Kappa para os dados Landsat-8 e 

Sentinel-2.  
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Tabela 1: Acurácia Global e indice Kappa para os dados Landsat-8 e Sentinel-2. 

Satélites AG (%) Kp  

Landsat-8 98,6 0,99 

Sentinel-2 96 0,96 

Fonte: Autor. 

 
 

Nesta avaliação, os valores de AG foram altas (>90%) para ambos os sensores, 

resultando numa extatidão significativa tanto paras classes “desmatado” e “não 

desmatado”. Corroborando com os  valores encontrados de EC,EO e AG os valores de 

Kp foram ligeiramente altos, principalmente para o dados do S2 (0,98) ,mostrando 

assim, como uma indicação de que a classificação obtida foi (98%) melhor do que 

seria um resultado originado através de uma assinatura aleatória dos pixels. Enquanto 

para o L8 foi de 0,96, ou seja, uma estimativa de 96% pixels classificados 

corretamente.  

 

CONCLUSÃO 

A metodologia proposta baseada no uso de imagens de satélite nacionais e 

internacionais de distruibuição gratuita abre novas perspectivas na qualidade de 

produtos cartográficos e detecção de áreas desmatadas na Amazônia Legal, ampliando 

a precisão espaço-temporal nessas regiões que são severamente afetadas e nescessitam 

de um monitoramento continuo.  

Vale destacar que os dados do Satélite CBERS-4A, como mostrado neste 

artigo, podem ser prontamente utilizados como referência espacial de áreas de 

desmatamento florestal, uma vez que podem gerar mapas na escala de 1:10000 na 

banda pancromatica, resultando no maior detalhamento de áreas de degradação 

ambiental. A resolução espacial de 10 m das imagens do sensor MSI acarretou em 

menores valores de erros e altos de acurácia posicional, mesmo com a faixa espectral 

do infravermelho próximo mais larga em relação ao Landsat-8.  

Os resultados deste estudo demonstraram que a técnica de classificação 

supervisionada por SVM-OC, produziu resultados acurados e promissores onde em 

ambos os produtos apresentaram estimativas de acurácia global acima de 95%.  
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Resumo: O fogo tem uma ampla gama de impactos nos sistemas físicos e sociais da Terra, por isso, 

informações precisas geradas por Sensoriamento Remoto sobre as áreas afetadas por incêndios são 

essenciais para entender melhor os fatores que impulsionam a atividade do fogo, bem como sua 

relevância para os ciclos biogeoquímicos, clima além de auxiliar no gerenciamento do fogo. Este artigo 

traz uma análise da acurácia do mapeamento de incêndios em duas terras indígenas brasileiras, 

utilizando dados do satélite Landsat-8 através da Temperatura da Superificie e o indice NBR. Os mapas 

apresentaram valores de acurácia global variando entre (80~90%) e R² entre (0,42 ~0,54). Finalmente, a 

classificação implementada mostrou-se um potencial para melhorar ainda mais as técnicas de detecção 

de áreas queimadas por satélites de observação da Terra. 

Palavras-chave: Incêndio Florestal; NBR; Terras Indigenas; Temperatura da Superfície. 

 

Abstract: Fire has a wide range of impacts on Earth's physical and social systems, so accurate 

information generated by Remote Sensing on areas affected by fires is essential to better understand the 

factors that drive fire activity, as well as their relevance to biogeochemical cycles, climate as well as 

assist in fire management. This article provides an analysis of the accuracy of fire mapping in two 

Brazilian indigenous lands, using data from the Landsat-8 satellite through the Superificie Temperature 

and the NBR index. The maps showed global accuracy values ranging between (80 ~ 90%) and R² 

between (0.42 ~ 0.54). Finally, the classification implemented has shown a potential to further improve 

the techniques for detecting areas burned by Earth observation satellites. 

Keywords: Forest Fire; Indigenous Lands; Land Surface Temperature; NBR. 

 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos as Terras Indigenas Brasileiras vêm sofrendo devastação 

ambiental e alta frequência de focos de calor causadas pelos incêndios florestias, 

principalmente na região norte e centro-oeste do país, destruindo aldeias, plantações e 

levando os povos nativos á internações por problemas respiratórios. A aplicação de 

imagens de satélite ao mapeamento de áreas queimadas em terras indigenas tem uma 

forte ligação em estudos de sensoriamento remoto, além de ainda ser um tópico ativo 

de pesquisa que emprega técnicas avançadas de geoestatística, métodos de 

classificação digital de imagens e análises espaço-temporais (Chuvieco et al.,2019).  

Capítulo 

08 
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Os índices espectrais têm recebido bastante atenção, devido a sua simplicidade 

conceitual e ao seu bom desempenho computacional, que reduz o tempo de 

processamento e elimina a subjetividade da interpretação visual de áreas queimadas 

(Veraverbeke et al., 2011). Dessa forma índices específicos para a detecção de áreas 

queimadas foram propostos, porém o índice NBR e a sua respectiva diferença pré e 

pós-fogo (dNBR) são os mais utilizados. 

Além dos inúmeros índices espectrais, segundo Maffei et al. (2018) áreas 

atingidas por incêndios florestais também podem ser detectados por medições de 

satélite no infravermelho térmico e tem sido amplamente utilizado no 

desenvolvimento de metodologias baseadas na recuperação por satélite da 

Temperatura da Superfície (TS) .Na verdade, várias abordagens usam a (TS) em 

associação com índices espectrais ópticos para construir sistemas semi automáticos de 

classificação de áreas queimadas. usado para quantificar a gravidade da queimada. 

Este artigo mostra a aplicação da técnica de classificação de imagens  

utilizando a Temperatura da Superficie (TS) e o índice NBR (Taxa de Quiema 

Normalizada) com a finalidade de avaliar a qualidade do mapeamento implementado 

através da comparação com o perimetro de referência espacial fornecido pelo Banco 

de Dados de Queimadas do INPE (BDQueimadas). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Local de Estudo 

As áreas de estudo concentram-se em duas Terras Indígenas do Cerrado 

Brasileiro. Uma delas é a T.I Xerente localizada no município de Tocantínia no Estado 

do Tocantins e a outra é a T.I Bacurizinho localizada no município de Grajaú no 

estado do Maranhão (Fig 1).  A Tabela 1 resume as informações das terras indígenas 

em estudo. 

 

Dados 

Para este trabalho foi utilizado duas cenas dos sensores OLI (Operational Land 

Imager) e TIRS (Thermal Infrared Sensor) através do satélite Landsat-8, 

disponibilizadas pela plataforma Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov/). A 

cena compreendendo a T.I Xerente possui orbita/ponto (222/067) foi datada 
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(07/09/2019), enquanto a cena referente a T.I Bacurizinho possui orbita ponto 

(221/064) e datada (26/09/2017).  

O pré processamento das imagens seguiu descrito em (USGS,2019), contendo 

a transformação dos pixels em escala de Número Digital (DN) para reflectância do 

Topo da Atmosfera (ToA) e Temperatura da Superfíce (TS). Os dados de referência 

espacial de áreas queimadas foi disponibilizada gratutitamente pela plataforma 

BDQueimadas-INPE (http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/) em 

formato shapefile nas mesmas datas das cenas utilizadas. 

 

Figura 1: Localização das Terras Indigenas em estudo. 

       

Fonte: Autor. 

 

 

Tabela 1: Informações sobre as T.I’s. 

T.I 
Area 

(Km²) 

População na 

TI 
Povo 

Situação de 

reconhecimento 

Xerente 1680 Km² 2693 Xerente Homologada e 

declarada Bacurizinho 820 Km² 3663 Guajajara 

Fonte: FUNAI (2020). 
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Taxa de Queima Normalizada (NBR) e Temperatura da Superficie (TS) 

O indice NBR é amplamente utilizado para quantificação espacial da vegetação 

queimada e análise de severidade de incêndios em escala regional e global. Este índice 

é calculado apartir dos canais espectrais do infravermelho próximo (NIR) e 

infravermelho de ondas curtas (SWIR) referente as bandas 5 (0,85 - 0,88µm) e 7 (2,1 - 

2,2µm) do sensor OLI respectivamente como mostrado da eq(1). 

 

𝑁𝐵𝑅 =
𝑁𝐼𝑅−𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅+𝑆𝑊𝐼𝑅
                  Equação 01 

 

O satélite Landsat atráves do sensor TIRS fornece imagens referentes as faixas 

espectrais do infravermelho termal (TIR), entre elas a banda 10 (10,6 – 11.19µm) e a 

banda 11 (11,5 – 12,5) que retornam a Temperatura da Superficie (TS), onde assim 

como as bandas NIR e SWIR, possui resolução espacial de 30m. As imagens 

adquiridas pelo sensor TIRS são incialmente distruidas na escala Kelvin e após o pré-

processamento foi tranformado em pixels com a informação de temperatura da 

superfície terrestre na escala de Grau Celsius (°C).  

 

Classificação por Árvore de Decisão 

Para este trabalho foi implementado uma classificação de por Árvore de 

Decisão (Fig 2) baseada em limiares pré definidos do NBR e a TS, para o mapeamento 

de áreas queimadas e não queimadas nas respectivas terras indígenas em estudo. 

 

Figura 2: Esquema da Classificação de áreas queimadas a partir do índice NBR e TS. 

 

Fonte: Autor. 
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Após a classificação foi gerado mapas de ordem binária de áreas queimadas, 

onde seguiu-se o processo de análise acurácia utilizando como referência os mapas 

disponibiliizados pelo BDQueimadas. A análise proseguiu-se com a geração das 

Matrizes de Confusão, bem como a obtenção dos seguintes parâmetros de qualidade 

posicional: Erro de Omissão (EO), Erro de Comissão (EC) Acurácia Global (AG) e 

Coeficiente Kappa (Kp). A escala qualitativa desses parâmetros podem ser encontrado 

em (Chuvieco et al., 2019). 

 

RESULTADOS 

A Figura 3 mostra a distribuição espacial de pixels de EO e EC resultante da 

classificação de áreas queimadas por Árvore de Decisão comparada com o mapa do 

BDQueimadas nas T.I’s Xerente (à esquerda) e Bacurizinho (à direita). 

 

Figura 3:  a) Distribução espacial de pixels de (EC) e (EO) nas a)T.I Bacurizinho e b) T.I Xerente.  

 

Fonte: Autor. 

 

Visualmente os mapas mostram que os EC se sobressairam aos EO e bastante 

distruído em ambas as áreas de estudo. Para a T.I Xerente, o EC foi de 60% e na T.I 

Bacurizinho foi de 65%. Já os EO para a T.I Xerente foi de 20% e para a T.I 

Bacurizinho foi de 25%, ou seja, em ambas os mapas houve uma variação de 

aproximadamente 172,12~193,6Km² de áreas incorretamente classificadas como 

“áreas não queimadas”. Conforme apontado por (Padilla et al., 2015), áreas pequenas e 

irregulares não queimadas dentro de grandes manchas queimadas podem levar a um 
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aumento nos erros de comissão, especialmente para algoritmos de alta sensibilidade. 

Embora o mapa gerado para a T.I Bacurizinho apresentou maior sobreposição de 

pixels com o mapa de referência como mostra a figura 4(b). 

Como já mencionado anteriormente, os pixels de EC mostraram-se bastante 

distribuídos em toda T.I Xerente, sem indicação de um padrão de dimensão espacial, 

enquanto os pixels de EO, foram detectadas com maior frequência nas bordas dos 

polígonos de VP acima de 8Km². Porém segundo (Mouillot et al., 2014) pixels de EO 

encontrados nas bordas de áreas queimadas não podem ser estritamente vistos como 

alarmes falsos. Pois é aceitável um determinado nível de EC e EO, desde que ambos 

sejam semelhantes. 

Na T.I Bacurizinho, o comportamento espacial dos acertos e erros espaciais 

foram análogas à T.I Xerente, no que se trata aos pixels de EO, entretanto diferiram na 

distribuição dos pixels de EC, onde feições de áreas queimadas mais regulares, muitas 

vezes foram detectadas como alarmes falsos.  

 
Figura 4:  a) Distribução espacial de pixels de (VP) nas T.I’s a) Bacurizinho e b) Xerente.  

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 4 mostra a distribuição espacial de pixels de Verdadeiros Positos 

(VP) para os mapas gerados pela Árvore de Decisão na T.I‘s Xerente Figura 4(a) e T.I 

Bacurizinho 4(b). A T.I Xerente apresentou a menor distribução de pixels de VP com 

área de 118,32 Km² e dispersão de 18,6 Km² em relação ao mapa de produzido pelo 

BDQueimadas, enquanto a T.I Bacurizinho foi de 102,21 Km² de pixels VP e 

dispersão significativa de 161,35 Km². No geral, os mapas apresentaram boas 
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estimativas de AG e baixos valores de Kp. Os baixos valores de Kp podem está 

relacionado a sua sensibilidade á presença consistente de pixels de alarmes falsos e 

omissos mostrados na Figura 2.    

No Cerrado, alguns estudos obtiveram bons resultados com a aplicação de 

índices espectrais e Temperatura da Superfície  para a discriminação de áreas 

queimadas com AG de: ( >90%) (Libonati et al., 2015); (>95%) (Pereira et al., 2017) e 

( >90% Santos et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de índice NBR e a Temperatura  da  Superfície  demonstraram ser um 

eficiente parâmetro de entrada para a classificação de áreas queimadas, mesmo 

apresentando valores de EO e EC consistentes.Isto pode ser explicado á  maior 

sensibilidade espectral Das faixas espectrais do NIR,SWIR e TIR  às áreas queimadas 

recentes, cuja resposta espectral é similar às áreas de vegetação prontamente 

incendiadas. Embora as evidências apoiem a hipótese de que a temperatura da 

superfÍcie mais elevada está associada a um aumento da ocorrência de incêndio, 

nenhuma relação desse tipo foi investigada anteriormente em relação à área queimada 

ou à duração do fogo. 

A atuação do Open Science (Ciência Aberta) do INPE para os dados 

geoespaciais de incêndios em terras legalmente protegidas por meio do Programa 

BDQueimadas, é crucial para a gestão, monitoramento e controle de queimadas,  além  

de contribuir para  a avaliação da qualidade técnica de produtos cartográficos 

ampliando-se a possibilidade de agregar mais informações e, inclusive, melhorar o 

resultado científico. Diante disso, também vale salientar que o produto de referência 

utilizado neste trabalho, é baseado em índices espectrais que contém faixa do visível, 

que por sua vez, possui baixa separabilidade espectral em áreas queimadas. Ainda, foi 

observado feições de corpos hídricos errôneamente classificados como áreas 

queimadas.  

Por fim, apesar da temperatura da superfície ser correspondente ao horário do 

imageamento dos alvos terrestres pelos sensores orbitais, sua intersecção com o índice 

NBR, amplia a capacidade de detecção de áreas queimadas. 
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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar o processo de assoreamento do Lago Norte, localizado 

em Londrina - PR. Este lago foi construido com a finalidade de recuperar uma área da bacia do Ribeirão 

Lindóia, possibilitando realização de práticas desportivas e recreativas, mas com o passar do tempo 

começou enfrentar problemas quanto a sua manutenção e o surgimento de processos erosivos 

superficiais nas suas proximidades, fizeram com que o lago fosse assoreado. A partir da análise de 

imagens de satélite, obtidas através do Google Earth, foi possível verificar a perda de área do lago 

durante o período 2006 – 2020. As imagens foram georreferenciadas e a área do Lago vetorizada a fim 

de possibilitar a medição em metros quadrados. Durante o recorte temporal escolhido, verificou-se que 

o Lago Norte teve sua área reduzida à metade em função do assoreamento e pela proliferação de plantas 

em suas margens.  

Palavras-chave: Londrina; Processos Erosivos Urbanos; Ribeirão Lindóia; Zona Norte. 

 

Abstract: This research aims to analyze the silting process of Lago Norte, located in Londrina - PR. 

This lake was built with the purpose of recovering an area of the Lindóia River basin, enabling sports 

and recreational practices, but over time began to face problems regarding its maintenance and the 

emergence of superficial erosive processes nearby, caused the lake to be assobed. From the analysis of 

satellite images, obtained through Google Earth, it was possible to verify the loss of area of the lake 

during the period 2006 - 2020. The images were georeferenced and the lake area vectorized in order to 

allow measurement in square meters. During the chosen time frame, it was found that The North Lake 

had its area halved due to silting and the proliferation of plants on its shores. 

Keywords: Londrina; North Zone; Ribeirão Lindóia; Urban Erosive Processes. 

 

INTRODUÇÃO 

O Lago Norte é uma área de lazer urbana construída pelo barramento do 

Ribeirão Lindóia, localizado na Zona Norte da cidade de Londrina, no estado do 

Paraná. Este lago teve sua construção inicializada no ano de 2004, pelo então Prefeito 

Nedson Micheleti. 

A obra em questão levou aproximadamente oito meses para ser concluída e foi 

encarada como um elemento importantíssimo para o desenvolvimento socioeconomico 

da região que à época estava um tanto quanto abandonada. 
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A área em questão se localiza entre as Avenidas Curitiba e Professora Célia 

Gonçalves Dias, no Bairro Milton Gavetti, e sua execução teve por finalidade 

recuperar parte da bacia do Ribeirão Lindóia e promover a melhoria da qualidade de 

vida dos moradores da região, bem como a valorização imobiliária do local. 

O projeto previu a construção de um lago com 35.000 metros cúbicos de água, 

pistas de caminhada, além de praças, sanitários, playground, campo de futebol e locais 

para ginática. A barragem que formou o lago foi constrúida por meio da técnica de 

gabião que envolve pedras, telas e concreto. 

Um Lago que deveria beneficiar mais de 135.000 moradores da região, foi um 

sonho que durou pouco tempo. Sem a devida manutenção na área revitalizada, o lago 

passou a receber uma carga de sedimentos muito grande advinda dos processos 

erosivos superficiais gerados a partir do escoamento superficial das águas das chuvas 

ou mesmo do rompimento de galerias de águas pluviais, o que proporcionou seu 

assoriamento, como bem destacado por Tucci & Bertoni (2003). 

Essa pesquisa tem por objetivo realizar o levantamento do processo histórico 

de assoreamento do Lago Norte, localizado em Londrina-PR, desde seu ano de 

construção em 2004 até os dias atuais, a saber, 2020. 

Para atingir os objetivos propostos lançaremos mão do uso de imagens de 

satélite históricas disponibilizadas pelo Google Earth, as quais serão georreferenciadas 

por meio do ArcMap e servirão de base cartográfica para a digitalização das margens 

do lago nos vários anos analizados. Após essa vetorização ou digitalização da área do 

lago, as mesmas serão medidas para obtenção de suas áreas em metros quadrados, 

dando condições de analisar o processo de evolução do assoreamento do referido lago. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 

imagens de satélite históricas disponibilizadas pelo Google Earth do ano de 2004 a 

2020.  

As imagens de 2006 (Figura 01), 2008 (Figura 02), 2014 (Figura 03), 2017 

(Figura 04) e 2020 (Figura 05), consideradas as mais representativas do período, foram 

salvas em formato TIFF e posteriormente inseridas em ambiente SIG e 

georeferenciadas no ArcMap 10.5. Após esse processo de georreferenciamento das 



85 
 

imagens selecionadas, passou-se a vetorizar a área apresentada pelo lago, nos vários 

anos, para tanto, tomou-se como base o limite entre a área do espelho dágua e a 

vegetação presente no lago ou os bancos de sedimentos nele acumulados. 

Por fim, a tabelade atributos (Tabela 01), gerada a partir da vetorização de cada 

uma das imagens, foi salva no formato XLS para Excel, contendo as áreas do lago em 

cada ano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise das imagens de satélite do Lago norte referentes ao período 2006 – 

2020 permitiu obter as áreas em metros quadrados apresentadas em cada ano pelo 

referido lago. A imagem de 2008 permite verificar que o lago já estava formado e que 

já se podia verificar alguns pontos de acúmulo de materiais próximo à área inicial do 

do mesmo. Para este ano considerou-se o lago como tendo área total igual a 27.372 

metros quadrados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Obras do Lago Norte no ano de 2006. Figura 2:  Lago Norte no ano de 2008. 

 

 

Fonte da Imagem: Google Earth (2006). Fonte 

da Área Vetorizada: Os autores. 
Fonte da Imagem: Google Earth (2008). Fonte 

da Área Vetorizada: Os autores. 

Figura 3: Lago Norte no ano de 2014. Figura 4: Lago Norte no ano de 2017. 

  

Fonte da Imagem: Google Earth (2014). Fonte 

da Área Vetorizada: Os autores. 
Fonte da Imagem: Google Earth (2017). Fonte 

da Área Vetorizada: Os autores. 
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Figura 5: Lago Norte no ano de 2020. 

 
Fonte da Imagem: Google Earth (2020). Fonte da Área Vetorizada: Os autores. 

 

 

Tabela 1:  Área apresentada pelo Lago Norte no período 2006 – 2020.
 

ANO ÁREA DO LAGO EM M
2
 

2006 0,0 

2008 27.372 

2014 16.926 

2017 13.565 

2020 13.685 

Fonte: Os autores. 

 

A imagem de 2014 permitiu verificar que em um período de seis anos o lago 

praticamente reduziu-se à metade de sua área em função do aporte de sedimentos. Para 

este ano considerou-se o lago como tendo área total igual a 16.926 metros quadrados. 

A área assoreada neste período representou 40% do total. 

A imagem de 2017 permitiu verificar que naquele ano o lago tinha uma área 

úmida ou espelho dágua de apenas 13.565 matros quadrados, o que representava 49% 

do total de área de lago, quando comparado com 2008. Isso significa que 51% do lago 

estava assoreado já em 2017. 

Para finalizar a análise, recorremos à imagem de 2020. Cabe destacar que no 

período 2017 a 2020 a área do lago ficou praticamente inalterada. Uma das causas 

principais a serem destacadas é o longo periodo de seca pelo qual tem passado a 

região, o que contribui para a redução da carga de sedimento afluente ao lago. Neste 

ano o lago paresnetou uma área de 13.685 metros quadrados, 120 metros à mais que o 
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ano anteriormente analisado. Area que pode ter aumentado em função da morte da 

cobertura vegetal, devido à seca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta pesquisa conclui-se que o Lago Norte de Londrina apresenta-se hoje 

com menos de 50% de sua área original, devido ao seu assoriamento, em função de 

toda a carga de sedimentos que recebeu desde o ano de sua inauguração. Destaca-se a 

importância da realização de manutenção regular por parte da Prefeitura Municipal no 

sentido de retirar os materiais e vegetação que no lago se acumulam. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender os aspectos vegetacionais do município de Brejo da 

Madre de Deus, em dois períodos distintos, através do uso das geotecnologias associado a aplicação do 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, somado com trabalho de campo e às diversas 

pesquisas bibliográficas. Para área, foi possível determinar as notáveis alterações no quantitativo 

vegetacional durante os últimos cinco anos dentro de uma estação chuvosa. Os valores adotados para 

solo exposto e caatinga foram os que mais oscilaram neste curto intervalo de tempo. E isso se justifica 

pelas variações climáticas da região, e é um dos ambientes que mais sofre com as intensas atividades 

antrópicas. Destaca-se, ainda, que cobertura vegetal é de fundamental importância e de extrema 

relevância na dinâmica dos recursos naturais e na manutenção da biodiversidade e geodiversidade local. 

Palavras-chave: Brejo da Madre de Deus; Cobertura Vegetal; Geoprocessamento; NDVI. 

 

Abstract: The objective of this work is to understand the vegetation aspects of the municipality of 

Brejo da Madre de Deus in two different periods through the use of geotechnologies associated with the 

application of the Normalized Difference Vegetation Index, added with fieldwork and the various 

bibliographic researches. For area, it was possible to determine the notable changes in the vegetative 

quantity during the last five years within a rainy season. The values adopted for exposed and caatinga 

soil were those that oscillated the most in this short period of time. And this is justified by the climatic 

variations of the region, and it is one of the environments that suffers most from the intense anthropic 

activities. It is also noteworthy that vegetation cover is of fundamental importance and extremely 

relevant in the dynamics of natural resources and in the maintenance of biodiversity and local 

geodiversity. 

Keywords: Geoprocessing; Marsh of Madre de Deus; NDVI; Vegetal cover. 

 

INTRODUÇÃO 

Para a geografia física, compreender a dinâmica biótica, abiótica e antrópica 

em um determinado brejo de altitude, torna-se indispensável aos estudos sobre 

gerenciamento e monitoramento do espaço. Nos brejos, a exploração excessiva 

associada a retirada da vegetação nativa, por exemplo, pode acarretar variados 

desequilíbrios, um deles é a degradação do meio natural que afeta diretamente a 

biodiversidade local e até mesmo a dinâmica superficial dos elementos da 
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geodiversidade (GUIMARÃES, 2016; TAVARES, et al., 2019; SOUSA, et al., 2019; 

ARRUDA e GUIMARÃES, 2019). 

Conforme Arruda e Guimarães (2020), os brejos de altitude são compreendidos 

como verdadeiros remanescentes vegetacionais dentro dos dominios da caatinga, 

sendo de grande contraste das áreas circunvizinhas que possuem condições climáticas 

e vegetacionais diferentes. São considerados, verdadeiros terrítorios de grande 

dinâmica dos elementos da biodiversidade e geodiversidade local, principalmente por 

parte da ecológica. Segundo autores, atuam como refúgio úmido e de desenvolvimento 

de uma flora que reúne tantas plantas características da Mata Atlântica e da Caatinga.  

Estas áreas, quando sujeitas aos processos de degradação e ocupação 

desordenada, expõe o ambiente a riscos de desastres naturais muitas vezes 

irreversíveis, indo de encontro à legislação ambiental vigente. Dessa forma, a obtenção 

de dados com índices de degradação é possível graças as ferramentas e métodos 

geotecnológicos que possibilitam uma análise comparativa entre as imagens de 

satélite, estimando as variações da paisagem durante os anos.  

Assim, cientes da dinâmica vegetacional associada a múltiplos fatores sejam 

eles naturais e/ou antrópicos, esta pesquisa visa, demonstrar os variados níveis de 

degradação vegetacional no município de Brejo da Madre de Deus – Pernambuco nos 

últimos cinco anos através do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) 

permitindo fornercer dados empíricos para a região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

No geoprocessamento das imagens, foi utilizado o cálculo do Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) em imagens orbitais capturadas nos dias 

04/04/2015 e 03/05/2020 pelo satélite Landsat 8 disponibilizados gratuitamente pelo 

Serviço Geológico Americano (USGS) por meio do site &lt; 

https://earthexplorer.usgs.gov/&gt;. Foram utilizadas as bandas correspondentes ao 

sensor de infravermelho próximo “NIR” (Banda 5) e ao vermelho “R” (Banda 4) para 

a realização da equação a seguir:  

Após a utilização da ferramenta “Raster Calculator” para interpolação das 

bandas e obtenção dos índices, foi gerado um novo raster com os valores de -1 à 1, que 

foram classificados nos intervalos com os respectivos valores: (menor ou igual a 0) 
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Corpos hídricos; (0 – 0,2) Solo exposto; (0,2 – 0,3) Catinga; (0,3 – 0,4) Vegetação 

rasteira; (0,4 – 0,6) Vegetação moderada e (0,6 – 1) Vegetação adensada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O município de Brejo da Madre de Deus está localizado na Mesorregião do 

Agreste e na Microrregião do Vale do Ipojuca. Dista a aproximadamente 200km da 

capital Recife, no estado de Pernambuco (Figura 01). Localiza-se nas coordenadas 

geográficas pelo paralelo de 08º08’45” S, e o meridiano de 36º22’16” W, preenchendo 

uma área total de 762,35 km².  

Conforme o IBGE, em 2012, o município possuía 50.742 habitantes. Desse 

total, cerca de 71% dos habitantes viviam na zona urbana que está inserida sobre o 

brejo de altitude da região e 29% dos habitantes na zona rural (próximos aos 

pediplanos), dependentes de agricultura local (ARRUDA; GUIMARÃES, 2020). 

O sistema agrário da região é baseado na agropecuária integrada. Nas áreas 

com clima e solo favoráveis, desenvolve-se uma agricultura diversificada e irrigada. 

Por estar localizada próxima de cidades com rotas voltadas para as atividades de 

sulanca (como é chamada a atividade têxtil, na região) e demais empreendimentos, 

proporciona o fluxo econômico local/regional e que emprega maioria da população do 

município. 

 Geologicamente, o município apresenta um corpo granítico denominado de 

Batólito Brejo da Madre de Deus, que é parte integrante do Batólito Caruaru-

Arcoverde, pertencente a Província da Borborema. Geomorfologicamente, apresenta 

uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave-

ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. 
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Figura 1: Mapa de Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de Arruda e Guimarães (2020). 

 

O município possui um sistema hidrográfico pertencente a bacia do Rio 

Capibaribe, que configura-se como curso fluvial mais importante da área de estudo. 

Sabe-se que a maior parte da drenagem na área é constituída por pequenos riachos e 

drenagens, sendo os principais o riacho Brejo da Madre de Deus, Tabocas e da Onça. 

O Nordeste brasileiro e em especifico a área de estudo, encontra-se sob a 

atuação e influência das altas pressões subtropicais provenientes do anticiclone 

semifixo do Atlântico Sul durante todo o ano. No entanto, a oscilação e distribuição de 

chuvas está condicionada com as mudanças nas configurações de circulação dos 

sistemas frontais e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (SILVA, 2013). 

Dessa forma, as condições climáticas voltadas as precipitações acima de 100 mm nos 

meses de março/abril, denota sob a influência da ZCIT. Quanto às temperaturas, a área 

tem uma temperatura média anual entre 17 °C a 32 °C. Essas temperaturas mais 

amenas, decorrem, principalmente da orografia e das variações sazonais durante o ano.  

Os planossolos solódicos, os neossolos litólicos e os neossolos regolíticos são 

solos enconstrados na área de estudo. Encontra-se também manchas de Luvissolos, 

gleyssolos háplicos e de neossolos flúvicos, com menor expressão. Associado a isso, 
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para os aspectos vegetacionais, a área reflete o clima semiárido associado a uma 

vegetação típica da caatinga. No entanto, na área mais elevada ao sul da área, o 

município apresenta uma vegetação típica do Bioma da Mata Atlântica. Área de 

refúgio úmido e sistemas distintos das áreas circundantes. 

O cálculo de NDVI para a área, representado na Figura 02, resultou em valores 

variando de ≤ 0 a 1,0, que foram subdivididos em seis classes já apresentados na 

metodologia. A primeira classe ≤ 0, é destinada aos corpos hídricos e nuvens presentes 

na área.  

O intervalo entre 0,1 a 0,2, indica a presença de solo exposto, agropecuária, 

vegetação arbustivo-espinhosa e/ou áreas urbanizadas. Classe que obteve certa 

variação entre os anos, associada a ausência de chuva, da dinâmica da área urbana e do 

uso e ocupação para a agricultura. Ressalta-se a importância de se analisar o período 

em detrimento dos meses chuvosos e de seca. 

Os valores correspondentes a classe de 0,2 a 0,3 representam a classe de 

Caatinga. Bioma caracterizado pela diversidade biótica e abiótica. Conforme imagens, 

percebe-se um aumento expressivo dessa classe ao longo do tempo. Conforme 

literatura, o florimento deste bioma atrela-se as condições climáticas e uso e ocupação 

da terra as vezes de maneira irregular.   

Já os valores de 0,3001 a 1,0, correspondem as áreas de vegetação adensada-

arbustiva, que sofrem uma grande diferenciação entre os anos. Ressalta-se que esse 

índice está estritamente relacionado a pluviosidade, presença de água e interferência 

antrópica e ambas as imagens estavam em período chuvoso. A vegetação 

predominante é a do bioma da Mata Atlântica que se localiza nas áreas elevadas, na 

parte sudeste da imagem. 

De acordo com Rêgo et al (2012), os índices  adotados para o NDVI podem ser 

alterados em função de diferentes fatores como posição das folhas, arquitetura do 

dossel, substrato, características químicas das folhas e presença da água. Barros 

(2017), afirma que a observação dessa dinâmica pode ser obtida também de acordo 

com o ciclo anual de precipitação e isso gera uma significativa resposta das plantas em 

relação aos regimes de seca e chuva. 
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Figura 2: Índice de Vegetação (NDVI) para os anos referentes ao período chuvoso. 

Fonte: Autores. 

 

Percebe-se que ambas as imagens estão associadas ao regime de precipitação 

local, dinâmica de uso e ocupação da terra, e da relação homem-natureza. Como 

observado, o regime de chuva influência diretamente sobre o bioma caatinga, 

alterando de maneira bem significativa os percentuais entre as classes 0 a 0,2, 0,2 a 0,3 

e 0,6 a 1. No que afirma Nascimento et al. (2014), a análise das alterações da 

cobertura vegetal no semiárido através do NDVI precisa-se ser levado em 

consideração os efeitos das precipitações, visto que a caatinga tem uma resposta muito 

rápida à presença de umidade e há uma significativa mudança no aspecto da mesma 

em função disso. 

 Conforme identificado nas atividades de campo e na análise das imagens 

históricas disponiveis, a área investigada, possui muitas propriedades rurais que vêm 

se expandindo. Muitas dessas áreas, utilizam-se de práticas agrícolas inadequadas 

como: a retirada da cobertura vegetal nativa para a agropecuária, agricultura de palma 

e as queimadas, gerando impactos negativos ao ecossistema local. No entanto, através 

do método escolhido não é possivel mensurar até que ponto essas práticas 

modificaram a área de estudo. Necessitando-se então de mais estudos e mapeamentos 

mais específicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo, foi possível avaliar diferentes alternâncias da cobertura 

vegetacional na paisagem estudada, demonstrando que, a mesma vem sendo 

modificada ao longo dos anos e que boa parte dessas modificações parte da do regime 

de chuvas e das ações antrópicas. O método utilizado mostrou-se bastante eficaz para 

analisar a variação da vegetação ao longo desse espaço-temporal, representando bem 

as classes previamente identificadas e definidas durante as atividades de campo. A 

grande dficuldade está justamente na disponibilidade de imagens com qualidade, em 

períodos diferentes e sem presença de nuvens.  

Portanto, sugere-se o desenvolvimento de mais pesquisas voltadas para 

dinâmica da paisagem, da vegetação e do uso e ocupação da terra utilizando 

mapeamentos mais específicos (uso da terra, SAVI, IAF, IVAS, NDWI) através de 

imagens de satelites disponiveis e do Google Earth Pro, envolvendo a temática central. 

Na tentativa de que possam ser disponibilizados materiais suficientes para o 

embasamento de planejamentos territoriais, crescimento urbano, modificação da 

paisagem ao longo do tempo e da gestão ambiental. 
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Resumo: A agricultura irrigada tem papel importante na economia do Brasil, porém há preocupação 

com os impactos gerados pela intensidade de uso dos recursos naturais. O sensoriamento remoto 

possibilita esse monitoramento, sendo essencial para a compreensão das perturbações ambientais. 

Assim, objetivou-se avaliar a expansão da agricultura irrigada no Alto Trecho da bacia do Rio 

Paraguaçu em 1997 e 2016. Utilizou-se imagens de satélite do Landsat 5 TM do ano de 1997 e Landsat 

8 OLI para o ano de 2016 e o software Arcgis 10.5, para o mapeamento das estruturas de pivô central e 

posteriormente a produção de mapas temáticos. Pode-se observar o aumento na área ocupada por pivôs 

centrais na região, variando de 82 desses equipamentos em 1997 para 661 em 2016, representando um 

aumento de aproximandamente 806,69%. Sendo possível também relacionar a expansão da 

agropecuária com a diminuição das florestas em dois dos municípios pertencentes a região nesse 

intervalo.  

Palavras-chave: Geotecnologias; Irrigação; Landsat; Modelagem; Uso do Solo. 

 

Abstract: Irrigated agriculture plays an important role in the economy of Brazil, but there is concern 

about the impacts generated by the intensity of use of natural resources. Remote sensing enables this 

monitoring, being essential for the understanding of environmental disturbances. Thus, the objective 

was to evaluate the expansion of irrigated agriculture in the High Section of the Paraguaçu River basin 

in 1997 and 2016. Satellite images of Landsat 5 TM from 1997 and Landsat 8 OLI for 2016 and 

software were used. Arcgis 10.5, for the mapping of central pivot structures and later the production of 

thematic maps. It can be observed the increase in the area occupied by central pivots in the region, 

varying from 82 of these equipments in 1997 to 661 in 2016, representing an increase of approximately 

806.69%. It is also possible to relate the expansion of agriculture and the reduction of forests in two of 

the municipalities belonging to the region in this interval. 

Keywords: Geotechnologies; Irrigation; Landsat; Modeling; Use of the soil. 
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INTRODUÇÃO 

A agricultura irrigada tem sua importância reconhecida no Brasil pela sua 

contribuição para a economia através da exportação de commodities (SILVA, 2016). 

Porém existe também a grande preocupação com os impactos gerados pela grande 

intensidade de uso dos recursos naturais, associados geração de pertubações no meio 

ambiente e pressão sobre os ecossistemas (PRUSKI, et. al., 2006), o que traz a 

necessidade de estudos sobre tal e a possibilidade de contribuição na busca por 

sistemas de produção mais sustentáveis (SANO et. al., 2005). 

A Barragem do Apertado foi instalada em Mucugê em 1998 como iniciativa do 

Estado em possibilitar a captação de água do Rio Paraguaçu para a expansão da 

agricultura irrigada., sendo responsável pela transformação da região numa importante 

área agrícola, abrigando inúmeras agroindústrias (SANTO e CARELLI, 2016). 

Os produtos de sensoriamento remoto, como as imagens de satélites, são 

ótimas fontes de dados para a utilização em estudos de monitoramento da superfície da 

terra, devido a possibilidade de realização dessas análises em grande escala e com boa 

precisão (FLORENZANO, 2011), o que possibilita a geração de dados de uso e 

cobertura da terra, essenciais para a compreensão das mudanças climáticas e 

perturbações ambientais, fragmentação e mudança da paisagem, impactos na saúde 

humana e o crescimento da áreas de periferias em centros urbanos (MENEZES e REIS 

et. al., 2018).  

Assim, o objetivo desse estudo foi a expansão do uso do solo pela agricultura 

irrigada no Alto Trecho do Rio Paraguaçu antes e após a construção da barragem do 

Apertado em Mucugê em 1998, bem como discutir os seus efeitos nas alterações do 

uso e ocupação do solo nessa região.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Alto da Bacia do Rio Paraguaçu está localizado no Território de Identidade 

da Chapada Diamantina, entre as coordenadas geográficas 12°40’ e 13°40’ S e 41°15’ 

e 41°40’ O, a oeste do Parque Nacional da Chapada Diamantina, e ocupando uma área 

de 176 Km² entre 3 municípios, sendo eles Mucugê, Ibicoara e Barra do Estiva 

(SOKOLONSKI e COSTA, 1996; OLIVEIRA, 2011).  É uma região de localização 

das principais nascentes do rio Paraguaçu e tem como atividades principais a 
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agropecuária e o turismo (SANTO e CARELLI, 2016). Abaixo é possível observar o 

mapa de localização do Alto Trecho da Bacia do Rio Paraguaçu (Figura 1), perímetro 

esse definido por Oliveira (2011), e adotado como referência nesse estudo. 

Utilizou-se imagens de satélite Landsat 5 TM do no de 1997 e do Landsat 8 

OLI (Tabela 1) para o ano de 2016 em composição colorida no visual (RGB) e uso do 

software Arcgis 10.5, para a vetorização em tela dos polígonos das estruturas de pivô 

central. Posteriormente foram realizados operações de geoprocessamento para 

extração de tabelas com valores referentes a áreas de pivô central dos anos estudados e 

produção de mapas temáticos. Posteriormente, para auxílio na discussão foram 

utilizados dados estatísticos de variação temporal de uso e cobertura do solo oriundos 

do projeto MapBiomas (2017). 

 

Figura 1: Mapa de localização do Alto Trecho da Bacia do Rio Paraguaçu em laranja. 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2011). 

 

Os anos de 1997 e 2016, foram selecionados para o estudo da variação 

temporal, devido a definição do limite temporal a construção da barragem do Apertado 

em Mucugê no ano de 1998, assim o ano de 1997, serviu como referência para a 

avaliação antes da construção dessa estrutura hídrica. Já o ano de 2016, foi definido 
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após a avaliação dos dados de pluviometria, que mostrou uma distribuição normal 

anual de chuvas para a região, diminuindo a possiblidade de erro por interpretação por 

interferência do clima. Já a data de observação das imagens de satélite foram definidas 

usando a razão disponibilidade de imagens e a menor cobertura de nuvens.  

 

Tabela 1: Características dos satélites e sensores utilizados como fontes de dados.  

Características Landsat 5 Landsat 8 

Data de observação 05/07/1997 30/11/2016 

Ano de lançamento 01/03/1984 11/02/2013 

Situação atual Inativo (22/11/2011) Ativo 

Orbita Polar, heliossíncrona Circular 

Altitude 705 km 705 km 

Inclinação 98,20º 98,20º 

Tempo de duração da órbita 99 min 99 min 

Horário de Passagem 9:45 AM 1:40 PM 

Resolução Temporal 16 dias 16 dias 

Resolução espacial 30 m x 30 m 30 m x 30 m 

Sensores MSS e TM OLI e TIRS 

Fonte: Embrapa (2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 2  traz os dados de evolução das estruturas de pivô central entre os 

anos de 1997 e 2016, respectivamente. Percebe-se que durante o periodo estudado, 

houve um aumento das estruturas de pivô central de 82 (oitenta e dois) para 661 

(seiscentos e sessenta e um) na área em questão, correspondente a um aumento 

percentual de aproximadamente 806.09%. Este incremento, sem deixar de considerar 

outros fatores, está associado a construção da barragem do Apertado em Mucugê que 

proporcionou uma melhor estrutura hídrica com possibilidades de expansão da 

agricultura irrigada na região.  



100 
 

Quanto a distribuição espacial, constata-se que em 1997 a área ocupada pela 

estrutura do pivô central era de aproximandamente 4.437 hetares, equivalente a 2,5% 

em relação área de estudo (176.575,51 hectares). Entretanto, em 2016 a área ocupada 

por esse tipo de equipamento de irrigação teve aumento significativo atingido 

aproximadamente 43.597 hectares, o que corresponde a 24,69% do Alto Trecho da 

Bacia do Rio Paraguaçu. O que consequentemente representa o aumento do consumo 

de água pela irrigação aliado a demanda de espaço destinados exclusivamente para 

usos agricolas. 

O aumento das áreas agrícolas ligado a expansão da estrutura do pivô central 

constitui uma preocupação ambiental na medida em que exige a necessidade de 

aumento das áreas de cultivo, e supondo a partir dessa atividade o desmatamento da 

floresta nativa, a modificação do ambiente natural e uma maior pressão sobre os 

ecossistemas.  

 

Tabela 2: Variação temporal 1997 - 2016 das áreas de pivô central no Alto Trecho da Bacia do Rio 

Paraguaçu. 

Ano 
Nº de pivôs 

centrais 

Área total 

(ha) 

Área média 

(ha) 

Percentual da 

área total (%) 

Aumento 

Percentual 

(%) 

1997 82 4.437 54.1097 2,51 - 

2016 661 43.597 65,9561 24,69 
806,09 

 

Fonte: Autores. 

 

Em complementação a esses dados, as figuras abaixo representam a variação 

temporalmente das estruturas de pivô central nos anos de 1997 (Figura 2) e 2016 

(Figura 3). Em 1997, verifica-se que a estrutura de irrigaçao estava concentrada ao 

longo do rio Paraguaçu e o sistema de captaçao era de forma direta, sem a 

possibilidade do controle da vazao da água e volume de água disponível para a 

captação. Portanto, isto fazia com que o sistema de agricultura irrigada estivesse 

localizado ao longo das margens desse trecho da bacia hidrográfica e o número de 

estruturas de irrigação fosse reduzido. 
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Figura 2: Mapa do Alto Trecho da Bacia do Rio Paraguaçu no ano de 1997, com destaque as estruturas 

de pivô central no ano de 1997. 

 
 Fonte: Autores. 

 

Entrentanto, na Figura 3 verifica-se que houve um aumento das estruturas de 

pivô central após a construção da barragem do Apertado em todo o trecho da Bacia do 

Rio Paraguaçu, fato este que possibilitou a expansão da agricultura irrigada, até nas 

áreas distantes das margens do rio.   

Através dos dados apresentados no mapa, pode-se deduzir que a expansão da 

agricultura do pivô central, contribuiu para a redução das outras formas de uso da terra 

naquela região, como resultados do aumento crescimento da área relacionada com a 

atividade agrícola.  

Condição confirmada quando comparamos os dados do MapBiomas (2017) 

para o município de Mucugê, Ibicoara e Barra da Estiva entre as classes de maior 

correlação, que são Floresta e Agropecuária entre os anos de 1997 e 2016 (Tabela 

III).  
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Figura 3: Mapa do Alto Trecho da Bacia do Rio Paraguaçu no ano de 1997, com destaque as 

estruturas de pivô central no ano de 1997. 

 
Fonte: Autores. 

 

 

Tabela 3: Variação de dados de áreas de floresta e agropecuária para os anos de 1997 e 2016 no Alto 

Trecho da Bacia do Rio Paraguaçu. 

Ano Classes de uso e ocupação 
Mucugê 

(area ha) 

Barra da 

Estiva(area ha) 

Ibicoara 

(area ha) 

1997 

Floresta 130.913,39 86.353,36 44.806,84 

Agropecuária 43.422,66 63.855,29 20.895,49 

2016 

Floresta 99.196,46 86.719,74 38.341,15 

Agropecuária 69.578,35 61.383,71 23.218,65 

Fonte: MapBiomas (2017).  
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Para os municípios de Mucugê e Ibicoara, os valores de Floresta e 

Agropecuária apresentam correlação direta, resultando na diminuição das áreas da 

classe Floresta e aumento na classe de Agropecuária, com valores em hectares quase 

que proporcionais. Somente para o município de Barra da Estiva é que essa condição 

não é válida, já que a variação temporal apresenta um aumento na área de Floresta e 

uma diminuição na área de Agropecuária, provavelmente representando áreas de 

florestas regeneradas, condicionadas provavelmente pela condição de relevo mais 

acentuadas nesse município, dificultando a utitilização de equipamentos de irrigação 

como o pivô central.  

Esse aumento da agricultura irrigada, como já citado, pode representar uma 

condição a longo prazo de problema ambiental, principalmente relacionado aos 

recursos hídricos, considerando que a bacia hidrográfica é uma área de multiplos usos, 

que demandam tanta água como a atividade agrícola, no caso do consumo humano 

pelas cidades, ou o uso pelas industriais, o que a depender do agravamento do 

problema possa gerar situações de conflito pelo uso da água entre os diferentes grupos 

existentes na região (SANO et. al, 2005; THOMAZ JÚNIOR, 2010).  

Panorama esse presente em vários lugares no Brasil e na Bahia, como os casos 

registrados por Canuto, Luz e Andrade (2017), que representam a disputa trazida com 

a escassez de recursos naturais presentes em suas realidades locais e também a disputa 

entre diferentes projetos e modos de transformação do capital natural (SENA, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Houve aumento significativo na área utilizada para a instalação de 

equipamentos de irrigação por pivô central no Alto Trecho da bacia do Rio Paraguaçu.  

Há correlação direta entre a expansão da agropecuária com a diminuição das 

florestas em dois dos municípios pertencentes a região nesse intervalo.  

E é preciso fazer monitoramentos contínuos e criar políticas públicas que 

possibilitem a busca do equilíbrio entre a produção econômica e a manunteção da 

sustentabilidade dos ecossistemas na região.  
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Resumo: O presente estudo avaliou as modificações que ocorreram em virtude da movimentação das 

dunas do município de Ilha Grande-PI para o intervalo de 1990 a 2020. Foram realizadas classificações 

supervisionadas das imagens orbitais dos sensores TM e OLI dos satélites Landsat-5 e Landsat-8, 

respectivamente, para extrair o contorno referente as dunas móveis, como também foi realizado o 

cálculo do NDVI-Normalized Difference Vegetation Index para conhecer o estado da vegetação 

adjacente. A partir desse trabalho concluiu-se que seu movimento comprometeu as áreas de mata ciliar 

do rio Parnaíba e regiões que apresentavam baixos valores de atividade clorofiliana.  

Palavras-chaves: Dunas móveis; Imagens orbitais; NDVI. 

 

Abstract: The present study evaluated the changes that occurred due to the movement of the dunes of 

the municipality of Ilha Grande-PI for the period from 1990 to 2020. Supervised classifications of the 

orbital images of the TM and OLI sensors of landsat-5 and Landsat-8 satellites were performed, 

respectively, to extract the contour referring to the moving dunes, as well as the calculation of the 

Normalized Difference Vegetation Index-NDVI to know the state of the adjacent vegetation. From this 

work it was concluded that its movement compromised the riparian forest areas of the Parnaíba River 

and regions that presented low values of chlorophilic activity. 

Keywords: Mobile dunes, NDVI; Orbital images. 

 

INTRODUÇÃO 

As dunas são unidades geomorfológicas constituídas predominantemente por 

areia e possuem aparência de cômoro ou colina. São produzidas pela ação do vento e 

podem estar recobertas, ou não, por vegetação (CONAMA, 2002). Essas formações 

são encontradas principalmente ao longo das margens de grandes lagos, em regiões 

áridas ou semiáridas, como também em planícies de inundação arenosa de grandes rios 

e nas praias. Segundo Press et al. (2007), o local onde as dunas se formam necessita 

Capítulo 

12 



106 
 

ter duas características fundamentais: grande suprimento de areia solta e ventos que 

atingem velocidades capazes de provocar o movimento das partículas. 

Através da Resolução do CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002, ficou 

definido que todo e qualquer tipo de duna deve ser enquadrado como Área de 

Preservação Permanente (APP), sejam elas paleodunas, dunas móveis, dunas fixas ou 

dunas semifixas. É irregular a ocupação humana nesse tipo de ambiente, pois pode 

acarretar perda da biodiversidade local, como também interfere na permeabilidade do 

solo e modifica a dinâmica sedimentar litorânea. 

Segundo Chaves et al. (2016) os campos de dunas estão localizados nas regiões 

onde as épocas de baixa precipitação coincidem com as épocas de maior velocidade 

dos ventos. Fato este que ocorre no caso do litoral do Estado do Piauí que segundo 

MMA (2002) possui dunas móveis e algumas que já se encontram fixadas por 

vegetação rastejante e arbustiva. 

Nos últimos anos, o movimento das dunas piauienses tem causado impactos 

significativos em caráter ambiental e socio-turístico, como no caso do município de 

Ilha Grande-PI, que é a principal rota de acesso ao Delta do Parnaíba, onde alguns 

bairros sofreram o risco de serem invadidos pela areia, como também das áreas de 

preservação ambiental e dos afluentes do rio Parnaíba. O governo do Estado toma, 

desde o ano de 2013, medidas para a contenção das dunas a partir do plantio de 

espécies nativas, como cajuí, caju, jatobá, guajiru e murici para fixar a areia solta 

(PIAUÍ, 2013). 

A vegetação fixadora dos campos de dunas denomina-se restinga e é um 

ecossistema que constitui área de preservação permanente segundo o Código Florestal. 

Seus únicos representantes no litoral norte do Brasil são os Estados do Piauí e 

Maranhão.  

Os sistemas de dunas são sensíveis às pressões naturais e antrópicas. Portanto, 

além da interação com a variável natural que rege a sua formação, o vento, atividades 

humanas como a agropecuária, os assentamentos urbanos e principalmente o 

desmatamento na zona costeira também influenciam neste processo. Por isso, o 

conhecimento de sua dinâmica espaço-temporal é de suma importância para 

elaboração de atividades de manejo de suas áreas, sendo útil para tomada de decisão 

nas atividades desenvolvidas no local. 
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Uma ferramenta útil para análise de sistemas de dunas é o Sensoriamento 

Remoto que consiste em uma ciência que visa a obtenção de dados referentes a 

superfície da Terra a partir de imagens produzidas por sensores orbitais. Segundo 

Meneses e Almeida (2012) o Sensoriamento Remoto é uma das mais bem sucedidas 

tecnologias de coleta automática de dados, para o levantamento e monitoração dos 

recursos terrestres em áreas extensas, graças a possibilidade de rápida e contínua 

obtenção de dados e da utilização de várias faixas do espectro eletromagnético que 

possibilitam analisar diferentes recursos a partir de sua reflectância. 

Visando contribuir para o exposto, esse trabalho tem por objetivo analisar a 

dinâmica espaço-temporal da região de dunas localizada no município de Ilha Grande-

Piauí para o período de 1990 a 2020 a partir de dados multiespectrais dos sensores 

orbitais TM do satélite Landsat-5 e OLI do satélite Landsat-8, com intuito de avaliar o 

movimento das dunas. Foi utilizada como ferramenta deste estudo a classificação 

semiautomática, como também os resultados sobre do estado da vegetação adjacente 

ao local a partir do cálculo NDVI. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da Área de Estudo 

O litoral do Piauí tem chamado atenção de turistas nos últimos anos devido a 

possiblidade de usufruir de um ambiente natural ainda preservado, seja para realizar 

passeios entre os canais e ilhas do Delta do rio Parnaíba ou para visitar as lagoas 

formadas a partir do represamento dos cursos d’água realizado pelas dunas móveis da 

região como por exemplo a Lagoa do Portinho. 

O uso da terra no litoral se concentra principalmente no extrativismo vegetal e 

animal, na rizicultura comercial em áreas onde o mangue foi devastado, como também 

na agropecuária de subsistência realizada por pequenos produtores e na pecuária 

extensiva como a criação de gado, caprinos e ovinos (MMA, 2002). 

A área deste estudo é composta por um retângulo que delimita o sistema de 

dunas fixas e móveis situada no município de Ilha Grande, que faz parte da 

microrregião do litoral piauiense, conforme apresentado na figura 01. 
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Figura 1: Localização da Área de Estudo. 

 

Fonte: Autores. 

 

O município de Ilha Grande tem coordenadas 02°51’30’’S de latitude e 

41°49’17’’W de longitude, e sua vegetação é composta por restinga, mangues, dunas e 

caatinga arbórea. Seu clima é classificado como tropical alternadamente úmido e seco 

com temperatura média entre 25 e 34ºC, e apresenta período seco de seis meses. Em 

relação aos recursos hídricos, é banhada pelo Oceano Atlântico, pelo rio Parnaíba e 

possui algumas lagoas de pequena extensão (CEPRO, 2013). 

 

NDVI-Normalized Difference Vegetation Index 

Meneses e Almeida (2012) afirmam que as imagens coletadas pelos sensores 

são processadas através de técnicas apuradas que trazem eficiência e rapidez aos 

estudos. A extração de informações das imagens ocorre por meio de métodos de 

análises com regras lógicas e bem definidas, que podem ser replicadas por qualquer 

analista para interpretação do significado de um determinado dado. 

Os autores ainda explicam que o Normalized Difference Vegetation Index-

NDVI consiste em um índice para quantificar a intensidade de atividade clorofiliana 
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de uma determinada região. Seu o cálculo envolve a razão entre a diferença e a soma 

das bandas do Infravermelho Próximo (NIR) e do Vermelho (RED), conforme 

apresentado na equação 1. 

NDVI =
NIR−RED

NIR+RED
                                                        (1) 

Os valores computados variam de -1 a +1 e os resultados mais próximos de 1 

representam os locais onde há maior densidade de atividade vegetal. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Primeiramente foi realizada a coleta de informações bibliográficas sobre a área 

de estudo e a seleção das imagens para a orbita-ponto 219062 do satélite Landsat-5 nas 

datas:  14/06/1990, 09/06/2000 e 05/06/2010; como também para o satélite Landsat-8 

na data de 08/07/2020, todas disponibilizadas de forma gratuita no website do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos-USGS. 

De posse das imagens utilizou-se o software QGIS 3.10.10 para realizar a 

classificação semiautomática através do plug-in Dezetsaka-Classification Tool. Foram 

elaboradas composições coloridas utilizando as bandas referentes ao Infravermelho, 

Vermelho e Azul para todas as datas, e foram demarcadas em um arquivo vetorial de 

formato polígono as áreas utilizadas como amostra para a classificação. A partir dos 

resultados foram extraídos os contornos referentes a região de dunas, as quais foram 

recortadas utilizando como máscara o ano subsequente para que fosse possível 

determinar onde ocorram ou não alterações, denominadas por Redução, Acréscimo e 

Sem Modificação. Ainda no software QGIS foram realizados os cálculos de NDVI 

para os anos de estudo, que posteriormente foram comparados com as áreas de dunas 

que sofreram acréscimo. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A partir do resultado da classificação semiautomática, apresentada na figura 

02, percebeu-se que a dunas possuem orientação predominante NE-SW para o seu 

deslocamento. Também foram calculadas as áreas de acréscimo para os anos em 

análise e chegou-se ao resultado de 306,4798 ha para o período de 1990-2000, 

316,1133 ha para 2000-2010 e 233,1641 ha para o período de 2010-2020. Isso 
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demonstrou uma redução significativa no movimento do campo de dunas que pode 

estar associada as medidas tomadas pelo Governo do Estado nesse período para a 

contenção das dunas a partir do plantio de espécies nativas no local. 

 

Figura 2: Comparação das áreas de acréscimo, redução e sem alteração do campo de dunas móveis de 

Ilha Grande-PI para o período de 1990 a 2020. 

 

Fonte: Autores. 

 

Avaliando as áreas de redução notou-se que o menor resultado foi obtido para 

o período de 2000-2010 que apresentou uma área de redução de 294,5824 ha, 

enquanto 1990-2000 apresentou 396,7444 ha e 2010-2020 apresentou 379,8715 ha de 

redução. 

Sobrepondo os polígonos referentes ao acréscimo de área de dunas, para os 

períodos apresentados na figura anterior, aos resultados do NDVI apresentados na 

figura 03, notou-se que as áreas atingidas pelo avanço das dunas possuíam baixos 

valores de densidade vegetal e por isso não foram capazes de conter seu avanço. 

 

Figura 3: Comparação entre os resultados de NDVI e as áreas de acréscimo de dunas. 

 

Fonte: Autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir deste estudo foi possível analisar o movimento das dunas ao logo dos 

últimos 30 anos, e percebeu-se que as principais regiões atingidas eram formadas por 

vegetação de pequeno porte e arbustiva que devido ao seu tamanho e densidade não 

foram capazes de conter o avanço da areia. 

Assim pode-se afirmar que o uso de imagens orbitais e do índice de vegetação 

foi útil para a análise proposta, servindo como ferramenta potencial para estudos que 

visem avaliar o movimento dos campos de dunas como também para determinação da 

densidade de espécies florestais que podem ser utilizadas para conter o seu avanço. 

Entretanto percebeu-se que ainda é necessário realizar mais testes com intuito de 

melhor embasar as informações aqui avaliadas. 
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Resumo: A pesquisa objetiva-se em apresentar através de uma análise preliminar a influência que os 

parâmetros topográficos podem causar na dinâmica de inundação no trecho do Rio Fragoso no bairro de 

Jardim Atlântico, Olinda-PE. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo-descritivo, cujos 

procedimentos foram fundamentados por levantamentos bibliográficos e mapas temáticos elaborados 

em ambiente SIG com o objetivo de identificar e correlacionar as informações sobre as temáticas que 

conduzem a área de estudo. Os resultados da pesquisa revelam que, construir uma análise preliminar 

sobre a influência dos fatores geomorfológicos relacionados com a dinâmica hídrica, é um pilar 

essencial para elaboração e desenvolvimento de pesquisas cujo o foco seja o planejamento e mitigação 

de riscos no espaço urbano, além de ressaltar a importância da observação dos elementos físicos e 

sociais de forma integrada, visando assim, minimizar os impactos provocados por inundação na área e 

auxiliando a atuação da gestão dos órgãos responsáveis.  

Palavras-chaves: Inundação; Parâmetros Topográficos; Planejamento Urbano; SIG. 

 

Abstract: The research aims to present through a preliminary analysis the influence that topographic 

parameters can cause in the flood dynamics in the stretch of the Fragoso River in the neighborhood of 

Jardim Atlântico, Olinda-PE. It is a qualitative-descriptive study, whose procedures were based on 

bibliographic surveys and thematic maps elaborated in GIS environment with the objective of 

identifying and correlating the information on the themes that lead the study area. The results of the 

research reveal that building a preliminary analysis on the influence of geomorphological factors related 

to water dynamics is an essential pillar for the elaboration and development of research whose focus is 

the planning and mitigation of risks in urban space, in addition to emphasizing the importance of the 

observation of physical and social elements in an integrated manner, thus seeking to minimize the 

impacts caused by flooding in the area and helping the management of the responsible agencies.  

Keywords: Flooding; GIS; Topographic Parameters; Urban Planning.  

 

INTRODUÇÃO  

O processo de expansão do município de Olinda, bem como outras cidades 

brasileiras se deu a partir do desenvolvimento urbano não planejado, tal crescimento 

desenfreado da cidade repercutiu em impactos significativos na infra-estrutura urbana 

e desequilíbrio dos recursos hídricos. De acordo com Tucci (2002), um dos principais 

Capítulo 

13 



113 
 

impactos intensificados pela ação antrópica no meio ambiente, se dá pela degradação 

da drenagem urbana, em prol da construção civil seja ela planejada ou espontânea.  

De acordo com Guerra e Marçal (2006), os processos geomorfológicos na 

superfície terrestre, potencializam os fenômenos de inundação, escorregamento e 

movimentos de massa, todavia os efeitos mais nocivos são evidenciados no espaço 

urbano, em função do adensamento populacional e ocupação inadequada das 

superfícies de inundação de canais fluviais, acarretando em prejuízos ao meio 

ambiente e vulnerabilidade da população. 

Segundo Melo (1991) a obstrução de bacias hidrográficas, rios, córregos e 

riachos em consequência do desmatamento, impermeabilização do solo, implantação 

de redes de esgoto e águas pluviais, colocam em desarmonia o ciclo hidrológico 

natural, acelerando o processo de erosão e consequentemente assoreamento dos corpos 

d’água, principalmente nos períodos de maior precipitação, onde o rio ocupa o seu 

leito maior, gerando prejuízos econômicos e sociais. 

A falta de planejamento urbano, atrelados a ações concretas de políticas 

públicas e escassez de estudo sobre o uso e ocupação do solo em espaços urbanos, tem 

negligenciado questões prejudiciais à dinâmica hidrogeomorfológica no regime da 

bacia do Rio Fragoso por exemplo. Nesse contexto, o presente trabalho tem como 

principal objetivo conceber a análise preliminar das áreas suscetíveis a inundação no 

trecho às margens do Rio Fragoso (Figura 01), por do ambiente SIG e técnicas de 

sensoriamento remoto que auxiliem na interpretação e correlação dos parâmetros 

topográficos a fim de compreender a relação das dinâmicas hídricas com as 

inundações urbanas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

Geograficamente falando, o bairro de Jardim Atlântico (Figura 01) está 

localizado no município de Olinda no Estado de Pernambuco, com coordenadas 

7°58’’56.6’’S 34°50’49.3’’W, o trecho em estudo do Rio Fragoso encontra-se inserido 

especificamente na Unidade de Planejamento Hídrico UP-14 - GL1, do grupo dos 

pequenos rios litorâneos do Estado de Pernambuco (ANA,2003).  
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A Bacia do Rio Fragoso (Figura 01) limita-se ao Norte com a Bacia do 

Paratibe, ao Sul com a Bacia do Rio Beberibe, a Oeste com as Bacias dos Rios 

Beberibe e Paratibe ao Leste com o Oceano Atlântico, a extensão da bacia abrange os 

municípios de Olinda e Paulista percorrendo 15 bairros com área de drenagem de 

cerca de 29,29km², portando três afluentes (CONDEPE,1995). 

Segundo Köppen, o clima dominante na área é do tipo Ams’, apresenta   

característica quente e úmida, com chuvas de monções distribuídas entre os meses de 

março a agosto, com estação seca bem definida no outono. As temperaturas anuais 

variam entre 25°C e 30°C. O município sofre influência dos ventos alísios do sudeste e 

as brisas marítimas, a partir do mês de fevereiro observa-se uma mudança expressiva 

na dinâmica atmosférica, pela atuação de ciclones da frente polar atlântica (FPA) que 

atingem a costa do nordeste brasileiro (ALHEIROS et al, 2004).  

Geomorfologicamente, o relevo é caracterizado por unidades em sua maioria 

rebaixadas, de modo que a pluviosidade tende a escoar da superfície mais elevada, 

para áreas mais suaves/planas. Entretanto o processo de infiltração dessa água no solo 

tende a acontecer nas zonas de menor altitude, possibilitando a ocorrência de 

inundações (Figura 02).  

Figura 1: Localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores.  
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Figura 2: Inundação na Rua Pedro Álvares Cabral no bairro de Jardim Atlântico em Olinda-PE, dia 

23/05/2020. 

 

Fonte: G1 (2020). 

 

 

Procedimentos metodológicos 

A análise preliminar para identificação dos fatores hidrogeomorfológicos que 

potencializam a vulnerabilidade de inundações na área de estudo, foi composta 

mediante interpretação dos mapas de Hipsometria, Declividade e Curvatura gerados a 

partir de um MDT (Modelo Digital do Terreno), por meio da obtenção e 

processamento de imagem do satélite ALOS PALSAR com resolução espacial de 

12,5x12,5 metros, fornecidas pela USGS (United States Geological Survey). Para o 

mapa hipsométrico foi aplicado um fill para correções de possíveis deformações no 

conjunto de pixels do MDE (Modelo Digital de Elevação) onde foram extraídos os 

valores mínimos de -9m e máximos de 73m dentro do quadrante de estudo. Para o 

mapa de declividade foram utilizadas a classes de intervalos percentuais 

fundamentados no Sistema de Classificação do Solo da EMBRAPA (1999) onde ≤ 3% 

é considerado terreno plano, 3% a 8% suave ondulado, 8% a 20% ondulado, 20% a 

45% forte ondulado, 45% a 75% montanhoso e 75% acima como terreno escarpado. 

Por fim o mapa de curvatura foi elaborado e classificado com os intervalos propostos 

por Valeriano (2003) onde até -0,55% foi considerada como côncava, de -0,55% a 

0,55% como retilínea e acima de 0,55% como convexa. 

A elaboração do mapa de áreas com potencial de inundação foi construído por 

meio da interpolação dos mapas gerados. Os arquivos raster processados foram 
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reclassificados por meio da ferramenta (Reclassify) e depois convertidos para 

polígonos, na tabela de atributos foram extraídas as classes com valores hipsométricos 

até 0m, com declividade até 6% e curvatura plana, posteriormente foi realizada uma 

sobreposição ponderada por meio da ferramenta (Intersect) onde foram geradas áreas 

em comum entre os polígonos selecionados. 

Por conseguinte, o mapeamento foi examinado e interpretado seguindo os 

conhecimentos analisados na revisão bibliográfica, destacando-se: A relação que os 

aspectos geomorfológicos possuem na dinâmica hidrológica da área (Figura 01). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A elaboração e interpretação dos mapas se mostraram eficientes para 

compreender e contextualizar as ocorrências de inundação recorrente no trecho do rio.  

O mapa hipsométrico (Figura 03) revelou que há áreas rebaixadas que são 

urbanizadas e ocupadas por residências em que a partir da elevação e extrapolação do 

nível do rio, são extremamente vulneráveis à inundação. 

A declividade do local em estudo (figura 04) varia entre classes, cuja descrição 

se liga em sua maioria, em áreas planas guiadas por alguns pontos ondulados com 

processos de uma dinâmica superficial, na qual possui caráter de erosão moderada a 

acentuada. Esse fator morfológico está relacionado diretamente com o grau de 

inclinação da área sob influência no processo de infiltração da precipitação no terreno, 

cuja descrição é constituída por áreas planas, características de depósitos sedimentares, 

na qual a suscetibilidade de inundação é tida como alta.  
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Figura 3: Mapa Hipsométrico da área de estudo. 

 

Fonte: Autores. 

 

Com o mapa de curvatura (Figura 05) foi possível identificar não somente a 

forma do relevo mas a dinâmica de escoamento superficial do fluxo de pluvial, as 

áreas próximas ao leito do rio em sua maior parte se mostraram com ângulo retilíneo 

aumentando o escoamento e aumentando o nível do rio, vale ressaltar que após um 

episódio de inundação essas áreas também escoam mais rapidamente evitando 

alagamentos. 

Por fim as características condicionantes a inundação foram sobrepostas e sua 

áreas em comum foram classificadas como altamente vulneráveis à inundação, 

totalizando 356,86 m² que correspondem a 30,96% da área de 1.153,67 km² que foi 

estudada. Vale salientar que este trabalho é tido como preliminar, e pode servir de 

estrutura para estudo mais aprofundados quanto a dinâmica de inundação no bairro de 

Jardim Fragoso Olinda-PE.  
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Figura 4: Mapa de Declividade da área de estudo. 

 

Fonte: Autores. 

 

Figura 5:  Mapa de Curvatura da área de estudo.  

 

Fonte: Autores.  
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Figura 6: Mapa de sobreposição ponderada para potencialidade de inundação. 

Fonte: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados obtidos, observou-se que os aspectos geomorfológicos 

atuam diretamente na dinâmica hídrica, e que o reconhecimento dessa interação é 

fundamental para a elaboração de pesquisas relacionadas ao estudo de parâmetros 

topográficos com potencialidade de inundação. Nesse contexto, para elaboração de 

futuras pesquisas e projetos na área de planejamento urbano, recomenda-se a 

complementação desse trabalho através de técnicas integradas, pois a dinâmica da área 

necessita de olhares que possibilitem não só uma fragmentação dos dados, mas sim 

uma interação entre os mesmos.  
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Resumo: O aprimoramento das técnicas de Sensoriamento Remoto em apoio aos estudos hidrológicos 

tem se tornado bastante evidente, com destaque utilizando imagens orbitais para mapeamento e 

delineamento de corpos d'água. O objetivo deste estudo foi a aplicabilidade de geotecnologias na análise 

espaço-temporal no Reservatório Serrinha II localizado no Nordeste brasileiro, por meio da 

sensibilidade espectral do índice de água por diferença normalizada proposto por Gao (1996) e 

McFeeters (1996), entre os anos de 2015 e 2019. Os resultados evidenciaram que a segunda 

metodologia foi mais efetiva no delineamento do corpo hídrico. 

Palavras-chave: NDWI; Sensoriamento Remoto; Serrinha II. 

 

Abstract: The improvement of Remote Sensing techniques in support of hydrological studies has 

become quite evident, especially using orbital images for mapping and delineating water bodies. The 

objective of this study was the applicability of geotechnologies in the space-time analysis in the 

Serrinha II Reservoir located in the Northeast of Brazil, through the spectral sensitivity of the water 

index by normalized difference proposed by Gao (1996) and McFeeters (1996), between the years 2015 

and 2019. The results showed that the second methodology was more effective in delineating the water 

body. 

Keywords: NDWI; Remote Sensing; Serrinha II. 

 

INTRODUÇÃO 

O Sensoriamento Remoto é ciência e arte de obter informação sobre um objeto 

(alvo), área ou fenômeno através da análise de dados adquiridos por um dispositivo 

(sensor) que não está em contato direto com o objeto, área, ou fenômeno investigado 

(Lillesand e Kiefer, 1994). Possibilita a descrição, com precisão e temporalidade de 

informações dos ecossistemas terrestres inerentes a configurações hídricas e vegetais, 
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assim como eventos antrópicos que possam proporcionar alterações no cenário da 

paisagem. Outro relevante aspecto a ser considerado são suas ferramentas de 

modelagem que possibilitam o estudo dos dosséis, observando os índices espectrais e 

parâmetros biofísicos da paisagem. Diversos índices espectrais têm sido desenvolvidos 

com o objetivo de explorar as propriedades de regiões visíveis e do infravermelho 

próximo. Ponzoni e Shimabukuro (2010). 

Para Lacerda e Nobre (2010), o Brasil é um país vulnerável às mudanças 

climáticas, especialmente quanto à ocorrência de extremos climáticos (secas e 

enchentes). Esse efeito torna-se mais acentuado nas regiões amazônicas e Nordeste, 

área consideradas mais vulneráveis, devido a fenômenos como a variabilidade sazonal 

climática e ações antrópicas. A sazonalidade climática tem impacto direto com a 

mudança da cobertura da paisagem e renovação ecossistêmica, a partir daí, mudanças 

nesses cenário podem proporcionar grandes alterações na dinâmica espacial do meio 

ambiente. 

Estudos da configuração terrestre utilizando índices espectrais como o Índice 

de Água por Diferença Normalizada (NDWIMCF, Mcfeeters, 1996) e o NDWIGAO 

proposto por Gao (1996), são importantes para ações de gerenciamento e 

monitoramento de recursos hídricos e da cobertura vegetal, elementos fundamentais na 

continuidade dos biomas. 

No Nordeste Brasileiro, Leite et al. (2017) analisaram a potencialidade do 

índice espectral NDWI, extraído a partir da imagem do sensor TM Landsat - 5 e 

obtiveram melhor identificação e mapeamento na área do Perímetro Irrigado Nilo 

Coelho, bem como de trecho do rio São Francisco entre Petrolina – PE e Juazeiro – 

BA, demostrando que tem se tornado cada vez mais frequentes, propondo análises 

integradas dos recursos hídricos, vegetação, clima e geomorfologia, a fim de 

compreender o processo dinâmico dos biomas em sua forma natural. 

O objetivo deste estudo foi a aplicabilidade de geotecnologias na análise 

espaço-temporal no Reservatório Serrinha II localizado no Nordeste brasileiro, por 

meio da sensibilidade espectral do índice de água por diferença normalizada proposto 

por Gao (1996) e McFeeters (1996), entre os anos de 2015 e 2019, utilizando imagens 

do satélite Landsat 8 – OLI. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A área do estudo (Figura 1) compreende um polígono inserido na Bacia 

Hidrográfica do São Francisco em Pernambuco, no município de Serra Talhada, no 

Sertão pernambucano (Semiárido Nordestino), especificamente o Reservatório de 

Serrinha II. O parque possui uma rica biodiversidade e sua vegetação é, 

predominantemente, do tipo arbustivo-arbórea, característica do clima Tropical 

Semiárido, basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila com trechos de Floresta 

Caducifólia” (CPRM, 2005). 

 

Figura 1:  Mapa de Localização - (A) Reservatório numa percepção espacial do território brasileiro. (B) 

Reservatório inserido no Município de Serra Talhada – PE.  

 

Fonte: Autores. 

 

A metodologia descrita na Figura 2 pelo fluxograma metodológico 

compreendeu três etapas: (1) aquisição de dados com a seleção das cenas, em que, 

consideraram-se fatores como: ampla cobertura e ausência de nuvens; (2) 

processamento digital das imagens com a reprojeção cartográfica (SIRGAS 2000) e o 

recorte da área de estudo e; (3) processamentos dos índices espectrais que possuem 

como resultados as cartas imagem para cada ano investigado. O processamento digital 

e os índices espectrais foram realizados no software de livre acesso QGIS.  
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Figura 2:  Fluxograma Metodológico. 

 

Fonte: Autores. 

 

O processamento das imagens se deu em conformidade com Silva et al. (2016). 

Para a conversão dos valores em nível de cinza (ND) do sistema sensor OLI Landsat 8 

para reflectância espectral, utilizou-se coeficientes radiométricos disponibilizados no 

arquivo de metadados das imagens USGS (2018).Tem-se o ângulo zenital solar - Z e o 

quadrado da razão entre a distância média Terra-Sol e a distância Terra-Sol na data da 

obtenção da imagem - dr (obtido com base na distância Terra-Sol - dTS, disponível no 

arquivo metadados da imagem, em unidade astronômica): 

𝜌
𝜆𝑖

 =  
(𝐴𝜌𝑖  +  𝑀𝜌𝑖 . 𝑁𝐷𝑖 )

𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝑍 . 𝑑𝑟

 
                                    (1) 

𝑑𝑟  =  (
1

𝑑𝑇𝑆

)
2

 
                                     (2) 

Onde: ρλi (adimensional) é a reflectância planetária no topo da atmosfera de 

cada banda i; Aρi é o fator aditivo de redimensionamento de cada banda (disponível 

no arquivo metadados da imagem); Mρi é o fator multiplicativo de redimensionamento 

de cada banda (disponível no arquivo metadados da imagem); NDi é o número digital 

correspondente a intensidade do pixel de cada banda; Z é o ângulo zenital solar obtido 

com base no  ângulo de elevação do Sol – E (disponível no arquivo metadados da 

imagem), uma vez que Z = 90 – E. 

O Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWIGAO) foi proposto por 

Gao (1996) e permite detectar melhor a mudança da biomassa vegetal, através da 

relação entre as bandas do infravermelho próximo (𝜌𝐼𝑉𝑃) e do infravermelho médio 

(𝜌𝐼𝑉𝑀), conforme Equação 3: 
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𝑁𝐷𝑊𝐼𝐺𝐴𝑂  =  
𝜌𝐼𝑉

𝑃
 −  𝜌𝐼𝑉

𝑀

𝜌𝐼𝑉
𝑃

 +  𝜌𝐼𝑉
𝑀

 
(3) 

 

O Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWIMCF) pode ser obtido a 

partir de McFeeters (1996), conforme ilustrado na Equação 4. Os valores para o índice 

variam entre -1 e 1. Assim, para NDWI ≥ 0 tem-se áreas com presença de água e para 

NDWI ≤ 0 não ocorre a presença de água na superfície do terreno (Pereira e Morais, 

2015). 

𝑁𝐷𝑊𝐼𝑀𝐶𝐹  =  
𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 −  𝜌𝐼𝑉𝑝

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 +  𝜌𝐼𝑉𝑝
 

   (4) 

Após o processamento dos índices espectrais foram elaboradas cartas imagem 

com a distribuição espacial dos pixels para área de estudo, em que as respostas dos 

índices NDWIGAO e NDWIMCF foram analisadas a partir da classificação descrita por 

Leite et al. (2017), conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1: Valores de classes dos pixels do NDWI.  

Classe NDWIGAO NDWIMCF 

Muito Baixo -0,42 a -0,18 -0,71 a -0,18 

Baixo -0,18 a -0,05 -0,18 a -0,05 

Médio -0,05 a 0,13 -0,05 a 0,13 

Alto 0,13 a 0,34 0,13 a 0,34 

Muito Alto > 0,34 > 0,34 

Fonte: Leite et al. (2017). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 3 observou-se a carta imagem referente ao NDWIGAO para os anos 

de 2015 e 2019. Foi perceptível, em especial a carta referente ao ano de 2019, a 

quantidade expressiva de pixels na classe “Baixo”, o que indica áreas de solo exposto, 

urbanização e vegetação com baixa umidade. Também se observaram pixels com 

valores superiores a 0,34, faixa de valor em que foi possível a visualização de corpos 

d’agua e vegetação fotossintética ativa.  
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Figura 3: Índice Espectral NDWIGAO. 

 

Fonte: Autores. 

 

A Figura 4 apresentou a distribuição espaço-temporal dos pixels na área do 

Reservatório Serrinha II através do processamento do NDWIMCF. Observou-se que 

para a classe “Muito Baixa”, os menores valores corroboram sua associação com a 

concentração de sedimentos. Além disso, a classe: “Muito Alto” proporcionou um 

realce do reservatório. Esses dados convergem aos resultados encontrados por Brenner 

e Guasselli (2015), onde os maiores valores de NDWI (>0) correspondem aos corpos 

hídricos destacados, ressaltando a presença de fluxo e massa d’água. 

Para validação foi utilizada uma imagem do Google Earth, como comparativo 

entre os resultados e a realidade cartográfica de campo, a partir de um conjunto de 

pontos (Figura 5). 

Ao analisar a Figura 5, verificou-se que os pontos identificados expressam 

similaridades em relação aos resultados obtidos dos índices espectrais e o Google 

Earth. O NDWIGAO apresenta maior destaque se for comparado com o NDWIMCF, nos 

pontos 3 e 4, devido a vegetação local apresentar um bom teor de água na estrutura 

interna. 
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Observou-se que no ponto 1, onde está associada a classe “Muito Alta”, está 

caracterizado a identificação de superfícies hídricas nesse método, onde pode ser 

observado que o método de McFeeters é mais preciso para o delineamento do corpo 

hídrico e também para os sedimentos em suspensão (ponto 2), uma vez que as bordas 

são mais bem realçadas, quando comparado com o método de Gao (1996). Esse 

resultado de aplicabilidade de geotecnologias na análise espaço-temporal de corpo 

hídrico condiz com os resultados de Leite et al. (2017) em pesquisa realizado em 

trecho do rio São Francisco – PE. 

 

 

Figura 4:  Índice espectral NDWIMCF. 

 

Fonte: Autores. 
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Figura 5:  a) Imagem do Google Earth com os pontos identificados; b) NDWIGAO - Índice de Água por 

Diferença Normalizada; c) NDWIMCF - Índice de Água por Diferença Normalizada. 

 

Fonte: Autores. 

 

Ao analisar as áreas de solo exposto (Figura 5, ponto 3) o método de GAO 

(1996) demostrou-se mais eficiente, tendo em vista uma melhor distinção espacial em 

relação aos outros elementos observados na imagem, enquanto o McFeeters (1996) 

pode confundir áreas construídas e de solo exposto. Esse resultado de melhor 

delineamento da borda hídrica condiz com Nascimento et al (2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que NDWIGAO foi mais sensível em identificar o grau de 

umidade, enquanto o NDWIMCF foi mais sensível em identificar o delineamento do 

corpo hídrico. Também, os índices espectrais contribuíram como uma ferramenta de 

análise de variabilidade espaço-temporal, auxiliando análises de uso e ocupação do 

solo, gerando subsídios para gestão dos recursos hídricos. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a fragilidade ambiental da bacia hidrográfica 

Ribeirão das Cruzes, a partir das metodologias propostas por Ross (1994) e Crepani et al. (2001). Esta 

bacia está inserida num contexto geográfico caracterizado pelas extensas áreas de silvicultura que têm 

avançado continuamente sobre a pecuária, com uma rápida alteração do uso e cobertura da terra, 

portanto, em constantes atividades antrópicas, causando notáveis transformações no ambiente. As 

geotecnolgias foram indispensáveis para a organização e operacionalização do banco de dados, 

apresentando resultados satisfatórios, que poderão contribuir para possíveis tomadas de decisão. Os 

resultados apresentaram uma fragilidade potencial natural estável, porém, em contrapartida, uma 

fragilidade ambiental de médio grau, necessitanto de um maior nível de atenção relacionada as ações 

antrópicas. 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Planejamento Ambiental; Sensoriamento Remoto; SIG. 

 

Abstract: This work aims to assess the environmental fragility of the Ribeirão das Cruzes watershed, 

based on the methodologies proposed by Ross (1994) and Crepani et al. (2001). This basin is inserted in 

a geographical context characterized by the extensive areas of silviculture that have continuously 

advanced on livestock, with a rapid change in land use and coverage, therefore, in constant human 

activities, causing remarkable changes in the environment. Geotechnologies were indispensable for the 

organization and operation of the database, presenting satisfactory results, which may contribute to 

possible decision making. The results showed a stable potential natural fragility, however, in contrast, a 

medium degree environmental fragility, requiring a higher level of attention related to human actions. 

Keywords: Environmental planning; Geoprocessing; GIS; Remote sensing.  

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia Hidrográfica Ribeirão das Cruzes (BHRC) ocupa uma área de 

20.863,27 ha, e está localizada no município de Selvíria (MS) (Figura 1).  

A região na qual a BHRC está inserida é caracterizada por extensas áreas de 

cultivo de eucalipto que têm avançado continuamente sobre a pecuária, com uma 

rápida alteração do uso e cobertura da terra, portanto, em constantes atividades 

antrópicas, causando notáveis transformações no ambiente. 
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Figura 1: Mapa de localização da BHRC. 

 

Fonte: Autores. 

 

Os estudos em bacias hidrográficas relacionados ao entendimento da 

fragilidade dos ambientes são de extrema importância ao planejamento ambiental.  

A identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades potenciais e emergentes 

proporcionam uma melhor definição das diretrizes e ações a serem implementadas no 

espaço físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e fornecendo subsídios à 

gestão do território (SPÖRL e ROSS, 2004). 

Por isso, torna-se indispensável o acompanhamento da dinâmica do uso e 

cobertura da terra nessa região, sobretudo, a avaliação do atual estado de fragilidade 

dos ambientes. O objetivo proposto é o mapeamento e compreensão da fragilidade 

ambiental da BHRC, a partir da aplicação das geotecnologias, para fins de 

planejamento ambiental. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados secundários foram obtidos dos portais públicos: USGS – Earth 

Explorer para adquirir as imagens de satélite Sentinel (15 m) e SRTM (30 m), Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) e estações meteorológicas próximas a BHRC 

(dados pluviométricos), e o SISLA/IMASUL para obter os dados fisiográficos 

(geologia, solos e cobertura vegetal).  
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Ao longo do processamento e composição dos mapas, utilizou-se os SIGs 

Global Mapper 16 (delimitação da BHRC), eCogntion Developer® (classificação das 

imagens) e ArcGIS 10.4.1 (ponderação, síntese e elaboração das cartas). 

Para ponderar as variáveis de declividade, solo, cobertura vegetal e uso e 

cobertura da Terra, apoiou-se na metodologia proposta por Ross (1994), na qual é 

empregado pesos conforme suas classes de fragilidade, e para a variável de 

pluviometria e geologia apoiou-se na metodologia proposta por Crepani et al. (2001), 

com as devidas adaptações para o contexto geográfico da BHRC. Para gerar a carta 

síntese de fragilidade ambiental, foi realizado a sobreposição da carta de fragilidade 

potencial com a carta de uso e cobertura da Terra (Figura 2). 

Na proposta de fragilidade de Ross (1994), há a subdivisão entre fragilidade 

potencial e fragilidade ambiental. A fragilidade potencial é caracterizada por sua 

instabilidade natural, ou seja, proveniente dos aspectos naturais do ambiente, enquanto 

a fragilidade ambiental leva em consideração a influência antrópica sobre o ambiente, 

considerando o uso e cobertura da terra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A síntese das variáveis, resultando na fragilidade potencial, indica uma certa 

estabilidade na BCHRC (Figura 2). A fragilidade potencial é realçada pelos solos, 

principalmente os menos desenvolvidos como os Neossolos, quando conflitantes com 

áreas de topografia ondulada e altas precipitações anuais. Sobre o tipo de cobertura 

vegetal, há também a questão das vegetações arbustivas, resultando uma fragilidade 

potencial mais acentuada.  

Quanto ao uso e cobertura da terra, os dois usos de caráter econômicos, 

silvicultura e pastagem, são de maior predominância na BHRC. Nota-se, ao longo do 

curso d'água, pouca presença da mata ciliar em suas margens. A falta dessa vegetação 

pode influenciar no assoreamento do canal, juntamente com a perda da qualidade da 

água.  

Por fim, elaborou-se a carta de fragilidade ambiental onde as fragilidades de 

grau médio são as que ocupam a maior extensão territorial da bacia hidrográfica. 
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Figura 2:  a) fragilidade potencial da BHRC; b) uso e cobertura da terra na BHRCB; c) fragilidade 

ambiental na BHRC. 

 

Fonte: Braz (2019). 

 

As áreas com grau de fragilidade ambiental baixa, se analisada em conjunto 

com a carta de uso e cobertura da terra, expõe que onde há vegetação florestal, o grau 

de fragilidade tende a ser baixo. Portanto, a metodologia indica para uma grande 

importância em preservar as áreas de vegetação natural da bacia hidrográfica, a fim de 

controlar e manter uma fragilidade ambiental em níveis mais baixos. As áreas de alto 

grau de fragilidade ambiental são representadas pelas áreas úmidas, devido à sua alta 

sensibilidade às alterações ambientais e ação antrópica direta, como áreas construídas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados foram considerados satisfatórios, apontando um cenário onde a 

BHRC se encontra medianamente fragilizada ambientalmente. Porém, áreas de médio 

grau de fragilidade não significam que estas áreas também não estejam suscetíveis a 

um desequilíbrio ambiental. 
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Uma das indicações imediatas da fragilidade ambiental é de como a vegetação 

pode controlar a fragilidade da bacia hidrográfica do córrego Ribeirão das Cruzes, seja 

fomentando a regeneração florestal nas Áreas de Preservação Permanente (APP) ou 

em propostas de conectar os fragmentos florestais na bacia hidrográfica. 
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Resumo: A bacia hidrográfica do rio Jacarecica situado em Maceió, capital do estado de Alagoas, é 

uma das bacias urbanas mais importantes do estado. Tem sido cada vez mais fonte de estudo de 

pesquisadores, devido ao crescente processo de urbanização, quase sempre desordenado, tornando o 

solo da região cada vez mais impermeável e frágil. Adicionalmente, com o projeto de macrodrenagem 

do bairro Tabuleiro dos Martins, que visa drenar as águas provenientes da chuva de toda a parte alta da 

cidade, e desaguar na foz do rio Jacarecica, vem aumentando à erosão em seu vale. Assim, o presente 

trabalho demonstra um estudo de classificação de vulnerabilidade erosiva do solo, utilizando as 

metodologias de Tricart 1977, Crepani et al., 2001, aplicados paralelamente às técnicas de 

geoprocessamento e coletas “in loco”. Classificando as áreas em graus de vulnerabilidade erosiva que 

variam em classes, do baixo ao mais alto. 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Rio Jacarecica; Vulnerabilidade do solo. 

 

Abstract: The Jacarecica river basin located in Maceió, capital of the state of Alagoas, is one of the 

most important urban basins in the state. It has been increasingly a source of research study, due to the 

growing process of urbanization, almost always disordered, making the soil of the region increasingly 

impermeable and fragile. Additionally, with the macrodrainage project of the Tabuleiro dos Martins 

neighborhood, which aims to drain as rainwater from the entire upper part of the city, and drain into the 

mouth of the Jacarecica river, erosion in its valley has been increased. Thus, the present work 

demonstrates a study of classification of soil erosive vulnerability, using the methodologies of Tricart 

1977, Crepani et al., 2001, communicated in parallel with the geoprocessing technique and field 

collection. Classifying as areas in degrees of erosive vulnerability that vary in classes, from low to high.  

Keywords: Geoprocessing; Jacarecica River; Vulnerability of Soil. 

 

INTRODUÇÃO  

A impermeabilização do solo das cidades através da pavimentação das ruas, 

avenidas e também pelas edificações nos lotes, fazem com que as águas das chuvas 

não encontrem local para infiltrar nesta superfície do solo. Assim, onde antes uma 

parte do volume pluviométrico precipitado (chuva), encontraria no contato com o solo 

em condições para infiltração, com vegetação que o protegeria da erosão e diminuiria 

Capítulo 

16 
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o escoamento superficial, com a impermeabilização, a água da chuva não tem onde 

infiltrar (Lacerda Júnior, 2012). 

Quando a água da chuva não encontra no solo, condições para infiltração, 

tende-se a aumentar o volume e a velocidade do escoamento superficial. Com este 

escoamento superficial aumentado, tanto em volume quanto em velocidade, toda a 

água da chuva escoará para as partes mais baixas do relevo, chegando a estas em 

menor tempo e maior volume (Alves, 2013). 

As consequências desta alteração do ciclo hidrológico podem ser observadas 

nas cidades em dias de forte chuva, com inundações das áreas mais baixas, pelo visível 

alto escoamento de água sobre o leito transitável das ruas e avenidas, causando 

estragos no pavimento (buracos no asfalto ou no calçamento), erosões, inundações, 

prejuízos ao patrimônio público e privado (Botelho, 1998). 

A situação piora quando os locais carentes, estão situados em bacias 

hidrográficas como as do rio Jacarecica, cujo trecho médio corresponde a um vale 

encaixado e ocupado (Peplau, 2005). A situação torna-se ainda mais crítica pela 

transposição das águas pluviais da região do Tabuleiro do Martins, para a bacia em 

estudo, o que aumenta a vulnerabilidade e o risco de erosão. 

O presente trabalho discutiu informações existentes em mapas previamente 

desenvolvidos confrontando com a realidade encontrada, e também coleta dados de 

extrema importância para a elaboração de mapas contendo a classificação de 

vulnerabilidade dos solos. 

A classificação de vulnerabilidade das unidades de paisagem é feita através de 

uma escala de valores conforme descrito por Tricart 1977, Crepani et al., 2001 de 

acordo com a relação morfogênese/pedogênese, analisando cada um dos temas: 

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e clima. Esses temas correlacionados 

explicam as realidades diversas encontradas em um mesmo tipo de rocha. 

Essas classificações, juntamente aplicada com diversas técnicas de 

geoprocessamento, são consideradas uma importante ferramenta para a tomada de 

decisões, pois é a partir dessa correlação que podemos entender realmente o que está 

acontecendo em determinado local em relação à perda do solo, e dessa forma 

direcionar ações mitigadoras com o intuito de atenuar esse processo. 
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Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo geral classificar a 

vulnerabilidade relativa à perda do solo da bacia hidrográfica apoiado em seis pontos 

pré-determinados “in loco”. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada neste trabalho apoia-se na classificação de 

vulnerabilidade relativa à perda do solo de Tricart (1977), no qual as unidades são 

classificadas em três categorias: instáveis, integrardes e fortemente instáveis. Também 

é usada a teoria descrita por Crepani (2001) na qual são fixados parâmetros para a 

elaboração da carta de vulnerabilidade do solo onde leva-se em conta à 

vulnerabilidade quanto à Geologia (G), vulnerabilidade quanto à Geomorfologia (R), 

vulnerabilidade quanto ao Solo (S), vulnerabilidade quanto à Vegetação (Vg), 

vulnerabilidade quanto ao Clima (C). 

Todos esses parâmetros são classificados segundo uma escala na qual são 

atribuídas notas para as variáveis utilizadas de acordo com determinadas 

características. As notas atribuídas para os parâmetros são utilizadas em uma fórmula 

descrita por Crepani (2001) que segundo o autor classifica a vulnerabilidade do solo.  

A fórmula tem como fundamento o uso da técnica de média simples, na qual 

somamos os valores dos parâmetros classificados e divididos pelo número de 

parâmetros. A equação empírica para determinação da vulnerabilidade natural à perda 

de solos: 

𝑉 =
( 𝐺 + 𝑅 + 𝑆 + 𝑉𝑔 + 𝐶)

5
 

Assim sendo, foram escolhidos seis pontos para análise in loco de maneira que 

abrangesse espacialmente a maior parte da bacia hidrográfica, em estudo, nos quais 

foram feitas coletas de solo com um trado holandês, medições de declividade com um 

clinómetro, coleta de coordenadas geográficas, através de um GPS, além de registo 

fotográfico. 

Estes dados coletados em campo, foram combinados com os dados obtidos 

através de técnicas de geoprocessamento, onde foram utilizados arquivos no formato 

vetorial (Shapefile), de Solos, Geomorfologia, Vegetação que usaram por base os 

dados georreferenciados de diversos projetos da Empresa Brasileira de Agropecuária a 

EMBRAPA, como o  Zoneamento agroecológico do estado de Alagoas, Brasil em 
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Relevo, Diagnóstico Ambiental do Município de Maceió, já os dados de Geologia são 

oriundos da base de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 

enquanto os dados climatológicos (precipitação) advém de dados do Instituto Nacional 

de Pesquisa Espacial (INPE), através do núcleo do Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos - CPTEC. 

Posteriormente, utilizando um software de Sistema da Informação Geográfica, 

realizou-se a conversão dos arquivos vetoriais em arquivos matricial/raster, para que 

fosse possível a realização de uma reclassificação nos rasters gerados, usando as notas 

estabelecidas para cada tipo de variável de acordo com características físicas, com 

base na metodologia e padrão adotado por Tricart 1977, Crepani et al., 2001, onde os 

valores variam de 0 a 3, quanto mais próximo de 3 maior a vulnerabilidade erosiva, 

assim processando-os em álgebra de mapa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área em estudo é a Bacia do Rio Jacarecica, que faz parte do Município de 

Maceió, entre as coordenadas decimais - 35º,666 e 35º,000 Longitude Oeste e -9º,580 

e -9º, 666 Latitude Sul. Sua área é de aproximadamente 25,65 km² e seu canal 

principal possui cerca de 13 km de extensão, sendo que suas nascentes são situadas 

próximas ao conjunto residencial Henrique Equelman e sua foz, na praia de Jacarecica. 

Dos 49 bairros delimitados na cidade de Maceió, 6 deles pertencem a área de estudo, 

são eles: Jacarecica, São Jorge, Barro Duro, Serraria, Antares e Benedito Bentes. 

A bacia hidrográfica do Rio Jacarecica possui extrema importância no contexto 

ambiental e da drenagem na cidade de Maceió. A mesma recebe toda a drenagem 

oriunda da região do Tabuleiro dos Martins, e vêm sofrendo impactos ambientais, 

gigantescos por conta do projeto da Macrodrenagem do Tabuleiro, sobretudo 

inundações e erosões. 

Peplau e Cabral (2005) trataram da influência do aumento de urbanização 

sobre a vazão numa sub-bacia na cabeceira do rio Jacarecica em Maceió, cuja 

expansão  urbana  vem  acontecendo  de  maneira  desordenada,  concluindo  que  a 

urbanização estimada variou de 58% para 70,25% em 16 anos, e por causa disso os 

picos de vazão tiveram aumento variando de 30,11% (chuva de 60 min, Tr = 5 anos) a 

11,31% (chuva de 90 min, Tr = 25 anos) e os picos de vazão sofreram antecipação 

temporal, consequentemente há um aumento da capacidade erosiva do talvegue. 



140 
 

Em toda bacia é possível constatar diferentes tipos de degradação que vêm 

acontecendo paulatinamente desde a presença de resíduos sólidos até resíduos de 

atividade mineradora. Sendo agravado pelo descaso público quanto à drenagem, que 

causam mal funcionamento, atrapalham o fluxo normal, e até aumentam, causando 

erosão, que resulta no assoreamento da calha principal, que já sofre também com 

lançamentos de esgotos. 

Assim, para melhor compreensão da vulnerabilidade da área a todo esse 

processo erosivo, foram escolhidos seis pontos de análise in sítio, e com os dados 

coletados aplicou-se os métodos tradicionais já supracitados, e em conjunto com dados 

oriundos de geoprocessamento, desta forma foram obtidos os mapas temáticos 

classificados segundo seu grau de vulnerabilidade e todos os pontos trabalhados.  

 

 

Figura 1: Amostras de Solos in loco 

 

Fonte: Autores.  
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O ponto 1, localizado nas coordenadas -35,728; -9,576 (SIRGAS 200), nas 

proximidades do bairro do Antares, área com altitude de 72,75 metros em relação ao 

nível do mar, apresentou de acordo com a metodologia de classificação segundo 

Crepani (2001), uma vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como 

Siltitos e Argilitos = 2,7; Declividade considerada Alta = 35 - 45%=2,5. Com presença 

de Latossolo Amarelo (LA) com uma vulnerabilidade/estabilidade dos solos de valor 

=1,0. Apresentou uma cobertura Vegetal remanescente de floresta ombrófila = 1,0. E 

um valor de clima igual à 1,5.  (V=(G+R+S+Vg+C)/5= 1,74.). 

Classificação segundo Tricart (1977): Ambiente estável, duas divisões, uma 

estabilidade longa e a outra relictual. Mas o solo deste ponto é da primeira categoria já 

que o pacote pedológico é espesso. Conservação adequada seria somente manter a 

vegetação original. 

O ponto 2, localizado nas coordenadas -35,704; -9,609 (SIRGAS 200), nas 

proximidades do bairro Serraria, área com 49,80 metros de altitude em relação ao nível 

do mar, apresentou de acordo com a metodologia de Classificação segundo Crepani 

(2001), uma vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como Siltitos e 

Argilitos = 2,7; Declividade considerada Muito Alta > 50 %= 3,0. Com presença de 

Latossolo Amarelo (LA) com uma vulnerabilidade/estabilidade dos solos de valor = 

1,0. Apresentou uma cobertura Vegetal remanescente de floresta ombrófila = 1,0. E 

um valor de clima igual à 1,5 (V=(G+R+S+Vg+C)/5= 1,84). 

Classificação segundo Tricart (1977): Ambiente intergrade. A conservação está 

diretamente ligada à preservação da vegetação. 

O ponto 3, localizado nas coordenadas -35,694; -9,609 (SIRGAS 200), nas 

proximidades do bairro São Jorge, área com 50,60 metros de altitude em relação ao 

nível do mar, apresentou de acordo com a metodologia de Classificação segundo 

Crepani (2001), uma vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como 

Sedimentos Inconsolidados = 3,0; Declividade considerada Alta = 43% = 2,5. Com 

presença de Latossolo Amarelo (LA) com uma vulnerabilidade/estabilidade dos solos 

de valor =1,0. Apresentou uma cobertura Vegetal remanescente de floresta ombrófila 

= 1,0. E um valor de clima igual à 1,5 (V=(G+R+S+Vg+C)/5= 1,8). 

Classificação segundo Tricart (1977): Meios Intergrades, onde morfogênese e 

pedogênese ocorrem de forma simultânea com predomínio da segunda. Há 
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diferenciação entre os solos e entravada. Faz-se necessário a conservação da vegetação 

natural para preservação. 

O ponto 4, localizado nas coordenadas -35,684; -9,609 (SIRGAS 200), nas 

proximidades do bairro Jacarecica, área com 13,02 metros de altitude em relação ao 

nível do mar, apresentou de acordo com a metodologia de Classificação segundo 

Crepani (2001), uma vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como 

Sedimentos Inconsolidados = 3,0; Declividade considerada muito Baixa < 1% = 1,0. 

Com presença de Neossolo Quatzareno (RQ) com uma vulnerabilidade/estabilidade 

dos solos de valor = 3,0. Apresentou uma cobertura Vegetal herbácea de restinga = 

2,7. E um valor de clima igual à 1,5 (V=(G+R+S+Vg+C)/5= 2,24). 

Classificação segundo Tricart (1977): Meios fortemente instáveis, com solos 

inconsolidados, condições climáticas muito agressivas com vigorosa dissecação. 

O ponto 5, localizado nas coordenadas -35,708; -9,588 (SIRGAS 200), nas 

proximidades do bairro Benedito Bentes, área com 70,50 metros de altitude em relação 

ao nível do mar, apresentou de acordo com a metodologia de Classificação segundo 

Crepani (2001), uma vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como 

Siltitos e Argilitos = 2,7; Declividade considerada Baixa = 2-6% = 1,5. Com presença 

Latossolo Amarelo (LA) com uma vulnerabilidade/estabilidade dos solos de valor = 

1,0. Apresentou uma cobertura Vegetal remanescente de floresta ombrófila = 1,0. E 

um valor de clima igual à 1,5 (V=(G+R+S+Vg+C)/5= 1,5). 

Classificação segundo Tricart (1977): Ambiente estável, com uma estabilidade 

longa. Com solo de primeira categoria e espesso. Conservação adequada seria somente 

manter a vegetação original. 

O ponto 6, localizado nas coordenadas -35,710; -9,574 (SIRGAS 200), nas 

proximidades do bairro Benedito Bentes, área com 59,10 metros de altitude em relação 

ao nível do mar, apresentou de acordo com a metodologia de Classificação segundo 

Crepani (2001), uma vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como uma 

vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns como Siltitos e Argilitos = 2,7; 

Declividade considerada Baixa = 2-9% = 1,5. Com presença de Latossolo Amarelo 

(LA) com uma vulnerabilidade/estabilidade dos solos de valor = 1,0. Apresentou uma 

cobertura Vegetal remanescente de floresta ombrófila = 1,0. E um valor de clima igual 

à 1,5 (V=(G+R+S+Vg+C)/5= 1,6). 



143 
 

Classificação segundo Tricart (1977): Ambiente estável, relictual. Como solo 

espesso. Conservação adequada seria somente manter a vegetação original. 

De acordo com a classificação desenvolvida os pontos foram processados na 

algebra de mapas do SIG e classificados com baixo e alto potencial erosivo. Os pontos 

1, 2, 3, 5 e 6 apresentaram menor vulnerabilidade devido ao seu baixo número na 

classificação, enquanto o ponto 4 ficou próximos de 3, ou seja, apresentam um maior 

grau de vulnerabilidade. 

Apesar disso, ao processar as variáveis no SIG, o ponto 1, apresentou médio 

risco para alto, uma vez que segundo os autores supracitados, a declividade são as 

variáveis que possuem maiores pesos na determinação de um índice de vulnerabilidade 

erosiva (Figura 2). 

Figura 2: Vulnerabilidade Erosiva do Solo. 

Fonte: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a utilização do Geoprocessamento como ferramenta de apoio a tomada de 

decisões, em conjunto com análise de campo, pôde-se identificar e traçar quais áreas 

da Bacia Hidrográfica do rio Jacarecica tem maior risco de sofrerem processos 

erosivos e devem, ter prioridade no caso de um eventual planejamento, pois os 
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resultados desta análise podem ser convertidos em um importante meio para o manejo 

e ou zoneamento da área da Bacia Hidrográfica. Portanto, conhecendo-se a 

distribuição espacial da vulnerabilidade é possível definir áreas passíveis de mitigação, 

demarcando e limitando corretamente prováveis ações que possuem maior 

vulnerabilidade erosiva e conseqüentemente, aliados a fatores externos. 

Clima e declividade são as variáveis que possuem maiores pesos na 

determinação de um índice de vulnerabilidade erosiva, outra variável de importância é 

o regime pluviométrico, já que a chuva é um dos principais agentes erosivos.  

No geral, a área pode ser classificada com potencial erosivo médio a alto, visto 

que todos os pontos apresentam potencial erosivo considerável, próximos de 2 e 3. 
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Resumo: Este trabalho traz os resultados da análise do comportamento da vegetação do bioma Caatinga 

nas proximidades do Reservatório Barra de Juá – PE. Para a análise é utilizada uma imagem OLI – 

Landsat 8. O comportamento da vegetação é modelado por meio dos valores dos índices espectrais: 

NDVI e NDWI e do albedo da superfície. Os resultados apresentaram baixos valores de albedo < 23%, 

indicando a ocorrência de um processo de desertificação na área. O NDVI e albedo apresentaram um 

comportamento inversamente proporcional em relação ao NDWI, o que fortalece a indicação do estado 

de seca, uma vez que o NVDI é um indicador sensível à vegetação e o NDWI mede o teor de umidade 

na vegetação. Conclui-se que os índices associados ao albedo proporcionam uma análise da vegetação e 

do regime hídrico com precisão e eficácia.  

Palavras-chave: Albedo da Superfície; Caatinga; NDVI; NDWI. 

 

Abstract: This work brings the results of the analysis of the vegetation behavior of the Caatinga biome 

near the Barra de Juá Reservoir - PE. For the analysis an OLI - Landsat 8 image is used. The vegetation 

behavior is modeled through the values of the spectral indices: NDVI and NDWI and the surface 

albedo. The results showed low values of albedo < 23%, indicating the occurrence of a desertification 

process in the area. The NDVI and albedo showed an inverse behavior in relation to the NDWI, which 

strengthens the indication of the drought state, since the NDWI is a sensitive indicator for vegetation 

and the NDWI measures the moisture content in vegetation. It is concluded that the indices associated 

with albedo provide an analysis of vegetation and water regime accurately and effectively. 

Keywords: Caatinga; NDVI; NDWI; Surface Albedo. 

 

INTRODUÇÃO 

Matas ciliares, elementos componentes das Bacias Hidrográficas, são florestas 

próximas a massas d’água, que proporcionam a preservação do ecossistema e indicam 

estado de qualidade da água, sendo de extrema importância para os biomas, em 

especial florestas sazonalmente secas, como a Caatinga (CUNHA et al., 2020; 

VALERA et al., 2019). 
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O cenário atual das matas ciliares apresenta altos níveis de degradação, nas 

diversas bacias e sub-bacias hidrográficas (RIBEIRO et al., 2020). Nesse sentido, é de 

grande importância estudos que proporcionem o monitoramento das mudanças nas 

áreas de mata ciliar no entorno de Reservatórios. O sensoriamento remoto tem 

assumido um papel importante nesse monitoramento e na estimativa dos diversos 

fenômenos meteorológicos e ambientais (RODRIGUES et al., 2009). 

Dentre as técnicas de monitoramento da paisagem por Sensoriamento 

encontram-se os índices espectrais: NDVI (Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada), que é um indicativo da vegetação fotossinteticamente ativa (ZHOU e 

ZHONG, 2020) e o NDWI (Índice de Água por Diferença Normalizada), instrumento 

importante para o monitoramento do estresse hídrico em ambiente de semiárido 

(OLIVEIRA et al., 2010). Tem-se ainda, a medição do albedo superficial, que em 

sistemas ecológicos, controla as condições microclimáticas das culturas e a absorção 

de radiação, afetando aspectos físicos e fisiológicos, tais como evapotranspiração e 

fotossíntese (BEZERRA et al., 2014). 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar e verificar a sensibilidade 

espectral dos índices de vegetação NDVI e NDWI e do albedo da superfície em 

discriminar o comportamento da vegetação do bioma Caatinga, no entorno do 

Reservatório Barra do Juá - PE.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo (Figura 1) foi o Reservatório Barra do Juá, localizado no 

semiárido Pernambucano, entre as Coordenadas Geográficas (08° 00' 00"S, 38° 00' 

00"W), com a vegetação formada pelo bioma Caatinga.  

A Região possui um regime hídrico moldado à sazonalidade climática, transmitindo 

impactos ao comportamento vegetal. O clima, segundo a classificação Köppen, é do tipo 

BSs’h’, com uma estação chuvosa (de fevereiro a maio) e outra seca (de junho a janeiro) 

(CUNHA et al., 2019). 
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Figura 1: Área de Estudo. (A) – Reservatório Barra do Juá - PE inserido no Nordeste Brasieliro. (B) – 

Estração da área superficial do Reservatório Barra do Juá – PE. 

Fonte: Autores. 

 

 

Material 

Como material para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada uma imagem 

do satélite OLI (Operational Terra Imager) - Landasat 8, datada de  02/12/2019, de 

órbita 216 ponto 66, com resolução espacial de 30 metros, obtida através do Serviço 

Geológico dos EUA (USGS), através do portal eletrônico The Earth Explore 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). 

 

Métodos 

Com a aquisição da imagem, foram realizadas: a re-projeção cartográfica para 

Sistema SIRGAS 2000, o recorte da área de interesse, a calibração radiométrica e 

correção atmosférica DOS (Dark Object Subtraction), desenvolvido por Chavez 

(1988). 

Em seguida foram calculados os índices espectrais: NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index, Rouse et al. (1973) e NDWI (Normalized Difference 

Water Index), Gao (1996), variando entre -1 e 1. Conforme as Equações 1 e 2: 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑟𝑒𝑑)

(𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑟𝑒𝑑)
 

(1) 

 

 

 

 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
(𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑀𝐼𝑅)

(𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑀𝐼𝑅)
 

(2) 

Em que, ρNIR representa a reflectância da banda do infravermelho próximo e 

ρred a reflectância da banda do vermelho e ρMIR a reflectância da banda do 

infravermelho médio. O albedo de superfície tem ampla importância na determinação 

do balanço de radiação. Para os efeitos atmosféricos (α), ou albedo corrigido os efeitos 

atmosféricos (α) desenvolvido por Bastiaanssen (2000), é utilizado a Equação 3: 

 

 𝛼 =
𝛼𝑡𝑜𝑎 − 𝛼𝑝

𝜏𝑠𝑤
2  

 

             (3) 

Em que: αtoa é o albedo planetário; αp é a porção da radiação solar refletida pela 

atmosfera e τsw que corresponde a transmissividade atmosférica (dias de céu claro). 

Calculados os valores de albedo da superfície e os índices espectrais NDVI e NDWI 

foram geradas cartas imagem temáticas.  O processamento dos dados foi realizado 

através do software de Sistestemas de Informações Geográficas (SIG) – Qgis 3.6.1. 

Em seguida foi avaliado o comportamento dos índices e as relações existentes 

entre eles, calculando a correlação de Pearson e coeficiente de determinação R².  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1 ilustra as cartas imagem geradas a partir do cálculo dos índices 

espectrais: (A) NDVI, (B) NDWI e do (C) albedo.  

As cartas resultantes do processamento têm a finalidade de auxiliar a análise 

interpretativa da sensibilidade dos índices calculados ao comportamento da vegetação 

e do corpo hídrico.  

Para o NDVI (Figura 2 A) os pixels apresentaram uma variabilidade de valores 

entre 0,4 – 0,6 (na cor verde claro) com área de 184,14 Km² para a vegetação em 

crescimento. Para a vegetação nativa entre 0,4 a 0,6 (verde claro) com área de 76,78 

Km². E para áreas agrícolas apresentaram altos valores de NDVI presentes na classe 
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0,6 – 1,0 (na cor verde escuro), devido a forte presença de carga de clorofila presente 

na vegetação irrigada, correspondente á 4,75% da área toda da imagem. Tomando com 

NDVI < 0 (na cor azul escuro) a área superficial do açude foi de 3,3 km². 

 

Figura 1: Cartas imagem dos índices. (A) – NDVI, (B) NDWI e (C) – Albedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses dados corroboram com Lopes et al. (2009), que encontraram baixos 

valores de NDVI para áreas expostas a ações antrópicas, na Bacia Hidrográfica do Rio 

Brígida, no semiárido Pernambucano. 

O NDWI (Figura 2 B) apresentou predominância de valores negativos, NDWI 

< 0 (na cor ocre amarelada e marrom) indicando que a área tem baixo teor de 

humidade, além do reservatório Barra do Juá. O NDWI > 0 corresponde à área 

superficial do açude foi de 3,15 km² (na escala de cores azul). 

E o albedo (Figura 2C) na superfície apresentou variações de até 

aproximadamente de 0 a 0,23 com média de 0,1 e desvio padrão de 0,02. Os maiores 

valores de albedo se concentraram nas áreas de passagem dos afluentes que 

contribuem ao reservatório, com valores de pixels variando entre 0,17 a 0,23. O NDVI 

e albedo apresentaram um comportamento inversamente proporcional em relação ao 

NDWI. 

Fonte: Autores (2020). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 

Fonte: Autores. 
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Rodrigues et al. (2009) obtiveram para a estação seca na Região Semiárida do 

estado do Ceará, valores de albedo variando de 0,10 a 0,15. Segundo os autores, estes 

valores decrescem ainda mais para as áreas dos corpos hídricos, indica a presença de 

águas limpas, com pouca carga de sedimentos em suspensão, decorrente da época do 

ano (estação seca) e da hidrografia da região, que é composta por cursos de regime 

intermitente ou efêmero. 

Os gráficos de dispersão, ilustrado na Figura 2, mostra as relações entre os 

índices e o Albedo: 

 

Figura 2:  Gráficos de dispersão (A) Albedo/NDVI (B) Albedo/NDWI e (C) NDWI/NDVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor avaliação da relação existente entre os índices albedo, NDVI 

e NDWI no período considerado, a análise dos diagramas de dispersão entre dois 

índices possibilitou verificar que a correlação de Pearson (Figura 2) para as relações 

entre os índices, apresentou fortes correlações, porém negativas, de -0,62 para o NDVI 

e albedo (R² = 0,38), e -0,87 para o NDVI e NDWI (R² = 0,75). Enquanto o Albedo e 

o NDWI apresentaram correlação moderada fraca de 0,41 (R² = 0,17).  

O coeficiente de correlação de Pearson apresentou valores mais coerentes entre 

os índices, uma vez que em corpos hídricos, no geral, houve um aumento nos valores 
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C 

Fonte: Autores. 
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de NDWI, que é um índice sensível ao teor de água, enquanto o NDVI e o albedo 

apresentaram valores baixos, indicando à alta absorção da água em quase todos os 

comprimentos de onda, principalmente na faixa do vermelho e infravermelho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dos índices espectrais e do albedo apontaram que houve uma 

redução considerável da biomassa na região. Em termos espaciais, somadas as áreas de 

vegetação nativa e em crescimento, o total resultou em 260,92 km². Todos os 

elementos da paisagem que são representadas pelo albedo com valores abaixo de 23% 

e com índices de NDVI e NDWI predominante baixos, mostram a suscetibilidade da 

região no processo de desertificação, pois as características como foram apresentadas, 

são associadas à salinização do solo e ao crescimento das áreas agrícolas que 

substituíram a vegetação nativa. 
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Resumo: No Brasil, os danos causados por desastres ambientais acontecem anualmente, o que levou 

pesquisadores a trabalharem com esses temas. Dessa forma, profissionais de diversas áreas que 

trabalham com geotecnologias desenvolveram estudos relacionando pelo menos um dos conceitos aqui 

trabalhados. Assim, o presente trabalho objetiva explicitar os conceitos de risco, vulnerabilidade, 

suscetibilidade e perigo nos estudos geotécnicos, porém, não com finalidade de fixá-los e evitar 

equívocos recorrentes, mas sim esclarecer conceitualmente tais conceitos.  

Palavras-chave: Conceito; Perigo; Risco; Suscetibilidade; Vulnerabilidade. 

 

Abstract: In Brazil, the damages caused by environmental disasters occurs annually, which has led 

researchers to work with these themes. Thus, professionals from different areas working with 

geotechnologies have developed studies relating at least one of the concepts worked here, thus, the 

present study aims to explain the concept of risk, vulnerability, susceptibility and hazard in geotechnical 

studies. However, not for the purpose of fixing them and avoiding recurring mistakes, but rather to 

clarify these concepts conceptually. 

Keywords: Concept; Hazard; Risk; Susceptibility; Vulnerability.  

 

INTRODUÇÃO  

O Brasil sofre anualmente com a ocorrência de desastres naturais, que causam 

danos sociais e econômicos em várias cidades. Boa parte desses processos estão 

ligados à morfodinâmica do relevo (ex. movimentos de massa e inundações). Esse fato 

instigou vários pesquisadores a trabalharem essa temática, tendo um número 

expressivo de pesquisas na área. No entanto, ainda existem divergências relacionadas a 

conceitos importantes, como risco, vulnerabilidade, perigo e suscetibilidade. 

Um dos principais problemas nas pesquisas sobre desastres naturais é a 

existência de múltiplas definições para tais conceitos. Devido a essa polissemia, os 

estudos se tornaram fragmentados, apresentando diferentes perspectivas em vários 

campos da ciência, alguns considerando seus aspectos mais práticos, outros mais 

teóricos (MARANDOLA e HOGAN, 2004; RODRIGUES, 2013). 

Capítulo 
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Diante dos diversos trabalhos sobre o tema de desastres naturais no país, há 

conceitos que devem ser explicitados e discutidos. Por isso, este trabalho objetiva 

explicitar as diferenças dos conceitos de risco, susceptibilidade, vulnerabilidade e 

perigo, porém, não com a finalidade de definir e engessar tais conceitos na literatura, 

mas sim, com um propósito de direcionamento educacional para quem terá um 

primeiro contato com os temas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Esta construção é inteiramente bibliográfica, a diversidade de autores 

trabalhados está diretamente ligada aos estudos dos eventos de suscetibilidade, risco, 

perigo e vulnerabilidade, principalmente no que diz respeito às geociências e 

engenharia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos estudos sobre desastres ambientais, é comum encontrar termos com a 

semântica semelhante, o que por vezes, acaba por causar confusões de sentindo. 

Assim, no que tange os estudos ambientais, a proposta é explicitar os termos quanto 

seu significado e aplicações científicas. 

Dessa forma, o conceito de risco é o mais usado dentre os quatro, e que acaba 

por agregar os outros e ter uma aplicabilidade mais diversa. Segundo Veyret (2003), 

risco pode ser definido como uma representação de uma aléa (perigo) afetando os 

alvos que constituem indicadores de vulnerabilidade, indicando tanto a probabilidade 

dos acontecimentos quanto as suas possíveis consequências. O risco deve ser um fator 

calculável avaliável. A partir do momento em que o cálculo probabilístico atinge seu 

limite, a noção de risco perde a sua pertinência e entra-se no domínio da incerteza 

(VEYRET, 2003). 

Ao tratar de Risco de desastres naturais, há uma associação aos termos de 

Perigo, Vulnerabilidade e Suscetibilidade; que são tratados como sinônimos, porém 

eles possuem significados diferentes, embora sejam bastante interligados. De acordo 

com a UN-ISDR (2004) - Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução 

de Desastres, Risco pode ser definido como: “a probabilidade de consequências 

prejudiciais, ou danos esperados (morte, ferimentos a pessoas, prejuízos econômicos) 
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resultantes da interação entre perigos naturais ou induzidos pela ação humana e as 

condições de vulnerabilidade”. 

Já o Ministério das Cidades/IPT (2007) define risco como “relação entre a 

possibilidade de ocorrência de um dado processo ao fenômeno e a magnitude de danos 

ou consequências sociais e/ou econômicas sobre um dado elemento, grupo ou 

comunidade. 

Para Highland e Bobrowsky (2008), a análise do risco deve contar com três 

principais elementos; sendo o primeiro a probabilidade de ocorrência de um evento, 

cujo tamanho e localização causariam vítimas, danos ou rompimento de um padrão 

existente de segurança. O segundo é a localização e a extensão esperadas dos efeitos 

do evento sobre o solo, as estruturas ou as atividades socioeconômicas. E por fim 

(terceiro elemento), a estimativa da gravidade dos efeitos sobre o solo, as estruturas ou 

as atividades socioeconômicas. 

Fell (2008) afirma que o risco é frequentemente estimado como a 

probabilidade de um fenômeno de determinada magnitude acontecer e impactar a 

sociedade, vezes as suas prováveis consequências. A equação 1 representa a formula 

mais usada para a indicação do risco. Por mais que seja uma fórmula subjetiva, ela 

engloba a probabilidade de um fenômeno ocorrer e impactar a sociedade (perigo) e os 

possíveis efeitos sobre uma determinada comunidade. 

              

    RISCO = PERIGO x VULNERABILIDADE                   (Equação 1) 

 

Um dos elementos que compõe o risco é o perigo, que pode ser considerado 

como evento, fenômeno ou atividade humana potencialmente danosa, o qual pode 

causar perda de vidas ou ferimentos a pessoas, danos a propriedades, rupturas 

socioeconômicas ou degradação ambiental (UN-ISDR, 2004). Tal termo pode se 

referir à possibilidade de um evento ou fenômeno natural potencialmente danoso 

ocorrer em um determinado local e num período de tempo (VARNES, 1984; 

GUZZETI et al., 1999; TOMINAGA et al.,2004). 

O perigo representa a probabilidade da ocorrência de um processo, mas um 

acontecimento só se caracteriza como perigoso quando existe a possibilidade de afetar, 

indiretamente ou diretamente, o homem, trazendo prejuízos para uma determinada 
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comunidade (WHITE, 1973). Dessa forma, esse termo pode ser entendido como a 

associação entre os fenômenos (ex. escorregamentos, inundações, terremotos, entre 

outros) e a sua possibilidade de impactar o homem. 

Segundo Monteiro (1991), é necessário considerar que a existência de perigos é 

uma função do ajustamento humano a eles, envolvendo sempre a iniciativa e a decisão 

humana. Nessa perspectiva, as inundações não seriam danosas se a população não 

ocupasse as planícies de inundação, como também, os escorregamentos não causariam 

danos se parte de seus habitantes não fossem induzidos a formas de urbanização 

espontânea, precária, em locais declivosos. 

Já a vulnerabilidade avalia os impactos danosos dos processos sobre os alvos, 

ou seja, o grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade dentro de uma 

determinada área passível de ser afetada por escorregamentos, colocando sempre o 

agente antrópico como elemento vulnerável dos eventos estudados. Desta forma, ela 

corresponde a um conjunto de condições sociais, econômicas, políticas, culturais, 

técnicas, educativas e ambientais que tornam as pessoas mais exposta ao perigo 

(AYALA, 2001; VEYRET, 2003; UN-ISDR, 2004; BRASIL et al., 2007). A 

vulnerabilidade analisa o grau de perda e o impacto de um evento danoso sobre os 

indivíduos ou comunidades, já o perigo avalia apenas as chances dessas pessoas serem 

atingidas. 

Com relação ao conceito de suscetibilidade, é determinado a partir de fatores 

naturais que podem contribuir para o desencadeamento dos eventos (LISTO e 

VIEIRA, 2012). Outras contribuições abordam a predisposição ou propensão dos 

terrenos ao desenvolvimento de um fenômeno ou processo do meio físico (BITAR, et, 

al., 2014; SOUZA, 2005). Para mais, suscetibilidade aparece como a incerteza de 

ocorrência de um evento, levando em consideração a probabilidade positiva e negativa 

do evento suceder (SOARES, et al., 2002). Assim, trabalhos de suscetibilidade 

desenvolvem-se em cima de previsões dos eventos em estudo acontecer ou não, está 

mais voltado diretamente para a ação do evento em si do que os fatores 

condicionantes. 

Os estudos da suscetibilidade devem preceder a avaliação do perigo, indicando 

os locais que apresentem potencialidades para a ocorrência de desastres. Estes podem 

auxiliar no direcionamento das políticas públicas para o planejamento do uso da terra, 
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indicando locais inadequados para a ocupação (FELL et al., 2008; JAAFARI et 

al.,2014; SILVEIRA et al., 2014; BRITO, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, que embora os conceitos trabalhados tenham uma interligação, 

suas concepções teóricas são diferenciadas, o que as torna de extrema relevância à 

aplicação adequada nos estudos relacionados a desastres naturais. O que pode reduzir a 

fragmentação conceitual existente nos trabalhos nessa área, além da confusão em 

relação ao emprego desses conceitos. 

Vale acrescentar que essa pesquisa não teve como objetivo alcançar uma 

definição exata sobre esses conceitos, apenas foram colocadas as definições 

conceituais encontradas na base teórica utilizada para a construção deste trabalho. Mas 

sim, de facilitar a compreenção dos conceitos para eviatar equívocos conceituais em 

pesquisas futuras. 
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Resumo: Avaliar o comportamento das condições hídricas e sua disponibilidade do município de 

Bananeiras localizada no Brejo Paraibano. Na averiguação do comportamento hídrico, efetuo-se o 

cálculo do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) segundo o método de Thornthwaite e Mather 

(1948,19555) da série de precipitação dos anos de 1930 a 2015, fornecido pela Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). Os dados de temperatura foram estimados pelo 

software Estima_T para o período georreferenciado. Os resultados foram aplicados para as condições 

médias utilizando-se  dos cenários de precipitação mensal (redução de 10% e 20%) e de temperatura 

(acréscimo de 1 ºC e 4 ºC) em conformidade com o IV Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC AR4); para os cenários extremos de emissão de 

CO2, otimista e pessimista. O BHC adverte que em condições médias ocorre deficiência hídrica no 

cenário com redução de 20% e aumento de 4,0ºC, os excedentes hídricos não ocorrem neste tipo de 

cenário. Para o município na série de 85 anos de observação de precipitação, o valor anual tendem a 

sofrerem reduções e os elementos da evapotranspiração potencial e evaporação real sofrem aumentos 

significativos.  

Palavras-chave: Disponibilidade hídrica e mudança ambiental; Variabilidade climática de chuva e 

temperatura. 

 

Abstract: Evaluate the behavior of water conditions and their availability in the municipality of 

Bananeiras located in Brejo Paraibano. In the investigation of water behavior, the Climatic Water 

Balance (BHC) is calculated according to the method of Thornthwaite and Mather (1948, 19555) of the 

precipitation series from the years 1930 to 2015, provided by the Executive Agency for Water 

Management of the Paraíba State (AESA). The temperature data were estimated by the Estima_T 

software for the georeferenced period. The results were applied to the average conditions using the 

monthly precipitation (10% and 20% reduction) and temperature (1 ° C and 4 ° C) scenarios in 

accordance with the IV Evaluation Report of the Intergovernmental Panel on Changes Climate (IPCC 

AR4); for the extreme CO2 emission scenarios, optimistic and pessimistic. BHC warns that under 

medium conditions there is a water deficiency in the scenario with a 20% reduction and an increase of 

4.0ºC, water surpluses do not occur in this type of scenario. For the municipality in the series of 85 years 

of observation of precipitation, the annual value tends to suffer reductions and the elements of potential 

evapotranspiration and actual evaporation suffer significant increases. 

Keywords: Climatic variability of rain and temperature; Water availability and environmental change. 

 

INTRODUÇÃO  

O planejamento hídrico é a base para se dimensionar qualquer forma de manejo 

integrado dos recursos hídricos, assim, o balanço hídrico permite o conhecimento da 
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necessidade e disponibilidade hídrica no solo ao longo do tempo. O balanço hídrico 

como unidade de gerenciamento, permite classificar o clima de uma região, realizar o 

zoneamento agroclimático e ambiental, o período de disponibilidade e necessidade 

hídrica no solo, além de favorecer ao gerenciamento integrado dos recursos hídricos 

(LIMA e SANTOS, 2009). 

O clima também exerce grande influência sobre o ambiente, atuando como 

fator de interações entre componentes bióticos e abióticos. O clima de toda e qualquer 

região, situada nas mais diversas latitudes do globo, não se apresenta com as mesmas 

características em cada ano (SORIANO, 1997). 

A problemática das mudanças climáticas é um dos maiores desafios 

socioeconômicos e científicos que a humanidade terá que enfrentar ao longo deste 

século.  De acordo com Jenkin et al. (2005), todo o planeta sofrerá com esses 

impactos, mas as populações mais pobres, dos países mais vulneráveis, certamente 

serão as mais susceptíveis aos seus impactos negativos.  

Os principais indícios do aquecimento global surgem das medidas de 

temperatura de estações meteorológicas desde 1860, em todo o globo.  Os dados com a 

correção dos efeitos de ilhas de calor mostram que o aumento médio da temperatura 

foi de aproximadamente 0,6°C durante o século XX, os maiores aumentos foram em 

dois períodos: 1910 a 1945 e 1976 a 2000 (IPCC, 2001a).  Ainda de acordo com os 

relatórios do IPCC (2001a e 2001b), há uma projeção de um aumento médio de 

temperatura do planeta entre 1,4 e 5,8ºC entre os anos de 1990 e de 2100.  Em relação 

à precipitação, as previsões indicam que deve ocorrer um aumento na média anual, nas 

regiões de latitudes mais elevadas, assim como nas regiões equatoriais, em aversão a 

uma diminuição nas regiões subtropicais.  

Segundo Nobre e Assad (2005, apud, HORIKOSHI, 2007), a temperatura 

média global do planeta à superfície aumentou progressivamente nos últimos 120 

anos, com uma variação superior a meio grau Celsius. Na última década ocorreram os 

três anos mais quentes dos últimos 1000 anos da história recente da Terra. Segundo o 

relatório do IPCC (2007, HORIKOSHI, 2007) que reforçou esses fatos, indicando 

como provável que esse aumento da temperatura do ar seja consequência de ações 

antrópicas.  
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No Nordeste do Brasil, em especial na região semiárida nordestina, que 

frequentemente enfrenta os problemas da seca e estiagens prolongadas dentro do 

período chuvoso, estas condições se tornam ainda mais graves (NOBRE et al., 2001).  

Atualmente é enorme a demanda por recursos hídricos, é importante o 

conhecimento, do ciclo da água, principalmente das variáveis de climáticas, 

precipitação e evapotranspiração (HORIKOSHI, 2007). Assim, de acordo com 

Camargo (1971, apud, HORIKOSHI, 2007), para saber se uma região apresenta 

deficiência ou excesso de água ao longo do ano, é necessário comparar dois termos 

contrários do balanço, a precipitação (responsável pela umidade para o solo) e a 

evapotranspiração que utiliza essa umidade do solo. Segundo Pereira et al. (2002, 

apud, HORIKOSHI, 2007), a água disponível para o consumo e uso do homem pode 

ser quantificada pelo balanço hídrico climatológico, em que fica evidente a variação 

temporal de períodos com excedente e com deficiência hídricas, permitindo, dessa 

forma, o planejamento agrícola. 

Medeiros et al em 2012 mostrou que as variações de temperatura e chuva para 

o município de Cabaceira - PB, se tornara mais críticos e os índices pluviométricos 

mais escassos. 

O objetivo é avaliar as condições hídricas por meio do panorama de mudanças 

climáticas e futuro da precipitação e temperatura do ar, com o intuito de buscar os 

indícios do aquecimento global no balanço hídrico climático do município de 

Bananeiras. O município está inserido na unidade geoambiental do Planalto da 

Borborema, que apresenta relevo movimentado, com vales profundos e estreitos 

dissecados. Inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Curimataú. Posto que 

esta região, a maior parte do seu PIB é devido à agricultura (IBGE, 2012), a 

compreensão da precipitação é de grande valia para o setor agrícola, agroindustrial e 

consequentemente da economia deste município, favorecendo um gerenciamento 

integrado dos recursos hídricos e delimitando formas para seu uso e armazenamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O município de Bananeiras localizado no estado da Paraíba (região Nordeste 

Brasileira), apresenta uma área de 258 km², sua localização geográfica esta inserida na 

latitude de 06º46’ ao Sul e sua longitude de 35º38’ ao Oeste de Greenwich  com uma 

altitude média em relação ao nível o mar de 552,0 metros. O município está inserido 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Curimata%C3%BA
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na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, que apresenta relevo 

movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Inserido nos domínios da 

bacia hidrográfica do Rio Curimataú. Os principais tributários são os rios Curimataú, 

Dantas e Picadas e os riachos: Sombrio e Carubeba, todos de regime intermitente. 

Conta ainda com os recuros do açude da Piaba. (IBGE, 2006). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se de séries de dados mensais e 

anuais de precipitação referente ao período de 85 anos de dados observados (1930-

2011), fornecido pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba 

(AESA),  os dados de temperatura foram estimados pelo Software Estima_T, 

disponível no site da Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas da Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG (http://www.dca.ufcg.edu.br/estimat.htm).  

Aplicou-se segundo o método do balanço hídrico de Thornthwaite e Mather 

(1955), para as condições médias e em seguida usou-se os cenários de precipitação 

mensal (redução de 10,0% e 20,0%) e de temperatura (acréscimo de 1,0ºC e 4,0ºC) de 

acordo com o  IV Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC AR4), para os cenários extremos de emissão de CO2, B2 - otimista e 

A2 - pessimista consecutivamente. Para as condições médias foram empregados séries 

climatológicas de temperatura e precipitação da área em estudo. 

O Balanço Hídrico Climatológico foi realizado segundo a metodologia de 

Thornthwaite e Mather (1955), com estimativa da evapotranspiração potencial pelo 

método de Thornthwaite (1948), por intermédio do programa computacional Balanço 

Hídrico Normal, usando-se uma planilha eletrônica Excel elaborada e disponibilizada 

por Rolim e Sentelhas (1999).  

Para esta etapa, foram necessários os dados mensais de temperatura média do 

ar, média mensal de precipitação, coordenadas geográficas, altitude e CAD 

(Capacidade de Água Disponível), esta define o armazenamento máximo de água no 

solo, a qual foi adotada em todos os cenários o valor de referência de 100 mm.  Com 

estas informações básicas, o balanço hídrico permite deduzir a evapotranspiração 

potencial, a deficiência hídrica, o excedente hídrico e o total de água retida no solo ao 

longo do ano. 

Para os cálculos dos Cenários Climáticos Futuros (CCF), considerou-se que o 

aquecimento global implicará em um aumento de até 4°C na temperatura local, por 

isso, adotaram-se dois cenários distintos de temperatura do ar nos valores médios 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Curimata%C3%BA
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mensais de T+1°C (cenário B2) e T+4°C (cenário A2).  Em relação aos cenários de 

precipitação, considerou-se uma redução de 10% e 20%, para cenários B2 e A2, 

respectivamente, nos valores médios mensais.  Foram realizados os balanços hídricos 

para as condições médias e condições futuras a partir dos cenários pré-estabelecidos. 

De acordo com a classificação de Köppen o clima do município de Bananeiras 

é considerado do tipo As – o clima é Tropical Chuvoso, com verão seco. O períoco 

chuvoso se inicia em janeiro/fevereiro e termina em setembro, podendo se estender até 

outubro. (AESA,  2011).  As chuvas  da  região  sofrem  influência  das massas de ar 

Atlânticas de Sudeste e do Norte (Francisco, 2010). Além de possuir uma distribuição  

pluviométrica  anual  muito  irregular (1.174,7  mm) , apresenta uma temperatura 

máxima anual de 27,0ºC; sua temperatura mínima anual é por volta 18,8ºC e a 

temperatura média de 22,0ºC. A vegetação é composta por Florestas Subcaducifólica e 

Caducifólica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A distribuição anual da precipitação do município de Bananeiras está 

demonstrada na Figura 1.  Foi observada tendência de equilíbrio para os índices da 

precipitação anual, conforme estudo realizado demonstrando a alta variabilidade na 

distribuição espacial e temporal, característica própria do clima semiárido 

predominante no Nordeste do Brasil (NEB).  Observou-se ainda, que esta tendência de 

equilíbrio é superior a diminuição da precipitação dos cenários futuros que é de 10% 

(cenário B2) e 20% (cenário A2).  

A Figura 2 representa a distribuição média mensal da precipitação 

climatológica do município de Bananeiras.  A média anual histórica, com 85 anos de 

observações, é de 1.174,7 mm, com alta variabilidade nos totais anuais, sendo seu 

quadrimestre mais chuvoso os meses de março, abril, maio e junho.  Os meses de abril 

e junho apresenta-se como mais altos valores devido às fatores meteorológicos atuante 

na região do brejo paraibano e que em alguns anos para os referidos meses, ocorreram 

chuvas anômalas e de altas intensidades induzidas pela presença do fenômeno de larga 

escala La Niña. 
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Figura 1:  Distribuições anuais da precipitação (mm) pluviométrica no município de Bananeiras, no 

período de 1930 a 2015 e sua média histórica. 

 

Fonte: AESA. 

 

Figura 2. Média mensal climatológica da precipitação (mm) para o município de Bananeiras - PB. 

 

Fonte: AESA. 

 

A Figura 3 representa a distribuição média mensal da temperatura histórica 

estimada (1950-2010), para o município de Bananeiras.  A temperatura média anual é 

de 22,0ºC, com variações mensais de 19,9ºC a 23,6ºC. 
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O Balanço Hídrico Climatológico e os balanços hídricos com reduções de 10% 

e 20% médio mensal está demonstrado nas Figuras 4, 5 e 6, respectivamente, 

observando-se deficiências hídricas com maiores significâncias  para os  cenários 

normais e com redução de 10% e acréscimo na temperatura de 1 ºC, no cenário com 

redução de 20% nos índices pluviométricos e mais 4 ºC as deficiências hídricas 

ocorreram no ano inteiro. 

Observa-se, nas tabelas 1, 2 e 3 que nas colunas deficiências hídricas os seus 

valores aumenta com a troca de cenários, e para os excedente hídricos no balanço 

hídrico normal e no cenário de redução 10% de precipitação e aumento de temperatura 

de 1,0ºC ocorrem excedentes hídricos e para o cenário de redução de 20% e aumento 

de temperatura de 4 ºC não ocorrem excedentes hídricos durante os todos os meses do 

ano. 

Figura 3. Temperatura média mensal (ºC) para o município de Bananeiras, PB (período 1950-2010). 

 

Fonte: AESA. 

 

Nos casos estudados, ocorreu reposição de água, os excedentes e as 

deficiências para o balanço normal e com redução de 10% n precipitação e 1 ºC de 

elevamento na temperatura, no cenário de redução de 20% e 4 ºC de aumento na 

temperatura  reduz o período de excedentes hídricos prolongam-se as faixa de 

deficiência, retirada e reposição de água do solo, por todos os meses do ano, 

implicando em pequenos ou curtos intervalos de dias sem s armazenamentos de água, 

de maneira a ocasionar prejuízos na capacidade de uso e manejo do solo, no meio 

ambiente e na sustentabilidade. 
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Figura 4: Balanço Hídrico Climatológico simulado com a média climatológica da temperatura do ar e da 

precipitação. 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Balanço Hídrico simulado com o cenário otimista (B2) do IPCC-AR4. 
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Figura 6: Balanço Hídrico simulado com o cenário pessimista (A2) do IPCC-AR4. 

 

 

 

 

 

Tabela 1.; Resumo do balanço hídrico climatológico normal. PREC = Precipitação; ETP = 

Evapotranspiração potencial; EVR = Evaporação real; DEF = Deficiência hídrica; EXC = Excedente 

hídrico. 

  Meses/Parâmetros PREC 

(mm) 

ETP 

(mm) 

   EVR 

   (mm) 

DEF (mm) EXC 

(mm) 

Jan 64,3 100,3 67,3 33,1 0,0 

Fev 84,8 97,3 85,7 11,6 0,0 

Mar 151,3 105,8 105,8 0,0 0,0 

Abr 170,9 93,7 93,7 0,0 28,8 

Mai 165,3 86,2 86,2 0,0 79,1 

Jun 176,6 71,8 71,8 0,0 104,9 

Jul 148,6 66,5 66,5 0,0 82,1 

Ago 97,4 67,4 67,4 0,0 30,0 

Set 48,5 71,8 69,3 2,5 0,0 

Out 17,2 86,8 56,9 29,9 0,0 

Nov 21,8 92,6 41,8 50,8 0,0 

Dez 32,8 99,8 42,3 57,5 0,0 

Anual 1174,7 1040,0 854,6 185,5 324,9 
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Tabela 2: Resumo do balanço hídrico climatológicos com redução de 10% na precipitação e elevação de 

1 ºC para as temperaturas médias. PREC = Precipitação; ETP = Evapotranspiração potencial; EVR = 

Evaporação real; DEF = Deficiência hídrica; EXC = Excedente hídrico. 

  Meses/Parâmetros PREC         

(mm) 

ETP 

(mm) 

   EVR 

   (mm) 

DEF        

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 57,8 109,6 60,5 49,1 0,0 

Fev 76,4 106,4 77,4 29,0 0,0 

Mar 136,2 115,7 115,7 0,0 0,0 

Abr 153,8 102,2 102,2 0,0 0,0 

Mai 148,8 93,6 93,6 0,0 30,1 

Jun 159,0 77,5 77,5 0,0 81,4 

Jul 133,8 71,6 71,6 0,0 62,2 

Ago 87,6 72,5 72,5 0,0 15,1 

Set 43,6 77,5 72,4 5,1 0,0 

Out 15,4 94,2 54,3 39,9 0,0 

Nov 19,6 100,8 37,6 63,2 0,0 

Dez 29,5 108,8 37,4 71,4 0,0 

Anual 1057,2 1130,5 872,6 257,8 188,9 

 

Tabela 3: Resumo do balanço hídrico climatológicos com redução de 20% na precipitação e elevação de 

4 ºC para as temperaturas médias. PREC = Precipitação; ETP = Evapotranspiração potencial; EVR = 

Evaporação real; DEF = Deficiência hídrica; EXC = Excedente hídrico. 

  Meses/Parâmetros    PREC 

   (mm) 

      ETP 

     (mm) 

    EVR  

    (mm) 

DEF (mm) EXC 

(mm) 

Jan 51,4 152,1 51,9   0,0 

Fev 67,9 148,8 68,0 100,2 0,0 

Mar 121,0 161,7 121,1 80,8 0,0 

Abr 136,7 141,1 136,7 40,6 0,0 

Mai 132,3 127,2 127,2 4,4 0,0 

Jun 141,3 103,1 103,1 0,0 0,0 

Jul 118,9 93,7 93,7 0,0 0,0 

Ago 77,9 95,0 88,7 0,0 0,0 

Set 38,8 102,8 66,1 6,3 0,0 

Out 13,7 127,6 34,5 36,7 0,0 

Nov 17,4 138,4 24,3 93,2 0,0 

Dez 26,2 150,2 28,3 114,1 0,0 

Anual 993,8 1541,6 943,5 121,9 0,0 
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Para o município na série de 85 anos de observação de precipitação, o valor 

anual da evapotranspiração potencial e o valor da evaporação real é entre a 

normalidade  na tabela 1. Na simulação do balanço hídrico com redução de chuvas em 

10% e aumento de 1 ºC na temperatura média ocorre redução nos índices 

pluviométricos e aumentos evaporativos, tabela 2. Na tabela 3  a evapotranspiração 

potencial excede a precipitação e a evaporação gira em torno da precipitação, para o 

cenário com redução de chuvas em 20% e aumento de 4,0ºC na temperatura média.  

 

Tabela 4: Resumo dos índices de umidade; aridez e  hídrico  para o balanço hídrico climatológicos 

normal, para o balanço hídrico com redução de 10% na precipitação e elevação de 1 ºC para as 

temperaturas médias;  para o balanço hídrico com redução de 20% na precipitação e elevação de 4 ºC 

para as temperaturas médias.  

Índices 
Precipitação e 

Temperatura normal 

Precipitação -10% e 

Temperatura + 1ºC 

Precipitação -20% e 

Temperatura + 4ºC 

Umidade 0,11 0,11 0,09 

Aridez 0,18 0,23 0,39 

Hídrico 0,21 0,03 -0,23 

 

Os índices foram gerados pelo cálculo do balanço hídrico para os três cenários 

descrito na tabela 4, os índices de aridez e hídrico para os tipos de cenários diferentes 

são crescentes, ao passo que só sofre alteração no índice de umidade para o cenário 

com redução de precipitação de 20% e elevação de temperatura em 4ºC, o índice 

hídrico torna-se negativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como a escassez de água para a região semiárida e do brejo Paraibana é critica 

mesmo em anos de período chuvoso normal e acima da média, os resultados obtidos 

tanto no cenário otimista (B2) quanto no pessimista (A2), indicam situações críticas 

das condições do solo que ocasionarão grandes impactos tanto para os recursos 

hídricos, quanto no tocante a prática de culturas de sequeiro e das laminas de águas. 

Nas Tabelas 1, 2 e 3, pode-se observar redução da precipitação anual nos dois 

cenários, B2 e A2 (sendo o último de maior valor), ocorreu aumento na 

evapotranspiração potencial e na evaporação real os índices de deficiência hídrica são 

elevados nas condições normais e com redução de 10% na precipitação e elevação de 
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1 ºC para as temperaturas médias este valor quase é duplicado, com redução de 20% 

na precipitação e elevação de 4,0ºC a deficiência hídrica tende a volta a normalidade. 

O que possivelmente está relacionado com as projeções B2 e A2, onde ocorrerão a 

redução das chuvas e o aumento da temperatura; de acordo com as características dos 

cenários futuros de mudanças climáticas abordados pelo IPCC. 

Os resultados indicam que os índices pluviométricos serão mais escasso e 

atingira vários tipos de culturas agrícolas de sequeiro, quando analisando pela vertente 

do cenário pessimista, ficando crítica a condição para o armazenamento de água das 

chuvas para o consumo humano, animal e para a agroindústria, sendo assim 

necessários a realização de planejamentos futuros para construções de obras hídricas e 

a minimização dos impactos sobre a região. 
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Resumo: O Geoprocessamento tem se mostrado imprescindível nos estudos geográficos, pois traz 

eficiência no processamento dos dados, como também auxilia na análise integrada. As geotecnologias 

tem sido bastante utilizadas enquanto ferramentas de gestão de recursos hídricos, pois apresenta 

precisão. Diante dessas vantagens, este trabalho tem como objetivo apresentadar a eficiência do uso do 

TauDEM na delimitação automática da microbacia do rio Granjeiro. Para gerar a delimitação da 

microbacia foi necessário identificar o ponto de exutório no encontro com o rio Bateira. O ponto de 

exutório foi aplicado a um software e a delimitação da microbacia foi realizada de maneira automática 

por meio de ferramentas de geoprocessamento. O Software utilizado foi o QGIS 3.0 “Madeira”, como o 

apoio do provedor TauDEM. A partir da produção do shapefile de limite da microbacia foi gerado o 

mapa de localização. O uso do TauDEM, mostrou-se prático, além disso apresenta precisão na 

delimitação da área. 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Recursos Hídricos; Software. 

 

Abstract: Geoprocessing has been shown to be indispensable in geographic studies, as it brings 

efficiency in data processing, as well as helps in integrated analysis. Geotechnologies have been widely 

used as water resource management tools, as they are accurate. In view of these advantages, this work 

aims to present the efficiency of the use of TauDEM in the automatic delimitation of the Granjeiro 

River microbasin. To generate the delimitation of the watershed, it was necessary to identify the exutory 

point at the meeting with the Batateira River. The exutory point was applied to software and the 

delimitation of the watershed was carried out automatically using geoprocessing tools. The software 

used was QGIS 3.0 “Madeira”, as supported by the TauDEM provider. The location map was generated 

from the production of the boundary shapefile of the watershed. The use of TauDEM, proved to be 

practical, moreover it presents precision in the delimitation of the area. 

Keywords: Geoprocessing; Software; Water resources. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O Geoprocessamento é um conjunto de métodos e técnicas computacionais que 

tem se mostrado imprescindível nos estudos geográficos, trazendo eficiência no 

processamento dos dados e auxiliando a análise integrada. 

Zaidan (2017), define o Geoprocessamento como um “[...] conjunto de técnicas 

e métodos teóricos e computacionais relacionados com a coleta, entrada, 

armazenamento, tratamento e processamento de dados, afim de gerar novos dados e ou 

mailto:alfredogrigio1970@gmail.com
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informações espaciais ou georreferenciadas” (ZAIDAN, 2017, p. 198). O autor 

também observa que a principal característica das informações georreferenciadas é o 

atributo de localização, em outras palavras, essas informações estão ligadas a uma 

posição específica do globo terrestre por meio de suas coordenadas. 

Dentre os mais diversos instrumentos que integram o conjunto de 

geotecnologias do Geoprocessamento, destacam-se o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), esta tecnologia por sua vez tem sido bastante utilizada como 

ferramenta de gestão dos recursos hídricos, pois são capazes de gerar delimitações 

precisas de bacias hidrográficas. 

Diante dessas vantagens e do déficit de bases cartográficas com escala local da 

Região do Cariri Cearense, surgiu a ideia atualizar a delimitação da microbacia do rio 

Granjeiro, área que tem sido palco de importantes estudos, mas que não possuia 

delimitação precisa. 

Com isso, este trabalho tem como objetivo apresentar a eficiência do uso do 

TauDem na delimitação automática da microbacia do rio Granjeito no município de 

Crato/CE.  

 

METODOLOGIA 

Inicialmente para elaboração desse trabalho foi necessário fazer um breve 

levantamento teório para comprensão e aplicação dos SIGs. 

Para gerar a delimitação da microbacia do rio Granjeiro, foi necessário 

identificar o ponto de exutório no encontro com o rio Batateiras. O reconhecimento da 

área e a identificação do exútorio foi realizada em campo, estando situado nas 

coordenadas geográficas de 7° 12’ 47.42” S e 39° 24’ 05.80” W, tais coordenadas 

foram coletadas em com um aparelho de posicionamento cinemático em tempo real 

(RTK), sendo assim possível obter uma delimitação precisa da microbacia. 

O ponto de exutório foi aplicado a um software e a delimitação da microbacia 

foi realizada de maneira automática por meio de ferramentas de geoprocessamento. O 

software utilizado foi o QGIS 3.0 “Madeira”, com o m apoio do provedor TauDEM 

(Terrain Analysis Using Digital Elevation Models). O TauDEM é um conjunto de 

ferramentas para construção de análises hidrológicas com base nos Modelos Digitais 

de Elevação (MDEs), sendo indicado o uso do MDE SRTM. 

A delimitação automática da microbacia do rio Granjeiro, consistiu na 

construção das áreas de contribuição a partir das direções de fluxo e ordem de 
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segmentos extraídos. Para tal, foram utilizados dados SRTM disponibilizados pelo 

Unired States Geological Survey (USGS), obtidos através do site Earth Explorer. Foi 

utilizada a folha SB-24-Y, correspondente a área de estudo. O processamento foi 

realizado no sistema de coordenadas planas (UTM), fuso 24S, no Datum SIRGAS 

2000. 

O processo de modelagem automática da microbacia compreendeu as seguintes 

etapas: 

1)Correção de erros do MDE; 

2)Determinação da direção de fluxo; 

3)Obtenção de fluxo acumulado e definição do ponto de exutório; 

4)Obtenção da microbacia em formato raster e extração de rede de drenagem; 

5)Transformação do raster em vetor; 

A partir da produção do shapefile de limite da microbacia do rio Granjeiro foi 

elaborado o mapa de localização da referida microbacia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Uso do Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

Os SIGs permitem a integração e o processamento de múltiplos Planos de 

Informações (PIs) georreferenciados, como também possibilita a avaliação e o 

estabelecimento de relações sistemáticas do ambiente, isso revela a importância dos 

SIGs enquanto ferramenta de análise ambiental e apoio à tomada de decisão 

(ROCKETT et al, 2014). 

No ambiente SIG, com base na seleção das variáveis e suas correlações é 

possível transferir a realidade para o ambiente computacional, na busca de uma 

representação simplificada da realidade, portanto com a aplicação do SIG é possível 

traçar cenários e simulações de fenômenos (MOURA, 2007). 

O uso de geotecnologias como ferramenta de planejamento nos estudos 

ambientais tem se mostrado muito importante e eficaz, uma das vantagens da 

utilizados de dados de GPS em ambiente é a realização de estudos com baixo custo e 

com mais eficiência (SANTOS et al 2015). 
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Limite da microbacia do rio Granjeiro 

Localizado no extremo sul do Estado do Ceará, situado nas coordenadas 

geográficas de 7° 14’ 03” S e 39° 24’ 34” W, o município de Crato possui 

aproximadamente 121.428 habitantes distribuídos em uma área de 1.176,5 Km
2
 

(IBGE, 2010; IPECE, 2017). O Crato Juntamente com outros oito municípios compõe 

a Região Metropolitana do Cariri (RMC). A região destaca-se no estado por seu 

potencial econômico e seu desenvolvimento urbano. 

A microbacia do rio Granjeiro foi definida como área de estudo desse trabalho, 

ela está localizada no município de Crato, nasce na encosta da Chapada do Araripe, a 

partir de ressurgências do sistema aquífero superior em contato com o aquiclude
1
 

Santana com exutório no encontro com o rio Batateiras, ambos pertencentes a sub-

bacia do rio Salgado (RIBEIRO, 2004). 

Com a produção do shapefile de limite da microbacia do rio Granjeiro foi 

elaborado o mapa de localização da referida microbacia (Figura 01), possuindo 18,99 

Km
2 
de área.  

Com o uso do TauDEM foi possível obter uma delimitação precisa da 

microbacia, uma vez que o ponto de exutório foi identificado em campo, desse modo 

foram aplicadas as coordenadas exatas do encontro do rio Granjeiro com o rio 

Batateira. 

O resultado obtido foi batante satisfatório, pois a nova poligonal da área de 

estudo é muito mais detalhada, pois foi gerada seguindo a área de contribuição correta 

da microbacia. Com essa nova delimitação mais precisa, as ações voltadas a gestão de 

recursos hídricos e impactos ambientais decorrentes do uso podem se tornar mais 

eficientes na área da microbacia. 

  

                                                             
1
 Formação geológica porosa e permeável que absorve e é capaz de armazenar e transmitir volumes 

significativos de água. 
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Figura 1:  Localização da Microbacia do Rio Granjeiro 

Fonte: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do TauDEM mostrou-se bastante eficiêncite e de fácil manuseio, sendo 

assim uma ferramenta importante para gestão dos recursos hídricos, uma vez que a 

delimitações de microbacias a partir desse provedor gera poligonais precisas. 

O TauDEM ainda tem a vantagem de ser aplicado em programas livres de SIG, 

assim os produtos são gerados sem custo. Portanto ele é mostra-se como uma 

ferramenta extremamente viável para análises morfométricas. 
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Resumo: O vigente artigo busca evidenciar as intensas e prolongadas chuvas que ocorreram no período 

de junho a julho nos anos de 2015 a 2019, as quais acarretaram em diversos desastres socioambientais. 

Tais episódios deram-se em razão dos Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLS) serem bastantes 

comuns nesta época do ano e incidir justamente na costa leste do Nordeste. O propósito desta pesquisa é 

analisar e comparar os dados obtidos e tratados em SIG  dos respectivos anos citados anteriormente 

explanando os condicionamentos de sua atuação na cidade do Recife. O estudo foi conduzido a partir de 

índices proporcionados por instituições nacionais atuantes na meteorologia e climatologia, através da 

pesquisa literária, nos quais foram examinados livros periódicos, artigos publicados e grifos da internet. 

De acordo com a pesquisa, foi visto que no ano de 2017 choveu pouco mais que um triplo ao comparar 

com o ano de 2016, logo, no que concerne aos processos climáticos associados à caracterização 

geomorfológica da capital pernambucana ponderou-se a uma dinâmica da precipitação incidente neste 

período e sua tendência a localizar-se em maiores quantidades em determinadas áreas, haja em vista que 

vários fatores físicos influenciam tal espacialização. 

Palavras-chave: Espacialização; Litoral; Pandemia; Paulista. 

 

Abstract: The current article seeks to show how intense and prolonged rains occurred from June to July 

in the years 2015 to 2019, such as those that resulted in several socio-environmental disasters. Such 

episodes occurred due to the Eastern Wave Disorders (DOLS) are quite common at this time of year and 

affect precisely the east coast of the Northeast. The purpose of this research is to analyze and compare 

the data chosen and treated in GIS of the years mentioned above, explaining the conditions of its 

performance in the city of Recife. The study was conducted based on indexes provided by institutions 

working in meteorology and climatology, through literary research, in which periodic books, published 

articles and internet emphasis were examined. According to the research, it was seen that in the year of 

2017 it rained little more than a triple when compared to the year of 2016. Therefore, with regard to the 

climatic processes associated with the geomorphological characterization of the capital of Pernambuco, 

a dynamic of the passage was considered. incident in this period and its tendency to be located in larger 

quantities in certain areas, considering that several physical types influence such spatialization 

Keywords: Coast; Pandemic; Paulista; Spatialization. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 Como já sabido, o processo de urbanização provocou uma série de mudanças 

na dinâmica socioespacial do país. Desse modo, imbricado enquanto consequência de 

tal fenômeno, o crescimento desordenado das cidades, com pouco ou quase nenhum 

planejamento, trouxe diversos problemas não só estruturais, mas também ambientais. 

Capítulo 
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Nesse ínterim, a escala do clima é essencial no que tange ao entendimento das 

disfunções urbanas. A perspectiva, aliás, pode ser evidenciada quando observa-se o 

limiar caótico vivenciado pelas populações acometidas por eventos extremos.  

De modo complementar, Campos (2015) atenta que as consequências dos 

eventos extremos de precipitação têm chamado atenção justamente porque comumente 

são registrados prejuízos como danos à infraestrutura das cidades, agricultura, turismo, 

além de perdas de bens materiais e de vidas humanas. Ademais, a questão também 

representa um desafio para geógrafos e geógrafas na modernidade, pois estes e estas 

possuem ferramentas no auxílio à mitigação de riscos. Além disso, “relacionar 

vulnerabilidade ambiental e mudanças climáticas é a melhor maneira para entender as 

respostas do meio ao desequilíbrio da sua dinâmica natural, a reversibilidade, 

prevenção e a minimização dos impactos negativos’’ (RAMOS, 2019).  

Nesse âmbito, o estudo acerca dos riscos ambientais cresce e avança à medida 

que os espaços urbanos tornam-se foco dos adensamentos populacionais. Conforme 

Kobiyama (2006), no Brasil, até a atualidade, a maior parte dos desastres naturais são 

conduzidos por processos atmosféricos, tornando, assim, seu entendimento de suma 

importância. As Ondas de Leste ou Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLS) é um 

sistema meteorológico, considerado de escala sinótica, de suma importância para o 

regime de chuva em várias regiões equatoriais do globo; relacionadas a cavados 

barométricos e elevação da temperatura da superfície do mar (CHOU, 1990) gerando 

sobre o Atlântico Sul e deslocando-se de leste a oeste, segundo Espinoza (1996), 

atuando em várias regiões tropicais, resultando, geralmente, em altos índices 

pluviométricos, uma vez que se trata, na maioria de vezes de nuvens convectivas, 

exemplificando-se, no Nordeste Brasileiro.  

Sob a perspectiva das produções científicas realizadas sobre o assunto aqui 

abordado, Pontes da Silva (2008) ressalta a não exatidão de padrões que indiquem, 

sobretudo, quando este sistema, de fato, surgirá. Segue-se assim, também, quando 

falamos quanto a sua intensidade nas localidades. O trabalho de Machado (2012) 

reforça uma ideia importante no que concerne às características físicas do espaço e o 

uso/ocupação de regiões susceptíveis a intensificação de um evento que já é, em si, 

forte.  Numa percepção genérica, o estudo busca compreender qual é a caracterização 

das Ondas de Leste e evidenciar as consequências de sua atuação na cidade do Recife, 

isto é, visar a busca pela compreensão do processo de formação, crescimento/ 
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desaparecimento dos DOLS no oceano Atlântico até como este fenômeno chega na 

cidade do Recife e desencadeia altos índices pluviométricos, causando eventuais 

desordens socioambientais. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

A cidade do Recife é um município do Nordeste brasileiro e a capital do estado 

de Pernambuco e, segundo dados da prefeitura, possui uma extensão de 220 km². 

Situa-se sobre uma planície fluviomarinha, compondo-se por penínsulas, manguezais, 

ilhas e alagados; comportando vários rios: Beberibe, Capibaribe, Tejipió e braços do 

Jaboatão e do Pirapama; apresentando uma altitude de 4 metros em relação ao nível do 

mar. Seu relevo é bastante variado, no limite ao sul, há morros com altitudes variadas; 

a leste, o litoral, que é guarnecido por extensos arrecifes e a oeste, os municípios de 

Camaragibe e São Lourenço da Mata; entretanto, ainda enfatizando a geomorfologia 

de Recife é válido ressaltar que sua distribuição está especializada em morros: 

67,43%; planícies: 23,26%; aquáticas: 9,31%; Zonas Especiais de Preservação 

Ambiental - ZEPA: 5,58%; e extensão de praia: 8,6 km (Prefeitura do Recife, 2011).  

A localização latitudinal da Região Metropolitana do Recife (RMR) confere 

lhe temperaturas estáveis ao longo do ano, com amplitude térmica anual de no máximo 

5° C. Tal condição térmica deve-se à sua localização na Zona Intertropical, ou seja, na 

faixa de maior incidência solar do planeta, onde praticamente são constantes as 

temperaturas entre os meses de verão e inverno, sendo de 25 minutos a diferença entre 

o dia com mais horas de sol, no Verão, para o com menos horas de sol, no Inverno 

(Corrêa, 2004). O clima recifense é classificado como  clima tropical úmido- típico do 

litoral nordestino; com temperaturas médias mensais sempre superiores a 18 °C, 

elevada umidade relativa do ar, baixas amplitudes térmicas e precipitações abundantes 

ao longo do ano.  

Consequentemente, observa-se que o predomínio de morros é majoritário 

implicando em bastante áreas de riscos, uma vez que são suscetíveis a erosões e 

possíveis deslizamentos de massas.  Para realização deste eventual trabalho, foram 

utilizados dados quantitativos mensais e diários da precipitação nos meses de maior 

pluviosidade, num intervalo entre junho e julho em Recife, no estado de Pernambuco, 

a partir de tais informações foi viabilizada uma análise de conteúdo comparativa que 
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buscou correlacionar os dados atuais com os níveis dos últimos cinco anos, no período 

entre 2019 e 2015.  

O conteúdo referido foi obtido a partir do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) via Divisão de Satélites e 

Sistemas Ambientais (DSA), onde, utilizou-se imagens do canal SPW 10.8 do satélite 

Meteosat no intervalo dos dias 13 a 15 de junho de 2019. Por meio destes foram 

elaborados gráficos pluviométricos e foram adquiridas imagens de satélite que 

evidenciam a ocorrência do sistema atmosférico na região. 

De maneira que é possível compreender no Gráfico 01, há uma alternância 

entre a quantidade de precipitação nos anos examinados, averiguando-se  a ocorrência 

de anos com os principais meses do inverno, tendo um contraste entre baixos e altos 

níveis de pluviosidade. Tal intercalação de invernos mais e menos chuvosos pode ser 

atrelada aos processos de circulação geral da atmosfera que atuam em macroescala - 

exemplificando-se como ocorre com o El Niño e La Niña - interferindo na produção 

de chuvas para o NEB.  

 

Gráfico 1: Total de precipitação 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Calculando os totais de precipitação nos três dias apresentados nas imagens 

feitas pelo satélite Meteosat, em que o sistema de DOL’s atuou na capital do Estado, 

foram computados 182,2 mm de chuva pelas estações de dados automáticos do 

INMET, dentro de um período de 72 horas na região, montante esse que corresponde a 
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cerca de 46,3% da precipitação de todo mês de junho no ano de 2019. Como analisada 

na série de dados históricos do INMET, chuvas que se estenderam por vários dias 

dentre os meses de junho e julho teriam ocorrido pela última vez no ano de 2017.  

Em meio à estação de verão de 2015/2016, foi registrada uma das mais intensas 

ocorrências do El Niño, isso fomentou as expectativas de que no verão de 2016/2017 a 

La Niña viesse a atuar. Percebe-se que tal dinâmica ocorre de maneira inversa no 

inverno. Segundo dados estatísticos do site meteorológico Climatempo, evidenciam-se 

a tendência de dois eventos de La Niña após a ocorrência de um intenso El Niño. 

Como previsto, sobre a região do oceano Pacífico equatorial estava configurada uma 

anomalia negativa de TSM com temperaturas abaixo da média. Contudo, as 

características notadas mantiveram-se entre graus de neutralidade - “La Nada” como 

popularmente dito - com influências de um El Niño fraco sem impactos globais 

significativos.  

A TSM ficou acima da média climatológica no litoral do NEB, foi positiva em 

torno de 0,5 e 1°C e abaixo da média entre o sul e sudeste do Brasil gerando um 

gradiente norte sul de TSM. Tal circunstância produziu uma elevada evaporação na 

zona costeira do Nordeste brasileiro e uma intensificação da atividade da Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) o que veio a aguçar o movimento de umidade 

para a região nordestina favorecendo os eventos extremos de chuva em seus estados, 

como referido no Boletim do Clima de Julho de 2019 da Agência Pernambucana de 

Águas e Climas (APAC, 2019).  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante da Figura 01, é possível visualizar as localidades na cidade do Recife as 

quais acumularam o maior volume de precipitação dentre os anos de 2015 a 2018 nos 

meses de junho e julho.  É evidente, a partir disso, que as zonas Oeste e Sudoeste - que 

são limítrofes aos municípios de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes - concentram  

o maior nível em milímetros de chuvas durante a ocorrência do sistema de Ondas de 

Leste nos principais meses de inverno. 

Uma das possíveis explicações encontrada neste trabalho para tal ocorrência 

vista na Figura 02 está pautada na formação geológica e geomorfológica da cidade, 

haja em vista que, mediante adentra-se no continente, é observável a elevação na 

altitude do relevo, fato exposto na Figura 3, a qual destaca a trajetória da umidade 
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vinda do Oceano Atlântico para o interior do Estado, sendo descontinuada a partir da 

região onde se inicia o gradativo aumento na altitude do relevo.  

Como se sabe, a chuva que cai sobre o topo de uma encosta tende a deslocar-se 

para a sua base por conta da gravidade e, possivelmente, irá se acumular ali 

dependendo de variáveis como a cobertura vegetal, tipo de solo, o uso e a ocupação do 

terreno, entre outros. Portanto, pode-se compreender, de modo geral, que a 

concentração de precipitação pluvial por m
2
, nesta região, está provavelmente 

associada à dinâmica do relevo vigente na localidade. 

 

Figura 1: Áreas de maior concentração pluvial na cidade de Recife nos meses de junho e julho no 

período de 2015 a 2018.  

 

Fonte: Anjos (2019). 

Porém, tal entendimento é parcial, posto que, mesmo com tais dados, ainda faz-

se necessário estudos aprofundados sobre caso. Colapsos em encostas ocorrem devido 

a saturação do solo decorrente do excessivo acúmulo de água durante dias 

consecutivos de precipitação, podendo ocasionar uma erosão interna como diz o 

caderno técnico de Comportamento Geotécnico de Encostas (SILVEIRA, 2016). 

Como mencionado anteriormente, os DOLs são eventos que duram aproximadamente 

de 3 a 4 dias com chuvas fortes a moderadas. Tais eventos, por fim, em seu momento 
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de atuação podem vir a saturar as encostas da região como ocorrido neste ano de 2019 

e em anos anteriores.  

De acordo com o veículo de notícias locais, G1 PE, ao todo foram registrados 

16 deslizamentos (movimentos de massa) somente em Recife, apenas no dia 

13/06/2019 devido as forte chuvas, sem vítimas fatais. Tal informação é alarmante 

pois, com base o Censo de 2010, Recife ocupa o 5º lugar na lista dos municípios 

brasileiros com maior número de moradores de áreas propensas a desastres naturais. A 

Defesa Civil monitora atualmente 9 mil áreas de risco de deslocamentos de massa que 

estão ocupadas ou não. Os residentes dessas regiões são os principais afetados em 

meio a época de inverno. 

 

Figura 2: Mapa de altitudes do relevo e trajetória da umidade oceânica incidente em Recife e cidades 

vizinhas.   

 
  Fonte: Anjos (2019). 

Colapsos em encostas ocorrem devido a saturação do solo decorrente do 

excessivo acúmulo de água durante dias consecutivos de precipitação, podendo 

ocasionar uma erosão interna como diz o caderno técnico de Comportamento 
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Geotécnico de Encostas. Como mencionado anteriormente, os DOLs são eventos que 

duram aproximadamente de 3 a 4 dias com chuvas fortes a moderadas. Tais eventos, 

por fim, em seu momento de atuação podem vir a saturar as encostas da região como 

ocorrido neste ano de 2019 e em anos anteriores.  

De acordo com o veículo de notícias locais, G1 PE, ao todo foram registrados 

16 deslizamentos (movimentos de massa) somente em Recife, apenas no dia 

13/06/2019 devido as forte chuvas, sem vítimas fatais. Tal informação é alarmante 

pois, com base o Censo de 2010, Recife ocupa o 5º lugar na lista dos municípios 

brasileiros com maior número de moradores de áreas propensas a desastres naturais. A 

Defesa Civil monitora atualmente 9 mil áreas de risco de deslocamentos de massa que 

estão ocupadas ou não. Os residentes dessas regiões são os principais afetados em 

meio a época de inverno.  

 

Figura 3: Movimento de massa em Dois Unidos, no Recife, em decorrência de fortes chuvas no dia 

24/07/2019.  

 

Fonte: Danilo César/TV Globo. 

 

A ação do homem constitui-se em um relevante agente modificador do meio 

ambiente, alterando o equilíbrio e a dinâmica dos processos naturais. (GIRÃO; 

CORRÊA, 2004).  Os autores supracitados evidenciam a necessidade de não 

negligenciarmos, enquanto geógrafas e geógrafos, o viés social dos impactos 

atribuídos aos fenômenos físicos e humanos. Articulados, na maioria das vezes, ao 
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modo de produção capitalista, o qual, sem sombra de dúvidas, gera diversas 

vulnerabilidades, o uso/ocupação do solo é extremamente disputado.  

Ademais, o que se observa, tanto no panorama aplicado na cidade do Recife, 

quanto numa perspectiva mais generalizada, é a susceptibilidade das localidades 

consideradas ‘’de risco’’ serem destinadas àqueles detentores de pouco capital 

financeiro, a sucessão de tais fatos, portanto, são ‘’fatalidades’’ retratadas em jornais e 

notícias.  Reiterando a ideia, Hogan (2001), fomenta que no Brasil, em um grau 

exagerado, apenas alguns grupos obtiveram os benefícios da 

urbanização/industrialização do século XX. Pontuando, sobretudo, a maior 

vulnerabilidade ambiental.  

Ainda conforme (GIRÃO; CORRÊA, 2004) a  grande demanda por espaços 

nas cidades, e a consequente falta de planejamento e organização para novas 

ocupações por parte do poder público municipal, justifica a premente necessidade por 

estudos de cunho geomorfológico. Para tal, a aplicabilidade de dados levantados aqui 

pode corroborar ao planejamento político para minorar os efeitos dos eventos 

extremos. É de se destacar, também, a essencialidade da preservação ambiental, uma 

vez que ‘no tocante a preservação das encostas, a vegetação é importante na proteção 

do solo contra a ação das chuvas, porque diminui o escoamento superficial no terreno, 

reduzindo a infiltração da água. 

Dessa maneira, a alteração da rocha é retardada, diminuindo a suscetibilidade a 

processos erosivos e escorregamentos, conforme Vieira Lima et al (2012; apud 

CETESB, 1991).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os dados levantados e as anteriores análises, é possível inferir que a 

dinâmica climatológica da cidade do Recife é influenciada tanto por fenômenos de 

macroescala quanto de mesoescala. Desta forma, ambos (ENOS, ASAS) atuam 

paralelamente no período de precipitação nos meses de junho/julho na localidade. 

Outrossim, pode-se perceber, também, que nas direções W/SW há o maior acúmulo de 

precipitações devido à atuação dos Dols no NEB  especificamente na cidade do 

Recife. Por meio dos gráficos, percebeu-se uma variação dos índices pluviométricos 

em razão do  El Ninõ e La Ninã influenciarem a movimentação atmosférica.  
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Ainda utilizando-se das conclusões por meio dos mapas, mediante a Figura 5, 

vê-se que regiões limítrofes ao Recife, sendo estas Jaboatão dos Guararapes e 

Camaragibe, apresentam um maior acúmulo de água e tal fato dá-se em razão à 

formação geológica e geomorfológica quanto à altitude e outras variáveis. Além disso, 

conclui-se que os impactos da dinâmica climática nos meses de junho/julho são 

bastantes acentuados no espaço recifense, haja em vista que há vários atores sejam 

estes de origem natural, isto é, agentes do clima e do relevo-, ou  antrópica- tais como 

retirada da cobertura vegetal, corroborando para uma ação erosiva mais intensificada 

e, consequentemente, movimentos de massa- compelindo a atividade dos DOLS e suas 

possíveis consequências.  
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Resumo: A urbanização desordenada gerou graves problemas habitacionais a população de baixa renda, 

atualmente, os processos de risco associados à dinâmica fluvial geram gastos e preocupações 

significativos para a gestão pública. Diante disso, o principal objetivo deste trabalho consiste no 

desenvolvimento de um procedimento de análise de risco de inundação que dê suporte a solução de 

alguns desses inconvenientes, utilizando téncicas de geoprocessamento, de forma acessível mesmo a 

cidades com menor capacidade técnica e de investimento. Trata-se de uma análise multicritério 

representanda por um índice quantitativo, denominado Índice de Risco de Inundação (IRI), variável de 0 

a 100, capaz de combinar fatores relacionados às características naturais da bacia hidrográfica com 

fatores socioeconômicos da população afetada.  O IRI foi aplicado na bacia do rio Bacanga, municipio 

de São Luís – MA. Os instrumentos utilizados foram Sistema de Informação Geográfica e uma 

ferramenta de modelagem matemática (Modcel) usada para validar o índice. 

Palavras-chave: Planejamento Urbano; Risco de Inundação; Sistema de Informação Geográfica.  

 

Abstract: Disorganized urbanization has created serious housing problems for the low-income 

population. Currently, the risk processes associated with river dynamics generate significant 

expenditures and concerns for public management. Therefore, the main objective of this work is to 

develop a flood risk analysis procedure that supports the solution of some of these inconveniences, 

using geoprocessing techniques, in an accessible way even to cities with less technical and investment 

capacity. This is a multicriteria analysis represented by a quantitative index, called the Flood Risk Index 

(IRI), variable from 0 to 100, capable of combining factors related to the natural characteristics of the 

hydrographic basin with socioeconomic factors of the affected population. The IRI was applied in the 

Bacanga River basin, municipality of São Luís-MA. The instruments used were the Geographic 

Information System and a mathematical modeling tool (Modcel) used to validate the index. 

Keywords: Urban planning; Flood risk; Geographic Information System. 

 

INTRODUÇÃO 

As inundações são o tipo de desastre natural mais devastador que afeta vidas 

humanas em todo o mundo (AYOG et al., 2017). De acordo com Tingsanchali et al. 

(2012), os impactos correspondentes às enchentes urbanas são significativos devido a 

fatores como alta densidade populacional, grandes áreas impermeáveis e obstrução dos 

sistemas de drenagem. Os impactos causados pelas enchentes em áreas urbanas podem 

ser físicos, econômicos, sociais e ambientais. Diante das freqüentes inundações, é 
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necessário melhorar a retenção e infiltração da água da chuva em todas as bacias 

hidrográficas urbanas (YAMASHITA et al., 2015). 

As enchentes urbanas não podem ser gerenciadas separadamente na escala da 

cidade, e as respostas aos possíveis impactos das enchentes são complicadas por 

questões políticas e socioeconômicas ligadas às mudanças ambientais. Para entender 

as características dos efeitos das enchentes urbanas, uma estrutura espaço-temporal 

deve ser desenvolvida para esclarecer as causas da vulnerabilidade das cidades 

(ZEVENBERGEN et al., 2008). Segundo Dutta et al.(2003), a avaliação rápida das 

perdas econômicas causadas por vazões em uma bacia urbana é muito importante para 

medidas de mitigação de desastres. Para Poser & Dransh (2010) a gestão de desastres 

é um processo que inclui atividades antes, durante e depois de um evento de risco que 

visa prevenir os desastres, reduzindo seus impactos e se recuperando de suas perdas. 

Neste contexto, o objetivo principal deste tabalho é o desenvolvimento de uma 

metodologia multicritério de ánalise de risco de inundação utilizando técnicas de 

geoprocessamento, para subsidiar o planejamento urbano e orientação de políticas de 

gestão de risco de inundações, a fim de evitar à ocupação e adensamento de áreas 

suscetíveis a inundação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O Índice de Risco de Inundação (IRI) foi desenvolvido para identificar às áreas 

de risco em uma bacia. A avaliação da sua eficácia foi feita utilizando o caso da bacia 

hidrográfica do Rio Bacanga, em São Luís/Maranhão, no nordeste do Brasil. Trata-se 

de uma análise multicritério, representada por um índice quantitativo, variável de 0 a 

100, capaz de conjugar fatores relacionados tanto a características naturais da bacia 

quanto às características socioeconômicas da população afetada. Uma vez 

normalizados, cada um dos fatores que compõe o índice é operado, a partir de uma 

formulação relativamente simples, composta por somatórios e produtórios ponderados.  

Assim, o índice constitui uma ferramenta de suporte à decisão que permite: 

comparação quantitativa entre zonas críticas e comparação quantitativa da efetividade 

de soluções ou cenários para uma mesma região. Utilizando, para isso, Sistema de 

Informações Geográficas para confecção de mapas temáticos e para validação do 

índice foi utilizado uma ferramenta de modelagem matemática, o Modcel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em decorrência da associação dos aspectos físicos e sociais da bacia 

hidrográfica do rio Bacanga, foi elaborado um mapa de risco de inundação por meio 

da aplicação do IRI, representado pela Equação (1). 

 

    5.05.0

VULSUP IxIIRI 
                     Eq.(1) 

Onde: IRI = Índice de Risco de Inundação;  ISUP = Subíndice de Suscetibilidade; IVUL = 

Subíndice de Vulnerabilidade. 

 

Os pesos foram tomados como iguais para ambos os indicadores por se 

considerar que não há risco sem que a susceptibilidade à inundação possa atingir uma 

área vulnerável. Como os dois índices estão associados às mesmas subdivisões do 

domínio, ou seja, setor censitário é possível obter o valor do IRI. A Figura 1 mostra o 

Índice de Risco de Inundação (IRI). 

 
Figura 1:  Risco à Inundação 

 
Fonte: Autor. 

 

É possível observar que as áreas de maior risco de inundação localizam-se na 

várzea do rio Bacanga, em áreas relativamente planas e baixas. De vez em quando, 

essas áreas recebem excedentes de água que escapam do canal de drenagem e atingem 



192 
 

a população ali instalada. Os resultados mostram que as áreas mais críticas são aquelas 

com baixa declividade e alta vulnerabilidade social, conforme previamente esperado 

na avaliação qualitativa.  

Na aplicação IRI, a suscetibilidade à inundação do ambiente físico, 

representada pelo subíndice do SUS (que mede o perigo e, portanto, tem uma analogia 

conceitual com a inundação mapeada por um modelo hidrodinâmico) pode ser 

comparada com o resultado da Figura 2, para efeito de validação da representação 

indireta proposta. Dessa forma, o resultado do índice proposto pode ser considerado 

satisfatório, desde que seja compatível com a realidade observada. Os resultados do 

SUS mostram boa aderência aos resultados do modelo hidrodinâmico MODCEL. 

 

Figura 2:  Mancha de Inundação 

 

Fonte: Autor. 

 

Dessa forma, os resultados do IRI mostram que as áreas com inundações mais 

críticas são as mais urbanizadas, com aglomerados subnormais e com alta densidade 

demográfica, além de estarem localizadas próximas aos cursos d'água, embora 

correspondam a uma região muito mais extensa do que aquela apresentada no modelo 

de célula.  

O resultado mostra que o indicador de densidade populacional acaba 

incorporando efeitos críticos, mesmo em áreas com maior altimetria, onde o perigo de 
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inundações é menos provável. Porém, comparando o mapa do subíndice de 

susceptibilidade à inundação com o do modelo apresentado por Modcel, estes são 

muito semelhantes, na representação do perigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Índice de Risco de Inundação (IRI) estabelece uma metodologia de análise 

multicritério para simplesmente determinar o risco de inundação, utilizando dados 

prontamente disponíveis, o que permite sua utilização por público não especializado, 

dispensando ferramentas mais sofisticadas de modelagem matemática na fase de 

planejamento. 

Às vezes, os pesos são determinados subjetivamente e devem ser atribuídos ao 

gerente. Assim, pode-se utilizar a metodologia de análise multicritério que permite 

determinar pesos por meio de um julgamento consistente, sendo esta metodologia 

muito utilizada neste tipo de trabalho. 

O estudo realizado na bacia do rio Bacanga, localizada no município de São 

Luís do Maranhão, mostra a eficácia do índice proposto e desenvolvido. Além disso, o 

subscrito referente às características naturais da bacia, cuja afirmação pretende simular 

a susceptibilidade física às cheias, é corroborado pelo modelo hidrodinâmico 

MODCEL, utilizado para produzir mapas de cheias para a área estudada. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho concentra-se na utilização do sensoriamento remoto e ferramentas 

do SIG para detecção, distinção e quantificação de cicatrizes de queimadas com foco na região 

pantaneira no município de Nossa Senhora do Livramento-MT. Através da aquisição e processamento 

de imagens do satélite Sentinel-2, com auxílio de análise NDVI, foi possível delimitar e posteriormente 

medir a extensão da área atingida por focos de incêndio, como também elaborar uma análise espaço-

temporal de um cenário pré e pós queimadas ocorridas entre os meses de março e setembro do ano de 

2020 na região. A utilização das geotecnologias se mostraram eficientes na identificação de ocorrências 

de incêndios, como no fornecimento de dados capazes de auxiliar na intervenção e diminuição dos 

impactos ambientais causados na vegetação local. 

Palavras-chave: Cicatreizes de Queimadas; Geotecnologias; Mato Grosso; Sensoriamento Remoto; 

Pantanal. 

 

Abstract: The objective of this work is focused on the use of remote sensing and GIS tools for the 

detection, distinction and quantification of burn scars with a focus on the Pantanal region in the 

municipality of Nossa Senhora do Livramento-MT. Through the acquisition and image processing of 

the Sentinel-2 satellite, with the aid of NDVI analysis, it was possible to delimit and subsequently 

measure the extent of the area affected by fire outbreaks, as well as to elaborate a spatio-temporal 

analysis of a pre and post-burning scenario between March and September of 2020 in the region. The 

use of geotechnologies proved to be efficient in the identification of fire occurrences, as well as in the 

provision of data capable of assisting in the intervention and reduction of the environmental impacts 

caused in the local vegetation. 

Keywords: Burn scars; Geotechnologies; Maro Grosso; Remote sensing; Pantanal. 

 

INTRODUÇÃO  

As queimadas ocorrem todos os anos nos biomas do cerrado e pantanal 

brasileiro, e sua origem está relacionada em grande parte por meio de ações 

antropogênicas que atuam de certa forma na limpeza de pastagens e no descarte de 

colheitas não aproveitadas (PESSOA et al., 2013).  
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Sabe-se que os focos de incêndio são intensificados pela alta vulnerabilidade 

da vegetação nos períodos de estiagem sob influência de atuação do clima quente e 

seco na região centro-oeste, possibilitando a alteração do ciclo hidrológico por 

diminuição da presença de nuvens e aumentando a radiação local em razão do albedo, 

sabendo que tais aspectos coincidem com o inverno nos meses de junho a setembro no 

hemisfério sul (COUTINHO et al., 2002). 

Dessa forma, essas alterações ocasionadas pelas queimadas causam danos 

quase que irreparáveis a toda biodiversidade encontrada no pantanal, como também no 

empobrecimento e compactação do solo, processos de desertificação e mudanças em 

microclimas, contaminação atmosférica e hidrológica (HARRIS et al., 2005; 

TAVARES, et al., 2019). Reitera-se da importância da dinâmica biótica e abiótica do 

planeta que precisam ser conservados mediante a sua utilização e/ou exploração, pois 

ambas exercem um papel fundamental para a dinâmica de um geoambiente 

(GUIMARÃES, 2016; ARRUDA & GUIMARÃES, 2019; ARRUDA, et al., 2020). 

O Mato Grosso foi o segundo Estado brasileiro com maiores números de focos 

de incêndio distribuídos em seu território, totalizando no mês de agosto 10.430 focos 

identificados (INPE, 2020). Nesses casos, a utilização do sensoriamento remoto se 

mostra eficiente na identificação dos focos de incêndio, já que as áreas atingidas 

correspondem a grandes proporções espaciais, onde apenas por um trabalho de campo 

não seria possível monitorar e intervir de forma estratégica o avanço dos focos 

(ANDERSON et al., 2005). 

Esses levantamentos são realizados através de aquisição de imagens de 

satélites de uma área específica em momentos distintos, a partir daí é feito o 

processamento dessas imagens  para a identificação e comparação do avanço desses 

focos de incêndio de forma confiável. Com as informações extraídas é possível 

adicionar fatores climáticos e direção dos ventos, que juntos auxiliam na tomada de 

decisões interventivas de forma segura evitando maiores danos ao meio ambiente 

(LANGLEY et al., 2001). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Caracterização da Área de Estudo 

Geograficamente o município de Nossa Senhora do Livramento está localizado 

no centro-oeste brasileiro ao centro-sul do Estado do Mato-Grosso (Figura 1), a uma 
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latitude 15°46'30" S e longitude 56°20'44" O. A área possui um total 5.439,889 km² 

composta por 11.609 habitantes de acordo com último censo 2010. Conforme pesquisa 

do mesmo ano, o cerrado e o pantanal são biomas pertencentes a área de estudo 

(IBGE, 2010). 

A depressão pantaneira possui 150.355 km² de extensão em território brasileiro 

e abrange parte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Nossa Senhora 

do Livramento, a depressão ocupa uma porção de área ao sudeste do município 

(ABDON, et al., 2007). 

O clima é do tipo AW de Köppen-Geiger, tropical quente e sub úmido com 

cinco meses secos que vão do mês maio a setembro sob influência da acentuação da 

Frente Chaco e predominância da MTC (Massa Tropical Continental) que inibem o 

avanço da FPA (Frente Polar Atlântica) no inverno, podendo atingir em seus dias 

mais quentes temperaturas superiores a 40ºC, a pluviosidade média anual fica entre 

1.000 e 1.200mm, a temperatura média do mês mais frio é de 20ºC (NIMER, 

1966,1977). 

 

Figura 1: Localização do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT. 

 
Fonte: Autores. 
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Figura 2: Aristista expôe obras em fazenda atingida pelos incendios no pantanal de Nossa Senhora do 

Livramento-MT. 

 
Fonte: Taiguara Luciano/G1 (2020). 

 

 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi realizado a partir das seguintes etapas: Aquisição do limite do 

município de Nossa Senhora do Livramento (IBGE); Obtenção e processamento das 

imagens do satélite Sentinel 2A relativa aos meses de março e setembro de 2020 com 

presença de até 10% de cobertura de nuvens disponibilizadas gratuitamente no Serviço 

Geológico Americano (USGS).  

Assim, foram combinadas as bandas R:12 (SWIR) G:8A (NIR) B:4 (RED) 

para melhor visualização das áreas atingidas, com auxílio da faixa SWIR 

(Infravermelho de Ondas Curtas) para menor suscetibilidade de gases atmostéricos e 

melhor identificação de cicatrizes de incêndios e a banda NIR (Infravermelho 

próximo) para maior reflectância da vegetação. Posteriormente fora feita a  aplicação e 

análise do NDVI através da diferença entre as reflectâncias das bandas do 

infravermelho próximo e vermelho utilizando da seguinte equação (Eq. 01):   

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐵8−𝐵4

𝐵8+𝐵4
         (Eq. 01) 
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As bandas correspondentes no sensor do Sentinel-2ª, sendo elas: as bandas 8 

(infravermelho próximo) e 4 (vermelho), respectivamente. Os índices de NDVI variam 

de -1 a 1, e foram subdivididos para melhor compressão dos atores em 5 classes: -1 – 0 

Água, presença de fogo ativo e nuvens; 0 – 0,1 Cicatrizes de incêndio, sombra de 

nuvens; 0,1 – 0,2 Solo Exposto; 0,2 – 0,4 Vegetação moderada; 0,4 – 1 Vegetação 

Densa. Assim, a camade de raster foi convertida para polígonos e agrupados por 

classes na tabela de atributos, para cálculo de extensão da área de cada classe por 

hectare.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do processamento e interpretação dos dados obtidos foi possível gerar 

um mapa de classificação NDVI (Figura 03) e uma tabela de quantificação da 

cobertura do solo nos meses de março em um cenário pré queimadas, e do mês de 

setembro num cenário pós queimadas (Tabela 01).  

O intervalo entre -1 a 0 indica a presença de água, em algumas partes fogo 

ativo e a presença de nuvens na região. Percebe-se que na imagem de setembro de 

2020, na porção à leste a área apresenta certo domínio dessa classe. 

É justamente a região de transição entre os biomas, maior atuação das 

atividades antrópicas e da presença de nuvens. A classe entre 0 e 0,1 indica a presença 

de cicatrizes deixadas pelas queimadas e também da presença de nuvens. Esta classe 

teve uma variação entre os anos analisados, não apenas pela presença de chuva mas 

também por resquicios do fogo ativo que atingiu o bioma de pantanal. Vale ressaltar a 

importância de se analisar o período em detrimento dos meses chuvosos e de seca da 

região. 

A classe entre 0,1 e 0,2 indica o aumento de solo exposto na região. Percebe-se 

que os números cresceram por diversos motivos, entre eles o processo de urbanização 

e das atividades agrícolas. O intervalo entre 0,2 a 0,4 e 0,4 a 1 é representada pelo tipo 

de vegetação atuante na paisagem.  

Como o municipio é uma área de transição entre dois biomas, teremos a 

presença de uma biodiversidade bastante ampla dos elementos da flora e fauna. Pelas 

imagens, um fator que devemos levar em conta é o periodo chuvoso que contrasta 

bastante os dados.  
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Figura 3: Índice de vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para os meses de março e setembro 

de 2020. 

 
Fonte: Autores. 

 

 

 

Tabela 1: Áreas com solo exposto no município de Nossa Senhora do Livramento-MT 

Classes 
NDVI 

Área (km²) Área (%) 
Classificação 

MAR/2020 SET/2020 MAR/2020 SET/2020. 

-1 - 0 36.585 214.774,90 0,7% 4,0% 
Água, Fogo Ativo, 

Nuvens. 

0 - 0,1 112.523,00 418.989,60 2,1% 7,7% Cicatrizes, Sombras 

0,1 - 0,2 147.764,70 1.397.124,70 2,7% 25,7% Solo Exposto 

0,2 - 0,4 761.894,20 3.124.854,10 14,0% 57,5% Vegetação Moderada 

0,4 - 1 4.377.327,00 280.350,30 80,5% 5,1% Vegetação Densa 

Total: 5.436.094 5.436.094 100% 100%   

Fonte: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ocorrência de queimadas florestais no bioma do cerrado e pantanal brasileiro 

ocorrem todos os anos por diversos motivos, principalmente pelos antropogênicos e 

devem ser monitoradas por orgãos responsáveis para rápida atuação e diminuição nos 

impactos causados aos recursos naturais. Sugere-se então a atuação das respertições 

públicas e parcerias com as privadas na tentativa de monitorar essas áreas na tentiva de 

mensurar e conservar esses elementos às futuras gerações. 
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Os resultados mostram-se satisfatórios na avaliação dos impactos ocasionados 

pelo avanço dos focos de queimadas e degradação ambiental no município de Nossa 

Senhora do Livramento, como também demonstram a importância do 

geoprocessamento para identificação rápida de ocorrências e auxílio na estruturação de 

planejamentos de intervenção local, para combate dos focos de incêndio que resultarão 

na diminuição dos impactos no meio ambiente. 

O processamento de imagens de satélite somado às técnicas de sensoriamento 

remoto como análise NDVI se mostraram eficientes e são ferramentas capazes de 

fornecer informações sobre o surgimento e avanço dos focos de incêndio, se 

mostrando eficaz para gestão territorial. Se faz necessário também o desenvolvimento 

de mais pesquisas e estudos afins de promover o planejamento e gestão 

ambiental/territorial.  
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Resumo: No sertão central cearense as irregularidades pluviométricas provocam os principais desastres 

na região. O objetivo desse trabalho foi analisar e identificar os municípios do sertão central/Ce que 

decretaram Situação de Emergência (SE) e/ou Estado de Calamidade Pública ocasionados por seca e 

inundações, entre os anos de 2003 a 2016. Dessa maneira, utilizou-se como procedimentos 

metodológicos: a) levantamento bibliográfico b) análise de série histórica da Secretaria Nacional de 

Defesa civil de 2003 a 2016 c) produção de material cartográfico. Conclui-se que essa região é mais 

frequentemente afetada por eventos climáticos associados ao déficit hídrico. Sugere-se que sejam 

tomadas as devidas providências pelos órgãos governamentais locais no processo de plano de gestão de 

risco. 

Palavras-chave: Desastre natural; Inundação; Seca; Sertão central. 

 

Abstract: In the central sertão of Ceará, rainfall irregularities cause the main disasters in the region. 

The objective of this work was to analyze and identify the municipalities of the central sertão/Ce that 

declared a State of Emergency (SE) and/or State of Public Calamity caused by drought and floods, 

between the years 2003 and 2016. Thus, it was used as methodological procedures: a) bibliographic 

survey b) analysis of the historical series of the National Secretariat of Civil Defense from 2003 to 2016 

c) production of cartographic material. It is concluded that this region is more frequently affected by 

climatic events associated with water deficit. It is suggested that appropriate action be taken by local 

government agencies in the risk management plan process. 

Keywords: Natural disaster; Drought; Flood; Central sertão. 

 

INTRODUÇÃO  

O Nordeste brasileiro é uma região particularmente vulnerável aos eventos 

extremos ligados de forma direta ou indireta a dinâmica climática, as secas e as 

inundações são os maiores responsáveis pela decretação de Situação de Emergência ou 

Estado de Calamidade Pública (MARTINS; FERREIRA, 2012). No sertão central 

cearense essas irregularidades pluviométricas provocam os principais desastres da 

região, causando perdas humanas, materiais e outros impactos na sociedade. Diante 

disso fez se uma análise dos dados da série histórica da Secretaria Nacional de Defesa 
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Civil, dos municípios que decretaram Situação de Emergência (SE) e/ou Estado de 

Calamidade Pública (ECP) ocasionados por seca e inundações, realizados entre 2003 a 

2016. Essa análise visa auxiliar no planejamento territorial do Estado do Ceará e dos 

municípios que integram a região do sertão central, ajudando na prevenção e controle 

dos impactos socioambientais causados por esses eventos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A região do sertão central está localizada no semiárido cearense, o qual se 

configura com os aspectos geoambientais dominantes dos sertões e serras secas, 

fortemente submetidos aos rigores da semiaridez (Figura 01). Ocupa uma área de 

16.014,27 Km², com o total de 13 municípios sendo eles: Banabuiú, Choró, Deputado 

Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet 

Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole (IPECE,2015). 

 

Figura 1: Mapa de localização da região do sertão central/Ce 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico, depois foi feito uma 

consulta de séries históricas da Secretaria Nacional de Defesa Civil entre os anos de 
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2003 a 2016, dados adquiridos pelo site do Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres, estas informações foram apresentadas em mapas elaborado por meio do 

software ArcGIS 10.5. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os dados na região, entre os anos de 2003 a 2016, foram 

emitidas 155 Portarias de Reconhecimento de SE ou ECP sendo que 136 foram 

decorrentes de eventos naturais associados à seca (Figura 02), e 19 associados a 

dinâmica climática de inundações (Figura 03).  

 

Figura 2: Reconhecimentos de Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública 

(ECP) realizados entre 2003 a 2016 referente a secas. 

 

Fonte: Baseado em dados do Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (2003 – 2016). 

 

O ano de 2003 resultou 7 registros promovidos pelas secas. Em 2004, as 

condições atmosféricas foram favoráveis às chuvas. Contudo, também ocorreram 

impactos promovidos pelas estiagens. Nos anos de 2005, 2006 e 2007 foram 

registrados 37 decretos, trazendo prejuízos e danos nos reservatórios. Em 2008 e 2009 

foram anos que apresentaram um bom período chuvoso, porém devido os reflexos da 

seca dos anos anteriores essa região foi bastante afetada registrando um total de 21 
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decretos (OLIMPIO; ZANELLA, 2015). Em 2010 iniciasse uma prolongada seca na 

região a qual se intensificou em 2012 e ampliou se em 2015 durante eventos 

sucessivos de El Nino (MARENGO et al; 2016). O ano de 2011 apresentou chuvas 

acima da média, porém, a distribuição da precipitação não foi favorável ao aporte de 

água nos reservatórios, nesse ano apenas o município de Mombaça registrou 1 decreto 

de seca. Na análise entre os anos de 2012 e 2016 houve decretações de desastres de 

seca em todos os municípios que compõe a sub bacia, totalizando 65 registros durante 

esse período. Assim, entre 2010 e 2016, a região enfrentou o que pode ser considerado 

o período mais severo de seca das últimas décadas (CORTEZ et al.; 2017).  

 

 

Figura 3: Reconhecimentos de Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP) 

realizados entre 2003 a 2016 referente a inundações. 

 
Fonte: Baseado em dados do Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (2003-2016). 

 

Em 2004, ano considerado chuvoso a muito chuvoso, foram decretados 6 

registros de desastres de inundações. Entre os anos de 2005, 2006 e 2007 não houve 

registros, esse período foi marcado por um período bastante seco na região. O ano de 

2008 com a ocorrência de chuvas isoladas, foram reconhecidas 2 decretações 

motivadas pelos danos decorrentes das inundações nos municípios de Quixeramobim e 
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Mombaça. Conforme Olímpio e Zanella (2015), em termos quantitativos, o ano de 

2009 foi o mais significativo e de maior abrangência espacial no estado do Ceará, no 

caso da região do sertão central durante esse ano, dos 13 municípios, 11 registraram 

situação de crise devido as inundações. Entre os anos de 2010 e 2016 ocorreu uma 

seca, de modo que não foram reconhecidos desastres de inundação nesse período. As 

mudanças nas formas de uso e ocupação nas cidades, intensifica a impermeabilização 

do solo e a retilinização de canais fluviais aumentando as probabilidades de 

inundações, e potencializando os perigosos existentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste trabalho, tem-se uma base para que os agentes públicos tenham 

maior capacidade de formular políticas públicas e ações que contribuam para a 

percepção de risco e desastres para reduzir a vulnerabilidade. Conclui-se que essa 

região é mais vulnerável aos eventos climáticos associados a seca, por isso são 

necessárias informações adicionais, assim como levantamentos de campo mais 

apurados e mapeamentos em escala mais adequada para uma análise mais detalhada. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CORTEZ, H. S.; LIMA, G. P.; SAKAMOTO, M. S. A seca 2010-2016 e as medidas 

do Estado do Ceará para mitigar seus efeitos. Parcerias Estratégicas, v. 22, n. 44, 

p. 83-118, 2017. 

D'ALMEIDA MARTINS, RAFAEL; DA COSTA FERREIRA, LEILA 

Vulnerabilidade, adaptação e risco no contexto das mudanças climáticas 

Mercator - Revista de Geografia da UFC, v. 11, n. 26, p. 237-251, 2012. 

MEDEIROS, C. N; GOMES, D. C. M, FALCÃO, F. C. B, PONTES, L. M. V, JR 

MENESES, R. A. As regiões de planejamento do estado do Ceará. IPECE. 

Fortaleza-CE. 2015.  

MARENGO, J. A. et al. A seca de 2012-15 no semiárido do Nordeste do Brasil no 

contexto histórico. Revista Climanálise, São Paulo, ano 3, v.1, 2016. 

OLÍMPIO, J. L. S, ZANELLA. M. E. (2015). Distribuição espaço-temporal dos 

desastres naturais associados à dinâmica climática no estado do Ceará. Revista 

do Departamento de Geografia – USP, 30, 110-131. 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - S2ID. 

Série Histórica. 2013. Disponível em: https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/. Acesso 

em 25 set. 2018. 

 

 

 

https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/


207 
 

 

 

 

 

 

ESCORREGAMENTOS NO BAIRRO DO CURADO, JABOATÃO DOS 

GUARARAPES-PE: UMA ANÁLISE PRELIMINAR A PARTIR DOS 

CONDICIONANTES TOPOGRÁFICOS 

 
Igor Gustavo Ferreira de Oliveira

 (a)
, Fabrizio de Luiz Rosito Listo 

(b) 

(a)Departamento de Ciências Geográficas, Universidade Federal de Pernambuco, igor.gfoliveira@ufpe.br 

(b)Departamento de Ciências Geográficas e Prorgrama de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de 

Pernambuco, fabrizio.listo@ufpe.br 

 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar de forma preliminar os parâmetros topográficos e 

pedológicos como condicionantes a deflagração de escorregamentos de encostas no bairro do Curado na 

Região Metropolitana do Recife-PE. A partir do Modelo Digital de Terreno (MDT) de alta resolução, 

foram elaborados em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográficas), mapas de hipsometria, 

declividade, curvatura,  orientação e solos, e sobrepostos ao inventário de ocorrências de 

escorregamentos no bairro durante um período de 6 anos (2013 a 2018). Em todos os mapas, foi 

calculado o índice Frequência de Distribuição (FD) e o índice Concentração de Escorregamentos (CE), 

que auxiliarão na melhor compreensão desses agentes deflagratórios. 

Palavras-chave: Condicionantes Topográficos, Escorregamentos, Geomorfologia, SIG. 

 

Abstract: This work aims to analyze in a preliminary way the topographic and pedological parameters 

as conditions for the deflagration of slopes of slopes in the neighborhood of Curado in the Metropolitan 

Region of Recife-PE. Using the high resolution Digital Terrain Model (MDT), maps of hypsometry, 

slope, curvature, aspect and soils were prepared in a GIS (Geographic Information System) 

environment, and superimposed on the inventory of slip occurrences in the neighborhood during a 6-

year period (2013 to 2018). In all maps, the Distribution Frequency Index (FD) and the Slip 

Concentration Index (EC) were calculated, which will assist in a better understanding of these 

deflagratory agents. 

Keywords: Geomorphology, GIS, Landslides, Topographic Conditions. 

 

INTRODUÇÃO  

             Movimentos de massa podem ser classificados em quatro grandes grupos: 

rastejos (creep), escorregamentos stricto sensu (slides), quedas (falls) e corridas 

(flows) (AUGUSTO FILHO, 1992). Nessa classificação, escorregamentos são 

movimentos gravitacionais de massas que ocorrem sobre as encostas, com ou sem 

auxílio da água como transporte, e podem ocorrer lentamente ou de forma mais 

enérgica (AUGUSTO FILHO, 1992; SELBY, 1993). Esses movimentos fazem parte 

dos riscos ambientais naturais relacionados aos meios físico exógenos e geológicos 

(CERRI, 2001).  
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         Algumas características morfológicas podem favorecer à ocorrência dos 

escorregamentos, tais como, curvatura e ângulos de encostas, que aliados a litologia 

podem intensificar a sua ocorrência (VIEIRA et al., 2010; SANTANA e LISTO, 

2018). Em muitas área urbanas, as encostas vêm sendo ocupadas de forma inadequada 

desprovidas de planejamento, com cortes e aterros precariamente compactados, entre 

outras pressões antropogênicas. 

          Nesse contexto, um exemplo dessa situação pode  ser encontrado nas 

comunidades no bairro do Curado em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana 

de Recife (PE) (Figura 1), do qual, é possível identificar moradias precárias com 

ausência de infraestruturas básica, expostas e vulneráveis ao risco de escorregamentos 

e sujeitas a perdas econômicas e sociais. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo 

analisar de forma preliminar os parâmetros topográficos e pedológicos como 

condicionantes a deflagração de escorregamentos de encostas no bairro do Curado, 

município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife-PE. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da Área de Estudo 

O município de Jaboatão dos Guararapes (RMR) (Figura 1) apresenta 

substratos geológicos divididos em quatro conjuntos: (i) rochas cristalinas do Maciço 

Pernambuco-Alagoas; (ii) rochas Vulcano-sedimentares da bacia sedimentar Cabo 

(formação Cabo); (iii) sedimentos neogênicos da Formação Barreiras e da Formação 

Algodoais e (iv) sedimentos quaternários das planícies aluviais e costeira (PMRR, 

2016).  

O  bairro do Curado situa-se no maciço Pernambuco-Alagoas, composto por 

rochas de composição granítica (granitos, migmatitos, gnaisses e micaxistos) 

pertencentes ao Complexo Gnaíssico-Migmatítico-Granítico (ALHEIROS, 2004; 

BANDEIRA, 2010). Tais rochas, quando submetidas ao intemperismo químico, 

modificam sua estrutura transformando os feldspatos em materiais argilosos 

(BANDEIRA, 2010).  

Quanto a pedologia, o bairro possui três classes de solos: Latossolos amarelos, 

Gleissolos e Argissolos vermelho-amarelo (SANTOS, 2018). 
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Figura 1: Localização do bairro do Curado, Jaboatão dos Guarapes-PE e cobertura aerofotogramétrica.

Fonte: Autores. 

 

O bairro situa-se em uma região de clima tropical, com temperaturas médias 

entre 18º e 32º, cujo volume de precipitação médio anual equivale a 1.720mm, com 

maior concentração entre maio e agosto, caracterizando o período chuvoso. Nos meses 

de outubro a março o volume de chuva diminui consideravelmente, caracterizando o 

período seco, sendo setembro e abril os meses de transição entre os períodos 

supracitados (NÓBREGA e FARIAS, 2016). 

Os principais sistemas atmosféricos atuantes  na região e responsáveis pela 

formação de chuvas torrenciais e deflagradoras de escorregamentos caracterizam-se 

pelos Distúrbios Ondulatórios de Leste, que em conjunto com as brisas marítimas, 

modulam a maior parte do volume de precipitações da estação chuvosa (NÓBREGA e 

FARIAS, 2016). 

A influência indireta da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e dos 

ventos úmidos dos alísios de sudeste, com gênese na alta pressão semipermanente do 

Atlântico Sul também resultam em consideráveis volumes de chuva, principalmente, 

nos meses de abril e maio (NÓBREGA e FARIAS, 2016). Os eventos com média de 

precipitação acima dos 300 mm, a depender da quantidade de dias, pode ocasionar a 
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saturação mais rápida do solo, conforme a relação precipitação e capacidade de 

infiltração e ocasionar com mais facilidade os processos de escorregamentos (GIRÃO, 

2007; LISTO, 2010). 

 

Mapas topográficos, pedológico e validações 

Os mapas topográficos (hipsometria, declividade, curvatura e orientação das 

encostas)  foram gerados a partir de um MDT (Modelo Digital do Terreno) com 

resolução espacial de 1m, obtido pelo Programa Pernambuco Tridimensional 

fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SEDEC, 

2016) em convênio com o Grupo de Pesquisa em Geotecnologias Aplicadas a 

Geomorfologia de Encostas e Planícies (ENPLAGEO).  Os dados foram processados 

no software ArcGIS 10.5 –licença acadêmica (ENPLAGEO). 

O mapa de declividade foi elaborado por meio dos parâmetros indicados pela 

EMBRAPA (1999), classificado conforme os seguintes intervalos percentuais: ≤ 3% 

(plano), 3% a 8% (suave ondulado), 8% a 20% (ondulado), 20% a 45% (forte 

ondulado), 45% a 75% (montanhoso) e 75%> (terreno escarpado). O mesmo foi 

gerado a partir da ferramenta Slope na extensão Raster Surface (3D Analyst Tools). 

O mapa de curvatura foi gerado a partir da ferramenta Curvature, ainda na 

extensão Raster Surface, que classifica a curvatura das encostas em formas côncavas, 

retilíneas ou convexas.A seleção dos valores de intervalo para classificação do mapa 

de curvatura (calibração) foram: -0,55% a +0,55% para a forma retilínea, abaixo 

desses valores as encostas foram classificadas como côncava e acima como convexas, 

conforme a proposta de Valeriano (2003). 

O mapa de orientação das encostas foi gerado por meio da ferramenta Aspect  

na caixa de ferramentas Spatial AnalystTolls/Surface. Por meio dela, foi possível obter 

as orientações de acordo com as oito direções da rosa-dos-ventos para as quais as 

encostas estão voltadas: Norte (N), Nordeste (NE), Leste (L), Sudeste (SE), Sul (S), 

Sudoeste (SO), Oeste (O) e Noroeste (NO). Por fim, o mapa de solos foi gerado a 

partir das bases de dados do Zoneamento Agroecológico de Pernambuco (ZAPE, 

2010).  

Em todos os mapas temáticos (hipsometria, declividade, curvatura, orientação e 

solos) foi calculado o índice Frequência de Distribuição (FD), referente à distribuição 
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percentual de cada classe (Equação 1). Além disso, todos os mapas supracitados foram 

sobrepostos ao inventário de escorregamentos, visando o cálculo do índice 

Concentração de Escorregamentos (CE), proposto por Gao (1993):  razão entre o 

número de células de cada classe afetada pelas ocorrências e o total de células 

correspondentes aos escorregamentos (Equação 2).  

O inventário de escorregamentos foi elaborado por meio do banco de dados em 

forma de planilha cedidos pela Defesa Civil municipal de Jaboatão dos Guararapes, 

que continham as ocorrências em forma de endereço para todo o município. Em 

seguida foi gerada uma nova planilha apenas com o histórico do bairro do Curado 

distribuídos por anos. Após isso as planilhas foram salvas sob a extensão CSV 

separados por (;) com os campos de endereço, bairro e município.  

Na segunda etapa utilizou-se o software Google Earth Pro onde foram 

importadas as planilhas para distribuição e georreferenciamentos dos pontos gerados a 

partir do campo “endereços” por meio da ferramenta “Assistente de importação de 

dados”. Os pontos gerados foram exportados sob a extensão KMZ e em seguida foram 

exportados para o ArcMap 10.5 por meio da ferramenta KML To Layer na extensão 

Conversion Tools (From Kml). 

 

𝐹𝐷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
∗ 100           (𝐄𝐪𝐮𝐚çã𝐨 𝟏) 

 

𝐶𝐸 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100           (𝐄𝐪𝐮𝐚çã𝐨 𝟐) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após o inventário dos pontos de escorregamentos (Figura 2), foi possível  

observar  a seguinte distribuição: 37 ocorrências no ano de 2013; 25 em 2014; 45 em 

2015, 6 ocorrências em 2016; 45 em 2017 e 64 em 2018, totalizando, assim, 222 

ocorrências de escorregamentos neste intervalo.  

Em relação à hipsometria (Figura 3), a classe 17m-40m possui a maior 

predominância no bairro, com Frequência de Distribuição (FD) de 36,8%. Observa-se, 
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assim, a leste um relevo com características de várzea mais rebaixada. A maior 

Concentração de Escorregamentos (CE) localizou-se em sua menor classe de altitude, 

entre 17m e 40m com 49,5% de CE (Figura 3). Por se tratar de uma menor altitude, 

observa-se forte influência de fatores antrópicos quanto a ocupação destas áreas e a 

modificação do seu relevo, com cortes e aterros precariamente estabelecidos, 

ocasionando maior instabilidade. 

 

Figura 2: Inventário de escorregamentos no bairro do Curado, Jaboatão dos Guararapes-PE. 

Base de dados: Defesa Civil do Município de Jaboatão dos Guararapes-PE. Elaboração: Autores. 

 

 

Figura 3: Mapa Hipsométrico do bairro do Curado e índices de Frequência de Distribuição (FD) e 

Concentração de Escorregamentos (CE)  

 
Base de dados: Programa Pernambuco Tridimensional. Fonte: Autores. 
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No parâmetro declividade (Figura 4), a classe 20%-45% é a de  maior 

predominância com 30,0% de FD, evidenciando a presença de muitas encostas mais 

suscetíveis a escorregamentos, devido sua inclinação e, portanto, mais instáveis.  

A maior CE foi encontrada na classe 20% à 45% (forte-ondulada), 

indicando que, quanto maior o nível de inclinação, maior é a velocidade de 

escoamento superficial de água sobre a encosta, bem como, da ação gravitacional 

exercida sobre ela (Figura 4). Estima-se que encostas a partir de 25% de declividade 

são mais sujeitas a processos de escorregamentos (EMBRAPA, 1999). 

 

Figura 4: Mapa de Declividade do bairro do Curado e índices de  Frequência de Distribuição (FD) e 

Concentração de Escorregamentos (CE.)  

 
Base de dados: Programa Pernambuco Tridimensional. Fonte: Autores. 

 
 

           Quanto a curvatura (Figura 5), o bairro apresentou uma FD mais equilibrada 

com amplitude máxima de 3% entre as três classes (côncava, convexa e retilínea). 

Porém, no tocante a CE, 63,1% foi encontrada na classe retilínea (Figura 5). Segundo 

Selby (1985), as encostas com curvaturas retilíneas potencializam os processos 

erosivos  e movimentos de massa de grande velocidade, que atreladas a classe de solos 

encontradas na área, explicam não somente a concentração de escorregamento local, 

como em todo o bairro. 

          A maioria das encostas possui, referente ao aspecto, orientação para Leste (L) 

com 15,8% de FD (Figura 6). Identificou-se um maior índice de CE nas encostas 

orientadas para Leste (27%) (Figura 6). A orientação das encostas possui 

características que, atreladas aos fatores climáticos, condicionam os processos de 

escorregamentos. Nesse sentido, a influência das chuvas resultantes dos Distúrbios 

Ondulatórios de Leste (DOL) atuam de forma mais intensificada nessas encostas, 

ocasionando maior saturação, bem como, processos erosivos. 
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Figura 5: Mapa de Curvatura do bairro do Curado e índices de Frequência de Distribuição (FD) e 

Concentração de Escorregamentos (CE.)  

 
Base de dados: Programa Pernambuco Tridimensional. Fonte: Autores. 
 

  

Figura 6: Mapa de Orientação de Encostas do bairro do Curado e índices de Frequência de Distribuição 

(FD) e Concentração de Escorregamentos (CE.) 

 
Base de dados: Programa Pernambuco Tridimensional. Fonte: Autores. 

 

 

O bairro do Curado, segundo o Zoneamento Agroecológico de Pernambuco 

(ZAPE, 2010) possue áreas de colinas e de tabuleiros e apresentam solos dos tipos 

Argissolos amarelos ou vermelhos e Latossolos. Assim, houve maior predoninância de 

FD (82,7%) na classe Argissolo Vermelho-Amarelo (Figura 7). A CE mais elevada 

nesta mesma classe (89,2%) não decorre somente por sua maior frequência (Figura 7), 

mas também devido suas características mecânicas, uma vez que este tipo de solo 

apresenta maior coesão no estado seco, porém, no estado saturado (precipitação 

intensa) a coesão, normalmente, reduz rapidamente, facilitando o despreendimento da 

encosta e a superfície de ruptura.  

Tendo como base o inventário de escorregamentos supracitado, mapas temáticos e 

visitas de campo, identificou-se que, dentro do bairro, a comunidade mais atingida 

pelos escorregamentos é a denominada “Favela Bola de Ouro” (Figura 8). Nesta 

comunidade em questão, observou-se a presença de diversas pressões antropogênicas 
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(Figura 8), tais como, construções próximas a encostas, lonas plásticas, lançamento de 

água servida diretamente nas encostas, descarte irregular de lixo, entre outras. Todas 

estas assentadas sobre encostas com maioria de solo exposto, sem cobertura vegetal, 

sob argissolos vermelho-amarelo, dentre outros fatores instáveis e que aumentam a 

probabilidade da ocorrência de escorregamentos na área. 

 

 

Figura 7: Mapa de Solos do bairro do Curado e índices de  Frequência de Distribuição (FD) e 

Concentração de Escorregamentos (CE.) 

 
Base de dados: ZAPE, 2010. Elaboração: Autores. 

 

 

Figura 8: Pressões antropogênicas facilitadoras  de escorregamentos na Comunidade Bola de Ouro,  

bairro do Curado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Autores (Fotos – 2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise preliminar dos parâmetros topográficos a partir do 

Geoprocessamento e uso do SIG mostrou-se eficiente em uma primeira avaliação para 

determinação de alguns aspectos de suscetibilidade da área. Na combinação ao 

inventário de escorregamentos e visitas de campo, foram identificadas as áreas mais 

propensas a estes processos com a verificação de diversas pressões antropogênicas.  

Assim este trabalho pode ser utilizado, posteriormente, na aplicação de 

modelos  matemáticos para identificação das áreas de  maior suscetibilidade, bem como, 

no melhor planejamento pela gestão territorial.  
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Resumo: Mapear as áreas de risco de movimentações de massa é essencial para a tomada de decisão, 

para o planejamento, gestão e monitoramento. Nesse contexto, baseado em consulta de referencial, 

material cartográfico, e sobretudo na determinação de um índice de movimento de massa, se propôs 

localizar o risco deste evento na cidade de Maceió, Alagoas. Aplicando em um SIG, o índice de 

movimento de massa, que resultou da integração de fatores ambientais, (geologia, geomorfologia, 

pedologia, uso e ocupação do solo, vegetação, declividade e pluviosidade), com o número de registos de 

ocorrências e com a vulnerabilidade (população exposta ao fenômeno e a fragilidade da habitação). 

Foram mapeadas as zonas de maior suscetibilidade ao risco, localizadas nas regiões do Reginaldo, da 

Lagoa Mundaú, do Tabuleiro da chã da Jaqueira e no litoral da Ponta Verde, visto que em sua maioria 

são regiões vulneráveis que reúnem condições propícias à manifestação deste risco. 

Palavras-chave: Índice de Movimento de Massa, Maceió, Movimento de Massa, Risco, SIG. 

 

Abstract: Mapping the areas at risk of mass movements is essential for decision making, planning, 

management, and monitoring. In this context, based on reference consultation, cartographic material, 

and above all on the determination of a mass movement index, it was proposed to locate the risk of this 

event in the city of Maceió, Alagoas. Applying a mass movement index in a GIS, which results from the 

integration of environmental factors, (geology, geomorphology, pedology, land use and occupation, 

vegetation, slope and rainfall), with the number of occurrence records and with the vulnerability 

(population exposed to the phenomenon and the fragility of housing). In which were found the areas of 

greatest risk susceptibility, located in the regions of Reginaldo, Lagoa Mundaú, Tabuleiro da chã da 

Jaqueira and on the coast of Ponta Verde, since most of them are vulnerable regions that have favorable 

conditions manifestation of this risk. 

Keywords: GIS; Maceió; Mass Movement, Mass Movement Index, Risk. 

 

INTRODUÇÃO  

Os fenômenos naturais dependem das características do local onde ocorre o 

evento, bem como da sua frequência e intensidade, no qual podem causar grandes 

Capítulo 

26 
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prejuízos, nomeadamente sociais, econômicos e ambientais. Um destes fenômenos 

naturais que acontecem muitas vezes diz respeito aos movimentos de massa.  

Os movimentos de massa caracterizam-se por serem processos naturais de 

evolução das encostas e, podem ser classificados de acordo com a velocidade e 

composição do material deslocado pela vertente abaixo, recebendo diferentes 

denominações. É um fenômeno gerado por uma série de fatores naturais, porém, 

podem ser potencializados pela ação antrópica. (BIGARELLA; MOUSINHO, 1965; 

CHRISTOFOLETTI, 1980, FERNANDES; AMARAL, 2000) 

Este trabalho de investigação propõe–se georreferenciar as áreas de risco de 

movimento de massa na cidade de Maceió, Alagoas, aplicando em um SIG um Índice 

de risco de movimentos em massa, aplicado a grandes escalas, de modo a trazer 

respostas mais próximas da realidade.  

As abordagens regionais que se pretendem implementar exigem um maior 

inventário das ocorrências, um mapeamento mais preciso e uma análise espacial mais 

exaustiva face às abordagens globais. Esta abordagem regional parte inicialmente de 

dois pressupostos: (i) os locais de movimentos passados poderão ser fonte de 

movimentos futuros; (ii) os movimentos futuros terão as mesmas condições, ou 

condições muito similares, às dos movimentos ocorridos anteriormente. (LIMA , et al., 

2020)  

A identificação e a análise espacial das áreas de ocorrência de movimentos de 

massas, podem vir a contribuir com propostas metodológicas para avaliar se existe a 

ocorrência de padrões de comportamento e da dinâmica destes processos, no sentido 

de estabelecer diferentes zonas de riscos dentro de uma cidade, neste caso Maceió, 

vindo a proporcionar ferramentas indispensáveis, para reduzir os riscos apresentada 

pela supracitada capital. (BIRKMANN, 2007) 

Em linhas gerais, o processo de identificação e espacialização das áreas de 

risco de desastres mostra-se fundamental para a resiliências das grandes cidades, pois 

assegura uma redução sistemática dos impactos econômicos e sociais associados a 

eventos extremos e desastres. (ROTAVA,2014) 

O trabalho se dispõe a espacializar áreas de vulnerabilidade e risco, cruzando 

esta informação espacial, com o índice determinado, a fim de obter uma forma de 

apresentação visual com uma escala que varia de risco baixo a muito alto, aplicado à 

cidade de Maceió. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A análise foi aplicada à cidade de Maceió, no estado de Alagoas, no Nordeste 

do Brasil, 9° 39′ 59″ Sul, 35° 44′ 6″ Oeste, Sistema de projeção SIRGAS 2000.  

Todo o processo de espacialização do risco de movimento de massa na cidade 

de Maceió, deu-se através da aplicação do Índice de Movimento de Massa, que resulta 

da integração de fatores de suscetibilidade, que têm em consideração parâmetros 

ambientais (geologia, geomorfologia, pedologia, uso e ocupação do solo, vegetação, 

declividade e pluviosidade), com o número de registos de ocorrências e com a 

vulnerabilidade (população exposta ao fenômeno e a fragilidade da habitação). Os 

valores foram ajustados para variar de 1 a 5 de acordo com as características das 

variáveis, onde quanto mais próximo de 5, maior é o risco. (LIMA, et al.,2020) 

A ideia de um indicador, é que venha ser um instrumento para a obtenção de 

informações à realidade, podendo vir a ser mais que apenas um dado individual ou um 

agregado de informações, uma vez que um índice revela um estado de um sistema ou 

fenômeno tendo seu produto final baseado em um cálculo.  

 

𝐼𝐷𝑀 =
 (𝐺𝑒𝑜 𝑥 𝐺𝑒𝑜𝑚 𝑥 𝑃𝑒𝑑𝑜 𝑥 𝐷𝑒𝑐𝑙 𝑥 𝑃𝑙𝑢 𝑥 𝑉𝑒𝑔 𝑥 𝑈𝑂𝐶𝑃𝑆 )

7
  𝑥

 ( 𝐷𝑒𝑛𝑠 𝑥 𝑆𝑡𝑚 𝑥 𝑅𝑒𝑔. 𝑂𝑐)

3
 

 

Os dados físicos , como pedologia , geomorfologia , vegetação, declividade e o 

uso e ocupação do solo, foram extraídos no formato Shapefile (shp) da base de dados 

georreferenciada de diversos projetos da Empresa Brasileira de Agropecuária a 

EMBRAPA, nomeadamente o  Zoneamento agroecológico do estado de Alagoas, o 

Brasil em Relevo e o Diagnóstico Ambiental do Município de Maceió. Os dados de 

geologia são oriundos da base de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais CPRM. Os dados pluviométricos advêm de uma análise estatística de 

relatórios históricos e reconstruções de uma serie climática de 1 de janeiro de 1980 a 

31 de dezembro de 2018 fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos / Superintendência de Meio Ambiente (SEMARH) 

Para localização dessas áreas tem-se como base o documento oficial da 

Prefeitura Municipal da cidade de Maceió, o Plano Municipal de Redução de Risco e 

danos 2013 e o Plano de Contingência 2017, sendo estes documentos alternativas 

formais de Política Pública voltada para a Redução de Risco exclusivo de Maceió. O 
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documento criado pela Prefeitura de Maceió, apresentou estudos visando a 

contextualização do risco no município, com forte enfoque para as inundações, em 

função dos desastres recorrentes, com grandes perdas econômicas e de vidas humanas, 

uma vez que a cidade de Maceió assistiu a um crescimento rápido e desordenado das 

vertentes de seus conhecidos tabuleiros. 

A situação de moradia e densidade populacional tomou por base os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), presentes  no  Censo  

Demográfico  realizado no  ano 2010. Os dados do IBGE foram tratados de  acordo  

com  suas  especificidades,  tendo sido  estratificados  por  bairros,  usando  as 

informações  disponíveis  nos  agregados  por  setores  censitários  dos  resultados  do  

universo. A porção urbana do município, está organizada e agrupada formando os 50 

bairros existentes na cidade. (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Divisões de Bairros de Maceió. (AL) 

Fonte: Autores. 
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Assim sendo, tais dados foram digitados, agrupados e tabulados no programa 

excel  sendo utilizados para a customização de uma plataforma SIG, vinculando-se os 

dados espaciais e o alfanumérico por meio de identificadores ou geo-campos. A 

criação dos vínculos foi feita no software Arcgis, para o reconhecimento de cada um 

dos 50 polígonos criados a partir da malha municipal do território de Maceió, da 

Prefeitura Municipal, e a adição do banco de dados  através  da  ação  join  do  

Arcmap,  onde  foram  feitos  os  vínculos  com  as  tabelas  contendo  a construção  

das  consultas  e  dos  dados  para  a  geração  dos  mapas  temáticos.  Após a 

associação dos dados espaciais com os alfanuméricos, foi feita a exportação da base de 

dados para o SIG no formato shp, georreferenciados no sistema de coordenadas 

SIRGAS 2000. Para permitir análises espaciais numéricas foi necessário converter os 

ficheiros shp para o formato matricial (raster).  

Adicionalmente, foi feita uma reclassificação dos rasters, de acordo com a 

vulnerabilidade de cada ambiente físico e humano, analisado, adotando valores e não 

mais características, onde os valores foram ajustados para variar de 1 a 5, e quanto 

mais próximo de 5, maior torna-se o risco. Tal reclassificação seguiu o critério já 

consagrado de vulnerabilidade da ecodinâmica de Tricart 1977, Ross (1991, 1992 e 

1994), para os dados físicos e ambientais. 

Os dados de ocorrências de movimento de massa registadas, foram separados 

em cinco classes de acordo com a frequência em que o evento ocorria. Esta mesma 

metodologia foi aplicada para os dados densidade populacional, onde separou-se do 

mais denso ao menos denso. Seguiu-se da mesma forma para os dados de situação de 

moradia, que foram separados de acordo com a classificação do IBGE, onde os 

aglomerados subnormais, construídos de material frágil e madeira foram considerados 

de maior risco, e as casas e apartamentos de alvenaria de menores riscos.  

Feita a reclassificação, usou-se a ferramenta de álgebra de mapas onde cruzou-

se os mapas gerados de cada variável que compõe a equação do Índice de Movimento 

de Massa o qual gerou o resultado espacializado cartograficamente na Figura 02. 

Também foi realizado um overlay, entre o resultado obtido e a planta cadastral da 

cidade (SEPLANDE, 2018), onde é possível visualizar com maior detalhe e exatidão 

os locais que estão expostos ao risco. (Figura 03). 
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Figura 2: Risco de Movimento de Massa na cidade de Maceió. 

Fonte: Autores. 

 

Figura 3: Overlay entre Risco de Movimento de massa x Planta Cadastral. 

Fonte: Autores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As zonas mais suscetíveis aos movimentos em massa foram localizadas nas 

bacias hidrográficas do Reginaldo (Centro, Jaraguá, Poço, Jacintinho, Farol, Bom 

Parto, Pinheiro, Pitanguinha, Feitosa, Gruta de Lourdes, Barro Duro, Ouro Preto, 

Canaã, Jardim Petrópolis, Santa Lúcia, Antares e Tabuleiro dos Martins), da Lagoa 

Mundaú (Trapiche da Barra, Vergel do Lago, Mutange, Bebedouro e a Chã de 

Bebedouro), da Chã da Jaqueira, visto se tratar de regiões vulneráveis (construções 

subnormais, áreas com grandes declives, solos frágeis, elevada densidade 

populacional), que reúnem condições propícias à manifestação deste risco.  

Algumas zonas que são planas, com baixa declividades e com construções de 

alto padrão financeiro, como Ponta Verde e Jatiúca,  também foram consideradas áreas 

de riscos uma vez que ocupam áreas de solos arenosos, possuem alta densidade 

populacional, e as construções ocupam ou linha de praia ou zonas de tabuleiros 

costeiros, que causam erosão nas encostas ou no litoral, e acabam por criar também 

condições propícias à manifestação do movimento em massa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os padrões do desenvolvimento social e ambiental podem ampliar a exposição 

e vulnerabilidade e então ampliar o risco. Os movimentos de massa são desafios sérios 

e crescentes ao desenvolvimento. Num contexto de crescimento demográfico, 

tendências de urbanização e de mudança climática, as causas de ambos estão mudando 

e seus impactos acelerando−se. Este grande desafio e em evolução significa que muito 

mais precisa ser feito pelos formuladores de políticas para melhor compreender e 

gerenciar com mais eficácia os riscos existentes e futuros. 

Seguindo essa lógica, percebe-se que é urgente a necessidade de localização, 

identificação e avanço de metodologias de gestão de riscos de desastres no Brasil. Para 

isso, é preciso que agentes governamentais, iniciativas privadas e instituições de 

pesquisa e desenvolvimento, dentre outras instâncias, sejam efetivamente engajados 

em ações estruturais e não estruturais de prevenção, com foco na identificação e na 

redução de riscos. 

A metodologia apresentada pode ser usada como identificador de risco ao 

desastre, uma vez que geolocaliza as áreas mais propícias para que isto venha a 
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ocorrer, com uma classificação de alto, médio, baixo e baixíssimo potenciais para 

ocorrência da situação de risco. Pela análise verifica-se que no município de Maceió  

as áreas com alto potencial de movimento de massa correspondem a zonas com grande 

densidade populacional conjugadas às condições das edificações, de padrões 

subnormais, porém há exceção de dois bairros com edificações normais, que a ocupam 

também áreas vulneráveis ambientais. O método pode vir a ser replicado em diversas 

áreas, independente da localização uma vez que soma padrões universais, tornando-se 

uma ferramenta para a avaliação do risco de movimentações em massa, essencial para 

a tomada de decisão, para o planeamento, a gestão e monitorização deste risco. 
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Resumo: Conhecer o clima local é um fator necessário para avaliação dos recursos hídricos, pois vários 

elementos meteorológicos são indispensáveis em todo ciclo hidrológico. Nesse contexto, os objetivos 

consistem em estimar o balanço hídrico climatológico e o balanço decadal pelo método de Thorntwaite 

e Mather (1948,1955) para o município de Camalaú - PB e avaliar o comportamento do principal Açude 

desta área. A evapotranspiração é praticamente quatro vezes o valor da precipitação e a evaporação é 

igual ao volume precipitado. Na análise climatológica dos índices pluviométricos no município em 

estudo, os meses janeiro a maio apresentaram os maiores índices pluviométricos na década em estudo. 

No ano de 2014 os meses de março a maio ocorreram altas taxas de precipitação. O balanço hídrico 

demonstra uma deficiência hídrica de 740,3 mm/ano para o ano de 2014, no mês de abril/14 ocorreu 

excedente hídrico de 24,5 mm.  

Palavras-chave: Clima, ciclo hidrológica, flutuabilidade. 

 

Abstract: Knowing the local climate is a necessary factor for assessing water resources, as several 

meteorological elements are indispensable in the entire hydrological cycle. In this context, the 

objectives are to estimate the climatological water balance and the decadal balance by the method of 

Thorntwaite and Mather (1948,1955) for the municipality of Camalaú – PB and to evaluate the behavior 

of the main weir in this area. Evapotranspiration is practically four times the value of precipitation and 

evaporation is equal to the precipitated volume. In the climatological analysis of the rainfall indexes in 

the municipality under study, the months January to May presented the highest rainfall indexes in the 

decade under study. In the year 2014, the months of March to May occurred with high rates of 

precipitation. The water balance shows a water deficiency of 740.3 mm/year for the year 2014, in 

April/14 there was a water surplus of 24.5 mm. 

Keywords: Climate, hydrological cycle, buoyancy. 

 

INTRODUÇÃO 

Em muitas regiões, a disponibilidade de recursos hídricos é adequada, porém 

mal distribuída geográfica e temporalmente, os volumes de água armazenados são 

frequentemente sobre utilizados, quando deveriam propiciar vazões regularizadas 

visando o atendimento de demanda bem definidos e permitindo um equilíbrio entre a 
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disponibilidade natural e a necessidade hídrica em conformidade com Galvíncio et al. 

(2006). Mesmo em abundância, a distribuição espacial e temporal da água sobre a 

Terra é bastante irregular causando problemas de excesso em alguns lugares e escassez 

em outros. Conhecer o clima local para avaliação dos recursos hídricos é um fator 

determinante, pois vários elementos meteorológicos atuam na variação e 

disponibilidade hídrica. Não se pode afirmar se um clima está úmido ou seco 

conhecendo apenas os dados pluviométricos. É necessário saber se a precipitação é 

maior ou menor que a água necessária para a evaporação e transpiração. Assim, 

precipitação e evapotranspiração são fatores climáticos importantes.  

A realidade hídrica associada aos fatores climáticos instiga diversos 

pesquisadores a realizar estudos envolvendo o balanço hídrico, pois esse se torna 

necessário na contabilização da quantidade de água que entra e sai do solo. O balanço 

hídrico tradicional de Thornthwaite e Mather (1948, 1955) é um instrumento 

agrometeorológico utilizado para caracterizar o fator umidade que inclui a 

evapotranspiração potencial e a precipitação mensal de tal forma a não sobrar nem 

faltar água no solo para uso das plantas. Galvíncio et al. (2006) utilizaram o balanço 

hídrico para analisar o impacto das ações antropogênicas no escoamento superficial da 

bacia hidrográfica do açude Epitácio Pessoa situado no município de Boqueirão/PB.  

O objetivo deste estudo consiste em avaliar a estimativa do balanço 

hídrico climatológico e do balanço hídrico decadal para o município de Camalaú, 

Paraíba e analisar o comportamento dos volumes mensais do açude na área 

referenciada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O município Camalaú localiza-se na Microrregião do mesmo nome e na 

Mesorregião Agreste Paraibano do Estado da Paraíba, com área territorial de 109 km² 

representando 0,1937% do Estado, 0,007% da Região Nordeste e 0,0013% do 

território brasileiro. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), no ano de 2010 sua população era estimada em 26.000 habitantes, o 

município em estudo limita-se pelos municípios de Campina Grande, Massaranduba, 

Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Montadas, Puxinanã e Esperança. A sede 

do município tem as coordenadas geográficas na Latitude: 07º10’15’’ sul e Longitude: 

35º51’13’’ a oeste de Greenwich com altitude de 634 metros. 
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Os dados mensais e anuais de precipitação referente ao período de 52 anos de 

dados observados (1962-2014), para caracterizar a precipitação pluviométrica e sua 

relação com fenômenos meteorológicos, como El Niño e La Niña. A partir dos dados 

foram obtidos gráficos de variações anuais, médias mensais e sazonais da precipitação 

para representar de forma satisfatória o regime pluviométrico da região, os referidos 

dados fornecidos pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba 

(AESA, 2015) e pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE, 

1990). Utilizou-se de quatro tipos de classificações climática pelo método de 

Thorntwaite e Mather (1948, 1955) para os períodos: Normal; Chuvoso; Regular e 

Seco. No período Normal a classificação foi do tipo C1A’S2a’; no período Chuvoso 

tem-se uma classificação do tipo C2D’a’; para o período de chuva Regular a 

classificação foi do tipo C2B’2 a’ e no período seco classificou-se com C2E’Ra’. Em 

conformidade com a classificação de Köppen tem um clima do tipo BSh.  

As informações meteorológicas utilizadas: temperatura máxima do ar, 

temperatura mínima do ar e temperatura média do ar, amplitude térmica foram 

estimada pelo software estima_T, de acordo com Cavalcanti, et al, (1994, 2006) 

desenvolvido pelo núcleo de meteorologia aplicada da Universidade Federal de 

Campina Grande-PB (UFCG), disponibilizado em: www.dca.ufcg.edu.br. Os 

elementos climáticos como umidade relativa do ar, intensidade do vento, direção 

predominante do vento, evapotranspiração, evaporação, cobertura de nebulosidade, 

insolação total foram estimadas por retas de regressões lineares múltiplas e realizadas 

interpolações simplificadas e  utilizou-se dados mensais e anuais referente ao período 

de 1962 a 2014, e dados mensais dos volumes do açude Camalaú e precipitação 

referente ao mesmo período, fornecido pela Agência Executiva de Gestão das Águas 

do Estado da Paraíba. 

 Utilizou-se o balanço hídrico climatológico na escala mensal para um ano 

médio, ou seja, o balanço hídrico cíclico, elaborado a partir das normais climatológicas 

de temperatura média e precipitação.  A técnica mais utilizada para trabalhar com 

dados do balanço global de água do ponto de vista climatológico é o balanço hídrico 

de Thornthwaite e Mather (1948, 1955) onde utilizou-se o programa desenvolvido por 

Medeiros (2014). Através da contabilização do suprimento natural de água ao solo, por 

meio da pluviosidade (P), e da demanda atmosférica, pela evapotranspiração potencial 

(ETP), considerando um nível máximo possível de armazenamento (CAD). O balanço 
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hídrico fornece estimativas da evapotranspiração real (ETR), da deficiência hídrica 

(DEF), do excedente hídrico (EXC) e do armazenamento efetivo de água no solo 

(ARM), podendo ser elaborado desde a escala diária até a mensal de acordo com 

Camargo (1971). A capacidade de água do campo (CAD) utilizada foi para lamina de 

100 mm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O índice pluviométrico decadal é de 466,8 mm. Temperatura média 

decadal de 23,4 °C. A evapotranspiração foi de 1.176,9 mm. A evaporação foi de 

466,8 mm estes índices evaporativos estão ligados às variações das intensidades do 

vento, incidência da insolação total, da cobertura de nuvens do referido município. A 

deficiência hídrica no período de 2003 a 2013 foi de 710,1 mm e não ocorreram 

excedentes hídricos, demostrando que os índices pluviométricos não excederam a 

capacidade de campo do período estudado em conformidade com a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Balanço hídrico climatológico pelo método de Thornthwaite e Mather (1955) para o 

município de Camalaú – PB na década de 2003 a 2013. 

 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Prec 64,1 55,3 83,8 80,0 73,0 39,7 25,1 7,5 1,7 14,1 7,2 15,4 

Temp 24,7 24,5 24,2 23,9 22,9 21,9 21,3 21,7 22,7 23,8 24,5 24,8 

Evp 64,1 55,3 83,8 80,0 73,0 39,7 25,1 7,5 1,7 14,1 7,2 15,4 

Evt 116,6 104,6 110,0 100,9 91,8 76,8 73,7 77,6 86,8 105,1 111,8 121,1 

Def  52,4 49,3 26,2 20,9 18,9 37,1 48,7 70,1 85,2 90,9 104,7 105,7 

Exc  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Legenda: Precipitação histórica (mm); Temperatura média (°C); Evaporação real (mm); 

Evapotranspiração potencial (mm); Deficiência hídrica (mm); excedente hídrico (mm). Fonte: Os 

autores. 
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Figura 1: Balanço Hídrico decadal (2003-2013) do município de Camalaú - PB, pelo método de 

Thornthwaite e Mather (1948, 1955).

 
Fonte: Medeiros (2016). 

 

A Figura 1 tem-se o demonstrativo do balanço hídrico decadal (2003-2013) do 

município de Camalaú pelo método de Thornthwaite e Mather (1948, 1955). Observa-

se que na década estudada predominou somente deficiências hídricas com flutuações 

mensais oscilando entre 18,9 (maio) a 105,7 (dezembro) mm.  

A Tabela 2 representa o computo do balanço hídrico para o ano de 2014. Tem-

se uma precipitação anual de 444,2 mm. Temperatura média anual de 23,3 ºC A 

evaporação anual foi de 419,7 mm. A evapotranspiração anual de 1.160 mm. A 

deficiência hídrica foi de 740,3 mm e ocorreu um excedente hídrico de 24,5 mm no 

mês de abril. 

 
Tabela 2: Balanço hídrico climatológico pelo método de Thornthwaite e Mather (1955) para o 

município de Camalaú – PB para o ano de 2014. 

 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Prec 64,1 55,3 83,8 80,0 73,0 39,7 25,1 7,5 1,7 14,1 7,2 15,4 

Temp 24,7 24,5 24,2 23,9 22,9 21,9 21,3 21,7 22,7 23,8 24,5 24,8 

Evp 64,1 55,3 83,8 80,0 73,0 39,7 25,1 7,5 1,7 14,1 7,2 15,4 

Evt 116,6 104,6 110,0 100,9 91,8 76,8 73,7 77,6 86,8 105,1 111,8 121,1 

Def  52,4 49,3 26,2 20,9 18,9 37,1 48,7 70,1 85,2 90,9 104,7 105,7 

Exc  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Legenda: Precipitação histórica (mm); Temperatura média (°C); Evaporação real (mm); 

Evapotranspiração potencial (mm); Deficiência hídrica (mm); excedente hídrico (mm). Fonte: Medeiros 

(2016). 
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Comparando-se os resultados decadais com o resultado do ano 2014 destaca-se 

redução nos índices pluviométricos por volta de 10%, ocorreu redução na temperatura 

média de 0,1 °C ocorreu redução de 47,1 mm na evaporação real e na 

evapotranspiração redução de 169 mm, ocorreu excedente de 30,3 mm nas deficiências 

hídricas assim como 24,5 mm para os excedentes hídricos. Salienta-se que no ano de 

2014 ocorreu El Niño moderado e as condições climáticas comparada a da década 

foram anomalias. 

Na Figura 2 observam-se deficiências hídricas entre os meses de maio a março, 

retirada de água do solo nos meses de maio a outubro, reposição de água e excedente 

hídrico no mês de abril. 

 

 

Figura 2: Balanço hídrico médio mensal climatológico (2014) do município de Camalaú - PB, pelo 

método de Thornthwaite e Mather, 1955. 

Fonte: Medeiros (2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evapotranspiração é praticamente quatro vezes o valor da precipitação e a 

evaporação é igual ao volume precipitado; Na análise climatológica dos índices 

pluviométricos no município de Camalaú os meses janeiro a maio apresentaram os 

maiores índices pluviométricos na década em estudo. No ano de 2014 os meses de 

março a maio ocorreram altas taxas de precipitação;  
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O balanço hídrico climatológico demonstra uma deficiência hídrica de 740,3 

mm/ano para o ano de 2014, no mês de abril/14 ocorreu excedente hídrico de 24,5 

mm; No balanço hídrico decadal ocorre uma deficiência hídrica de 710,1 mm/ano e os 

excedentes hídricos não ocorrem em nenhum mês do ano estudados.  

As variabilidades dos fenômenos de larga escala El Niño (a) atuantes no 

período de estudo influenciaram nos índices pluviométricos e dos seus efeitos locais. 
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Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo pontuar algumas questões sobre o processo de expansão da 

cidade de Barra do Garças-MT, com enfoque nos desafios que a cidade encontra em relação à 

sustentabilidade urbana. Sinalisamos a importância de se adotar politicas públicas para arborização e 

uso do solo, considerando um cenário de vertiginoso cresceimento urbano e desafios às mudanças 

climáticas. Pretendeu-se assim, contribuir para orientação de políticas públicas no contexto urbano da 

cidade de Barra do Garças-MT. 

Palavras-chave: Barra do Garças-MT. Expansão Urbana. Sustentabilidade. 

 

Abstract: This research aimed to highlight some questions about the expansion process of the city of 

Barra do Garças-MT, focusing on the challenges that the city faces in relation to urban sustainability. 

We signal the importance of adopting public policies for afforestation and land use, considering a 

scenario of dizzying urban growth and challenges to climate change. Thus, it was intended to contribute 

to the orientation of public policies in the urban context of the city of Barra do Garças-MT. 

Keywords: Barra do Garças-MT. Sustainability. Urban Expansion.  

 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Barra do Garças (Figura 1) está localizada no Sudeste do Estado 

de Mato Grosso, à aproximadamente 511 Km da Capital Cuiabá, e a ~ 560 Km da 

Capital Federal Brasília. A configuração urbana de Barra do Garças-MT ao longo do 

seu processo histórico, não obedeceu a nenhum projeto urbanístico necessário a 

criação de uma cidade, tendo em vista que o seu surgimento se deu por atividades 

garimpeiras por volta dos anos 20 (vinte) do século XX, período em que não se 

priorizou um projeto de crescimento urbano (MACIEL, 2020). 

 

 

Capítulo 

28 



235 
 

Figura 1: Mapa da área urbana de Barra do Garças-MT. 

 
Fonte: Landsat 8 (OLI) (2020); IBGE (2019). Org.: SILVA, I. S. 

 

Depois de mais de quatro décadas de crescimento demográfico lento do 

município, na segunda metade da década de 1990 a cidade começou a ressurgir no que 

diz respeito à expansão urbana (RIBEIRO, 2001). A zona Oeste da cidade passou a se 

destacar nessa perspectiva de produção e reprodução do espaço urbano, por meio de 

aberturas de estradas, ruas, vias de acesso a lugares antes isolados, loteamentos, 

pavimentação asfáltica, mudando significativamente a paisagem. Todavia, a medida 

que a cidade passou a se expandir, se expandiu também uma série de impactos de 

órdem socioambiental. 

O bairro Jardim Nova Barra, por exemplo, ilustra muito bem o que foi 

supracitado, pois a medida que passou a ser uma centralidade dento da lógica da 

reordenação espacial da cidade, uma série de problemas de ordem ambientais, como o 

desmatamento de áreas de preservação, também passaram a ser desencadeados. Nesta 

pesquisa, mapeamos a temperatura da superfície da área urbana da cidade de Barra do 

Garças, e a partir dos resultados destacamos a importância de uma política na esfera 

municipal para arborização e melhor uso do solo urbano, tendo em vista a 

sustentabilidade urbana. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A realização desta pesquisa pautou-se na revisão bibliográfica e cartográfica. 

Consultou-se artigos científicos, livros, dissertações e teses que versem sobre o tema. 

O mapeamento da temperatura da superfície foi feito por meio de imagens do satélite 

Landsat 8 sensor Operational Land Imager (OLI), sendo estas baixadas na Divisão de 

Geração de Imagens (DGI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Nesse mesmo sentido, os dados concernentes aos logradouros foram consultados e 

baixados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Assim, a temperatura da superfície da cidade de Barra do Garças foi calculada 

a partir da temperatura de brilho no satélite TB  seguindo a metodologia descrita em 

Weng et al. (2004):  T=TB/ [1+(λ∗TB/c2) ∗ ln (e)]; onde:  

 

 λ = comprimento de onda da radiância emitida (Landsat 8 = 10,8) 

 c2  = h*c/s = 1.4388 * 10
-2

 m K = 14388 µm K 

 h = Constante de Plank = 6, 626 * 10
-34

 

 s = Constante de Boltzmann = 1,38 * 10
-23

 

 c= Velocidade da luz = 2,998 * 10
8
   

 TB = Temperatura de Brilho no Satélite 

 e = Emissividade 

As imagens utilizadas comprrendem a data de 29/08/2020, e as bandas utilizadas 

foram a banda 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. A órbita/ponto das imagens é 224/71. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do mapeamento da temperatura da superfície (Figura 2), pode-se 

observar que as temperaturas mais altas ocorrem principalemnte no extremo Leste e 

Oeste da cidade, justamente para onde a cidade se expande, onde pode-se encontrar 

uma grande quantidade de lotes vazios, sem a cobertura vegetal e com o solo 

totalmente exposto. 
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Figura 2: Mapa da temperatura da superfície da área urbana de Barra do Garças-MT 

 
Fonte: Landsat 8 (OLI) (2020); IBGE (2019). Org.: SILVA, I. S. 

 

No caso específico do bairro Jardim Nova Barra, localizado no extremo Oeste 

da área urbana da cidade, observa-se que, apesar do bairro já apresentar um melhor 

planejamento de suas ruas, também registra altas temperaturas. Sendo este um bairro 

que está em franca expansão, é importante que haja uma priorização quanto às áreas 

verdes e a arborização. Nesse sentido, observa-se que o bairro Jardim Amazonas, 

sentido Leste da área urbana, as temperaturas são mais amenas, sendo que isso se deve 

justamente por esse bairro está próximo à Serra Azul, e possuir uma maior presença de 

árvores nas calçadas.  

No extremo Sul, as temperaturas tendem a diminuir à medida que se aproxima 

das áreas vegetadas às margens do Rio das Garças. Nas demais áreas, observa-se que 

as temperaturas mais baixas se devem sobretudo à presença da cobertura vegetal 

natural às margens de córregos urbanos. Assim, pode-se inferir que esses córregos, 

associados à presença da cobertura vegetal natural, influenciam em escala local na 

variabilidade da temperatura da supérfície.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante que os gestores se atentem para o uso do solo urbano na cidade de 

Barra do Garças-MT. A implantação de áreas verdes e uma política de arborização 

pode contribuir para sustentabilidade urbana na cidade de Barra do Garças. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar a distribuição espacial de matéria orgânica no solo em 

três áreas com diferentes níveis de degradação. O estudo foi realizado no núcleo de desertificação de 

Irauçuba (CE). Coletou-se o solo em pontos inteiramente casualizados, com cinco repetições, nas 

profundidades 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, procedendo-se o georeferenciamento de cada ponto. Foi 

realizada a estatística descritiva dos dados de matéria orgânica, bem como a análise por interpolação 

utilizando a krigagem por meio do software Arcgis 9.3. Foram confeccionados os mapas de distribuição 

de matéria orgânica em cada profundidade nos três diferentes níveis de degradação. Constatou-se 

relação no aumento do nível de degradação e diminuição dos teores de matéria orgânica. O uso da 

interpolação por meio da krigagem possibilitou a visualização eficiente da relação da distribuição 

espacial dos teores de matéria orgânica e dos diferentes níveis de degradação do solo no núcleo de 

desertificação estudado. 

Palavras-chave: Avaliação ambiental; Geotecnologia; Krigagem. 

 

Abstract: The objective of this work was to verify the spatial distribution of organic matter in the soil 

in three areas with different levels of degradation. The study was carried out in the desertification 

nucleus of Irauçuba (CE). The soil was collected in completely randomized points, with five repetitions, 

at depths 0-5, 5-10, 10-20 and 20-40 cm, with the georeferencing of each point. Descriptive statistics of 

organic matter data were performed, as well as interpolation analysis using kriging using Arcgis 9.3 

software. The organic matter distribution maps were made at each depth in the three different levels of 

degradation. A relationship was found in the increase in the level of degradation and decrease in the 

contents of organic matter. The use of interpolation by means of kriging enabled the efficient 

visualization of the relationship of the spatial distribution of the contents of organic matter and the 

different levels of soil degradation in the studied desertification nucleus. 

Keywords: Environmental assessment; Geotechnology; Krigagem. 

 

INTRODUÇÃO  

A degradação do solo pode ser definida como um processo que reduz a 

capacidade atual ou potencial do solo para produzir bens ou serviços (GALINDO et 

al., 2008). No semiárido nordestino essa degradação tem sido intensificada 
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principalmente pelas atividades agropecuárias por meio da redução e substituição da 

cobertura vegetal nativa por áreas de culturas agrícolas. Além da ação antrópica os 

solos de regiões semiáridas possuem naturalmente maior susceptibilidade à 

degradação por, no geral, apresentarem maior erodibilidade (SANTIAGO et al., 2016). 

A degradação nas regiões semiáridas associada ao contexto climático tem ocasionado 

um problema de maior magnitude e difícil reversão conhecido como desertificação 

(BARBOSA, 2017). O núcleo de desertificação em Irauçuba, no estado do Ceará, é 

exemplo deste processo progressivo e acelerado que tem levado a perda da qualidade 

do solo e de seu potencial produtivo. 

Entre os indicadores da qualidade do solo em ambientes semiáridos a matéria 

orgânica tem se destacado por estar diretamente relacionada com várias propriedades 

físicas, químicas e biológicas. A matéria orgânica do solo (MOS) é comumente 

utilizada como indicador de sua qualidade química e pode ser avaliada por meio do 

teor de Carbono Orgânico Total (COT). Segundo Cerri et al. (2007) a degradação do 

solo é caracterizada, principalmente, pela depleção no conteúdo de COT e pela 

remoção parcial ou total da biomassa vegetal, que causa agravamento do efeito estufa 

devido à liberação de Gases do Efeito Estufa (GEE) para a atmosfera. 

Estudos para verificação dos conteúdos de matéria orgânica têm sido utilizados 

como ferramenta sensível para avaliar os diferentes níveis de degradação do solo. 

Nesse contexto, este estudo buscou verificar, através do uso da geoestatística pelo 

método da krigagem, a relação da distribuição espacial da MOS e o nível de 

degradação do solo no núcleo de desertificação de Irauçuba, semiárido cearense. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido no município de Irauçuba que faz parte do núcleo de 

desertificação do estado do Ceará, (Figura 1). O clima da região é do tipo BShw’, 

quente e seco, conforme a classificação de Köppen (Miller, 1971), caracterizado por 

uma estação seca (julho a dezembro) e outra chuvosa (janeiro a junho). A média 

histórica das precipitações é de 539,2mm, temperatura mínima de 22°C e máxima de 

35°C.  

Selecionou-se três áreas distintas com diferentes níveis de degradação, sendo 

estes níveis identificados por meio do potencial produtivo dessas áreas, conforme 
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relatos em entrevista informal direta. As áreas foram diferenciadas em: A1- baixo 

nível de degradação, A2 – médio nível de degradação e A3 – alto nível de degradação. 

 

Figura 1: Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autores. 

 

O conteúdo de MOS foi determinado por meio do teor de COT conforme 

Embrapa (2017). Para isso, em cada área, coletou-se amostras de solo em pontos 

inteiramente casualizados, com cinco repetições, em quatro profundidades (0-5, 5-10, 

10-20 e 20-40 cm). As amostras foram destorroadas, secas e passadas em peneiras com 

malha de 2 mm. Em seguida, foram trituradas em almofariz e passadas em peneira de 

malha 0,2 mm. A quantificação do COT ocorreu por oxidação via úmida, utilizando 

solução de dicromato de potássio em meio ácido, com fonte externa de calor, o teor de 

COT foi multiplicado pelo fator de correção 1,724 obtendo-se assim a quantidade de 

matéria orgânica (YEOMANS; BREMNER, 1988). 

Os locais de coleta foram registrados em GPS e as coordenadas de cada ponto 

foram demarcadas no programa Track Maker Professional® versão 3.8 
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(Copyright©1998-2004) e importadas para uma planilha eletrônica do Excel 

(Copyright Microsoft Corporation). 

Foi realizada estatística descritiva dos dados de matéria orgânica e análise por 

interpolação utilizando a krigagegm por meio do software Arcgis 9.3, no qual foram 

confeccionados os mapas de distribuição de matéria orgânica em cada profundidade 

nos três diferentes níveis de degradação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os mapas de distribuição espacial dos teores de matéria orgânica em função 

das diferentes profundidades nos três níveis de degradação, obtidos pela krigagem dos 

dados, encontram-se na figura 2. Os maiores teores de matéria orgânica foram 

observados na área 1 que possui baixo nível de degradação. Valores intermediários 

foram observados na área 2 que possui médio nível de degradação. E os menores 

teores de matéria orgânica foram encontrados na área 3 que possui alto nível de 

degradação. Evidenciando assim relação positiva entre o aumento da degradação e a 

redução nos teores de MOS. Martins et al., (2010) avaliando atributos químicos e 

microbianos do solo de áreas em processo de desertificação no semiárido de 

Pernambuco encontraram resultados semelhantes com redução dos teores de matéria 

orgânica na medida em que aumenta o grau de degradabilidade. Conforme Maia et al. 

(2008), a relação existente entre os maiores níveis de degradação e os menores 

conteúdos de MOS decorre principalmente da alta sensibilidade da matéria orgânica 

em relação às práticas de manejo do solo, sobretudo nas regiões tropicais, e da sua 

interação com praticamente todos os processos que ocorrem no solo. 

Verificou-se redução no conteúdo de matéria orgânica com o aumento da 

profundidade nas três áreas avaliadas (Figura 2), corroborando com Siqueira Neto et 

al. (2009) que também observaram menores teores de matéria orgânica em 

subsuperfície. Os teores de MOS diminuem exponencialmente com o aumento da 

profundidade (SISTI et al., 2004). 

A técnica da krigagem mostrou-se eficiente na determinação da relação entre 

os teores de matéria orgânica e os níveis de degradação do solo, havendo nítida 

distribuição da MOS nos mapas gerados por meio dessa análise geoestatística, 

corroborando com Amaral et al. (2010). Essa ferramenta pode ser utilizada em estudos 

ambientais auxiliando no planejamento, verificação e mitigação de riscos. 
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Figura 2: Distribuição espacial dos teores de MOS. 

  

Fonte: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da interpolação por meio da krigagem possibilitou a visualização 

eficiente da relação da distribuição espacial dos teores de matéria orgânica e diferentes 

níveis de degradação do solo do núcleo de desertificação estudado. No presente 

estudo, a MOS comportou-se como ótimo indicador de qualidade ambiental, uma vez 

que constatou-se relação inversa entre a redução de seus teores e o aumento do nível 

de degradação do solo. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a espacialização das atividades de uso e 

ocupação da terra no município de Farias Brito/CE, bem como verificar a eficiência das técnicas de 

geoprocessamento na elaboração de mapas dessa natureza. Para a realização do estudo, foi elaborado 

mapa de uso e ocupação da terra em ambiente SIG, a partir de imagem do satélite LANDSAT-8 

capturada pelo sensor OLI, utilizando os softwares ArcGis versão 10.3 e Google Earth Pró. Com o 

mapa, visualisou-se um panorama das principais tipologias vegetacionais que ocorrem no município, 

possibilitando estabelecer uma relação entre as classes de uso e ocupação, as classes de solo e as 

unidades geomorfológicas em que estão situadas. Esse mapeamento possibilitou estabeler uma relação 

entre os aspectos físico-naturais do território com os tipos de uso feitos pela sociedade, assim como, o 

modo como se apropriam desses ambientes. 

Palavras-chave: Mapeamento, Semiárido, Uso da terra. 

 

Abstract: This work aims to analyze the spatialization of land use and occupation activities in the 

municipality of Farias Brito/CE, as well as to verify the efficiency of geoprocessing techniques in the 

elaboration of maps of this nature. To conduct the study, a land use and occupation map was prepared in 

a GIS environment, based on an image from the LANDSAT-8 satellite captured by the OLI sensor, 

using ArcGis software version 10.3 and Google Earth Pro. With the map, an overview of the main 

vegetation types that occur in the municipality was visualized, making it possible to establish a 

relationship between the classes of use and occupation, as soil classes and as geomorphological units in 

which they are located. This mapping made it possible to establish a relationship between the physical-

natural aspects of the territory with the types of use made by society, as well as the way in which these 

environments are appropriated. 

Keywords: Land use. Mapping. Semiarid. 

 

INTRODUÇÃO  

O contexto histórico de uso e ocupação da terra do semiárido nordestino está 

atrelado às atividades agropecuária e de extrativismo ambiental. Como bem destaca 

Silva (2015), a ocupação dessa região se contextualiza no modelo econômico 

agroexportador que caracterizou a colônia nos padrões estabelecidos pelo 

mercantilismo. Com a expansão das áreas de cultivo de cana de açúcar no litoral, a 

pecuária ficou limitada desencadeado sua interiorização que, contribuiu com a 

ocupação do semiárido nordestino. A partir disso, a pecuária se expandiu pelo interior 

originando núcleos urbanos devido ao estabelecimento de fazendas e currais. 

Capítulo 

30 

mailto:viniciusluna13@gmail.com


246 
 

Não diferente das demais áreas semiáridas, a região do Cariri cearense como 

salienta Silva (2015, p.11) “foi ocupada no contexto da difusão da pecuária como 

atividade complementar da economia canavieira estabelecida no litoral”,  

correspondendo a área de convergência das rotas de gado que se deslocava do interior 

nordestino, tendo os cursos d’água dos rios temporários principais trajetos no processo 

de povoamento. 

Farias Brito é um dos nove municípios que compõe a Região Metropolitana do Cariri, 

localizado no sul do Estado do Ceará. A área territorial do município está em torno de 

530 km² é possui população estimada de 19.389 habitantes para o ano de 2020 (IBGE, 

2020), estando em sua grande maioria concentrados na zona rural do município. Sua 

área está inserida na bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, sendo o Rio Cariús 

(principal drenagem do município) um de seus tributários. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a espacialização das atividades de uso 

e ocupação da terra no município supracitado, bem como verificar a eficiência das 

técnicas de geoprocessamento na elaboração de mapas dessa natureza. Os resultados 

obtidos com este tipo de mapeamento são essenciais para se estabeler uma relação 

entre os aspectos físico-naturais do território com os tipos de uso feitos pela sociedade, 

assim como, o modo como se paropriam desses ambientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo foi necessário a elaboração do mapa de uso e 

ocupação da terra em ambiente SIG, utilizando como materiais a imagem do satélite 

LANDSAT-8 capturada pelo sensor OLI em 13 de junho de 2018 adquirida junto ao 

United States Geological Survey – USGS da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), o software ArcGis versão 10.3 e software Google Earth Pró 

para chegagem das classes obtidas. 

A elaboração do Mapa de Uso e Ocupação da Terra cumpriu os seguintes 

procedimentos: Inicialmente houve a reclassificação da composição RGB na sequência 

Red-6, Green-5 e Blue-4, para que se pudesse ter uma visão das cores da cobertura 

superficial mais próximas do real; em seguida, acionou-se a barra Image 

Classification, para se ter acesso a ferramenta Training Sample Manager. A partir 

dessa ferramenta, definiu-se a classes de uso e ocupação a serem espacializadas no 

mapa, suas respectivas cores, e iniciou-se o processo de “coleta” de amostras 
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representativas da cobertura superficial a partir do Draw Polygon (desenho de 

polígonos em pontos previamente escolhidos). 

Estabalecidas as classes, o mapeamento foram finalizados a partir do comando 

Interactive Supervised Classification que tratou da espacialização das classes pré-

definidas durante a coleta dos pontos. Por fim, foram adicionados os arquivos em 

formato shapefile (*shp) de drenagem e rodovias. A checagem das informações fora 

feita através da análise de imagens de satélite do software Google Earth Pró e 

atividade de campo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O município de Faria Brito está geologicamente situado na Província 

Borborema e no domínio semiárido da região Nordeste do Brasil. Estes dois elementos 

influenciam diretamente as características físico-geográficas do município. A 

geomorfologia é representada por maciços (plútons) e lineamentos estruturais 

embasados em rochas graníticas e metamórficas, cujo os processos 

morfoesculturadores atuantes estão ligados ao intemperismo físico e a erosão 

diferencial (MAIA, 2014; BARROS et al., 2015; CORDEIRO, 2017). A unidade 

geomorfológica mais expressiva trata-se de um maciço cristalino popularmente 

chamado de Serra do Quincuncá (SOUSA, 2019). As condições climáticas obedecem 

a regra geral da semiaridez, com precipitação média de 896,5 mm anuais e temperatura 

média anual entre 22°C a 26ºC (IPECE, 2015). 

O mapa de Uso e Ocupação da Terra para o município (Figura 01), forneceu 

um panorama das principais tipologias vegetacionais que ocorrem no município, bem 

como das atividades econômicas mais expressivas. A partir disso, foi possível 

estabelecer uma relação entre as classes de cobertura vegetal, classes de uso, as classes 

de solo e a unidade geomorfológica em que estão situadas.  

A cobertura vegetal do município apresenta espécies típicas do domínio 

fitogeográfico das Caatingas, que no sertão nordestino está associado aos terrenos 

cristalinos das superfícies sertanejas, cujo os padrões fisionômicos e florísticos 

acompanham a variação das condições hidroclimáticas, pedológicas, geológicas e 

geomorfológicas (BRANDÃO, 1998). A Caatinga pode ser, então, caracterizada como 

florestas arbóreas ou arbustivas, compreendendo principalmente árvores e arbustos 

baixos, muitos dos quais apresentam espinhos, microfilia e algumas características 

xerofíticas (PRADO, 2003). 
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             No município ocorrem classes fitofisionômicas de Caatinga Arbórea Densa e 

Caatinga Arbustiva Densa, que estão localizadas respectivamente nas unidades 

geomorfológicas de cimeira do maciço Serra do Quincuncá e encostas, tanto do 

maciço quanto nos maciços em crista, onde prendominam as classes de Nitossolo 

(cimeira do maciço) e Argissolo Vermelho (FUNCEME, 2012).  

A Caatinga Arbustiva Aberta está presente em todo o território do município, 

porém, de maneira mais hegemônica sobre as áreas de ocorrêcia do Neossolo Litólico 

e Luvissolo Crômico (FUNCEME, 2012), nas áreas pedimentares. As áreas com 

predominância das classes de mata ciliar e vegetação campestre, acompanham  a 

Planície Fluvial, e em algumas áreas, encontram-se degradadas pela presença da 

agropecuária irrigada. 

As espécies mais encontradas tanto em áreas de Caatinga Arbórea, como na 

Caatnga Arbustiva, são: a Schinus terebinthifolius (Aroeira), Cydonia oblonga 

(Marmeleiro), Anadenanthera colubrina (Angico), Aspidosperma pyrifolium (Pereiro), 

Commiphora leptophloeos (Umburana de cheiro), Mimosa caesalpiniaefolia (Sabiá), 

entre outras (SOUSA et al., 2016). 

As atividades econômicas de uso e ocupação do território no município estão 

ligadas as práticas agrícolas e pecuaristas extensivas (Figura 2), que se dão mais 

expressivamente nos setores de cimeira do maciço de Quincuncá e na área da planície 

fluvial do Rio Cariús. Os atributos naturais que constituem essas duas unidades 

geomorfológicas favorecem a implementação de culturas de ciclo curto como o milho, 

feijão, pastagem e etc.  

No caso das áreas de cimeira do maciço, onde predominam as classes de 

Neossolo Litólico e Nitossolo Vermelho (FUNCEME, 2012), o cultivo é feito, 

majoritariamente, nas áreas de ocorrência do segundo. O ciclo produtivo se inicia com 

a retirada da cobertura vegetacional (desmatamento e queimadas), e em seguida é feita 

a aragem do solo, que consiste no processo que desintegração suas partículas através 

do uso de máquinas agrícolas para facilitar a introdução dos cultivos (RIBEIRO; 

SOUSA, 2017). Após esses procedimentos a camada superficial do solo torna-se 

friável e permanece exposto as ações erosivas das chuvas que remobilizam essas 

partículas para os níveis de base, alimentando os alvéolos. 
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Figura 1: Mapa de Uso e Ocupação da Terra. 

Fonte: Sousa (2019). 

 

Figura 02: (A) Agricultura extensiva na área de cimeira do Maciço Serra do Quincuncá (plantação de 

milho); (B) Agricultura com irrigação na planície fluvial do Rio Cariús (plantação de goiabeiras); (C) 

Pecuária extensiva nas dependências da planície fluvial do Rio Cariús; (D) Terreno sem cobertura 

vegetal passando por processo de terraplanagem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa (2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se destacar a eficiência do 

mapeamento para compreenção de como as atividades estão espacializadas e 

desenvolvidas no município. O território municipal está recoberto por vegetação do 

tipo Caatinga, característica de áreas semiáridas. E os seus aspectos geoambientais 

como solo e relevo, bem como a precipitação e umidade, são os principais 

condicionantes das atividades econômicas do mesmo.  

Destaca-se, também, que a agricultura e pecuária expansiva ocorrem de forma 

mais expressiva nos setores de cimeira do maciço Serra do Quincuncá, e este fato está 

intimemente relacionado a ocorrência do Nitossolo Vermelho nesse ambiente, a baixa 

declividade nesta unidade, dada a sua superfície plana, o que facilita o trabalho do 

produtor rural. O fator altitude também contribui para a ocorrência de temperaturas 

mais amenas, o que ajuda a manter a umidade do solo e da vegetação por mais tempo 

ao longo do ano. 

Observa-se que essas atividades também acontecem na área planíce fluvial do 

Rio Cariús, caracterizada como área de ocorrência do Neossolo Flúvico, com acúmulo 

de sedimentos, umidade e matéria orgânica, que contribuem para a fertilidade do solo, 

e disponibilidade de água durante grande parte do ano. Fatores como esses são 

atrativos para a implantação de lavouras e criações, principlamente com uso de 

irrigação. A baixa declividade e as condições mecânicas do solo também são fortes 

atrativos para o desenvolvimento da agropecuária extensiva nestes ambientes. 
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Resumo: As queimadas constituem um dos problemas ambientais mais graves da atualidade. Nesse 

sentido, entender o contexto em que elas ocorrem é de suma importância para a tomada de decisão. Na 

presente pesquisa, utilizamos dados de cobertura e uso do solo disponobilizados pelo projeto 

MapBiomas, mapeamos a cobertura e uso do solo no Parque Estadual da Serra Azul, no estado de Mato 

Grosso; e relacionamos os resultados com os dados de focos de queimadas disponibilizados pelo INPE, 

visando entender em qual contexto de ocupação e uso do solo as quemidas aconteceram em 2014. Os 

resultados obtidos revelaram que, em julho de 2014, os focos de queimadas no Parque Estadual da Serra 

Azul ocorreram majoritariamente em áreas de Formação Savânica.  

Palavras-chave: Cobertura e uso do solo. Queimadas. Parque Estadual da Serra Azul. 

 

Abstract: Fires are one of the most serious environmental problems today. In this sense, understanding 

the context in which they occur is of paramount importance for decision making. In the present 

research, we used data on land cover and land use made available by the MapBiomas project, we map 

land cover and land use in the Serra Azul State Park, in the state of Mato Grosso; and we relate the 

results to the data on the outbreaks of fires made available by INPE, in order to understand in which 

context of occupation and use of the soil the cheeses took place. The results obtained reveal that, in July 

2014, the outbreaks of fires in the Serra Azul State Park occurred mainly in areas of Savanna 

Formation. 

Keywords: Land cover and land use. Burned. Parque Estadual da Serra Azul. 

 

INTRODUÇÃO  

O Parque Estadual da Serra Azul (PESA) foi criado mediante a Lei 6.436 de 26 

de maio de 1994 (SEMA-MT, 1994), com intuito de preservar a fauna e flora do 

bioma Cerrado, considerando o municpipio de Barra do Garças e Araguaiana, onde o 

parque está localizado. Apesar de constituir uma unidade de conservação, o PESA 
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sempre vem sofrendo com as queimadas. Em 2014, por exemplo, estima-se que o 

parque sofreu umas das maiores queimas desde a sua criação, onde mais de 75% de 

sua área foi devastada pelo fogo (PETROLI, 2014). 

Sabe-se que as queimadas em muito interferem na qualidade do ar (RIBEIRO 

et al. 2020), e que as cidades brasileiras concentram a maior parte de sua população 

(IBGE, 2010). Assim, as queimadas nas proximidades da área urbana de uma cidade 

podam interferi diretamente na qualidade do ar, e certamente no bem estar dos seus 

habitantes. Haja vista o fato do PESA ter seus limites com a área urbana do municípo 

de Barra do Garças, sempre que ocorrem as queimadas no PESA, a cidade se ver 

coberta de pluma de fumaça.  

Na presente pesquisa, utilizamos dados do projeto MapBiomas, mapeamos a 

cobertura e uso do solo no PESA, e relacionamos os reusltados com os dados de focos 

de queimadas. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

A metodologia da pesquisa baseou-se tanto na revisão bibliográfica, quanto na 

produção cartográfica. Os dados utilizados nesta pesquisa foram adquiridos em 

diferentes fontes. Presisamente, os dados base para mapeamento da cobertura e uso do 

solo no ano de 2019 foram acessados no projeto MapBiomas (2020), mediante acesso 

a plataforma do Google Earth Engine, e da Coleção 4.1 disponível no repositório 

MapBiomas User Toolkit. Os dados referentes aos limites municipais e estaduais 

foram baixados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Nesse segmento, os dados sobre os focos de queimadas foram baixados no site 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De posse de todos esses dados, 

criou-se um projeto no SIG QGIs 3.010.9 ‘A Corunã’, mediante o qual importou-se 

tanto os dados matriciais (raster), como dados vetoriais (layer). Assim foi feito o 

Mapeamento da cobertura e uso do solo, como também da densidade das queimadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do mapeamento da cobertura e uso do solo do PESA, ano de 2014 

(Figura 1), observa-se que:  
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Entre 18 de Julho e 28 de agosto de 2014, a maior parte dos focos de 

queimadas registrados no PESA (total de 558), ocorreram na classe de Formação 

Savânica (87%), Formação Florestal (6%), Formação Campestre (5%), e Pastagem 

(2%). Como supracitado, em 2014 as queimadas no PESA trouxeram uma série de 

implicações não só para biodiversidade que habita no parque, como também para os 

habitantes das cidades. Embora a tenha uma maior representatividade da classe de 

Formação Savânica, vale destacar também, a grande quantidade de focos registrados 

na classe de Formação Florestal e Campestre.  

 
Figura 1: Mapa da cobertura e uso do solo no Parque Estadual da Serra Azul – MT (2014). 

 
Fonte: MapBiomas (2019); IBGE (2019); INPE (2020). Org.: SILVA, I. S. 

 

Assim, a Figura 2 mostra a densidade dos focos de queimadas no PESA, 

considerando a data de18 de julho a 28 de agosto de 2014. Nota-se que houve uma 

maior concentração dos focos no extremo nordeste do parque, e também na sua porção 

sudoeste, extremamente próximo da área urbana.  

Sabe-se que essas queimadas sempre ocorrem no PESA, e impactam 

diretamebte a dinâmica não só da cidade de Barra do Garças, como também das 

cidades vizinhas, Pontal do Araguaia-MT, e Aragarças-GO; podendo trazer sérias 
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consequências para o bem estar da população. Daí a importância de um melhor 

monitoramento do PESA, no sentido de evitar que essas queimadas continuem 

ocorrendo e trazendo prejuizos socioambientais. 

 

Figura 2: Mapa de desidade das queimadas no Parque Estadual da Serra Azul – MT (2014). 

 
Fonte: INPE (2020); IBGE (2019). Org.: SILVA, I. S. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos que relacionam a cobertura e uso do solo com os focos de 

queimadas, podem colaborar significativamente para entender o contexto em que as 

queimadas ocorrem, significando um aporte para as tomadas de decisões. Identificou-

se uma carência muito grande de pesquisas sobre as queimadas no PESA. 
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Resumo: O litoral do estado de Alagoas, Brasil, possui uma faixa costeira que vem sofrendo com a 

ação do mar e as ocupações humanas fixadas em sua linha de costa, resultando em impactos erosivos 

como redução da linha e faixa de areia, avanço marinho e casas à beira-mar destruídas pelo avanço do 

oceano. O estudo teve como objetivo realizar a avaliação dos riscos à erosão costeira, em toda a faixa 

litorânea do estado, a partir de condicionantes naturais e antrópicas e suas relações mútuas. A 

identificação e avaliação da área de estudo mostrou-se ser importante para análise do processo erosivo 

nas praias, bem como, fornecer estudos para aplicação de políticas públicas. Além disso, é importante 

ressaltar a importância de estudos posteriores para monitorar a dinâmica praial da região e uma maior 

organização para controlar e averiguar as construções civis. 

Palavras-chave: Alagoas, linha de costa, erosão costeira, riscos. 

 

Abstract: The coast of the state of Alagoas, Brazil, has a coastal strip that has been suffering between 

the action of the sea and the human occupations fixed on its coastline, resulting in erosive impacts such 

as reduction of the sand strip, marine advance and seaside houses destroyed by the action of the sea. The 

study aimed to realized the assessment of the risks to coastal erosion, in the entire coastal strip of the 

state, based on natural and anthropic conditions and their mutual relations. The identification and 

evaluation of the study area proved to be important for analyzing the erosive process in the beach 

system, as well as providing studies for the application of public politics. In addition, it is worth 

emphasizing the importance of further studies to monitor the region's beaches dynamics and a better 

organization to control and verify the constructions. 

Keywords: Alagoas, coastline, coastal erosion, risk. 

 

INTRODUÇÃO  

A planície litorânea do Estado de Alagoas está situada geologicamente em uma 

formação quaternária, constituída por rochas não consolidadas como areias, arenitos e 

às vezes cascalheiras formando uma plataforma ocupada por tais sedimentos, 
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sobretudo os arenosos, muito remodelado devido à atividade antrópica. As praias do 

litoral são basicamente formadas por areias e ocupam reentrâncias na costa, herdadas 

da erosão do substrato rochoso sobre o qual assentam. Este substrato é 

maioritariamente constituído por quartzitos da Formação Barreira. 

De acordo como Projeto RAMDAM Brasil de 1983, a costa alagoana 

compreende uma faixa de aproximadamente 220 km de extensão sentido NE-SW, o 

litoral do estado de Alagoas vem sofrendo com a crescente demanda das atividades de 

lazer e turismo, a forte especulação imobiliária e o uso e ocupação do solo de maneira 

desordenada, acarretando em graves problemas ambientais para a região, sendo um 

dos problemas a forte erosão marinha. Com isso, vêm sendo realizadas pesquisas e 

estudos voltados para a compreensão da dinâmica costeira, sendo exemplos notáveis 

os trabalhos de  Ottman (1960) e Laborel (1969), Barbosa (1985) Lima (1998) Araújo 

e Lima (2000), Lima et al. (2000) e Araújo e Lima (2001) Araújo e Michelli (2001). 

No entanto, ainda há muito a ser feito para fundamentar a elaboração de uma política 

racional de uso e ocupação do solo na região. 

É possível verificar evidências de processos erosivos costeiros ao longo de 

todo o litoral. As praias sofrem erosão quando perdem mais sedimentos do que 

recebem. À medida que o volume do material de praia diminui, o nível da praia é 

abaixado e sua largura reduzida (Bird, 2008). A redução da quantidade de sedimentos 

no litoral tende a causar o recuo da linha de costa em direção ao continente, processo 

que sinaliza um estado de erosão. 

O movimento das águas oceânicas que atuam sobre as bordas litorâneas, 

modela o relevo tanto de forma destrutiva, como de forma construtiva, resultando em 

acumulação marinha e, consequentemente, dando origem a praias, restingas, recifes e 

tômbolos. 

A erosão costeira pode ser analisada de acordo com a susceptibilidade que uma 

parte da costa apresenta em função das suas características físicas, ecológicas e, 

principalmente, à luz da tensão entre os processos hidrodinâmicos da praia e as 

construções antropogénicas ao longo da costa. É relevante observar que se essa tensão 

promover um balanço sedimentar negativo, a vulnerabilidade dos sistemas costeiros 

será acentuada (Komar, 1983). Mensurando a suceptibilidade e vulnerabilidade é 

possível mensurar o risco, uma vez que o risco é a probabilidade de ocorrer 

consequências danosas ou perdas esperadas (mortos, feridos, edificações destruídas e 
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danificadas, etc.), como resultado de interações entre um perigo natural e as condições 

de vulnerabilidade local (UNDP, 2004). 

A definição oficial dos termos utilizados na avaliação de riscos foi estabelecida 

numa convenção internacional organizada pela United Nations Disater Relief Co-

ordinator (UNDRO, 1979)”, segundo a qual “o risco exprime a possibilidade de 

ocorrência, e a respectiva quantificação em termos de custos, de consequências 

gravosas, econômicas ou mesmo para a segurança das pessoas, em resultado do 

desencadeamento de um fenômeno natural ou induzido pela atividade antrópica”. 

Assume-se, assim, que o risco é a probabilidade de perda ou de consequências danosas 

para um determinado sistema.  

Neste estudo, foram considerados os fatores físicos, humanos e geográficos, 

englobando a vulnerabilidade à erosão costeira como um termo que destaca a 

importância do conflito existente entre o mar, os usos e ocupações, bem como a ação 

antrópica estabelecida ao longo da costa. Desta forma, não é uma formulação que 

considera exclusivamente aspectos de uma ordem natural, mas também as ações 

humanas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo usou como materiais essenciais como os geoindicadores de Erosão 

Costeira, o qual levou em conta parâmetros praiais (mais específicos da linha de 

praia), das dunas frontais e interiores, Falésias, Vegetacão e estruturas antrópicas, uso 

e ocupação dos solos, densidade demográfica e a aplicabilidade do conceito de risco. 

Além da interpretação de dados de sensoriamento remoto e sua fusão com 

diagnósticos de situações em visitas “in loco” de acordo com os geoindicadores e 

elaboração de um mapa de vulnerabilidade à erosão costeira, que foi adicionado à 

álgebra de mapas como fator importante para geração do risco, a avaliação quantitativa 

do risco é obtida através do produto da perigosidade pelo produto dos elementos 

expostos pela vulnerabilidade, expressa pela fórmula da ISDR 2002:  

R= Perigo x Vulnerabilidade x Exposição 

O perigo foi entendido como “a propriedade intrínseca de uma substância 

perigosa ou de uma situação física susceptível de provocar danos à saúde humana ou 

ao ambiente”. Podemos definir perigo como a propriedade, condição ou situação de 

uma substância ou de um sistema (natural ou tecnológico) que possa causar potenciais 
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danos no homem, em bens ou no ambiente natural ou a combinação destes com 

determinada severidade, numa dada área e num dado período. 

A exposição foi considerada levando em conta a quantidade de pessoas 

expostas, o uso e ocupação do solo na região, bem como os dados populacionais de 

densidade demográfica, oriundos do censo demográfico do IBGE do ano de 2010.  

Foram utilizadas ortofotos digitalizadas, retificadas e georreferenciadas 

(resolução de 6 m), adquiridas e produzidas propriamente, proveniente do Satellite 

Pour l’Observation de la Terre - SPOT; para verificação da informação, análise 

ambiental da erosão, uso e ocupação do solo e apoio ao geoprocessamento, Cartas 

Planialtimétricas do Exercito Brasileiro 1:1000.000; para o apoio cartográfico, ajuste 

topográfico e geração do MDT, Software ArcGIS 10.4; para o processamento da 

informação geográfica, geração da análise espacial, base de dados SQL, para 

transformação da tabela de pontos de ocorrência de erosão marinha, inicialmente em 

formato dBASE, para o formato de pontos vetoriais em formato shapefile 

georreferenciados; lista de verificação de erosão costeira de geoindicadores; Câmera 

digital; para o registo fotográfico de cada local que apresentava erosão marinha; 

Mapeamento com GPS e equipamentos topográficos para a coleta das coordenadas 

UTM X e Y dos pontos de ocorrência de erosão marinha. 

Para a avaliação da vulnerabilidade foi aplicado o método proposto por 

Rudorff (2005), utilizando geoindicadores para sua avaliação. Nesse trabalho, foi 

elaborado um índice por meio da Avaliação Multicritério, que se baseia em dois tipos 

de indicadores: geoindicadores obtidos por verificação de campo e o Modelo Digital 

de Terreno (MDT) difuso. 

Os geoindicadores foram selecionados com base nos trabalhos de Bush et al. 

(1999), Coburn (2001) e Rudorff (2005). Que levam em consideração dois ambientes 

costeiros ao longo do perfil da praia: a orla; as dunas transgressivas e falésias. No 

primeiro ambiente foram observados os seguintes geoindicadores: 1) taxa de erosão; 

2) altura, tipo e condição da duna anterior; 3) energia das ondas; 4) duna anterior ou 

vegetação costeira; 5) largura média da praia seca; e 6) estruturas de engenharia. No 

caso das dunas transgressivas e falésias, observou-se o seu estado (ausência, escarpa 

ou fragmentada, alta e bem desenvolvida).  

A matriz trabalhada foi dividida de acordo com as categorias e pesos de cada 

variável; com uma pontuação normalizada. Os pesos das categorias e dos 
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geoindicadores foram determinados com base nos pesos atribuídos por Coburn (2001), 

e adaptados à realidade do território em estudo. A pontuação normalizada foi o 

resultado da multiplicação do peso do geoindicador pelo peso de sua categoria. A 

soma das pontuações máximas de cada geoindicador corresponde a uma pontuação 

máxima de 10,0. Rudorff (2005) dividiu os índices de suscetibilidade em cinco 

classes: muito alta (8 <peso ≤ 10), alta (6 <peso ≤ 8), moderada (4 <peso ≤ 6), baixa (2 

<peso ≤ 4) e muito baixa (peso ≤ 2). 

Foram feitos diagnósticos no campo, para comprovar os geoindicadores e as 

áreas com maiores erosões. Os valores dos geoindicadores e dos dados coletados em 

campo foram inseridos para realização dos cálculos dos índices de vulnerabilidade. 

Em seguida, o produto foi convertido em shafile e analisado espacialmente, com o 

apoio das imagens. Foi feito também uma interpolação dos pontos coletados, pelo 

inverso do quadrado da distância (IDW). 

Deste modo, serviu de base para determinação da topografia que é um 

importante indicador de vulnerabilidade à erosão, visto que um ponto elevado terá 

menos chances de sofrer impactos do mar e, portanto, estará menos vulnerável a 

perigos. Assim, tal variavel, foi inserida à avaliação da vulnerabilidade por meio da 

teoria dos conjuntos fuzzy, com a utilização de uma função de pertinência fuzzy em 

que as fronteiras e arestas entre as classes são indefinidas. Para gerar o MDT, além da 

topografia in loco e a interpolação, foi utilizada uma carta planialtimétrica do exército 

1:100.000.  

Fusionadas todas as variáveis, temos a vulnerabilidade que será inserida na 

álgebra de mapas, juntamento com os dados de perigosidade, entendidos como 

derramamento de substâncias perigosas, movimentos de vertente e massa, as ações 

erosivas hídricas sobre o relevo litorâneo, provocando a desagregação das rochas; a 

ação corrosiva, desgastando o relevo litorâneo através do atrito de fragmentos de 

rochas e de areia em suspensão nas ondas; ação abrasiva, desgastando os fragmentos 

de rochas em suspensão, através do atrito dos mesmos contra as formações litorâneas; 

e a ação corrosiva, diluindo os sais solúveis resultantes da desagregação das rochas e 

de restos de animais marinhos.  
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Município Praia Risco

Piaçabuçu Baixo

Pontal do Peba Médio

Feliz Deserto Pontal do Peba Médio

Pontal do Peba Médio

Miai de Baixo Baixo

Pontal de 

Coruripe
Médio

Coruripe Médio

Lagoa do Pau Baixo

Praia da Pituba Baixo

Dunas de 

Marapé
Baixo

Duas Barras Baixo

Roteiro Gunga Baixo

Barra de São Miguel
Barra de São 

Miguel
Alto

Francês Baixo

Praia do Saco Baixo

Prainha/Barra 

Nova
Alto

Pontal da Barra Baixo

Sobral Médio

Jaraguá Baixo

Avenida Baixo

Pajuçara Alto

7 coqueiros Alto

Jatiúca Médio

Cruz das 

Almas
Médio

Jacarecica Baixo

Guaxuma Baixo

Garça Torta Alto

Riacho Doce Alto

Sereia Alto

Pratagy Baixo

Ipioca Médio

Sauaçuhy Médio

Costa Brava Baixo

Paripueira Alto

Praia da Pedra Baixo

Sonho Verde Médio

Tabuba Alto

Barra de St. 

Antônio
Médio

Ilha da Crôa Alto

Carro 

Quebrado
Baixo

Praia da 

Cebola
Baixo

Praia do Morro Baixo

Praia da Ponta 

da Gamela
Baixo

Barra de 

Camargibe
Médio

Marceneiro Baixo

São Miguel dos 

Milagres
Baixo

Praia do Toque Médio

Porto da Rua Médio

Tatuamunha Baixo

Lajes Médio

Patacho Baixo

Porto de 

Pedras
Médio

Boqueirão Alto

Barreira do 

Boqueirão
Médio

Bitingui Médio

Japaratinga Alto

São Bento Alto

Camacho Baixo

Maragogi Alto

Bargalhau Médio

Barra Grande Alto

Antunes Alto

Xaréu Médio

Ponta do 

Mangue
Alto

Peroba Alto

Galés Alto

Barra de St. Antônio

Passo de 

Camaragibe

São Miguel dos 

Milagres

Porto de Pedras

Japaratinga

Maragogi

Piaçabuçu

Coruripe

Jequiá da Praia

Marechal Deodoro

Maceió

Paripueira

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O resultado obtido indicou que existe um alto poder erosivo na linha de costa 

alagoana, que possui um risco alto devido a forte ocupação do litoral, que é mais 

evidente no litoral norte e na sua parte central, onde se localiza Maceió, a capital, 

sendo este o setor mais ocupado e urbanizado. 

Foram assim criadas três classes que variam dos valores mais altos ao mais 

baixo em risco. Onde as praias de Pajuçara, Ponta verde, Sete Coqueiros, Maragogi, 

Japaratinga são alguns exemplos que apresentaram alto risco, enquanto Ipioca, Pontal 

do Peba, Jatiúca, são exemplos de risco moderado (Figura 01). 

 

Figura 1:  Risco de Erosão Marinha na Costa Alagoana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do uso do das metodologias adotadas foi possível obter a análise da 

carta de risco de erosão costeira de Alagoas e concluiu-se que a distribuição do risco 

não se faz uniformemente ao longo da costa. Na maioria da extensão costeira, 

verificou-se um risco moderado a alto de erosão, derivado das dinâmicas naturais de 

recuo de costa, consequência do aumento do nível médio das águas do mar.  

Alguns trechos com risco baixo em consequência do substrato arenoso, que funciona 

como proteção natural contra o recuo de costa, constatou-se zonas com risco reduzido 

de erosão, como por exemplo, a praia de Piaçabuçu. Algumas construções acabaram 

servindo de proteção costeira, como o porto da cidade ou o antigo clube Alagoinhas, 

onde foi notado um aumento da zona costeira na parte sul como Pontal e Jaraguá, e 

também antes do clube Alagoinha como Jatiúca e Cruz das Almas, devido à 

acumulação sedimentar feita nessas zonas, assim apesarem de serem zonas fortemente 

urbanizadas estas praias foram classificadas com risco reduzido ou médio de erosão. 

       Contudo, na zona intermédio dessas obras, Ponta Verde e Pajuçara, constatou-se 

um risco elevado de erosão devido ao brusco recuo da linha de costa, resultante da 

alteração da dinâmica costeira e da diminuição da deposição sedimentar, que coloca 

em perigo as habitações, ocupações e pessoas. Sendo também estas obras, destrutivas, 

ou seja, ambíguas.  

Os resultados alcançados mostram que as praias que apresentam maior risco à 

erosão marinha, são as que possuem os trechos mais ocupados do litoral, sobretudo 

nas áreas urbanas e consequentemente as praias apresentam grandes evidências de 

erosão, pela grande pressão antrópica e atividade turística, como as praias do Litoral 

Norte pertencentes a Japaratinga, Maragogi, Barra de Santo Antônio e São Miguel dos 

Milagres, quase toda Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel de são algumas delas.   

A carta de erosão costeira constitui um elemento importante, para ações 

mitigadoras e tomadas de decisões futuras sendo necessário que as obras de 

engenharia possam contribuir para alterar a dinâmica da faixa litorânea, sejam 

precedidas de minuciosos estudos de impacto ambiental.   

Alguns trechos como Ponta Verde, Pajuçara, Sete coqueiros necessitam 

urgente de construção de estruturas como muros, quebra-mares, recifes artificiais, 

gabiões, anteparos de contenção/proteção, espigões e guia-correntes; ou uma 
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reconstrução de praia e dunas por meio da adição de areia de granulometria 

semelhante à da praia original; restringindo a ocupação de áreas de potencial de risco.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, T.C.M., LIMA, R.C.A. – 2000 – Caracterização morfodinâmica das 

praias do município de Paripueira – AL. Anais do Simpósio Brasileiro sobre 

Praias Arenosas, Itajaí-SC, 158-159. 

ARAÚJO, T.C.M., LIMA, R.C.A. – 2001 – Variação volumétrica nas praias do 

município de Paripueira, Estado de Alagoas. VIII Congresso da ABEQUA, 

Mariluz-Imbé/RS, Anais, 190-192. 

ARAÚJO, T.C.M., MICHELLI, M. – 2001 – Caracterização do litoral localizado 

entre os rios Manguaba e Maragogi, Norte do Estado de Alagoas. XIX 

Simpósio de Geologia do Nordeste, SBG, Natal-RN, Resumos, Boletim 17, 107-

108. 

BARBOSA, L.M. – 1985 – Quaternário costeiro do estado de Alagoas: Influências 

das variações do nível do mar. Dissertação de mestrado em geologia, UFBA, 58p. 

BIRD, E. (2008) - Coastal geomorphology: an introduction. 411p., Wiley, 

Chichester, England. ISBN: 978-0470517291.   

BUSH, D.M.; Neal, W.J.; Young, R.S.; Pilkey, O.H. (1999) - Utilization of 

geoindicators for rapid assessment of coastal-hazard risk and mitigation. 

Ocean & Coastal Management, 42(8):647–670. DOI: 10.1016/S0964-

5691(99)00027-7 

COBURN, R.H. (2001) - Reducing the vulnerability of North Carolina’s coastal 

communities: a model approach for identifying, mapping and mitigating 

coastal hazards. 107p., Duke University, Durham, England. 

ISDR, I. S. f. D. R. (2002). Living with Risk - A global review of disaster reduction 

initiatives. Geneva, United Nations. 

KOMAR, P.D. (1983) - Beach processes and erosion: an introduction. In: Komar, 

P.D. (Ed.), CRC Handbook of coastal processes and erosion, pp.1–20, CRC 

Press, Boca Raton, Florida, USA. ISBN: 0849302080. 

LABOREL, J. – 1969 – Lês periplements de madreporaites dês cotes tropicales de 

Brésil. Annales de l´Univeristé D´ Abidjan, 112-115. 

LIMA, R.C.A. – 1998 – Estudo sedimentológico e geoambiental no sistema 

lagunar Mundaú – Alagoas. Dissertação de mestrado em geociências, UFPE, 

127p. 

LIMA, R.C.A., ARAÚJO, T.C.M., FARIAS, F.S. – 2000 – Vulnerabilidade das 

praias dos municípios de Paripueira e Barra de Santo Antônio – AL. Anais do 

Simpósio Brasileiro sobre Praias Arenosas, Itajaí-SC, 371-372. 

OTTMAN, F. – 1960 – Une Hipothése sur l´origine des “ arrecifes” du nordeste 

brésilien – Extrait du C.R. Sommaire des Seánces de la Societé Géologique de 

France, no. 7, 175-176. 

PROJETO RADAM – 1983 - Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife: Geologia, 

geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Ministério das 

Minas e Energia, Rio de janeiro, RJ, 856p. 

RUDORFF, F.M. (2005) - Geoindicadores e análise espacial na avaliação de 

suscetibilidade costeira associados a eventos meteorológicos e oceanográficos 

extremos. 103p., Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC, Brazil. 



265 
 

UNISDR (2009) - Terminología sobre reducción del riesgo de desastres. 39p., 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Geneva, 

Switzerland. 

UNDRO (1979), Natural Disasters and Vulnerability Analysis, Report of Expert 

Group Meeting 9-12 July 1979, Office of the United Nations Disaster Relief 

Coordinator, Geneva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO DIGITAL DE ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM 

SALITRE (BA), POR MODELO GEOESTATÍSTICO 

 

Niriele Bruno Rodrigues
 (a)

, Marco Aurélio Barbosa Alves
(b)

, Helena Saraiva Koenow 

Pinheiro 
(c)

, César da Silva Chagas 
(d)

, Waldir de Carvalho Junior 
(e)

 

(a)Departamento de Solos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nirielebr@ufrrj.br 

(b)Departamento de Solos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, marcoaurelio.monitor@gmail.com 

(c)Departamento de Solos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, koenow@ufrrj.br 

(d)Embrapa Solos, waldir.carvalho@embrapa.br 

(e)Embrapa Solos, cesar.chagas@embrapa.br 

 

 

Resumo: O uso intensivo do solo sem práticas conservacionistas, no bioma Caatinga, têm provocado 

deterioração ao recurso solo. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar a estrutura de 

dependência espacial de atributos físicos do solo a partir de geoestatística, em Salitre na Bahia. A região 

está situada entre as coordenadas 09º 27’ e 17º 14’ S e 40º 22’ e 41º 30’ W. A metodologia baseou-se 

em: Levantamento bibliográfico; Estatística descritiva e modelagem com o programa RStudio (v.3.4), 

via pacote Gstat, utilizando-se de malha de 319 amostras com 5 variáveis. Os resultados obtidos 

indicaram dependência espacial para todos os atributos. Os dados apresentaram grau de dependência 

espacial moderada para todos os atributos, com exceção de Areia considerada forte. A correlação das 

frações granulométricas associada a capacidade de campo e ponto de murcha permanente, tornam-se 

importante no que tange às propriedades do solo para o manejo de agroecossistemas. 

Palavras-chave: Krigagem ordinária, Mineração de dados, Manejo do solo, pedometria. 

 

Abstract: The intensive use of soil without conservationist practices, in the Caatinga biome, has caused 

deterioration to the soil resource. In this sense, the objective of this work was to identify the spatial 

dependence structure of soil physical attributes from geostatistics, in Salitre, Bahia. The region is 

located between coordinates 09º 27' and 17º 14' S and 40º 22' and 41º 30' W. The methodology was 

based on: Bibliographic survey; descriptive statistics and modeling with the RStudio program (v.3.4), 

via Gstat package, using 319 samples with 5 variables. The results obtained indicate spatial dependence 

for all attributes. The data presented a moderate degree of spatial dependence for all attributes, with the 

exception of Sand considered strong. The correlation of granulometric fractions associated with field 

capacity and permanent wilting point, become important with respect to soil properties for the 

management of agroecosystems. 

Keywords: Ordinary Krigagem, Data Mining, Soil Management, Pedometry. 

 

INTRODUÇÃO  

Regiões de terras secas, como os Cariris e Sertões do Nordeste Brasileiro são 

marcados por estiagens prolongadas e pouca cobertura vegetal fornecida pelo bioma 

Caatinga no preído de pouca chuva. Estes ambientes têm variações sazonais das 

chuvas (BASTIN et al. 2017). Em Salitre no estado da Bahia, por exemplo, existem 

Capítulo 
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áreas extensas em processos intensivos de degradação de recursos naturais devido as 

secas prolongadas (NAIME et al. 2007).  Além disso, a Caatinga é a região de terras 

secas mais populosa do mundo. Nesse contexto, o uso intensivo do solo sem práticas 

conservacionistas, têm provocado deterioração ao recurso solo (SCHULTZ et al. 

2016) água e biodiversidade. 

 Os solos apresentam variabilidade espacial, advindas dos processos gerais e 

específicos de formação, pela interação dos fatores como material de origem, 

organismos, clima, relevo e tempo (MATHERON, 1967). Neste sentido, a qualidade 

de recursos naturais ligados ao solo, água e vegetação pode ser comprometida em 

virtude da ausência de práticas conservacionistas que levem em consideração zonas de 

manejo específico (ANDELRAHMAN E TAHOUN, 2019).    

Portanto, para o manejo adequado de áreas que apresentam estrutura de 

dependência espacial devido a sua heterogeneidade é preciso identificar o grau de 

dependência espacial para manejá-las de forma adequada. Desta maneira a 

geoestatística vem se destacando desde a década de 1960 como ferramenta capaz de 

identificar e modelar o grau de dependência espacial (MATHERON, 1967 e 

YAMAMOTO, 1967). Na literatura estudos (CAMBARDELA, 1994; VIEIRA, 2000; 

CEDDIA et al. 2015; ANDELRAHMAN E TAHOUN, 2019), relatam que a 

geoestatística tem boa aplicabilidade como técnica de mapeamento digital de solos 

para atributos físicos.  

   A titulo de caracterização a textura do solo é uma das características mais 

importantes para tomada de decisão, pois esta influência na retenção de água 

(ANDELRAHMAN E TAHOUN, 2019), nos atributos químicos e biológicos do solo. 

Portanto, o mapeamento da mesma é indispensável para tomada de decisão para 

introdução de manejo eficiente (ANDELRAHMAN E TAHOUN, 2019). Diante disso, 

o objetivo deste trabalho foi identificar a estrutura de dependência espacial de 

atributos físicos do solo com utilização da geoestatística aliada krigagem, em região de 

terras secas em Salitre no estado da Bahia.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Atributos Físicos 

A granulometria foi determinada pelo método do densímetro, utilizando-se 

solução de NaOH e Hexametafosfato de sódio com agitação mecânica por 16 horas, 

com base no princípio da lei de Stooks descrito em Gee e Or, (2002), sendo a argila 

determinada pela leitura densímetro, areia por peso da amostra seca e silte por 

diferença. Os parâmetros de Capacidade de Campo e o Ponto de Murcha Permanente , 

foram analisados pelo princípio de funcionamento das mesas de tensão,  que se se 

baseiam na remoção de água até uma determinada tensão controlada por meio da 

aplicação de uma diferença de potencial gerada por uma coluna de água pendente ou 

bomba de vácuo (TEIXEIRA et al. 2017). 

 

Estatística e Geoestatística  

Os atributos do solo (argila, silte, areia, CC, PMP) foram submetidos a análise 

descritiva, sendo calculados a média, mediana, máximo, mínimo, coeficiente de 

variação, assimetria e curtose. Para observar a estrutura de dependência espacial dos 

dados, foram ajustados semivariogramas (Vieira, 2000), com base na pressuposição de 

estacionariedade da hipótese intrínseca, a qual é estimada por: 

 

γ̂(h)=
1

2N(h)
∑[Z(xi)-Z(xi+h)]2

N(h)

i=1

 

  (Equação 1)                                                                                                

Para analisar o grau da dependência espacial dos atributos em estudo, foi 

utilizado a classificação de Cambardella et al. (1994).  Os modelos de 

semivariogramas considerados foram o esférico, exponencial e o gaussiano, ajustados 

por com o Software R Studio. Foram confeccionados mapas de krigagem ordinária 

para cada atributo estudado com diferentes classes de cores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A média e mediana da granulometria, capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente estão próximas, assim como a maioria dos coeficientes de assimetria e 
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encontra-se próximos de zero, indicando distribuição simétrica dos dados e curtose 

positiva. De acordo com a classificação de Warrick & Nielsen, (1980) o coeficiente de 

variação foi médio para maioria dos atributos (Tabela 1).  

Dentre os valores apresentados na Tabela 01, o coeficiente de variação é 

considerado alto, apenas o da fração areia (43,34), pois está acima de 30%, indicando 

um conjunto de dados são heterogêneos.  

 

Tabela 1: Estatística descritiva dos atributos físicos dos solos de Salitre- BA. 

VARIÁVEL MÉDIA MED. MIN. MÁX. DP CV(%) CS 

AREIA 320,27 286,5 116 801 139,90 43,34 0,94 

SILTE 220,51 227 41 344 52,69 23,89 -0,55 

ARGILA 459,21 480 133 647 107,79 23,43 -0,79 

CC 22,23 23,1 4,04 32,37 4,97 24,72 -0,6 

PMP 15,67 16,20 0,6 25,19 4,17 17,37 -0,63 
CC=capacidade de campo; PMP= Ponto de Murcha Permnente; MED=mediana; MIN=mínimo; 

MÁX=máximo;DP=desvio padrão; CV=coeficiente de variação; CS=coeficiente de assimetria. 

 

 

Para os atributos de areia, silte e argila apresentou coeficiente de assimetria 

com distribuição positiva respectivamente (0,94, -0,55, -0,79), com a representação do 

histograma levemente alongada à direita. O coeficiente de curtose foi de 0,26 para 

areia e 0,07 para argila indicando a tendência de log normal, já para silte 0,53. Nos 

atributos de CC e PMP, apresentaram assimetria negativa, o coeficiente de assimetria 

foi respectivamente de -0,6 e -0,63, e curtose de 0,13 e 0,18. Os dados muito 

assimétricos podem favorecer semivariogramas com cauda muito alongada enquanto 

dados simétricos podem indicar pouca variação dos dados com relação média, o 

mesmo ocorre como a curva do coeficiente de curtose.  

Quanto à variabilidade espacial, foi observada dependência espacial para todos 

os atributos estudados (Tabela 2). O modelo matemático melhor ajustado aos 

semivariogramas foi o exponencial, com ocorrência em 100% dos dados. De acordo 

com  a classificação de Cambardela et al. (1994), os  dados apresentam grau de 

dependência espacial moderada para todos os atributos com exceção de Areia que foi 

considerada  forte.   A alta variabilidade do atributo areia pode estar relacionado a 

deposição de sedimentos trazidos pelo rio São Francisco e consequentemente a 

formação de camadas fluviais. 
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Para todos os atributos estudados (Figura 2), o melhor ajuste de modelo foi o 

exponencial, variando apenas os parâmetros do semivariograma como efeito pepita 

(C0), patamar (C0+C1), alcance (ranger) e consequentemente o Grau de Dependência 

Espacial (GDE).  No atributo areia, o efeito pepita foi de 2860, contribuição de 

19256,01, com o ranger de 4477,77, seguido com R² de 69 e RMSE de 83,43. 

Já para o atributo argila, o C0 de 2595, C0+C1 de 1069, com o ranger de 

4435,14, seguido com R² de 61 e RMSE de 72,79. Para atributo de silte, o efeito pepita 

(C0) de 425, contribuição (C0+C1) de 1096, com o ranger de 125,03, seguido com R² 

de 48 e RMSE de 42,20.  Para o atributo de CC, o efeito pepita (C0) de 5,77, 

contribuição (C0+C1) de 24,63, com o ranger de 4994,04, seguido com R² de 60 e 

RMSE de 3,63. Para o atributo de PMP, o efeito pepita (C0) de 4,50, contribuição 

(C0+C1) de 16,23, com o ranger de 4367, seguido com R² de 56 e RMSE de 2,91. 

 

Tabela 2: Modelo e parâmetros estimados dos semivariogramas de atributos físico dos solos de Salitre-

BA. 

ATRIBUT. MOD. C0 C0+C1 GDE 

(%) 

A (M) R2 

(%) 

R2 

CV(%) 

RMSE KAPA 

AREIA Exp. 2860 19256,01 14,85 4477,77 69 66 83,43 0,5 

SILTE Exp. 425,90 1096,01 38,86 125,03 48 39 42,20 0,6 

ARGILA Exp. 2595,27 1069,7 24,27 4435,14 61 55 72,79 0,5 

CC Exp. 5,77 24,63 23,42 4994,04 60 52 3,43 0,5 

PMP Exp. 4,50 16,23 27,72 4367 56 51 2,91 0,5 

CC: capacidade de campo; PMP: ponto de murcha permanente; Exp.: modelo exponencial C0: efeito 

pepita; C0+C1: patamar; a: alcance; GDE:  grau de dependência espacial; R
2
: coeficiente de 

determinação do modelo; R
2 
.cv: coeficiente de determinação validação cruzada. 

 

De acordo com Vieira (2000), na krigagem usa-se a dependência espacial entre 

amostras vizinhas, expressa no semivariograma, para estimar valores em qualquer 

posição dentro do campo, sem tendência e com variância mínima. Assim, os 

estimadores geoestatísticos são algoritmos de regressão de mínimo quadrado 

generalizados, que fornecem estimativas não enviesadas de valores no espaço, a partir 

de um conjunto de observações recolhidas em vários locais, e que usam o modelo de 

covariâncias espaciais estimados a partir dos dados observados. 

Nesse sentido, os métodos geoestatísticos mais comuns são: krigagem simples, 

ordinária e universal. Ressalta-se que, o processo tem uma margem de incerteza acerca 
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do modelo gerado, sendo assim essa incerteza deve ser estimada e/ou mensurada 

através do procedimento de validação de modelo. 

Figura 2: Semivariogramas dos atributos de Areia (A); Silte (B); Argila (C) CC (D) e PMP (E). 

 

 

O relevo local é classificado como plano, nesse sentido o grau de pedogênese 

está associado com o regime climático e o fator de declividade. De acordo com do 

Amaral et al. (2007), os solos que predominam na região de Salitre são Cambissolos, 

Vertissolos e Argissolos.  Segundo Silva et al. (2018), a geologia local, tem formação 

de depósitos sedimentares do quaternário. Resultando na predominância da fração 

areia (Figura 03 A), atrelado ao clima semiárido, com estação chuvosa periódica no 

verão, apresentando deficiência hídrica de moderada a forte, que favorece a via de 

formação de intemperismo físico químico.             

A fração de silte (Figura 03 B) é dada pela diferença entre as frações de areia e 

argila, como se observa as manchas no mapa maior expressividade à porção norte, e 

com decréscimo ao sul. O Silte por ser adquirido pela diferença de argila e areia pode 

variar muito no espaço e por isso é um atributo pouco utilizado para tomada de 
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decisão no que diz respeito a manejo eficiente de áreas agrícolas, por outro lado o 

mesmo atributo é indispensável para determinação da textura do solo. A textura do 

solo pode influenciar na retenção de água, infiltração, erosão, disponibilidade de 

nutrientes para as plantas. Além de conhecer as frações granulométricas como argila, 

silte e areia, é necessário informações mineralógicas das frações para lançar mão de 

manejo eficaz.  

 

Figura 3: Mapas de krigagem. Areia (A); Silte (B); Argila (C) CC (D) e PMP (E). 
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Constrastou-se quanto à fração de argila (Figura 03 C), sua variabilidade 

espacial é inversamente proporcional à da areia, sendo atreladas as características de 

solos, com fração de argila 2:1, estando atreladas as classes de solos de Cambissolos, 

Argissolos e Vertissolos.  A argila é a fração granulométrica mais ativa do solo 

quando comparada com areia e silte. Portanto, o mapeamento da argila fornece 

informações necessárias para aplicação de adubos no tempo certo de acordo com a 

capacidade de campo do solo, principalmente em áreas de Vertissolos terras secas que 

é o caso do Bioma Caatinga. No Semiárido brasileiro a argila varia em função do 

espaço por ação geológica ligadas ao material de origem, advindas de rochas calcárias. 

Por outro lado na bacia do Salitre a variabilidade da argila pode estar relacionada por 

depósitos fluviais e coluviais de diferentes épocas em função dos rios e morros 

respectivamente.  

Os atributos de Capacidade de Campo e Ponto de Murcha Permanente frisam-

se a sua relevância no que tange aos aspectos de manejo do solo, quando 

correlacionados a textura, que impacto na utilização agrícola de solos, influenciando 

em muitas outras propriedades do solo. De acordo com os mapas (Figura 03 E), o 

atributo de PMP nas áreas na porção do Norte e Sul, apresentam um maior teor de 

umidade e água disponível no solo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A abordagem através do modelo geoestatístico se mostrou eficaz para predição 

da variabilidade espacial de atributos do solo na área de estudo. A correlação das 

frações granulométricas que compõe o solo com a capacidade de campo e ponto de 

murcha permanente, na questão de textura do solo, torna-se importante no que tange às 

propriedades do solo para o manejo de agroecossistemas. 

Constatou-se que a variabilidade espacial da fração areia e argila podem estar 

relacionadas com a deposição de sedimentos pelo rio São Francisco e de outros rios da 

região do Salitre. Os atributos Capacidade Campo e Ponto de Murcha Permanente é 

importante para o uso racional de água em áreas de terras secas dos Cariris e Sertões 

do Nordeste do Brasil, sobretudo para projetos de irrigação. 
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Resumo: Uma análise do relacionamento entre Temperatura da Superfície (TS) e a vegetação através 

do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e a sua influência hidrológica na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itauireia - PI, por meio dos dados do Satélite Sentinel – 3 é apresentado neste 

artigo. O período de observação considerado foi entre os meses de junho à setembro de 2020. Os 

resultados da TS mostraram valores médios de aproximadamente 23°C a 50°C, uma grande variação 

dos valores cujo compartamento se mostrou inversamente proporcional à precipitação mensal 

acumulada e a cobertura vegetal. Para o NDVI os valores encontrados, se mostraram entre 0,36 a 0,57 

com um desempenho (R²) variando entre 0,51 a 0,09. É observado que as variáveis influem no ciclo 

hidrológico local em decorrência da sazonalidade climática. Esses dados proporcionaram uma visão 

integrada e com precisão de como a vegetação e o clima se portam na Bacia Hidrográfica. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Temperatura da Superfície Terrestre, NDVI, Sentinel – 3. 

 

Abstract: An analysis of the relationship between Earth Surface Temperature (TS) and vegetation 

through the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and its hydrological influence in the 

Itauireia River Basin - PI, through data from Sentinel Satellite - 3 is presented in this article. The 

observation period considered was from June to September 2020. TS results showed average values of 

approximately 23°C to 50°C, a large variation of values whose comparison was inversely proportional 

to accumulated monthly precipitation and vegetation coverage. For the NDVI the values found, showed 

between 0.36 to 0.57 with a performance (R²) ranging from 0.51 to 0.09. It is observed that the variables 

influence the local hydrological cycle due to the climatic seasonality. These data provided an integrated 

and accurate view of how the vegetation and climate behave in the Watershed. 

Keywords: Hydrographic Basin, Land Surface Temperature, NDVI, Sentinel – 3. 

 

INTRODUÇÃO  

O meio ambiente sofre ao longo do tempo diversos tipos de degradação que 

são difíceis de mensurar a partir de inferências visuais. A busca de recursos 

Capítulo 

34 
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tecnológicos, como imagens de satélites, apresenta-se como alternativa viável para 

mensurar e diagnosticar diversos eventos e saber atuar de forma mais eficaz. 

A combinação da temperatura da superfície terrestre (TS) e índices de 

vegetação, como o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) em vários 

momentos e escalas espaciais foi comprovada como uma técnica potencial para 

determinar processos de degradação e gerar informações ambientais relevantes 

(GUERRA et al., 2017). Compreender a relação entre a vegetação existente e a 

temperatura é importante para monitorar as mudanças geomorfológicas na paisagem 

com eficácia (RAYNOLDS et al., 2008). 

Dentre os estudos de monitoramento ambiental através dos dados de NDVI e 

TS, destacam-se: Sobrinho et al. (2020)  que avaliaram a aplicabilidade dos dados da 

TS e do NDVI obtidos através do sensor (Sea and Land Surface Temperature 

Radiometer) SLSTR a bordo do satélite Sentinel 3 para estudos ambientais. Chen et al. 

(2020) analisaram as relações entre a TS e o NDVI, a fim de implementar alternativas 

de planejamento para melhoramento de culturas em áreas agrícolas nos Estados 

Unidos. E Raynolds et al. (2008) analisaram  a relação entre as médias de longo prazo 

das temperaturas da superfície da terra no verão e o NDVI e a distribuição do tipo de 

vegetação  no Ártico circumpolar.  

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é diretamente 

proporcional a suas características geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, 

rede de drenagem, solo, etc.) e do tipo da cobertura vegetal existente (DIAS et al., 

2020; LIMA, 1976). 

Diante disso, este estudo apresenta uma análise espaço-temporal do 

comportamento hidrológico da Bacia Hidrográfica do Rio Itaueira associada a relação 

entre a Temperatura da Superfície Terrestre e o Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) com base em dados do satélite SLSTR - Sentinel 3. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo (Figura 1) para o desenvolvimento dos experimentos foi a 

Bacia Hidrográfica do Rio Itaueira, que se localiza no sudoeste piauiense, no Nordeste 
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Brasileiro, ocupando uma área de aproximadamente 10.122,4 km², sendo o bioma 

predominante a Caatinga (DIAS et al., 2020).  

 

Figura 1: Área de Estudo A – área de estudo inserida do Brasil e B – Bacia Hidrográfica do Rio 

Itaueira inserida no Estado do Piauí. 

Fonte: Autores. 

 

A precipitação na bacia nos primeiros trimestres do ano, normalmente é mais 

acentuada e entre os meses de junho a setembro tem-se uma redução da precipitação. 

A umidade relativa média anual é de aproximadamente 59,5% e a evapotranspiração 

potencial é de 1.439,8 mm/ano. 

 

 Material 

 a) Dados orbitais 

            Aquisição dos dados orbitais do sensor SLSTR a bordo do Sentinel-3A (Nível 

2 LST – 1 Km) do período de Junho de a Setembro 2020, disponibilizado de forma 

gratuita pela plataforma Copernicus (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). Por 

meio desses dados foram derivados os insumos NDVI e TS para o estudo.  

O Sensor SLSTR é um radiômetro cônico de imagem dupla baseado na herança 

do ENVISAT AATSR. Inclui 9 bandas espectrais cobrindo uma faixa espectral entre 

0,5 -12 μm, e com resolução espacial de 500m para as bandas VNIR (infravermelho 
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próximo) e 1km para as bandas do TIR (infravermelho térmico) e fogo (SOBRINHO 

et al., 2020). 

 

b) Dados Hidrológicos 

A aquisição dos dados meteorológicos foi realizada por meio do banco de 

dados meterológicos do INMET (Instituto Nacional de Meterorologia) disponível no 

site: https://bdmep.inmet.gov.br/. Foram coletados dados em três postos distribuídos 

ao longo da extensão bacia.  

 

Métodos 

A etapa de processamento dos dados consistiu primeiramente em tranformar a 

imagem no formato HDF em Geotiff, em seguida o georreferenciamento e as 

respectivas correções (calibração, normalização radiométrica e correção atmosféricas) 

por meio do processo de Reprojeção Elipsoidal disponível no aplicativo 

computacional SNAP 2.3 (Sentinel Application Plataform). Todo os procedimentos 

adotados seguiram as metodologias de processamento adotadas por Sobrinho et al. 

(2020). Os dados TS foram originalmente distribuidos na escala Kelvin e neste 

trabalho foi convertido em °C (Grau Celsius).  

    Os produtos do processamento de imagens foram analisados por meio da 

distribuição espacial dos pixels e neste processo foram geradas cartas-imagem. Em 

seguida, foram realizadas a análise da dispersão entre as variáveis TS e o NDVI. 

Definida a linha de tendência se avalia o coeficiente de determinação R² (variação de 0 

a 1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            As cartas-imagem apresentando a distribuição espacial do NDVI (Figura 2) nos 

meses de junho a setembro e a TS (Figura 3), possibilitarm a compreenção das 

relações entre os dois produtos cartográficos nos ciclo hidrológico local da Bacia. 

             Os mapas, ofereceram a percepção visual imediata de uma diminuição sazonal 

de valores de NDVI, com destaque para os meses de agosto e setembro (Figuras 2c e 

2d), em que, cerca de 16% da área foi composta por valores de NDVI inferiores a 0,5, 

respectivamente. Ao comparar com os dados de precipitação, que foram acima da 
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média para os três meses anteriores: 198,2 mm (março), 181,4 mm (abril) e 198,2 mm 

(maio), o mês de junho (Figura 2a) apresentou maior cobertura de vegetação saudável, 

com maior valor médio da série (0,6), chegando a apresentar uma área de 10.019 km² 

com valores de NDVI superiores a 0,5, o que corresponde a aproximadamente 80% da 

área total da bacia. Já o mês de julho (Figura 2b) apresentou um mosaico de valores de 

pixels variando entre 0,06 e 0,65, com média de 0,47. 

 

Figura 2: Distribuição espacial do NDVI para os meses de a-junho b-julho c-agosto e d-setembro. 

 

Fonte: Autores. 

 

Figura 3: Distribuição espacial da TS entre os meses de a-junho b-julho c-agosto e d-setembro. 

 
Fonte: Autores. 
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Assim como o NDVI, a distribuição espacial da TS também apresentou 

variações importantes, mostrando um aumento de aproximadamente 30% de junho a 

setembro. O mês de junho (Figura 3a) apresentou a menor estimativa de TS da série, 

com variação entre 23°C a 35°C e uma ausência de pixels com valores acima de 40°C. 

Já o mês de julho (Figura 2b) deu inicio á distribuição de pixels com valores de TS 

acima de 35°C, com aproximadamente 28% da área total.  

Para os meses de agosto (Figura 2c) e setembro (Figura 2d) apresentaram as 

maiores estimativas de TS da série, cerca de, 1.503,2 Km² e 8.893,4 Km² de área com 

valores acima de 40°C, boa parte concentrada no setor norte da bacia. E o mês de 

setembro (Figura 2d) mostrou ausência de pixels abaixo de 30°C, mostrando um 

comportamento inversamente proporcional ao índice de precipitação acumulada 

(2,8mm) e a cobertura vegetal, conforme visto nas Figuras 2 e 3. 

 

Figura 4: Dispersão entre o TS°C e o NDVI para os meses a – Junho, b – julho c - agosto e d - 

Setembro. 

 
Fonte: Autores. 

 

 

Os gráficos de dispersão entre as variáveis NDVI e TS representados através da 

Figura 4 mostram um maior valor de R², igual a 0,51, registrado para o mês de junho 

(Figura 4a), em que, os pontos se concentraram no intervalo de TS de 

aproximadamente 28ºC a 36°C e, relacionados a altos valores de NDVI, concentrados 

entre 0,48 a 0,68. Já no mês de julho (Figura 4b), os pixels apresentaram maior 

distribuição entre o intervalo de NDVI, semelhante ao mês anterior. Entretanto, com 

maior dispersão de valores TS, resultando no valor de R² igual a 0,44, quando 

correlacionado com os mapas representados nas Figuras 2 e 3. 

Uma redução significativa do valor de R² é apresentada no mês de agosto em 

relação ao mês de julho (Figura 4c), saindo de 0,44 para 0,26, resultando numa maior 

distribuição de NDVI dos pontos no intervalo entre 0,16 a 0,56, e valores concentrados 

de TS acima de 32°C. O mês de setembro (Figura 4d) apresentou o menor 
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desempenho da série, com um gráfico de pontos bastante dispersos e presença de 

valores negativos de NDVI quando relacionados aos valores de TS no entorno de 

28°C. Em síntese, os gráficos de dispersão resultantes mostram um comportamento 

sazonal de diminuição da estabilidade da regressão, embora, podendo apresentar 

valores consistentes com o aumento do NDVI. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste estudo foi possível investigar o comportamento hidrológico da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itaueira do estado do Piauí por meio de análises da Temperatura 

de Superfície e do NDVI, valores extraídos do conjunto de dados derivados do Satélite 

Sentinel 3 compreendidos num intervalo mensal de junho a setembro de 2020. Foi 

possível avaliar como o comportamento da TS e do NDVI, influem no ciclo 

hidrológico local em decorrência da sazonalidade climática. Fundada nas análises 

realizadas, pôde-se conclur que: 

(1) Os dados  forneceram elementos eficazes para avaliar as influências 

ambientais do zoneamento em ecossistemas semiáridos a partir de análises integradas 

da vegetação e TS, o que proporcionou a compreensão de como esses elementos atuam 

e influem no ciclo hidrológico local.  

(2) Quando relacionadas as variáveis NDVI e TS, com base nas cartas-imagem 

(Figuras 2 e 3) e nos gráficos de dispersão (Figura 4),  pôde-se verificar que a medida 

que o NDVI decresce a TS aumenta, e vice-versa, ou seja, são inversamente 

proporcionais com uma sazonalidade de diminuição da estabilidade (R²). Ou seja, os 

meses com maior incidência pluviométrica apresentaram maior valor de NDVI e baixo 

valor da TS. 

 (3) Ao atribuir os dados de pluviometria, verifcou-se a influencia nos dados de 

NDVI e da TS, sendo diretamente proporcional. Portanto, para estudos futuros, 

recomenda-se uma análise mais ampla com maior inserção da influência 

pluviométrica. Contudo os dados derivados do sensor SLSTR proporcionaram uma 

alternativa de monitoramento de elementos hidrológicos: vegetação e TS, com 

precisão e eficácia, sendo assim, uma ferramenta recomendável para ser utilizada no 

planejamento de desenvolvimento de bacias hidrográficas, além de possibilitar a 

identicação de possíveis ações antropicas e de alterações sofridas com os efeitos das 

mudanças climáticas.  
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Resumo: Dentre os fatores condicionantes, a geologia e a declividade apresentam influência 

significativa na estabilidade natural das encostas, podendo, por exemplo, inferir na distribuição de 

materiais que compõe o substrato das encostas e a permeabilidade, culminando na deflagração de 

escorregamentos. O objetivo deste trabalho é avaliar o papel destes parâmetros na deflagração de 

escorregamentos para a cidade de São Paulo (SP). A partir de um MDT foi gerado o mapa de 

declividade e o mapa de geologia foi obtido a partir de informações secundárias, tendo em ambos o 

cálculo da Frequência de Distribuição de suas classes. Posteriormente, estes mapas foram 

correlacionados com o inventário de escorregamentos, gerando o índice de Concentração de 

Escorregamentos. Os resultados demonstraram que as áreas mais atigindas ocorreram nas regiões de 

planalto, constituídas por rochas metamórficas, com declividade entre 15
o
 e 25

o 
 e 25

o
 e 47

o
. A partir dos 

resultados encontrados, verificou-se a importância da correlação entre declividade e geologia  na 

ocorrência de escorregamentos na cidade de São Paulo (SP).  

Palavras-chave: Escorregamentos, Geologia, Declividade, Sistemas de Informação Geográfica, 

Município de São Paulo. 

 

Abstract: Among the conditioning factors, geology and slope have a significant influence on the 

natural stability of the slopes, which may, for example, infer the distribution of materials that make up 

the substrate of the slopes and the permeability, culminating in the explosion of landslides. The 

objective of this work is to evaluate the role of these parameters in the triggering of landslides for the 

city of São Paulo (SP). The slope map was generated from an MDT and the geology map was obtained 

from secondary information, with both calculating the Distribution Frequency of their classes. 

Subsequently, these maps were correlated with the inventory of landslides, generating the index of 

concentration of landslides. The results showed that the most affected areas occurred in the plateau 

regions, constituted by metamorphic rocks, with a slope between 15
o
 and 25

o
 and 25

o
 and 47

o
. From the 

results found, it was verified the importance of the correlation between slope and geology in the 

occurrence of landslides in the city of São Paulo (SP). 

Keywords: Slides, Geology, Declivity, Geographic Information Systems, Municipality of São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO  

Escorregamentos são processos naturais ou induzidos pela ação do homem que 

envolvem a movimentação gravitacional de solo e/ou rocha. De acordo com a 

UNISDR e CRED (2017)  (United Nations International Strategy for Disaster 

Reduction e Centre for Research on Epidemiology of Disasters), no período entre 

1998 e 2017, aproximadamente 4,8 milhões de pessoas foram atingidas por  estes 

Capítulo 
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processos, somados a 18.000 óbitos  e muitas perdas econômicas (na ordem de 151%) 

em 20 anos. Em linhas gerais, os países mais atingidos são aqueles de renda mais 

baixa, que apresentam muitas ocupações precariamente instaladas em áreas de risco 

com muitas situações de perigo a escorregamentos.  

No Brasil, a situação é semelhante, sobretudo, em função das condições 

climáticas (ex. altos índices de precipitações), de relevos íngremes e de ocupações 

irregulares de encostas.  A determinação das principais causas que deflagram 

escorregamentos nas encostas devem considerar uma complexa relação entre fatores 

geomorfológicos, com destaque para a morfologia e a morfometria da encosta; fatores 

geológicos-geotécnicos, englobando características litoestruturais, fraturas subverticais 

e falhamentos tectonicos; além do elemento antrópico, que também pode atuar como 

agente deflagrador dos mesmos, devido a quebra de equilíbrio dinamico entre os 

condicionantes, acelerando a dinâmica desses processos (SELBY, 1993; CRUDEN e 

VARNES, 1996; FERNANDES e AMARAL, 2003).  

Entre meados dos anos 1990 até o presente momento, tanto o número de 

ocorrências de escorregamentos como de vítimas fatais aumentaram expressivamente 

no país. Somente no estado de São Paulo ocorreram 10.893 acidentes decorrentes de 

fenômenos geodinâmicos em 479 municípios do estado (74% dos municípios 

paulistanos) entre 2000 e 2015 (IG, 2016).  Destes, 1.430 acidentes foram decorrentes 

de movimentos de massa com cerca de 971.849 pessoas diretamente afetadas (IG, 

2016). Ainda neste cenário, existem 32 mil habitantes em áreas de risco a 

escorregamentos no estado (DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2003; 

IPT, 2015). No tocante aos escorregamentos na cidade de São Paulo, Ross (2001) 

acrescenta que há dois fatores  relacionados:  o natural e o antrópico, dos quais, o  

natural relaciona-se às precipitações intensas e à sua potencialidade na deflagração dos 

processos em áreas declivosas e o antrópico, que correlaciona a ocupação inadequada, 

imposta pelo crescimento espontâneo da cidade. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é constituída por 39 municípios 

dos quais 38 subdividem-se em cinco sub-regiões (Norte, Leste, Sudeste, Sudoeste e 

Oeste) integrando-se ao município de São Paulo. Possui cerca de 7.946,96 km² 

(EMPLASA, 2018) com altitudes que variam entre 730 m a 1100 m, composta 

especificamente de colinas declivosas  e fundos de vales com adensamento 
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populacional avançado, cuja ocorrência de processos geodinâmicos (ex.  inundações e 

escorregamentos) é comum  (Figura 1). 

 
Figura 1: Perfil hipsométrico da cidade de São Paulo (SP) e imagens de setores de risco e 

ocorrências de escorregamentos. 

 
Base de dados: IBGE (2019), GEOSAMPA (2020), SMSU (2020). 

 

Conforme Ab’Saber (1957), o município de São Paulo insere-se no Planalto 

Paulistano com altitudes médias entre 718 m  e 830 m, que correspondem, 

aproximadamente, às altitudes de fundos de vales dos rios Tietê e Pinheiros ao limite 

de altitude do Espigão Central.  De acordo com o perfil taxonômico proposto por Ross 

e Moroz (1997), a área de estudo está inserida na unidade morfoestrutural do Planalto 

Brasileiro, unidade morfoescultural do Planalto Atlântico e unidade morfológica 

Planalto Paulistano/Alto Tietê. 

Embora sejam recorrentes as ocorrências de perdas e de vítimas causadas por 

escorregamentos, especialmente na cidade de São Paulo,  há uma lacuna e uma 

carência de dados padronizados em ambiente SIG (Sistemas de Informação 

Geográfica) de escala regional para a cidade (GUZZETTI et al., 2012). Nesse 

contexto, os inventários destacam-se como uma das formas de mapeamento desses 

processos e podem demonstrar com acurácia a sua localização e a posterior correlação 
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com fatores condicionantes, como a geologia e a declividade (GUZZETTI et al., 2000; 

BUCKNAM et al., 2001; GUZZETTI et al., 2002; MICHELE SANTANGELO et al, 

2015). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é avaliar o papel desempenhado pela 

geologia e pela declividade na deflagração de escorregamentos no município de São 

Paulo, RMSP (SP).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Mapeamento dos fatores condicionantes (Geologia e Declividade) 

O mapa geológico foi obtido a partir da compilação de dados, em escala 

1:140.000, disponibilizados no portal do IBGE (2019) (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) em ambiente SIG utilizando-se o software QGis 3.14.16.  

O mapa de declividade foi elaborado a partir de um Modelo Digital do Terreno 

(MDT) obtido pela base de dados LiDAR (Light Detection and Ranging) disponíveis 

no site GEOSAMPA (2017) com resolução de 30 metros. Para a conversão dos 

arquivos foi utilizado o plugin LAStools/LAStools Production/blast2demPro. Tal 

ferramenta converte os arquivos em lotes, ou seja, adiciona-se pasta de sistema ao 

invés de arquivos únicos. Em seguida foi utilizada a ferramenta Image Analysis 

presente em Windows/Image Analysis/Mosaic para criar o mosaico das células de cada 

pasta. Logo após a conclusão deste processo, a mesma ferramenta foi utilizada 

originando um só mosaico representando toda cidade de São Paulo. Posteriormente, o 

mapa de declividade foi elaborado em ambiente SIG no Software ArcGis 10.5 (versão 

acadêmica-licença do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias Aplicadas a 

Geomorfologia de Encostas e Planícies/ENPLAGEO), por meio das extensões 

ArcToolbox/Spatial Analyst Tools/Slope. 

 

Inventário de ocorrências (escorregamentos) 

O mapa de inventário (ocorrências dos escorregamentos na cidade de São 

Paulo do ano de 2019) foi elaborado a partir de dados cedidos pela SMSU – Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo (2020) em formato tabular 

contendo as ocorrências, as tipologias, os logradouros e as coordenadas geográficas 

por meio do software QGis 3.14.16, complemento Spreadsheet Layers. Esta 

ferramenta permite importar diretamente uma lista de coordenadas a partir de uma 
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planilha do Excel em arquivo .xlsx transformando-a em um shapefile de pontos sem a 

necessidade de convertê-la em arquivos .csv (separado por vírgulas). 

 

Análise conjunta 

Nesta etapa, os mapas temáticos de geologia e de declividade foram 

sobrepostos ao mapa de inventário visando o cálculo do índice Concentração de 

Escorregamentos (CE), baseado em Gao (1993): razão entre o número de células de 

cada classe afetada pelas ocorrências e o total de células correspondentes aos 

escorregamentos (Equação 1). 

Nestes mesmos mapas temáticos foram calculados também o índice  

Frequência de Distribuição (FD), referente à distribuição percentual de cada classe 

(Equação 2). Os valores de Frequência de Distribuição (FD) e Concentração de 

Escorregamento (CE) geram percentuais totais equivalentes a 100%, já que tais índices 

são referentes respectivamente, ao total de células da cidade de São Paulo e ao total de 

pontos de ocorrências de escorregamentos. 

 

𝐶𝐸 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100           (𝐄𝐪𝐮𝐚çã𝐨 𝟏) 

 

𝐹𝐷 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
∗ 100           (𝐄𝐪𝐮𝐚çã𝐨 𝟏) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Mapa geológico  

O mapa geológico (Figura 2) apresentou as seguintes Frequências de 

Distribuição (FD) (Figura 3): Formação Complexo Embu com 8,7% de FD; Formação 

Resende com 7% (FD); Aluviões holocênicos com 8% (FD); Serra do Itaberaba com 

9% (FD); Formação São Paulo com 4% (FD); Votuverava 4% (FD); Suíte Granitóide 

Embu 4% (FD); Granito Fumaça 8% (FD); Formação Boturuna 2% (FD); Suíte 

Granitóide Socorro – Guaxupé 22% (FD); Rochas miloníticas 3% (FD); Formação 

Pindamonhagaba 3% (FD); Complexo Costeiro 1% (FD) e Suíte Granitóide 

Paranapiacaba 2% (FD). 
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Na correlação entre o mapa geológico e o inventário de escorregamentos 

(Figura 2 e Figura 3), verificou-se que a classe Formação Complexo Embu foi a mais 

afetada pelos processos com 47% de CE, caracterizando-se, portanto, como a mais 

suscetível. Tal formação é constituída por rochas rochas cristalinas de idade pré-

cambriana situada em morros, morrotes e serras; camadas de sedimentos neogênicos 

situados em colinas e sedimentos quaternários relativamente mais recentes 

(OLIVEIRA et al., 1998; IBGE, 2019).  

Destaca-se também a  classe Formação Resende com 17,9% de CE (Figura 2 e 

Figura 3). Tal classe caracteriza-se pela presença de depósitos de sistema de leques 

aluviais, predominando conglomerados polimíticos, brechas e diamictitos, lamitos 

associados a arenitos e conglomerados do sistema fluvial entrelaçados, que constituem 

terrenos relativamente menos suscetíveis a processos erosivos quando comparados aos 

de natureza pré-cambriana (ALMEIDA, 1964). Entretanto, podem apresentar 

problemas para a ocupação, como os relacionados a recalques diferenciais na camada 

mais superficial argilosa e dificuldades de escavação (ALMEIDA, 1964). 

A classe Aluviões holocenicos apresentou 8,7% de CE; a classe Serra do 

Itaberaba  6,8% (CE) e a classe Formação São Paulo apresentou 5,2% de CE (Figura 2 

e Figura 3). Nestas classes predominam rochas metamórficas pré-cambrianas, 

representadas sobretudo por micaxistos que, somadas a elevada densidade de 

drenagem, promove um padrão dentrítico em áreas de micaxistos (AB’SABER, 2007). 

A presença de rochas pré-cambrianas, em especial os micaxistos, bastante 

porosas, permeáveis e friáveis, podem favorecer o desenvolvimento de intenso 

processo erosivo, como ravinas e voçorocas e movimentos de massa  (AB’SABER, 

2007).  

As classes Rochas miloníticas, Formação Pindamonhagaba, Complexo 

Costeiro e Suíte Granitóide Paranapiacaba não foram afetadas pela ocorrências de 

escorregamentos (Figura 2 e Figura 3). Porém associados a todos estes litotipos devem 

ser mencionados os depósitos tecnogênicos, onde ocorreram aterramentos para 

uniformização topográfica das superfícies (ex. várzeas) para vias de ocupações 

diversas. Recobrem aluviões, principalmente, nas áreas de maior ocupação urbana e 

viária (SETZER, 1941, EMPLASA, 1980).  
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                          Figura 2: Mapa geológico do município de São Paulo (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                   

                     Base de dados: IBGE(2019), GEOSAMPA (2020), SMSU (2020). 

 

Figura 3: Histograma das classes geológicas  com os percentuais de Frequencia de 

Distribuição (FD) e Concentração de Escorregamentos (CE). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Mapa de declividade 

Cerca de 51% da cidade de São Paulo possui classes de declividade no 

intervalo de 25% a 47% quanto à FD (Figura 4 e Figura 5). Nas demais classes, 

verificou-se as seguintes frequências em ordem percentual: 32% para a classe de 15% 

a 25%; 6% na classe de 5% a 10%; 5% na classe de 47% a 100%; 4% na classe até 5% 

e somente 2% para a classe acima de 2% de declividade.  (Figura 4 e Figura 5). 

Com relação ao índice Concentração de Escorregamentos, as classes entre 15% 

a 25% e 25% a 47% de declividades foram as mais atingidas pelos escorregamentos, 

com respectivamente 53,47% e 27,38% de CE (Figura 4 e Figura 5), manifestando-se 

como as mais suscetíveis na deflagração dos processos.  

Conforme previsto, classes declivosas concentraram mais de 80% dos 

escorregamentos no município de São Paulo. Estas correspondem aos terrenos mais 

dissecados, principalmente, aqueles localizados nas áreas de cabeceiras, com altitudes 

elevadas (acima de 800m) que favorecem a maior percolação de água, parametro este 

importante a ser considerando na dinamicas dos processos gravitacionais. 

Com menor expressividade quanto à CE, a classe até 5% está ligada as feições 

de relevo mais suaves, principalmente, as planicies fluviais estreitas e localizadas em 

vales encaixados, pouco atingidas pelos escorregamentos e mais comuns para 

processos fluviais (inundações). 
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Figura 4: Mapa de Declividade do município de São Paulo (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

                      

                       Base de dados: IBGE(2019), GEOSAMPA (2020), SMSU (2020). 
 

 

 

Figura 5: Histograma de declividade  com os percentuais de Frequencia de Distribuição (FD) 

e Concentração de Escorregamentos (CE). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a geologia e a declividade não sejam os únicos fatores responsáveis 

pela deflagração de escorregamentos, tais parametros são fundamentais para a 

localização de áreas instáveis que possam subsidiar os diversos níveis de 

suscetibilidade, na qual se consolida a organização do espaço para, assim gerar 

mapeamentos associados a ocorrência de escorregamentos, acessível a órgãos 

públicos, com vias a um planejamento urbano e a toda comunidade civil. Dessa forma, 

trabalhos futuros poderão ser realizados a partir da análise de mais fatores 

condicionantes responsáveis pela ocorrência dos processos na cidade de São Paulo. 

Nesse sentido, o constante desmatamento influenciado pelo processo de 

urbanização da cidade e do crescimento industrial, associada às taxas elevadas de 

impermeabilização do solo e da ocupação de encostas muito declivosas e que 

modificaram as morfologias originais de São Paulo para morfologias antropogênicas, 

aumentaram a frequência dos escorregamentos e de inundações (COELHO NETTO, 

1994; ROSS, 2001; LUZ et al., 2015). Demonstram, portanto, a predominância de 

áreas inadequadas à ocupação urbana, conforme a densa ocupação, localizadas nas 

áreas de cabeceiras (altitudes superiores a 800 m que favorecem a infiltração), 

marcada por deslizamentos. Além disso, tais encostas vem sofrendo cortes no terreno, 

desmatamentos e sobrepesos por meio de aterros e de detritos, elevando a sua 

instabilidade. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESCORREGAMENTOS: APLICAÇÃO EM 
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Resumo: O Índice de Potência de Escoamento (IPE) é um parâmetro que representa a potência do 

escoamento superficial, considerando apenas a morfologia do relevo, podendo indicar  as áreas mais 

propensas à erosão e a escorregamentos. O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre o Índice de 

Potência de Escoamento e a distribuição espacial dos escorregamentos em uma sub-bacia na zona norte 

do município de Recife (RMR-PE). Foram gerados dois mapas, um do IPE, gerado a partir da 

interpolação entre mapas de declividade e de acumulação de fluxos, e outro de ocorrência de 

escorregamentos a partir de bancos de dados secundários, que foram comparados espacialmente. Os 

resultados evidenciaram a relação entre as classes de IPE mais elevado e os locais de deflagração dos 

escorregamentos na sub-bacia, indicando que o IPE pode ser um parâmetro relevante na construção de 

mapas de perigo e de suscetibilidade. 

Palavras-chave: Escorregamentos; IPE; Recife.  

 

Abstract: The Stream Power Index (SPI) is a parameter that represents the runoff power, considering 

only the morphology of the relief, and may indicate the areas most prone to erosion and landslides. The 

objective of this work is to evaluate the relationship between the Stream Power Index and the spatial 

distribution of landslides in a sub-basin in the north of the municipality of Recife (RMR-PE). Two maps 

were generated, one of the SPI, generated from the interpolation between slope and flow accumulation 

maps, and another of the occurrence of landslides from secondary databases, which were compared 

spatially. The results showed the relationship between the classes of higher SPI and the places where the 

landslides started to fall, indicating that the SPI can be a relevant parameter in the construction of 

hazard and susceptibility maps. 

Keywords: Landslides; Recife; SPI. 

 

INTRODUÇÃO  

Trabalhos voltados para a localização de áreas perigosas ou suscetíveis a 

escorregamentos utilizam, geralmente, técnicas de geoprocessamento na confecção de 

mapas. Estes produtos podem ser gerados pela combinação de mapas temáticos 

(fatores condicionantes), tais como, declividade, uso da terra, geologia, pedologia, 

entre outros, bem como, modelos matemáticos determinísticos ou transientes. A 

escolha dessas variáveis é uma etapa fundamental na construção dos mapas de perigo e 

de suscetibilidade.  
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Um fator condicionante que vem sendo aplicado em algumas pesquisas, 

principalmente internacionais (ex. Pourghasemi et al., 2012; Kumar et al., 2015; 

Kumar e Annadurai, 2015; Kanwal et al., 2017) é o Índice de Potência de Escoamento 

(IPE) - Stream Power Index. Este representa a potência do escoamento superficial, 

considerando apenas a morfologia do relevo. Trata-se assim, de um produto gerado a 

partir da relação dos parâmetros declividade e acumulação de fluxos (MOORE et 

al.,1991; POURGHASEMI et al.,2012).  

O IPE descreve o potencial da topografia para concentrar grandes quantidades 

de água superficial (CAPOANE, 2015). Pode ser utilizado para identificar as áreas 

com maior potencial à ocorrência de processos erosivos, que geralmente, 

desestabilizam as encostas e influenciam na deflagração de escorregamentos 

(CAPOANE, 2015). Os locais de elevado IPE representam áreas de maior dissecação 

do relevo, uma vez que o escoamento superficial nesses locais é mais elevado e, 

consequentemente, aumenta a produção de sedimentos.  

A partir disso, o objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre o Índice de 

Potência de Escoamento e a distribuição espacial de escorregamentos em uma sub-

bacia na zona norte do município de Recife (RMR-PE).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

Selecionou-se como área de estudo a sub-bacia do Rio Morno, afluente do Rio 

Beberibe, localizado a noroeste da cidade do Recife. Apresenta uma extensão de 12 

km, área de aproximadamente 21 km², altitudes entre 6 m e 110 m e está quase 

totalmente inserida no município de Recife (Figura 1).  

Apresenta colinas e tabuleiros dissecados formados por sedimentos miocênicos 

do Grupo Barreiras, cortados por algumas planícies fluviais (ALHEIROS, 1998). Os 

solos mais comuns são os Argissolos e os Latossolos, nos tabuleiros e colinas, e os 

Gleissolos nas áreas de planície (FILHO et al., 2014). A região possui precipitação 

acima de 1800 mm, com maiores índices nos meses de maio, de junho e de julho, 

cujas chuvas torrenciais causadoras de deslizamentos estão associadas, normalmente, à 

influência dos Distúrbios Ondulatórios de Leste no período do inverno (INSTITUTO 

NACIONAL DE METEOROLOGIA, 2016).  
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Em linhas gerais, possui uma intensa urbanização no seu baixo curso, sendo 

majoritariamente ocupado por populações de baixa renda com elevada densidade 

populacional. Esta situação contribui para que o baixo curso da bacia seja o mais 

afetado por escorregamentos, enquanto o alto curso encontra-se, atualmente, pouco 

urbanizado, tendo setores de vegetação natural. 

 

Figura 1: Mapa de localização e Hipsometria da Sub-Bacia do Rio Morno. 

 

Fonte: Autores. 

 

Mapa de Índice de Potência de Escoamento 

O mapa de potência de escoamento foi gerado a partir da interpolação entre o 

mapa de declividade e o de acumulação de fluxos, ambos construídos a partir de um 

Modelo Digital do Terreno (MDT) com 1m de resolução, elaborado com base em 

informações planimétricas adquiridas no Esig Recife.  

A equação utilizada para a obtenção do IPE equivale a de Moore et al. (1991) 

(Equação 1). O mapa de IPE foi classificado com base nos trabalhos de Pourghasemi 

et al. (2012) e Jaafari et al. (2014).  
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IPE= As x TanB                                (Equação 1) 

Onde: “As” corresponde a área de captação específica (Acumulação de fluxos) e “B” 

a declividade (°). 

 

Normalmente, nos trabalhos utilizados para a construção do IPE não há uma 

unidade de medida. Porém, quanto maior o seu valor, mais elevada será a potência do 

escoamento superficial. Assim, foram estabelecidas 5 classes (IPE baixo, médio, alto e 

muito alto), cujas classes de IPE alto e muito alto apresentam, teoricamente, uma 

morfologia que intensifica a força do escoamento superficial e, consequentemente, são 

mais suscetíveis à erosão e a escorregamentos.    

 

Mapeamento das ocorrências de escorregamentos (inventário) e validação 

O mapeamento das ocorrências de escorregamentos foi elaborado a partir de 

um banco de dados fornecidos pela Defesa Civil da cidade do Recife, adquiridos 

gratuitamente, apresentando os locais de ocorrência dos processos entre 2013 e 2018. 

As ocorrências foram georreferenciadas e plotadas no software ArcGIS 10.3 na forma 

vetorial de pontos.   

Para a validação, o mapa de ocorrências foi utilizado para estabelecer uma 

relação entre a distribuição espacial dos escorregamentos e as classes de IPE. Tal 

relação ocorreu a partir da sobreposição do mapa de inventário e o do IPE, por meio 

do cálculo do índice Concentração de Escorregamentos (CE), proposto por Gao 

(1993): razão entre o número de células das classes de perigo e os pontos de 

escorregamentos, indicando, portanto, as classes mais atingidas pelos processos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram georreferenciadas 182 ocorrências de escorregamentos na sub-bacia, 

entre os anos de 2013 e 2018 (Figura 2) Estas localizam-se no médio e baixo curso, no 

perímetro de maior urbanização. Os bairros com mais ocorrências foram os de: Nova 

Descoberta, Dois Unidos e Brejo da Guabiraba, todos na zona norte do Recife, que 

possuem uma elevada densidade demográfica e são ocupados por populações de renda 

média/baixa. 
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Em relação ao IPE, a classe de baixo IPE apresentou a maior Frequência de 

Distribuição (FD), com 61%. Indicou, assim, que mais da metade da área da sub-bacia 

possui baixa potência de escoamento (Figura 3 e Figura 4). A classe de IPE médio teve 

FD de 20% e a classe IPE alto uma FD de 12%. A classe de menor FD foi a de IPE 

muito alto, com apenas 7% (Figura 3 e Figura 4).  

Na comparação entre o IPE e as ocorrência de escorregamentos, a classe de 

alto IPE obteve a maior concentração de processos (CE de 40%). Já 20% do total de 

escorregamentos ocorreram na classe de IPE muito alto. O IPE médio apresentou uma 

CE de 28%. Por fim, a classe de IPE baixo possuiu a menor CE, apenas 12% (Figura 3 

e Figura 4). 

 

 

Figura 2: Mapa de ocorrência de escorregamentos. 

 

Fonte: Autores. 
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Figura 3: Sobreposição das ocorrências de escorregamentos e o mapa de Potência de Escoamento. 

 

Fonte: Autores. 

 

 

Figura 4: Concentração de Escorregamentos (CE) e Frequência de Distribuição (FD) das classes de 

IPE. 

 

Fonte: Autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados evidenciaram que as classes de IPE alto e muito alto, embora 

tenham pouca expressividade (FD de 12% e 7%, respectivamente), concentraram 60% 

dos escorregamentos. Tal situação indicou que houve uma relação entre um IPE 

elevado e a deflagração dos escorregamentos. Além disso, as áreas de IPE baixo 

compõem 61% da área total da sub-bacia, mas concentraram apenas 12% dos 

escorregamentos, apontando que os processos são menos frequentes nesses locais.  

Destaca-se que o IPE, embora seja um importante fator condicionante, de 

maneira isolada não abrange o perigo ou a suscetibilidade em sua  totalidade. Para tal, 

também devem ser analisados outros parâmetros, tais como, declividade, pedologia, 

uso da terra, entre outros. No entanto, é um relevante indicativo na concentração de 

água, que pode levar à saturação dos solos. 
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Resumo: Esta pesquisa objetivou traçar algumas considerações sobre as contribuições do Sensorimento 

Remoto nos estudos urbanos, com ênfase no levantamento de inforações importantes à sustentabilidade 

urbana. Especificamente, na presente pesquisa empregamos técnicas de Sensoriamento Remoto e 

mapeamos a temperatura da superfície de três cidades brasileiras em um contexto de conurbação. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios, e evidenciaram o potencial das imagens do satélite Landsat 8 

(OLI). Pretendeu-se assim, com esta pesquisa, não só apontar algumas possibilidades de pesquisas no 

contexto urbano, mas sobretudo destacar as potencialidades do Sensoriamento Remoto no levantamento 

de informações que consubistancie à sustentabilidade urbana. 

Palavras-chave: Estudos Urbanos; Possibilidades; Sensoriamento Remoto. 

 

Abstract: This research aimed to outline some considerations about the contributions of Remote 

Sensing in urban studies, with an emphasis on gathering important information on urban sustainability. 

Specifically, in this research, we employ Remote Sensing techniques and map the surface temperature 

of three Brazilian cities in a context of conurbation. The results obtained were satisfactory, and showed 

the potential of the Landsat 8 (OLI) satellite images. Thus, it was intended, with this research, not only 

to point out some research possibilities in the urban context, but above all to highlight the potential of 

Remote Sensing in the survey of information that consubstantiates urban sustainability.  

Keywords: Possibilities; Remote Sensing; Urban Research. 

 

INTRODUÇÃO  

A técnicas de Sensoriamento Remoto tem evoluido significativamente desde o 

início da década de 1970 (NOVO, 1989). Nesse sentido, a disponibilidade de imagens 

de satélite de forma gratuita tem viabilizado a análise e monitoramento de diverssos 

fenômenos que ocorrem na superfície terrestre (NOVO et al. 1994). No leque de 

possibilidades, os dados de temperatura da superfície representam uma das 

potencialidades para os estudos sobre o ambiente urbano, tendo em vista que esses 

dados direta ou indiretamente estão vinculados às diferentes formas de uso do solo, 

onde a presença da vegetação torna-se um indicador importante da qualidade 

ambiental (LIMA e AMORIM, 2011). 
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O ambiente urbano em si mesmo é muito complexo e possui uma dinâmica que 

lhe é própria. Nesse sentido, a escassez de informações que possam consubstanciar o 

planejamento dos gestores quanto as tomadas de decisões, é um dos fatores que tem 

motivado ainda mais o uso e aplicação das técnicas de Sensoriamento Remoto  

(IDEIÃO et al. 2008). A medida que as cidades se expandem, por exemplo, tem-se a 

antropização do meio, sendo que os impactos da expansão não se restringem aos 

aspectos morfológicos, mas principalmente climáticos (DANI, 1987). De outra forma, 

aumenta-se as fontes de calor, e consquentemente agrava-se os condicionantes da 

qualidade ambiental urbana. 

Na presente pesquisa, utilizamos imagens do Landsat 8 (OLI), empregamos 

técnicas de Sensoriamento Remoto e mapeamos a temperatura da superfície de três 

cidades brasileiras em um contexto de conurbação: Barra do Garças-MT, Pontal do 

Araguaia-MT e Aragarças-GO.  

 

MATERIAS E MÉTODOS 

A metodologia da pesquisa baseou-se na revisão bibliográfica e na produção 

cartográfica. No que e refere aos dados, estes foram adquiridos em diferentes fontes. 

Especificamente, as imagens do satélite Landsat 8 sensor Operational Land Imager 

(OLI) foram acessadas a partir da Divisão de Geração de Imagens (DGI) do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); e os dados referente aos logradouros foram 

acessados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Assim, a temperatura da superfície foi calculada a partir da temperatura de 

brilho no satélite TB  como poposto por Weng et al. (2004):  

T=TB/ [1+(λ∗TB/c2) ∗ ln (e)] 

Onde:  

λ = comprimento de onda da radiância emitida (Landsat 8 = 10,8) 

c2  = h*c/s = 1.4388 * 10
-2

 m K = 14388 µm K 

h = Constante de Plank = 6, 626 * 10
-34

 

s = Constante de Boltzmann = 1,38 * 10
-23

 

c= Velocidade da luz = 2,998 * 10
8
   

TB = Temperatura de Brilho no Satélite 

e = Emissividade 
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Como proposto por Weng et al. (2004), usamos a classificação cobertura e uso 

da terra e não o NDVI para definição da emissividade da superfície. Nesse sentido, o 

mapeamento de uso e cobertura compreendeu quatro classes, e a emissividade levou 

em consideração a proposta de Mallick et al. (2012). As classes foram: corpos d’água 

(e= 0.98), área construída (e= 0.94), cobertura vegetal natural (e= 0.98), e solo 

exposto (e= 0.93). Como o valor da temperatura da superfície foi gerada 

primeiramente em Kelvin, a conversão para Celsius foi possível ao diminuirmos o 

valor do dado gerado pela constante – 273,15. 

Vale ressaltar que todos os procedimentos foram feitos em ambiente SIG, no 

SIG QGIs 3.010.9 ‘A Corunã’, por meio do plugin Semi-Automatic Classification 

Plugin (SCP), pelo qual também foi feita previamente a correção atmosférica das 

imagens, aplicando a Correção DOS1. As imagens datam 29/08/2020, e as bandas 

utilizadas foram 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. A órbita/ponto das imagens é 224/71. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Fundamentado no mapeamento da temperatura da superfície (Figura 1), 

observou-se que as áreas de solo exposto exercem uma maior influência na ocorrência 

de altas temperaturas para as três cidades. Na cidade de Barra do Garças, tem-se que as 

temperaturas mais altas ocorrem no extremo Oeste e Leste, para onde a cidade se 

expande e tem-se uma grande quantidade de lotes vazios. Já a cidade de Pontal do 

Araguaia, localizada na confluência de dois rios, Rio Garças e Rio Araguaia, não há 

tantas áreas de solos exposto nas suas proximidades, as maiores temperaturas se 

concentram na parte central, tambem para onde a cidade se expande. 

A cidade de Aragarças-GO, por sua vez, registrou as maiores temperaturas na 

sua parte central, justamente onde está localizada a pista de aeroporto do município. 
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Figura 1: Temperatura da superfícia em Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças. 

 
Fonte: Landsat 8 (OLI) (2020); IBGE (2019). Org.: SILVA, I. S. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a metodologia empregada, observou-se que as imagens do 

Landsat 8 (OLI) são muito relevantes para estimar a temperatura da superfície. O solo 

exposto exece influência direta na ocorrência de áreas com temperaturas mais 

elevadas. É importante que o uso e ocupação do solo leve em consideração a 

sustentabilidade urbana.  
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Resumo: O presente estudo tem como principal objetivo obter dados de forma preliminar por meio da 

análise espacial via geoprocessamento e visitas de campo, com a utilização de mapeamentos 

topográficos (declividade, curvatura, orientação e acúmulo de fluxos), além da utilização de imagens de 

satélite validados em trabalhos de campo. Assim, visa identificar e delimitar áreas potencialmente 

suscetíveis a inundação ao longo do curso do Riacho Lava-Tripas, localizado no bairro de Águas 

Compridas, Olinda-PE. Foi possível observar por meio deste trabalho o acelerado processo de 

urbanização na cidade de Olinda que desencadeou problemas quanto a ocupações irregulares e 

degradação de origem antrópica de áreas já potencialmente vulneráveis a processos de inundação 

recorrentes prioritariamente na estação chuvosa. Dessa forma, foi possível fornecer dados capazes de 

auxiliar na gestão territorial como também propiciar estudos mais complexos na área de estudo. 

Palavras-Chave: Inundação; Geoprocessamento; Urbanização; Vulnerabilidade. 

 

Abstract: The main objective of this study is to obtain preliminary data through spatial analysis through 

geoprocessing and fieldwork, using topography, slope, curvature, orientation and flow accumulation 

mappings, in addition to the use of satellite images and field visits., in order to identify and delimit areas 

potentially susceptible to flooding along the course of the Lava-Tripas Stream, located in the 

neighborhood of Águas Compridas, Olinda-PE. Through this work, it was possible to observe the 

accelerated urbanization process in the City of Olinda, which triggered problems regarding irregular 

occupations and degradation of anthropic origin in areas that are already potentially vulnerable to 

flooding processes that recur primarily in the rainy season. With this it was possible to provide data 

capable of assisting in territorial management as well as providing more complex studies in this area of 

study 

Keywords: Inundation; Geoprocessing; Urbanization; Vulnerability. 

 
 

INTRODUÇÃO 

       Nas últimas décadas, os grandes centros urbanos têm enfrentado processos de 

adensamento populacional, fazendo com que a população menos favorecida 

socioeconomicamente migre de forma espontânea para áreas mais periféricas sem 

infraestrutura e planejamento (BRITO e HORTA, 2002). Nesse sentido, observa-se 

que no Brasil, os grandes centros urbanos possuem áreas ocupadas de forma irregular 

com alto risco e suscetibilidade a enchentes e inundações, que se intensificam a partir 

Capítulo 
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do contexto histórico de uso da terra, eventos cíclicos naturais e eventos extremos 

(MARCELINO, 2007). 

        As inundações são processos naturais que ocorrem após eventos chuvosos, 

resultando no aumento do volume do rio que extrapola ao seu leito maior, e que 

podem também ser intensificadas por fatores antrópicos tais como: assoreamento dos 

rios e córregos; retirada da mata ciliar; ligações clandestinas de esgoto; transporte de 

materiais sólidos, entre outros (TUCCI, 2005). 

        Ainda segundo Tucci (2005), as moradias irregulares próximas às margens do rio 

alteram a dinâmica hidrológica mediante a impermeabilização do solo, resultando na 

diminuição da taxa de infiltração e alterando também o índice de escoamento 

superficial. Ocasionam, assim, o processo de inundações (extravasamento de águas 

para áreas marginais ocupadas por moradias), gerando desequilíbrio ambiental e 

prejuízos à população. 

       Tominaga (2019) destaca que o processo de expansão das cidades associado às 

ações antrópicas e desastres naturais, tem trazido como consequência impactos 

negativos na qualidade de vida da população e ao meio ambiente. Os habitantes que 

residem em áreas ribeirinhas estão sujeitos a danos físicos, perdas materiais; além de 

vítimas fatais, principalmente, nos períodos de maior precipitação anual. Por outro 

lado, as consequências ambientais são evidenciadas a partir do assoreamento da 

drenagem urbana, transporte de poluentes, redução da capacidade de escoamento do 

corpo hídrico, contaminação dos lençóis freáticos, depósito de lixos tóxicos e esgoto. 

          A identificação de áreas com potencial de inundação em eventos de maior 

volume pluviométrico em determinados pontos da cidade, está estreitamente ligado a 

fatores como intensidade e duração das precipitações, grau da superfície 

impermeabilizada, topografia do terreno e modelo do uso da terra (SAUSEN, 2015). 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como principal objetivo realizar uma análise 

preliminar das áreas suscetíveis a inundação às margens do Riacho Lava-Tripas 

(Figura 1), localizado no bairro de Águas Compridas, Olinda-PE, por meio do 

geoprocessamento e utilização de ferramentas de análise espacial, para que 

posteriormente seja feita uma setorização do índice de grau de vulnerabilidade destas 

áreas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da Área de Estudo 

O município de Olinda está inserido no litoral do Estado de Pernambuco e 

integra a Região Metropolitana do Recife (RMR). Tem acesso ao Oceano Atlântico 

e limita-se com os municípios de Paulista e de Recife, a uma latitude 08°01’48’’S e 

longitude 34°51’42’’O (Figura 1). Possui área equivalente a 41,300km² e é 

considerada a maior cidade de Pernambuco em densidade demográfica com 

população estimada de 397.268 habitantes distribuídos em 33 bairros (IBGE, 2010). 

De acordo com Köppen-Geiger (1948), o clima da área é classificado como 

tropical úmido (Ams), com chuvas de outono a inverno e médias pluviométricas 

anuais entre 1.000mm e 2.200mm. Os meses mais chuvosos são março, abril, maio, 

junho e julho, e os meses mais secos são outubro, novembro e dezembro. As 

temperaturas anuais registram entre 25°C (mínimas) e 30°C (máximas). Há duas 

estações bem definidas, uma seca entre os meses de setembro a fevereiro com 

precipitações médias de 100mm a 120mm, e outra úmida que vai de março a agosto 

com precipitação mensal acima de 600mm, cujas chuvas torrenciais causadoras de 

inundações são influenciadas pelos Distúrbios Ondulatórios de Leste (PEREIRA et 

al., 2003). 

A rede de drenagem do bairro de Águas Compridas, integra a bacia do Rio 

Beberibe com aproximadamente 15 km de extensão, cuja nascente situa-se no 

município de São Lourenço da Mata e a foz na divisa dos municípios de Olinda e 

de Recife. A bacia de drenagem do rio possui aproximadamente 78,71 km² de 

extensão e os seus principais afluentes da margem direita são: o rio Morno e Vasco 

da Gama. Em contrapartida, na margem esquerda, encontram-se o Canal da Malária 

e o Riacho Lava-Tripas, principal objeto de estudo desta pesquisa (CARNEIRO, 

2003).  

A bacia hidrográfica do rio Beberibe apresenta três tipos de unidades 

geomorfológicas, tais como,  (i) as encostas (domínio de morros), (ii) a planície 

baixa e os (iii) tabuleiros ou topo (baixos platôs costeiros) (PEDROSA, 2007). A 

geologia da região caracteriza-se, majoritariamente, pela presença de rochas 

sedimentares provenientes da bacia Pernambuco-Paraíba, com ampla presença de 

exposições neogênicas e quaternárias (PEDROSA, 2007). 
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Além disso, a planície de inundação (várzea), forma na qual situa-se o 

riacho Lava-Tripas, tem sido alvo de ações antrópicas em seu curso mediante a 

ocupação irregular e constante deposição de resíduos sólidos e orgânicos ao longo 

da sua margem (Figura 2). Consequentemente, caracteriza-se como uma região 

periodicamente atingida pelo transbordamento dos cursos d’agua, constituindo-se, 

portanto, como uma área inadequada a ocupação. 

 
Figura 1: Mapa de Localização da área urbana do Bairro de Águas Compridas e Mapa de 

Setores de vulnerabilidade a enchentes e inundações.

 
Fonte: Autores. Base de dados: Google Earth Pro. 

 

 

 

Trabalho de Campo Inicial  

Inicialmente, foi realizado o trabalho de campo para delimitação dos setores de 

vulnerabilidade presentes na área de estudo por meio do software Google Earth Pro, 

em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica) e registros por meio de 

fotografias de campo. Tal atividade permitiu a identificação do uso e ocupação 
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irregular nas áreas próximas às margens do Riacho e que estão em situação de 

vulnerabilidade a inundações. 

 

Figura 2: Pressões antropogênicas (moradias construídas muito próximas ao canal de drenagem, 

deposição de lixo e entulho, lançamento de água servida, entre outros) em trecho do Riacho Lava-

Tripas, Olinda (PE). 

  

 
Fonte: Autores (Fotos de 2020). 

 

 

Elaboração dos Mapas Temáticos 

A delimitação e a interpretação dos setores de análise foi executada a partir da 

pré-setorização do recorte adotado, utilizando os critérios básicos propostos pelo 

Ministério das Cidades e IPT (2007) que consistem em: trabalhos de campo para 

reconhecimento e delimitação das áreas mais críticas a partir do Software Google 

Earth Pro (ano de 202O), declividade, padrão de arrumamento, malha viária e 

coordenadas geográficas. 

Utilizou-se o software ArcGIS versão 10.5 (Licença do Laboratório de 

Geotecnologias aplicadas a Geomorfologia de Encostas e Planícies - ENPLAGEO) 

para a produção das bases cartográficas da pesquisa. Foram obtidas as malhas com os 

limites das unidades Federais, Estaduais e Municipais fornecidos pelo IBGE. Os 

parâmetros topográficos foram extraídos a partir do Modelo Digital do Terreno (MDE) 

do satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery, com resolução de 12,5m x 12,5m 

disponível gratuitamente. Após o processamento do MDE por meio da ferramenta 

“Fill – Spatial Analytics", foi gerado um MDT (Modelo Digital do Terreno) para 
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elaboração dos mapas temáticos (hipsometria, declividade, curvatura, direção e 

acúmulo dos fluxos). 

A partir do mapa hipsométrico foi possível retratar de forma tridimensional a 

altimetria do bairro de Águas Compridas. A topografia é representada visualmente 

seguindo um padrão de cores convencionado internacionalmente: (verde) para regiões 

de baixa altitude e cores quentes (ex. amarelo, vermelho e marrom) para regiões de 

maiores altitudes.  

No mapa de declividade utilizou-se as classes percentuais propostas pela 

EMBRAPA (1999), na qual, considerou-se: Plano (0% - 3%), Suave-ondulado (3% - 

8%), Ondulado (8% - 20%), Forte-ondulado (20% - 45%), Montanhoso (45% - 75%) e 

Forte-montanhoso (>75%).  

Conforme proposto por Valeriano e Carvalho Júnior (2003), o mapa de 

curvatura obedeceu aos seguintes critérios: valores até -55% representam as formas 

côncavas, entre 0,55% a 0,55% as retilíneas e acima de 0,55% as convexas.  

Por último, foi desenvolvido o mapa de direção dos fluxos da água na rede de 

drenagem por meio da ferramenta “flow direction”. Tal interface possibilita a 

observação da direção do escoamento pluviométrico nas encostas, como também 

visualização da topografia favorecendo a localização de áreas suscetíveis a enchentes e 

inundações em períodos de maior precipitação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com Guerra e Marçal (2006), os processos geomorfológicos na 

superfície terrestre potencializam os fenômenos de inundação, principalmente, em 

perímetros urbanos. Posto isto, foram elaborados mapas temáticos que se revelaram 

eficientes para compreensão e contextualização do histórico de ocorrências de cheias 

no trecho do Riacho Lava-tripas.  

De forma preliminar, foram delimitados 6 setores de vulnerabilidade gerados 

em ambiente SIG, com base na interpretação das imagens de satélite; topografia do 

terreno; padrão de arruamento; malha viária e coordenadas geográficas fornecidas por 

GPS durante os trabalhos de campo. Posteriormente, fichas de campo serão aplicadas 

nos setores previamente delimitados com o objetivo de classificar o grau de 

vulnerabilidade conforme supracitado. 
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A análise do MDT permitiu a seleção de 7 classes altimétricas conforme 

ilustrado (Figura 3). O mapa hipsométrico revelou que as áreas mais rebaixadas 

possuem elevação mínima de 7m a 10m de altitude. Estas estão centralizadas na 

planície fluvial que integra o curso do riacho predominantemente habitado.  

Em contrapartida, foi registrado máximas de 60m a 70m de altitude em relação 

ao nível do mar em seu entorno com o predomínio de Encostas e Mares de Morro. 

Segundo Tucci (2003), as inundações ocorrem quando o corpo hídrico, localizado na 

calha central sofre transbordamento nas planícies marginais, sendo que tal fator é 

intensificado a partir do escoamento superficial de águas pluviais de regiões mais 

elevadas (encostas) para áreas mais rebaixadas (planícies).  

 

Figura 3: Mapa Hipsométrico do Bairro de Águas Compridas com destaque aos setores de 

vulnerabilidade. 

 

Fonte: Autores. Base de dados: Satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery. 

 

As formas das encostas são classificadas em retilíneas, côncavas e convexas. 

De acordo com Valeriano (2007), as formas influenciam diretamente no processo de 

acúmulo e migração de água, minerais e matérias orgânicas da superfície da encosta 

por meio da gravidade. Desse modo, as áreas retilíneas e côncavas coincidem com o 

canal principal da área (Figura 4). As formas côncovas são aquelas com maior 
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concentração de água e elevação mais rápida em períodos de precipitação, no entanto, 

as formas convexas são áreas divergentes (VALERIANO, 2007). Contudo, apesar de 

serem feições mínimas são de suma relevância para o desenvolvimento da topografia.  

O mapa de curvatura demonstra, assim, a contribuição do escoamento e do 

acúmulo de água nas regiões mais rebaixadas do vale que quando atreladas aos 

períodos de maior precipitação tornam-se vulneráveis mediante ao aumento do volume 

do rio (VALERIANO, 2007). 

 

Figura 4: Mapa de curvatura do Bairro de Águas Compridas com destaque aos setores de 

vulnerabilidade. 

 

Fonte: Autores. Base de dados: Satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery. 

 

Conforme EMBRAPA (1999), a superfície com baixa declividade apresenta 

um escoamento pluvial mais lento, diferentemente das encostas mais declivosas, que 

possuem um escoamento mais rápido e intenso. Nesse sentido, a partir da interpolação 

dos mapas de declividade (Figura 5) e hipsometria (Figura 3) observa-se que as que as 

áreas centrais do riacho (planície), nos quais foram delimitados os setores, são 

predominantemente rebaixadas (0%-3% a 4%-8%) com predisposição a fenômenos de 
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enchente e inundação em virtude do entorno apresentar níveis altimétricos mais 

elevados (>75%). 

O mapa de acúmulo de fluxos mostra os locais de maior, moderado e menor 

acúmulo da direção de fluxo. Por meio dele, é possível identificar o acúmulo nas 

regiões que correspondem, principalmente, ao riacho e suas margens, sendo estas, 

portanto, áreas mais suscetíveis à inundação (Figura 6). 

 

Figura 5: Mapa de declividade do bairro de Águas Compridas com destaque aos setores de 

vulnerabilidade. 

 

Fonte: Autores. Base de dados: Satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery. 

 

Com relação ao mapa de orientação de encostas (Figura 7) percebe-se que os 

setores de vulnerabilidade estão majoritariamente orientados da seguinte forma: Setor 

01 (Nordeste, Norte, Leste, Sudeste, Noroeste, Sul e Plano), Setor 02 (Sul, Sudeste, 

Sudoeste, Nordeste e Plano), Setor 03 (Leste, Plano, Sudeste, Noroeste, Oeste, 

Nordeste), Setor 04 (Sudoeste, Oeste, Sul, Sudeste e Plano), Setor 05 (Norte, Noroeste 

e Leste) e Setor 06 (Norte, Oeste, Noroeste e Sul). Nessa perspectiva, segundo Dai e 

Lee (2001), a orientação das encostas está intimamente relacionado à presença de 

umidade e cobertura vegetal. Tais fatores em conjunto com a declividade podem 
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evidenciar tanto o sentido do escoamento superficial como também as áreas mais 

suscetíveis ao acúmulo de fluxos. 

 

Figura 6:  Mapa de Acúmulo dos fluxos do bairro de Águas Compridas com destaque aos setores de 

vulnerabilidade. 

 
Fonte: Autores. Base de dados: Satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery. 

 
 

Figura 7: Mapa de orientação das encostas do Bairro de Águas Compridas com destaque aos setores de 

vulnerabilidade. 

 
Fonte: Autores. Base de dados: Satélite ALOS PALSAR Global Radar Imagery. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

       A partir das análises e interpretações dos resultados obtidos neste trabalho, foi 

possível obter de forma preliminar as áreas sujeitas aos processos de inundação e 

que necessitam de maior atenção dos órgãos responsáveis para atuação de forma 

estratégica para minimizar e evitar os danos causados por eventos naturais cíclicos. 

         Há também necessidade de investimentos em capacitação e conscientização 

da população ribeirinha com o intuito da diminuição dos impactos ambientais 

locais. A partir deste estudo é possível produzir e aprofundar sobre as causas e 

soluções específicas para a problemática.  
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Resumo: O Pantanal é considerado uma planície deprimida e inundável com uma complexidade 

paisagística única, o Pantanal do Abobral é considerado uma sub-região e área de estudo. O objetivo 

deste trabalho é realizar o mapeamento das unidades de paisagem dispostas com legislação ambiental 

diferenciadas e posteriormente analisar a organização da paisagem. Para isso, os procedimentos foram 

realizados a partir de técnicas de geoprocessamento para o mapeamento de unidades de paisagem 

utilizando imagens do satélite CBERS-4, sensor PAN e Google Earth Pro processadas no SIG ArcGIS 

10.6. A partir do mapeamento e espacialização das unidades, verificou-se diferenças entre os três 

quadrantes, como a pastagem e formação campestres são as principais unidades de paisagem devido 

principal atividade econômica, a pecuária. 

Palavras-chave: Mapeamento; Pantanal; Pecuária; SIG; Unidades de paisagem. 

 

Abstract: The Pantanal is considered a depressed and floodable plain with a unique landscape 

complexity, the Pantanal do Abobral is considered a sub-region and study area. The objective of this 

work is to map the landscape units arranged with different environmental legislation and to analyze the 

landscape organization. For this, the procedures were performed using geoprocessing techniques for 

mapping landscape units using images from the CBERS-4 satellite, PAN sensor and Google Earth Pro 

processed in the SIG ArcGIS 10.6. From the mapping and spatialization of the units, the differences 

between the three quadrants were verified, as the pasture and rural formation are the main landscape 

units due to the main economic activity, livestock. 

Keywords: GIS; Landscape units; Livestock; Mapping; Pantanal. 

 

INTRODUÇÃO  

A paisagem é uma das categorias de análise da Geografia que possui um 

caráter de síntese, possibilitando a compreensão da inter-relação de seus elementos 

naturais e antrópicos, bem como a dinâmica que influenciam as diferentes paisagens. 

Nesta pesquisa buscou-se utilizar a concepção que pudesse agregar os 

elementos naturais e as influências antrópicas, pois o homem é compreendido como 

um agente modificador da paisagem e, portanto, participante de sua dinâmica e 

estrutura. Portanto, compreende-se a paisagem como o resultado de uma combinação 

Capítulo 
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dinâmica de elementos geográficos, biológicos e antrópicos, sempre em evolução 

(BERTRAND, 2004). 

Na abordagem dos estudos voltados para paisagem, utiliza-se o Pantanal, bacia 

sedimentar deprimida, plana e sazonalmente inundável, cuja rede de drenagem é 

comandada pelo rio Paraguai (FRANCO e PINHEIRO, 1982). O Pantanal possui 

diversas compartimentações que classificam sub-regiões, como o Pantanal do Abobral 

(SILVA e ABDON, 1998). 

Atualmente, o Pantanal do Abobral sofrendo cada vez mais pressões 

antrópicas. Sabe-se que a principal fonte econômica do Pantanal é a pecuária, ao passo 

que autores como Adámoli (1995), Silva et al. (1998), Padovani et al. (2004), Ravaglia 

et al. (2010), Silva (2012), Sepúlveda (2016), Andrade (2017) e Silva et al. (2017) 

identificaram ainda que esta é a atividade de maior impacto em relação as influências 

de modificação e alteração da paisagem pantaneira.   

Desse modo, as unidades da paisagem presentes no Pantanal do Abobral 

possuem relações integradas, neste trabalho as áreas para análise serão as cordilheiras 

de três quadrantes amostrais, sendo: Área não protegida, localizada na Fazenda Santa 

Clara; Área sobre a zona de amortecimento de uma Unidade de Conservação (UC); 

Área sobre uma um UC localizada no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. 

Este trabalho tem como objetivo principal compreender a espacialização da 

dinâmica das unidades de paisagem do Pantanal do Abobral e dessa forma, entender o 

papel da pecuária.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O mapeamento das unidades da paisagem além de identificar, foi também um 

momento de aprimoramento da escala de mapeamento. Para isso, levou-se em 

consideração a particularidade de cada uma das áreas adotadas, fazendo emergir a 

necessidade de compreender as especificidades da organização das paisagens naturais 

do Pantanal do Abobral (Figura 1).  

Destaca-se a importância da cartografia para estudos geográficos de cunho 

ambiental, permitindo sistematizar as relações sociais e naturais que se manifestam 

através de diferentes unidades de paisagem. Assim, os mapas de paisagem devem ser 

integrados (síntese) e interpretativos (BERTRAND e DOLLFUS, 1973). 
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        Figura 1: Localização das áreas mapeadas no Pantanal do Abobral. 

Fonte: Autores. 

 

A elaboração do mapeamento da paisagem ocorreu a partir de técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, utilizando Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). Em caráter operacional, os mapas foram elaborados a partir da 

vetorização de imagens de alta resolução disponíveis no software Google Earth Pro. A 

vetorização permite extrair uma elevada quantidade de informações agrupadas 

detalhadamente em classes, neste caso, unidades de paisagem.  

Para o mapeamento da paisagem, a vetorização iniciou-se pela construção de 

feições (linhas) em formado Keyhole Markup Language (KML) representando os 
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limites entre as unidades da paisagem pelo princípio de diferenciação entre as classes. 

As imagens disponíveis no Google Earth Pro são referentes às datas de: Fazenda Santa 

Clara (07/09/2018); Zona Amortecimento (07/12/2018); Parque Estadual (30/12/2012 

– 11/03/2016 – 25/11/2018). 

Posteriormente, utilizou-se de imagens CBERS-4, sensor PAN referente às 

datas de 11/10/2017 e 23/01/2018. As bandas 2, 3 e 4 de resolução espacial de 10m 

foram fusionadas com a banda 1 com 5m de resolução espacial resultando numa 

imagem multiespectral com 5m de resolução espacial na composição colorida de R3 

G4 B2. A fusão das imagens foi executada no ArcGIS 10.6. 

A próxima etapa, também realizada no ArcGIS 10.6, constou na conversão das 

linhas em formato KML para o formato shapefile, utilizando a ferramenta KML To 

Layer. Prosseguindo com o refinamento da vetorização utilizou-se imagens do satélite 

CBERS-4, sobretudo nas áreas onde as imagens do Google Earth Pro estavam 

desatualizadas (anterior à 2018). Após isso, as feições em linhas foram convertidas 

para polígonos utilizando a ferramento Feature to Polygon. 

Deste modo, definiram-se as unidades de paisagem considerando a ocorrência 

nos três quadrantes dividindo-as em unidades de paisagens naturais e unidades de 

paisagem sob influência antrópica, resultando nas seguintes classes: infraestrutura, 

estrada, pastagem, rio, formação monodominante, formação campestre, capão, 

cordilheira, floresta ripária, baía e corixo.  

A unidade de paisagem mais relevante são as cordilheiras (conhecidas 

regionalmente por este termo), está localizada por meio à pastagem. Sabe-se que essa 

unidade representa uma das principais características e singularidades do Pantanal, 

devido estarem sobre áreas com maior altitude em relação ao seu entorno (geralmente 

campos). As cordilheiras são alongadas e formadas por espécies arbóreas consideradas 

cerradão e floresta estacional (POTT e POTT, 2009). 

As formações campestres são as unidades de paisagens mais comum e as que 

sofrem maiores modificações na planície pantaneira, mesmo sendo a melhor 

representação a paisagem do Pantanal enquanto um grande complexo de áreas 

alagáveis (CRISPIM et al., 2009). 

Os campos limpos também, caracterizados como unidades abertas com relevo 

plano formados por gramíneas e vegetação rasteira. O campo sujo também possui 
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expressividade nesse quadrante, com de extensão, diferenciando-se apenas pela 

presença de arbustos distribuídos de forma espaçada. 

A quantificação das áreas das unidades de paisagem e a composição do mapa 

temático foram elaborados também no ArcGIS 10.6.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De um modo geral, os quadrantes não apresentaram tendência ou 

homogeneidade, ou seja, em cada um dos quadrantes encontrou-se uma organização 

distinta na configuração paisagística local. Esse fato chama atenção. Embora os 

quadrantes se localizem na mesma região do Pantanal, há uma disposição variada e 

discrepante entre a predominância e a relevância das classes de paisagens identificadas 

no mapeamento, mostrando que a complexidade de distribuição dos elementos da 

paisagem e a heterogeneidade no Pantanal apresentam-se mesmo dentro de suas sub-

regiões. 

No quadrante 1, localizado na Zona de Amortecimento do Parque Estadual do 

Pantanal do Rio Negro (PEPRN), observa-se um número maior de áreas consideradas 

como formação campestre; já a pastagem é quase inexistente. As cordilheiras possuem 

valores significativos, principalmente na região nordeste do quadrante, bem como a 

floresta ripária. 

No quadrante 2, localizado dentro de propriedade rural em área não protegida, 

identificou-se um predomínio da pastagem como principal elemento visível da 

paisagem. Esta é preponderante em todo o quadrante, utilizada para a expansão da 

pecuária.  

Ainda é notável no mapa as “manchas” de formação monodominantes em áreas 

próximas à pastagem. As formações podem estar associadas como resultado da ação 

antrópica, como Silva et al. (2019) aponta: o crescimento da pastagem na região do 

quadrante 2, é decorrente da inserção desmedida da pecuária. Mesmo ainda hoje, não 

havendo confirmações concretas em relação ao surgimento das formações 

monodominantes, deve-se atentar ao processo de introdução de gramíneas, associado à 

principal atividade econômica do Pantanal: a pecuária (Figura 13). 
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Figura 2 : Mapeamento de unidades de paisagem. 

 
Fonte: Autores. 

 

 

É notável que a formação monodominante, no quadrante 1, encontra-se em 

áreas próximas às cordilheiras e à formação ripária. Porém, em comparação ao 

quadrante 2, a área é reduzida, em pelo menos metade. Isso pode estar relacionado à 

menor pressão antrópica em relação às unidades de paisagem, dispostas no quadrante 

referente à Zona de Amortecimento. 

É perceptível que as unidades de paisagem denominadas cordilheiras, florestas 

ripárias e capões não se encontram na mesma proporção em ambos quadrantes. É 

quase nula a presença de agrupamentos de vegetação nativa. No entanto, é notável que 

todos os quadrantes de análise e comparação possuem as mesmas unidades de 

paisagem, no entanto a organização e distribuição das mesmas são distintos.  

O quadrante 1 e 2 possuem semelhanças e diferenças, mas de modo geral, o 

quadrante 1, localizado no PEPRN, possui semelhanças como a pouca ou inexistência 

de pastagem, bem como a diminuição de formações monodominantes, conforme a 
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menor pressão antrópica sobre o ambiente. Diferentemente do quadrante 1, que é 

composto por pastagem e poucas áreas de formação campestre. Por isso, as formações 

monodominantes são excessivamente maiores. 

É notável que todos os quadrantes de análise e comparação possuem as 

mesmas unidades de paisagem, no entanto a organização e distribuição das mesmas 

são distintos.  

A pastagem é vista como um elemento de paisagem antrópica, justificado pela 

inserção de pastagem exótica pelo homem que vem ocorrendo pelo fato de que os 

pecuaristas e, por vezes, os pantaneiros acreditarem que a produtividade da pecuária 

seja maior, logo a rentabilidade econômica seria elevada para o produtor rural. No 

entanto, a introdução de pastagens exóticas se difere dos campos nativos, tanto na 

dinâmica natural das paisagens quanto na substituição da pecuária tradicional, 

culturalmente desenvolvida no Pantanal, e dessa forma deixa de ser extensiva para 

torna-se intensiva (POTT, 1982; RODELA, 2006; AQUINO et al., 2017). 

Além dos prejuízos citados, sob a ótica da biogeográfica ressaltam-se que as 

consequências envolvem a perda da vegetação natural, que prejudicam corredores 

ecológicos e afetam o geossistema do Pantanal (SEMAC, 2008). As unidades de 

paisagem formadas por vegetação arbórea, como cordilheiras e capões também são 

prejudicadas no Pantanal, pois de acordo com Salis e Crispim (1999), o desmatamento 

das unidades referidas fazem com que a fauna perca áreas de refúgio ocasionando até a 

extinção de determinadas espécies (PIMM et al., 1995) e o desmatamento ocorre para 

à inserção de pastagens. 

Ao visualizar a organização das unidades de paisagem em relação a zona de 

amortecimento do PEPRN. É notavél que as áreas de formação campestre sobressai na 

forma quantitativa em relação as cordilheiras, as florestas ripárias e a formação 

monodominante, reduzidas com relação a esta mesma unidade de paisagem no 

quadrante 1 (fazenda Santa Clara). Os capões, rios, corixos, baías e pastagem foram 

mapeadas, todavia são menos dominantes em relação as demais unidades de paisagem. 

A conscientização sobre o manejo da pecuária e demais atividades na zona de 

amortecimento é crucial para a preservação da paisagem do Pantanal. É necessária 

legislação mais eficaz, com fiscalização adequada. Todas essas medidas não 

significam a proibição da pecuária, atividade econômica mais importante do Pantanal, 
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ou da agricultura, mas sim medidas que instrua o pecuarista e o agricultor a utilizar a 

área de maneira que não cause degradação ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise a partir do mapeamento deixa claro as diferenças entre as duas áreas 

analisadas, percebe-se que a pecuária, mesmo tento cunho cultural e econômico para 

região, traz consequências para a dinâmica natural, principalmente na região que não 

possui legislação ambiental devido estar mais próximo à Estrada Parque. No entanto, 

as áreas caracterizadas como Zona de Amortecimento do PEPRN possui menor 

influência de pastagem exótica e mais ênfase as unidades caracterizadas como 

formação campestre.  

A manutenção e preservação das cordilheiras e capões, é visto como um 

prejuizo principalmente pela sua utilização ser voltada para fauna como abrigo. Além 

disso, a Zona de Amortecimento se mostra mais características dentro das descrições 

bibliográficas, devido a presença de cordilheiras, capões e formação campestre. 

Ainda se afirma que os dados mapeamentos precisam ser associados a demais 

aspectos biogeográficos, que serão publicados posteriormente. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é analisar o potencial de dados SAR de polarização (VV e VH) 

separadamente para estimar o estado da vegetação, através do NDVI obtido por uma cena do sensor 

multiespectral MSI (Multispectral Sensor Instrument) tomando como estudo de caso a Reserva 

Biológica Serra Negra-PE. As análises ficaram concentradas na interpretação da estatística descritiva, 

Regressão Linear e o Índice de Separabilidade (M). Após o pré processamento das imagens SAR, 

observou-se bastante rugosidade na distribuição dos pixels, porém com valores consistentes em ambas 

as polarizações. Já o NDVI, apresentou pixels com  valores acima de 0,6 e baixa frequência de pixels 

negativos, embora obteve baixo desempenho na relação com os dados SAR. As informações obtidas da 

dinâmica espacial da vegetação analisadas por dados orbitais da série Sentinel, trouxeram conclusões 

bastante positivas e promissoras, uma vez que existe uma lacuna de estudos existentes sobre o tema no 

bioma Caatinga. 

Palavras-chave: Radar; Sensoriamento Remoto; Serra Negra – PE. 

 

Abstract: The objective of this study is to analyze the potential of SAR polarization data (VV and VH) 

separately to estimate the state of vegetation, through the Normalized Vegetation Index (NDVI) 

obtained by an image from the MSI multispectral camera (Multspectral Instrument), taking as case 

study the Serra Negra-PE Biological Reserve. The analyzes were concentrated on the interpretation of 

descriptive statistics, linear regression and the Separability Index (M). After the pre-processing of the 

SAR images, a lot of roughness was observed in the pixel distribution, but with consistent values in 

both polarizations. NDVI, on the other hand, presented pixels with values above 0.6 and a low 

frequency of negative pixels, although it performed poorly in relation to SAR data. The information 

obtained from the spatial dynamics of vegetation, analyzed by orbital data from the Sentinel series, 

brought quite positive and promising conclusions, since there is a gap in existing studies on the subject 

in the Caatinga biome. 

Keywords: Radar, Remote Sensing; Serra Negra – PE. 

 

INTRODUÇÃO  

O sensoriamento remoto fornece a possibilidade de avaliação eficiente, 

objetiva e não destrutiva, da resposta da vegetação sob diferentes fatores de estresse do 

meio ambiente.o NDVI reproduz o estado da vegetação  e biomassa por meio de 

sensores orbitais passivos nas bandas do vermelho e infravermelho  próximo. No 

entanto, as imagens obtidas por sensores passivos é dificultada pela cobertura de 

nuvens e fatores atmoféricos. Já as imagens obtidas por sensores remotos ativos 
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possuem a vantagem de não sofrer essas interferências, uma vez que operam na  faixa 

do microondas, em contrapartida, não mede na parte do visivél e infravermelho do 

aspectro.  

Se as informações baseadas em retroespalhamento do sinal, puder ser 

correlacionado com os valores NDVI, o problema da cobertura de nuvens pode ser 

resolvido. Diante disso, este artigo discute o relacionamento entre o retroespalhamento 

das polarizações VV e VH do instrumento Sentinel-1 com o NDVI gerado pelas 

bandas multiespectrais do Sentinel 2, na Rebio Serra Negra-PE. 

 

METODOLOGIA  

Área de estudo 

A Reserva Biológica de Serra Negra é uma unidade de conservação brasileira, 

localizada no estado de Pernambuco,localizado entre os municípios de Tacaratu, 

Floresta e Inajá. Foi criada através do Decreto nº 87.591, emitido em 20 de setembro 

de 1982, com uma área de 1 100 ha (ICMBIO, 2020). 

 
Figura 1: Localização da Reserva Biológica Negra-PE 

 
Fonte: Autor. 

 

Dados 

Foi utilizada uma imagem de Radar de Abertura Sintética (SAR) do Satélite 

Sentinel-1A  com resolução espacial de 10 m na banda C (3,5 cm á 7,5cm; 8,0 á 

4GHz)  operando nas polarizações VH e VV. A imagem é  datada 08/12/2019 e possui 
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nível de processamento 1A/GRD, que inclui uma amplitude detectada e multi-

visualizada para reduzir o impacto do speckle.  

As imagens multiespectrais utilizadas foram adquiridas pelo sensor MSI 

(Multispectral Sensor Instrument)  a bordo do Satélite Sentinel-2 (L1C) com resolução 

espacial de 10 metros, datada 07/12/2019. O produto L1C aplica correções 

radiométricas e geométricas incluindo ortorretificação e registro espacial (ESA,2020). 

Ambas as imagens foram disponibilizadas pelo site  Scientific Data Hub 

(https://scihub.copernicus.eu) cobrindo integralmente a área de estudo. 

 

NDVI e Retroespalhamento VV E VH 

A partir da aquisição das imagens SAR foi realizado o pré-processamento que 

consiste na calibração radiometrica, que coverte os pixels da imagem de número 

digital para retroespalhamento de sinal σ
0
, redução do Ruído Speckle pelo Filtro de 

Lee e finalmente a ortorretificação.Todo o procedimento pode ser encontrado em 

(ESA,2015).  

Após  a obtenção das imagens MSI foi computado o NDVI proposto por 

(HUETE,1997; DAVIDSE,2015) que utiliza a algebra das reflectâncias da faixa do 

vermelho (0,64µm-0,67µm) e do infravermelho próximo (0,85µm - 0,88µm). O NDVI 

fornece valores que variam entre -1 á 1, onde pixels  com valores próximos ou igual á 

1 representa o alto vigor vegetação e os valores próximos  ou igual a -1 representam a 

ausência ou degradação da  vegetação. 

 

ÍNDICE DE SEPARABILIDADE (M) 

Para avaliar a capacidade de cada índice espectral em discriminar entre 

superfícies queimadas e superfícies não queimadas, foi utilizado o índice de 

separabilidade M (KAUFMAN & REMER, 1994): 

 

           M= 
µ𝑐1− µ𝑐2

𝑑𝑐1+𝑑𝑐2
 (1) 

 

Onde µ𝑐1 e µ𝑐2 são as médias e 𝑑𝑐1 e 𝑑𝑐2 são os desvio padrão da classe 1 e da 

classe 2 respectivamente. Os valores de M maiores que um indica alta separabilidade 
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entre as classes, enquanto valores de M menores que um, indicam baixa separabilidade 

espectral. 

 

RESULTADOS 

A partir da metodologia proposta, a Figura 2 mostra a distribuição espacial de 

pixels do coeficiente de retroespalhamento nas polarizações a) σ
0
 VV e b) σ

0
 VH e c) 

NDVI. 

 

Figura 2:  Mapa de destruição espacial de a) NDVI b) σ0VH  e c) σ0VV e  na Reserva Biológica Serra 

Negra-PE. 

 
 

A partir da análise visual do padrão de tonalidade das imagens de 

retroespalhamento σ
0
 VV e σ

0
 VH mostrado na Figura 2 b) e c) é possível observar 

que as áreas de vegetação vigorada apresentam pixels com tons mais claros na 

topografia imprime. Embora ambas as polarizações apresentaram em boa parte de sua 

extensão ausência de vegetação densa, sendo representadas por pixels com tons de 

cinza mais escuros.  

Na Figura 2 a) e b) na seta vermelha, nota-se um conjunto orientado de pixels 

com baixos valores de retroespalhamento nas duas polarizações. Esse comportamento 

pode estar relacionado ao processo de despolarização causado pelas disparidades da 

visada lateral na banda C, em zonas sombreadas e de relevo acidentado ou pouco 

acidentado, uma vez que a geometria desses alvos altera as propriedades da onda 

incidente.  

Já na outra parte, na seta em azul, os altos valores de retroespalhamento podem 

estar associadas à orientação da distribuição da vegetação e do relevo, paralelos ao 

sentido do imageamento, ocasionando menor rugosidade superficial, principal 

parâmetro responsável pelas alterações nos valores de retroespalhamento. 
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O intervalo de valores na polarização VH foi ligeiramente menor em relação a 

VV. Este comportamento justifica-se devido as polarizações cruzadas (VH e HV) 

sofrerem maior atenuação do sinal que consequentemente resulta em baixos valores de 

retroespalhamento. Em contrapartida, a ausência de copa na vegetação baixa diminui a 

despolarização do sinal em polarizações diretas (VV e HH) e por isso o 

retroespalhamento σ
0
 VV apresentou maiores os valores.  

No geral, como mostra a Figura 3, o relacionamento entre as polarizações VV e 

VH com o NDVI apresentaram baixa estabilidade (R²<0,3) e pontos com um padrão 

de distribuição maior principalmente na polarização VH. Isso pode ser atribuído à 

característica das polarizações cruzadas de sofrerem fortemente o espalhamento 

volumétrico, uma vez que às múltiplas reflexões que ocorrem dentro do dossel levam à 

despolarização do sinal recebido pelo sensor. 

 
Figura 3: Regressão linear entre a) σ0VH e o NDVI e  b) σ0VV e o NDVI 

 
 Fonte: Autor. 

 
 

Tabela 1: Valores de Separabilidade entre NDVI, σ
0
VV e σ

0
VH 

Separabilidade (M) σ
0
VH σ

0
VV 

NDVI < 0,5 6,2 3,4 

NDVI > 0,5 8,3 4,2 

Fonte: Autor. 

 

Assim como o R², a estatística S também apresentou valores de separabilidade 

espectral mais consistentes para a polarização VV para ambos os limiares de NDVI. 

Embora numa visão mais ampla, ambas as polarizações apresentaram alta 

separabilidade (S > 2). 
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A menor separabilidade encontrada para a polarização VV e o NDVI, além dos 

fatores já mencionados, pode ser justificado devido ao espalhamento volumétrico 

causado pela fitofisionomia da Rebio, classificada como Floresta Subperenifólia, 

caracteriza-se por ter uma formação densa com estrutura vertical de arvores altas (20 ~ 

30m), o que o torna geometricamente paralela ás polarizações lineares, gerando assim, 

maiores interações e retorno de sinal com maior sensibilidade em relação aos dados do 

NDVI. 

 

CONCLUSÃO 

O uso das imagens Sentinel-1 e Sentinel-2 se mostraram eficientes no estudo 

do relacionamento entre o retroespalhamento do SAR com os dados de NDVI em 

áreas de preservação ambiental.  

Foi observado que a polarização VV apresentou maior semelhança com os 

dados do NDVI, mas vale ressaltar que apesar da notável qualidade dos dados da série 

de satélites  Sentinel, para superar possíveis incertezas, é aconselhável estender esse 

tipo de pesquisa com medições de campo ou a avaliação em diferentes condições 

climáticas. 
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Resumo: A região amazônica apresenta a maior floresta tropical do mundo, e o modelo tradicional de 

ocupação tem levado esta região a um aumento significativo no desmatamento da Amazônia Legal, pois 

a retirada da cobertura vegetal provoca sérios danos como a perda da biodiversidade, além de impactos 

sociais nas populações tradicionais. O objetivo desta pesquisa foi analisar o uso de imagens de satélite 

Landsat 8 para observar o uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Sanabani no município de 

Silves no estado do Amazonas. Na classificação da imagem, foi utilizado o classificador Bhattacharya 

que é um classificador supervisionado por regiões, que usa a distância Bhattacharya para diferenciar as 

características estatísticas entre as classes espectrais. Com o tratamento de imagens, foi possível 

elaborar um produto que possibilite análise dos níveis de modificação do espaço, e índices de cobertura 

vegetal que representam as reais condições do processo de apropriação da natureza dessa área.  

Palavras-chave: Bacias hidrográficas; Cobertura vegetal; Desmatamento; Silves. 

 

Abstract: The Amazon region has the largest tropical forest in the world, and the traditional occupation 

model has led this region to a significant increase in deforestation in the Legal Amazon, as the removal 

of vegetation cover causes serious damage such as the loss of biodiversity, in addition to social impacts 

in traditional populations. The objective of this research was to analyze the use of Landsat 8 satellite 

images to observe the use and occupation of the soil in the hydrographic basin of the river Sanabani in 

the municipality of Silves in the state of Amazonas. In classifying the image, the Bhattacharya classifier 

was used, which is a classifier supervised by regions, which uses the Bhattacharya distance to 

differentiate the statistical characteristics between the spectral classes. With the treatment of images, it 

was possible to develop a product that allows analysis of the levels of modification of the space, and 

vegetation coverage indexes that represent the real conditions of the process of appropriating the nature 

of that area. 

Keywords: Deforestation; Silves; Vegetal cover;Watersheds. 

 

 

INTRODUÇÃO  

As ações antrópicas na região amazônica geram impactos decorrentes do 

avanço das atividades econômicas como a agropecuária, que substitui a cobertura 

vegetal, levando a consequências como a perda da biodiversidade (EMBRAPA, 2019). 

De acordo com Fearnside (2005), os índices de desmatamento na Amazônia 

vêm aumentando por inúmeras razões, mas a criação de gado ainda é a causa 

predominante, pois as fazendas de médio e grande porte são responsáveis por cerca de 

70% das atividades de desmatamento contribuindo para a perda da floresta.  
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Segundo Araújo et al. (2013) observar as alterações da região amazônica é um 

fator fundamental no controle e planejamento racional do uso da terra, em função do 

avanço da ocupação do espaço físico.  

A retirada da vegetação nativa pode causar impactos ambientais, sendo 

agravados ainda mais quando feito através de queimadas contribuindo negativamente 

para o meio ambiente. As alterações que ocorrem neste importante ecossistema estão 

diretamente relacionadas as atividades humanas que se apropriam do ambiente 

transformando para os seus benefícios.  

A presente pesquisa é importante por tratar da interação e apropriação da 

sociedade na natureza, que se evidencia nos diferentes tipos de uso e ocupação da 

terra, podendo levar a processos de degradação ambiental tais como processos 

erosivos, assoreamento dos rios, desmatamento, poluição e desvio dos cursos d’água 

na bacia estudada.   

 

MATERIAS E MÉTODOS 

Caracterização da Área de estudo  

Localizado no estado do Amazonas o municipio possui uma extensão territorial 

de aproximadamente 3.723,382 km². Distante da capital, Manaus cerca de 250 km por 

via fluvial, e pela rodovia AM 010 Manaus-Itacoatiara 226 km e mais 127 km da BR-

363, tendo seus limites com os municípios de Itapiranga, Urucurituba e Itacoatiara, 

com uma população estimada em 9.171 habitantes. A bacias hidrográfica do rio 

Sanabani está localizada integralmente no município, possuindo uma área aproximada 

de 670 km² de extensão (IBGE, 2010). Figura 01.  

Na presente pesquisa realizou-se um levantamento bibliográfico através de 

materiais disponíveis em órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e United States Geological Survey (USGS), 

objetivando a elaboração de uma base de dados e referências sólidas para a pesquisa. 

As incursões à campo para reconhecimento da área analisou a caracterização 

das variáveis físico-ambientais da bacia como a geomorfologia, e uso e ocupação da 

terra. Para a criação dos mapas de análise uso da terra, foi utilizada imagens do satélite 

Landsat 8 sensor OLI para o ano de 2019, com resolução espacial de 30 metros 
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disponibilizadas nos sites do United States Geological Survey (USGS), e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

 

Figura 1: Localização da área de estudo. 

Fonte: IBGE (2010). Organização: Autores. 

 

O processamento digital das imagens utilizou o software Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING). O método de 

classificação de imagens será a classificação supervisionada por região com a 

utilização do classificador Bhattacharya. Para definir o uso de classes de uso e 

cobertura da terra será adotado Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013).  

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Neste sentido a importância do estudo de bacias hidrográficas como unidade de 

planejamento ambiental tem o intuito de levar a sociedade a uma reflexão direcionada 

a conservação deste importante recurso hídrico. Os estudos dos sistemas hidrográficos 

contribuem na sua conservação e manutenção criando um banco de informações que 

possibilitam decisões mais efetivas nas futuras gestões. 
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 Em geral, como uma alternativa para esta problemática, o manejo das bacias 

tem-se mostrado como um instrumento de controle e monitoramento, além disso visa 

promover a proteção da água, do solo e de outros recursos ambientais muito 

importantes a sustentabilidade da atividade econômica, ao controle da degradação 

ambiental local e a jusante da bacia (REBELLO, 2010). 

Segundo Miguel et al. (2012), a bacia hidrográfica é uma unidade importante 

para a compreensão das mudanças no uso e ocupação do solo, possibilitando traçar 

estratégias de conservação e planejamento ambiental. 

Nesse contexto Lorena (2003), descreve que a expressão “uso e cobertura do 

solo” pode ser analisada como a forma que o espaço geográfico está sendo ocupado, 

compreendendo as alterações no ambiente e identificado as com o uso de 

geotecnologias visuais e digitais.  

Ao elaborar o mapa de classificação do uso da terra utilizando imagens Landsat 

8 sensor OLI para o ano de 2019, observou-se que a classe da vegetação primária 

possui maior representatividade com um total de 87% ainda preservada, 

provavelmente devido ao manejo florestal sustentável, destinado a produção de 

madeira certificada. Grande parte da população não reside na sede municipal 

ocupando rios e a rodovia AM-363.  

A classe de vegetação secundária representa 6% do total, e as áreas de áreas de 

pastagens representam 4 %. Observar-se ainda que as margens dos rios da bacia são as 

áreas que apresentam maior atividade da agropecuária e de ocupações humanas 

possuindo três comunidades: Santa Luzia do Sanabani, São Sebastião do Itapani e São 

João (Figura 02). 
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Figura 2: Uso da terra e cobertura vegetal da bacia Hidrográfica do rio Sanabani. 

Fonte: INPE (2019). Organização: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante das discussões apontadas e os resultados obtidos pode-se entender que a 

dinâmica do uso e ocupação do solo para o ano de 2019, apresentou um nível de 

modificação da paisagem nas bordas da bacia conforme apontado no mapa. 

 Ressalta-se ainda importância do uso da geotecnologia, como o uso de 

imagens de satélites, programas de Sistemas de Informações Geográficas aplicadas a 

favor de formulações de políticas públicas no município contribuindo para o 

planejamento urbano e possibilitando um continuo monitoramento da área de estudo. 
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo verificar o efeito do uso integrado da geoestatística e 

indicadores químicos na avaliação da qualidade do solo em um núcleo de desertificação no semiárido 

cearense. O estudo foi realizado no município de Irauçuba (CE), no qual foram selecionadas três áreas 

com diferentes níveis de degradação. Em cada área foram coletadas amostras de solo em diferentes 

profundidades, nas quais foram determinados os teores de nitrogênio total e de fósforo, usados como 

indicadores químicos. Cada ponto de coleta foi georeferenciado. Foi realizada a estatística descritiva 

dos dados e a análise por interpolação utilizando a krigagem por meio do software Arcgis 9.3. 

Confeccionou-se os mapas de distribuição dos elementos em cada profundidade nos três níveis de 

degradação. O uso da interpolação possibilitou visualizar a relação entre distribuição espacial dos 

atributos químicos e os níveis de degradação do solo no núcleo de desertificação estudado.     

Palavras-chave: Análises ambiental; Geoprocessamento; Interpolação de dados. 

 

Abstract: This work aimed to verify the effect of the integrated use of geostatistics and chemical 

indicators in the evaluation of soil quality in a desertification nucleus in the semiarid region of Ceará. 

The study was carried out in the municipality of Irauçuba (CE), in which three areas with different 

levels of degradation were selected. In each area, soil samples were collected at different depths, in 

which the levels of total nitrogen and phosphorus were determined, used as chemical indicators. Each 

collection point was georeferenced. Descriptive data statistics and interpolation analysis were performed 

using kriging using Arcgis 9.3 software. The distribution maps of the elements were made at each depth 

in the three levels of degradation. The use of interpolation makes it possible to visualize the relationship 

between the spatial distribution of chemical attributes and the levels of soil degradation in the studied 

desertification nucleus. 

Keywords: Data interpolation; Environmental analysis; Geoprocessing. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Investigar a qualidade do solo é de grande importância para quantificar os 

efeitos das ações antrópicas no ambiente (MELO FILHO, 2007). Para diagnosticar se 

uma área está ou não sofrendo processos de degradação e o grau em que esse processo 
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se encontra não existe uma metodologia consensual (RODRIGUES, 2000), sendo a 

escolha de indicadores confiáveis a principal dificuldade. Nos últimos anos, têm se 

procurado identificar e selecionar indicadores associados a determinadas funções que 

esse deve desempenhar e definir valores quantitativos e mensuráveis desses 

indicadores (MOTA et al., 2013). 

A utilização de indicadores de qualidade do solo, relacionados à sua 

funcionalidade, constitui uma maneira indireta de mensurar a qualidade dos solos, 

sendo úteis para o monitoramento de mudanças no ambiente (ARAÚJO et al., 2012).  

Alguns elementos químicos presentes no solo podem ser utilizados como 

indicadores de sua qualidade, uma vez que a dinâmica desses elementos é sensível às 

mudanças ocasionadas principalmente pela ação antrópica. Entre esses elementos 

destacam-se o nitrogênio (N) e o fósforo (P). O N e o P são elementos que estão 

presentes em grande abundância no tecido vegetal sendo essenciais para o crescimento 

e desenvolvimento das plantas. A baixa disponibilidade desses elementos é limitante à 

vegetação podendo corroborar com o processo de degradação do solo. 

As análises químicas permitem compreender a dinâmica de liberação dos 

nutrientes para as plantas, identificar o potencial de uso do solo e viabilizam o 

monitoramento dos efeitos das práticas de manejo em busca da conservação dos solos 

ou da recuperação de solos já degradados. 

Além dos indicadores químicos, as ferramentas geotecnológicas têm sido de 

grande utilidade na análise da qualidade ambiental do solo, pois, por meio delas, é 

possível relacionar espacialmente os atributos do solo, obtendo-se assim uma análise 

mais completa. Nesse contexto, esse estudo teve por objetivo verificar o efeito do uso 

integrado da geoestatística e indicadores químicos na avaliação da qualidade do solo 

em um núcleo de desertificação no semiárido cearense.     

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido no município de Irauçuba que faz parte do núcleo de 

desertificação do estado do Ceará, (Figura 1). O clima da região é do tipo BShw’, 

quente e seco, conforme a classificação de Köppen (Miller, 1971), caracterizado por 

uma estação seca (julho a dezembro) e outra chuvosa (janeiro a junho). A média 

histórica das precipitações é de 539,2mm, temperatura mínima de 22°C e máxima de 

35°C. 
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Figura 1: Localização da área de estudo.

 

Fonte: Autores. 

Selecionou-se três áreas distintas com diferentes níveis de degradação, sendo 

estes níveis identificados por meio do potencial produtivo dessas áreas, conforme 

relatos em entrevista informal direta. As áreas foram diferenciadas em: A1- baixo 

nível de degradação, A2 – médio nível de degradação e A3 – alto nível de degradação. 

O N total do solo e a disponibilidade de P foram determinados conforme 

Embrapa (2017). Para isso, em cada área, coletou-se amostras de solo em pontos 

inteiramente casualizados, com cinco repetições, em quatro profundidades (0-5, 5-10, 

10-20 e 20-40 cm). As amostras foram destorroadas, secas e passadas em peneiras com 

malha de 2 mm. Em seguida, foram trituradas em almofariz e passadas em peneira de 

malha 0,2 mm. N total foi determinado pelo método Kjeldhal, enquanto que o P foi 

extraído por Mehlich-1 e quantificado por colorimetria. 

Foi realizada a estatística descritiva dos valores dos teores de N total e P. A 

análise multivariada foi realizada por interpolação utilizando a krigagem por meio do 

software Arcgis 9.3. Com o mesmo software foram confeccionados mapas de 

distribuição dos atributos químicos em cada profundidade nos três níveis de 

degradação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição espacial dos teores de P em função das profundidades nos três 

níveis de degradação, obtidos pela krigagem dos dados, encontram-se na figura 2. 

 

Figura 2 : Distribuição espacial dos teores de P. 

 

Fonte: Autores. 

 

Os maiores teores de P foram observados na área 1 que possui baixo nível de 

degradação, valores intermediários foram observados na área 2 que apresenta médio 

nível de degradação e os menores teores foram encontrados na área 3 que possui alto 

nível de degradação, evidenciando assim relação positiva entre o aumento da 

degradação e a redução nos teores de P. De acordo com Araújo et al. (2012), medidas 

que expressam a disponibilidade de nutrientes e suas relações são importantes para 

avaliar qualidade ambiental do solo. A maior disponibilidade de P, no geral, possibilita 

maior crescimento da cobertura vegetal, reduzindo os riscos de degradação do solo. 

Verificou-se que os teores de P diminuíram com o aumento da profundidade do solo 

nas três áreas avaliadas. Os maiores teores de P em superfície podem estar associados 

ao maior conteúdo de matéria orgânica na camada superficial do solo.  

A distribuição espacial dos teores de N total em função das diferentes 

profundidades nos três níveis de degradação, obtidos pela krigagem dos dados, 

encontram-se na figura 3. Constatou-se que todas as áreas avaliadas apresentaram 

baixos teores de N total, independente da severidade de degradação, não havendo 

diferença significativa entre as áreas. Esse resultado pode ser justificado pelo fato de, 

geralmente, solos de região semiárida serem naturalmente deficientes em N. Porém, 

em profundidade os teores de N total apresentaram comportamento semelhante ao P. 

Ou seja, com o aumento da profundidade diminuíram os teores de N total nas três 

áreas estudadas. Isso pode estar associado ao maior conteúdo de matéria orgânica nas 

camadas superficiais do solo, uma vez que em regiões semiáridas, a disponibilidade de 
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nutrientes depende basicamente da mineralização da matéria orgânica do solo 

(FRAGA; SALCEDO, 2004).  

 

Figura 3 : Distribuição espacial dos teores de N. 

 

Fonte: Autores. 

 

 

O método de interpolação de dados pela krigagem, possibilitou o 

entendimento e a compreensão da relação entre níveis de degradação e valores dos 

atributos químicos do solo pela espacialização destes nas três áreas. Campos et al. 

(2009) afirmam que o conhecimento da variabilidade espacial dos atributos químicos 

do solo auxilia no uso sustentável do solo, corroborando assim com a mitigação dos 

riscos de degradação. Sendo assim, essa ferramenta pode ser utilizada na avaliação da 

qualidade ambiental do solo associada a indicadores químicos, auxiliando no 

planejamento e redução de riscos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos três níveis de degradação do solo do núcleo de desertificação, verificou-

se baixos teores de P e N total. A disponibilidade de P comportou-se como eficiente 

indicador da qualidade química do solo, uma vez que apresentou variação com o 

aumento do nível de degradação. A utilização da interpolação por meio da krigagem 

pode ser utilizada como ferramenta metodológica para avaliação da qualidade do solo. 
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Resumo: Com o auge da indústria fumageira, o munícipio de Arapiraca passou por um processo 

acelerado de mudanças, que pode ser constatado através do Sensoriamento Remoto. Foram utilizados 

produtos dos sensores TM Landsat 5 e do OLI Landsat 8, com imagens adquiridas dos anos 2006 e 

2017. Com o uso do índice espectral NDBI que detecta a refletividade de áreas construídas. Os 

resultados apontaram para o aumento da área urbanizada, que ocorreu em detrimento do crescimento 

populacional do município entre os anos estudados, provocando mudança na composição das paisagens 

naturais. 

Palavras-chave: Agreste; Antropização; Indice de vegetação. 

 

Abstract: With the peak of the smoking industry, the municipality of Arapiraca has undergone an 

accelerated process of change, which can be verified through Remote Sensing. Products of TM Landsat 

5 and OLI Landsat 8 sensors were used, with images acquired from the years 2006 and 2017. With the 

use of the NDBI spectral index that detects the reflectivity of built areas. The results pointed to the 

increase in the urbanized area, which occurred to the detriment of the population growth of the 

municipality between the years studied, causing a change in the composition of natural landscapes. 

Keywords: Agreste; Anthropization; Vegetation index. 

 

INTRODUÇÃO  

O avanço crescente do processo de urbanização tem promovido uma série de 

modificações no meio natural, para Leite et al. (2019) essas mudanças alteram 

principalmente a composição do clima urbano e ocorrem em detrimento do 

desenvolvimento das atividades econômicas. 
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 A expansão das práticas agrícolas no Agreste permitiu ao município de 

Arapiraca tornar-se um centro produtivo de fumo. Para Souza e Teixeira (2020) o 

fumo cresceu baseado na agricultura familiar e dentro de pequenas propriedades, o que 

lhe conferiu uma maior dinâmica social, pois grande parte desta população usufruía da 

sua valorização comercial. A dinâmica proporcionada pela comercialização do fumo, 

impulsionou o processo de expansão da malha urbana do município. 

 Na última década, foram desenvolvidos trabalhos que ressaltaram a 

importância do uso do Sensoriamento Remoto (Deus et al. 2015; Guha et al. 2018; 

Leite et al. 2019), utilizando índices espectrais no estudo das paisagens naturais em 

regiões semiáridas.  

 Dentre diversos índices que configuram o mosaico terrestre destaca-se o NDBI 

(Normalized Difference Built-up Index) ou Índice Normalizado por Diferença de Área 

Construída, proposto por Zha et al. (2003). Siqueira et al. (2017) caracterizaram a 

expansão urbana de Caruaru – PE utilizando o NDBI e concluíram que no intervalo de 

12 anos (1995 e 2017) o município apresentou um crescimento centralizado de 

aproximadamente 120%. 

 O objetivo deste estudo consistiu no monitoramento do processo de expansão 

urbana do município de Arapiraca, Alagoas, entre os anos de 2006 e 2017. A 

metodologia adotada resultou na produção de mapas temáticos que possibilitam a 

visualização do conjunto de ações antrópicas que promoveram a modificação das 

paisagens naturais na área estudada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo está situada na mesorregião do Agreste alagoano, conforme 

a Figura 1. Entre as coordenadas 9º45’07’’S e 36°39’39’’O, ocupa uma área de 366,03 

km² (BRASIL, 2005). A altitude aproximada da região de estudo, corresponde 254 m. 

 

Processamento digital das imagens 

As imagens foram modeladas através do software de livre acesso QGis, 

versão 2.14.18, e foram obtidas gratuitamente no portal Earth Explorer da United 

States Geological Survey (USGS), foram obtidas cenas dos sensores TM Landsat 5 
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para o ano de 2006 e OLI Landsat 8 para o ano de 2017, órbita 214, ponto 67, o 

critério na seleção das imagens se deu pela baixa incidência de nuvens. 

 

Figura 1: Mapa de caracterização geral da área de estudo. 

 
Fonte: Autores. 

 

 

Para produção das imagens, foram utilizados os processos de calibração 

radiométrica, que converte os números digitais de cada pixel em radiância espectral e 

posteriormente o cálculo que converte os pixels em reflectância planetária, a partir do 

coeficiente de remodelação disponível nos metadados (Ficheiro MTL) de cada 

imagem, conforme Allen et al. (2002); Markham e Baker (1987); Silva et al. (2016). 

O NDBI é um índice utilizado para constatar principalmente o crescimento de 

áreas urbanas, proposto por Zha et al. (2003) e definido pela equação 1.  
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NDBI= (
ρ

IVm
-ρ

IVp

ρ
IVm

+ρ
IVp

) 

 

 

(1) 

 

 

 

em que: ρ
IVm

corresponde a banda do infravermelho médio, ρ
IVp

 corresponde a banda 

do infravermelho próximo, no TM Landsat 5 e OLI Landsat 8 foram utilizadas as 

bandas correspondentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do NDBI (Figura 2) foram divididos em 5 classes, que 

auxiliaram na interpretação dos mapas temáticos. 

O NDBI é um índice espectral que varia de -1 até 1, sendo os valores negativos 

correspondentes a áreas com solo exposto ou corpos hídricos, e as áreas com valores 

positivos (>0) indicam pixels relacionados a edificações, espaços urbanizados. 

O mapa temático disposto na Figura 2 mostrou a tendência no aumento do 

tecido urbano do município de Arapiraca, que ocorreu entre os anos 2006 e 2017, 

dentre as razões apontadas estão o crescimento populacional, no ano de 2006 a 

população local era de 202.390 mil habitantes, em 2017 a estimativa era de 234.185 

habitantes, de acordo com dados do IBGE (2017). 

O crescimento populacional influencia no processo de urbanização a medida 

em que o meio passa a se adequar as necessidades do homem, como a construção de 

moradias, expansão de áreas comerciais, áreas produtivas, acarretando uma série de 

modificações na composição da paisagem. 

Ainda de acordo com a Figura 2, os pixels correspondentes as áreas 

construídas estão na faixa dos valores acima de 0,20, coadunou com os resultados 

encontrados por Deus et al. (2015), que estudou a expansão urbana do município de 

Garanhuns-PE. A evolução entre os anos estudados, se deu também em virtude da 

resolução radiométrica do sensor OLI Landsat 8, que permite a obtenção de uma gama 

maior de informações a respeito da área estudada. 
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Figura 2: NDBI dos anos 2006 e 2017 do município de Arapiraca, Alagoas. 

 
Fonte: Autores. 

 

Em trabalho realizado por Leite et al. (2019), as classes do NDBI 

correspondentes as áreas urbanas estão em intervalo entre 0,05 a ≥ 0,50, realizado na 

área urbana no município de Teresina, Piauí. Esses resultados também corroboram 

com os resultados encontrados neste trabalho, uma vez que o município de Arapiraca 

apresenta pixels com valores positivos para áreas urbanas. 

Sousa e Ferreira Jr (2012) também chamaram atenção para o uso do NDBI, 

pois o mesmo pode apresentar confusão na resposta espectral de áreas com solo 

exposto das áreas edificadas. Eles destacaram também a importância do uso do censo 

demográfico associado ao uso do índice, para constatação do crescimento urbano ao 

passo em que a população também cresce. 

Margalho et al. (2020) salientaram que o aumento expressivo da malha 

urbana pode acarretar no desequilíbrio do balanço de energia local, pois a medida que 

as áreas urbanizadas aumentam, no sentido oposto ocorre a diminuição das áreas 

vegetadas, provocando o aumento das temperaturas a nível local. 
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A utilização do Perfil Longitudinal (Figura 3) permite ao usuário a 

visualização de informações em um conjunto de pontos específicos sobre a superfície 

terrestre, permitindo a análise das particularidades da área bem como o 

comportamento dos pixels de acordo com os valores da reflectância. 

A partir do Perfil Longitudinal disposto na Figura 3, foi possível constatar o 

aumento do tecido urbano no município de Arapiraca, ao longo da escala temporal 

estudada neste trabalho, o comportamento das linhas do gráfico apontou que as 

mesmas áreas, estudadas em anos diferentes, apresentam valores de reflectância mais 

elevados para o NDBI. 

Com resolução radiométrica mais elevada, a imagem do OLI Landsat 8 

evidenciou que as áreas contidas no núcleo urbano do município, apresentam pixels 

com valores positivos acima de 0. Com a resolução radiométrica do TM Landsat 5 é 

possível que haja confusão entre áreas com solo exposto e áreas edificadas, o que 

dificulta a análise em regiões semiáridas. 

Figura 3: Perfil Longitudinal da área urbana do município de Arapiraca. 

 
Fonte: Autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ocorreram mudanças a partir do avanço da urbanização no município de 

Arapiraca entre os anos de 2006 e 2017, essas mudanças ocorreram em detrimento do 

crescimento populacional, que foi verificado ao longo da escala de tempo estudada 

neste trabalho. 

O uso do NDBI possibilitou a visualização das áreas construídas, despontando 

como uma ferramenta que pode atuar no planejamento urbano, definindo as diretrizes 

que orientem o crescimento urbano sem promover a degradação das paisagens 

naturais. 

Sugere-se para futuros trabalhos que o uso do NDBI esteja associado ao uso de 

outros índices como o SAVI ou NDVI, que irão avaliar as condições da biomassa 

vegetal e por serem índices opostos ao NDBI. Outra possibilidade é a modelagem da 

Temperatura da Superfície, para analisar a influência do processo de urbanização na 

composição do clima local. 
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Resumo: O presente trabalho se deu através da necessidade de gestão ambiental acerca do Arroio Carro 

Quebrado, o qual pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Cascavel e está situado no perímetro Urbano da 

cidade de Guarapuava - Paraná. Metodologicamente, a pesquisa foi desenvolvida mediante 

embasamento teórico conceitual,além de  anotações, registros, imagens de satélite retiradas do Google 

Earth, e fez-se uso do software QGIS na elaboração do mapa de localização. Dessa forma, foi possível 

evidenciar e analisar os principais problemas ambientais que permeiam o Arroio Carro Quebrado, 

compreendendo como estes problemas podem impactar na vida ambiental do mesmo e da 

biodiversidade que está presente neste espaço, sendo assim, identificando estes impactos e propondo 

medidas mitigadoras para minimizar estas ações poluentes.  

Palavras-chave: Gestão Ambiental; Planejamento Urbano; Vulnerabilidade Socioambiental. 

 

Abstract: The present academic work took place through the need of environmental management about 

the Arroio Carro Quebrado, which belongs to the Hydrographic Basin of Rio Cascavel and is located in 

the Urban perimeter of the city of Guarapuava - Paraná. Methodologically, the research was developed 

based on conceptual theoretical background, in addition to annotations, records, satellite images taken 

from Google Earth, and the QGIS software was used in the elaboration of the location map. In this way, 

it was possible to highlight and analyze the main environmental problems that permeate the Quebrada 

Stream, understanding how these problems can impact the environmental life of the same and the 

biodiversity that is present in this space, thus, identifying these impacts and proposing mitigating 

measures for minimize these polluting actions. 

Keywords: Environmental Management; Socio-environmental Vulnerability; Urban Planning. 

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil a lei que regulamenta o plano de recursos hídricos é a Lei nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, no qual o planejamento dos recursos hídricos utiliza o limite 

da Bacia Hidrográfica, sendo desconsiderado as fronteiras territoriais municipais, 

estaduais e nacionais no Brasil. Os corpos hídricos têm a capacidade de assimilação de 

resíduos, assim Tucci (1997), afirma que esta capacidade de assimilação deve ser 

adequadamente rateada entre a sociedade evitando o seu comprometimento unilateral. 

Para analisar o funcionamento do ecossistema aquático é possível utilizar indicadores 

que levam em consideração a geomorfologia, biota, qualidade da água e entrada de 

Capítulo 
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matéria orgânica. (LORENZ et al.,1997). Para Vestena e Thomaz (2006), a mata ciliar 

se torna importante ao colaborar com o grau de qualidade da água, possibilitando o 

aumento da infiltração das águas pluviais, abastecendo o lençol freático, redução da 

velocidade do escoamento através da regulação das águas superficiais e diminuindo o 

assoreamento. Zulauf (2000), alerta que o combate à erosão promove o controle do 

assoreamento que, por sua vez, em conjunto com as demais políticas de manejo 

sustentado de bacias e microbacias hidrográficas, reduz as enchentes às várzeas, que 

são domínios dos rios. O assoreamento pode ser   definido   como: 

[...] processos de acumulação de partículas sólidas (sedimentos) em meio 

aquoso ou aéreo, ocorrendo quando a força do agente transportador natural 

(curso d́’água, vento) é sobrepujada pela força da gravidade ou quando a 

supersaturação das águas ou ar permite a deposição de partículas sólidas" 

(Infanti Jr & Fornasari Filho, 1998). 

 

Vários problemas relacionados à ação antrópica nos corpos hídricos vêm 

sendo discutidos, devido a importância da água. A produção das cidades é parte dessa 

problemática, o adensamento próximo aos rios, contribui para produção de resíduos 

que são depositados no mesmo, bem como pela retirada da vegetação da sua margem, 

o que pode ocasionar o assoreamento seguindo da diminuição do talvegue. Conforme 

Souza (2009), o processo de urbanização das cidades brasileiras, ocorrido a partir da 

década de 60, em conjunto à escassez de planejamento e à existência de ocupações 

irregulares, origina problemas socioambientais, além de condições paisagísticas 

deletérias, oferecendo desafios ao planejamento urbano. A intensidade da urbanização, 

a partir da década de 1970, tornou as relações socioeconômicas mais complexas e 

significativas, particularmente para Guarapuava, que passou a ser caracterizada pela 

concentração de renda e pela expansão da pobreza, gerando forte demanda para 

moradia e dificuldade para inserção da população no mercado de trabalho. 

(VESTENA; SCHMIDT, 2009).  

Segundo Benetti e Bidone (1997), existem várias fontes de poluição nos meios 

fluviais, onde toda e qualquer exploração da natureza, realizada pelo homem, afeta 

diretamente a biosfera, e consequentemente altera o equilíbrio natural existente nesses 

meios. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo, fazer um ensaio de plano de 

manejo, mostrando os impactos relacionados a moradias próximas ao rio e o 

assoreamento de um trecho do Arroio Carro Quebrado. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia utilizada para desenvolvimento da presente pesquisa se deu 

através da leitura de importantes referenciais, estes por sua vez, auxiliaram para a 

compreensão e análise dos impactos ambientais presentes no Arroio Carro Quebrado, 

sendo possível realizar visitas técnicas para melhor compreensão do estudo de caso. A 

outra etapa do estudo foi desenvolvida com auxílio de ferramentas digitais, imagens de 

satélite retiradas do Google Earth, e fez-se uso do software QGIS na elaboração do 

mapa de localização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O estudo foi desenvolvido em um trecho do Rio Carro quebrado, este 

pertencente a Bacia do Rio Cascavel, localizada no perímetro Urbano da cidade de 

Guarapuava-PR, como mostra a figura 1, a área de estudo possui aproximadamente 

560 metros, e está localizado no bairro Vila Carli e Bairro dos Estados, onde o uso do 

solo é composto por área residencial e uma   porção   desativada   de   uma   empresa   

privada. 

 

                        Figura 1: Localização área de estudo com os pontos analisados. 

 

Fonte: DIONIZIO, L. A.; LIMA, J. M. A. de. (org.) (2020). 
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O assoreamento, as moradias e a poluição da água foram verificados através 

de observações no local. A pesquisa se desenvolveu mediante a um conjunto de 

trabalhos de campo com observações, anotações, registros e imagens de satélite 

retiradas do Google Earth, as quais foram utilizados para localizar o trecho estudado 

dentro da extensão do rio, e usado o software QGIS na elaboração do mapa de 

localização.  

Neste recorte as margens do rio estão ocupadas por moradias, evidenciando um 

conflito de uso entre o que está descrito na legislação e as residências. De acordo com 

a Lei Complementar Nº 69/2016 do Plano Diretor que define o Zoneamento, uso e 

ocupação do solo no município de Guarapuava-PR, no artigo 59, parágrafo V, dispõe 

que:  

Deverá ser mantido o afastamento de quaisquer edificações, muros, obras 

e/ou construções da margem dos cursos de água de pelo menos 15m 

(quinze metros) da borda de cada lado, quando não canalizado, salvo 

maiores extensões conforme legislações vigentes ou aprovações específicas 

que determinam outras metragens. (GUARAPUAVA, 2016).  

 

Neste ponto há concordância em relação ao Código Florestal Lei N° 12.651. de 

25 de Maio de 2012, que discorre sobre a proteção da vegetação nativa, levando em 

consideração a Área de Preservação Permanente (APP) em zonas rurais e urbanas, 

determinando que as faixas marginais ocupadas pela APP e em áreas urbanas devem 

conter 15m (quinze metros) de distância.  

Após identificados os problemas no arroio, o próximo passo consistiu-se na 

identificação de suas implicações, tanto para o meio natural quanto antrópico. Foram 

realizadas entrevistas “informais” com a população que reside na área (DE 

OLIVEIRA; VESTENA, 2012). Demonstrando como a proximidade com o rio pode 

ocasionar em um fator de insegurança possíveis inundações. Para expor a importância 

dos trechos comprometidos do rio fez-se uso d o conceito de captação (ecologia 

fluvial), o qual analisa de forma integrada e possui condições de explicar as 

implicações e danos causados em toda área de uma bacia hidrográfica. Para Lorenz et 

al. (1997) o conceito de captação é uma abordagem mais integradora, mostrando a 

relação dos pequenos rios com a bacia hidrográfica ao longo da rede de canais. Com o 

trabalho de campo foi possível realizar constatações sobre o local. O diagnóstico 

ambiental engloba os meios físicos, verificando as áreas afetadas direta e 

indiretamente, aspectos climáticos, recursos hídricos e meio socioeconômico que 
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abarcará levantamentos relativos à estrutura populacional, suas atividades e relações 

com o meio ambiente da região (TUCCI, 1997).  

Ainda utilizando a Lei complementar Nº 69/2016 que define o Zoneamento, 

uso e ocupação do solo no município de Guarapuava-PR, no artigo 59, parágrafo I 

“Independente de largura, extensão ou vazão, mantê-los limpos, desembaraçados e 

com livre escoamento, nas duas margens, nos limites de sua propriedade”. Na tabela 1, 

é possível analisar o conteúdo e a sistematização, usadas para avaliar as questões da 

vulnerabilidade socioambiental da área de estudo.  

                

Tabela 1: Sistematização para avaliação de impactos ambientais. 

IMPACTO AMBIENTAL POSSÍVEIS CAUSAS INDICADORES 

 

-Alterações na paisagem 

urbana e ambiental nativas 

-Moradias próximas ao rio; 

 

-Descarte incorreto dos resíduos 

sólidos proveniente das 

residências. 

-Insegurança da população 

pelo risco de inundação e 

alagamento. 

 

 

 

-Alteração do regime de vazão. 

-Impermeabilização das vias de 

acesso; 

 

-Canalização; 

 

-Desmatamento da mata ciliar; 

 

- Inundações 

 

 

 

-Vazão 

 

-Assoreamento. 

 

 

 

-Solo exposto e erosão; 

 

-Ausência da vegetação próxima. 

 

- Descarte incorreto de materiais 

poluentes. 

 

-Turbidez; 

 

-Diminuição da 

profundidade do talvegue. 

- Presença de plantas exóticas 

na Área de Preservação 

Permanente (APP) 

- Desmatamento de plantas nativas 

na APP e reflorestamento com 

plantas exóticas invasivas. 

- Minimização da área de 

plantas nativas e aumento 

de plantas exóticas, 

alterando a biota do arroio 

e biodiversidade local 

Fonte: DIONIZIO, L. A.; LIMA, J.M. A. de. (2020). 
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           De acordo com Schneider (2000), o meio ambiente, ultimamente, vem sendo 

bastante debatido devido a degradação da natureza e a consequente decadência da 

qualidade de vida, tanto nas cidades, como no campo. Essa situação decorre, entre 

outras razões, do mau gerenciamento ambiental advindo do setor público e privado. 

Na figura 02, pode-se observar poluentes que são descartados no rio, assim como a 

canalização em partes do mesmo. Na figura 03, é possível identificar as áreas 

residenciais próximas ao rio. 

 

Figura 2:  Em A) Pequenas bolsas de sedimentos que se acumularam no leito; em B) Blocos de 

concreto e entulhos depositados no rio; em C) Resíduos depositados em uma parte represada no trecho 

do rio; em D) despejo de efluentes domésticos no rio. 

 

Fonte: DIONIZIO, L.A.; LIMA, J.M. A. de.(2020). 

 

 

Figura 3: E) casa a menos de 1 m da margem do rio, em F) Lixo e galhos trazidos pelo rio, 

demonstrando enchente de outrora. 

 
Fonte: DIONIZIO, L. A.; LIMA, J. M. A. de.(2020). 
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PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

Um dos problemas observados com o decorrer do ensaio do plano de manejo, 

foi com relação a poluição, diante disso, pensou-se em uma proposta para que 

houvesse minimização do mesmo. Tendo em vista que já existem políticas públicas 

que discorrem sobre a poluição, atribui-se ao poder público a obrigatoriedade em 

exercer sua autonomia, fazendo valer o que está descrito no código ambiental do 

município de Guarapuava, na Lei Complementar 038/2013, no Art. 77º, aponta como 

ator fundamental o município, esse que deve criar através de regimento próprio, 

mecanismos legais para conceder benefícios, incentivos, prêmios e certificações 

ambientais voltados a ações, empreendimentos e iniciativas que visem à proteção do 

meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Dessa forma, a solução seria a 

existência de um “incentivo do bem”. Então, aquele que preservar o meio ambiente, 

adotando uma postura que auxilie na diminuição dos efeitos do problema estudando as 

possibilidades de implementação desses reforços positivos por boas ações em toda 

cidade, entendendo que o problema da poluição não é pontual. 

Com relação às famílias que moram em Área de Preservação Permanente 

(APP), é necessário que ocorra remanejamento dessas, porém para que isso seja 

efetivado é preciso que se faça uso de políticas públicas já existentes no município, 

essas voltadas para o bem estar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Vale 

salientar que realocar seres humanos que estão a mercê, habitando em área de risco, 

não é uma proposta utópica, afinal, em 12 de dezembro de 1991, do Comitê dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, fala sobre o direito à moradia digna 

e adequada fazendo referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 

artigo XXV, n. 01, traz em seu texto que toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito 

à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.  

Em 6 de julho de 1992, por meio do Decreto 591, o Brasil ratificou o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, fazendo-o ingressar na Ordem 

Jurídica Nacional com força de norma constitucional (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988). No Pacto (Tratado Internacional sobre direitos humanos) reconhecem o direito 

de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família. Os Estados-
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partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 

reconhecendo nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional 

fundada no livre consentimento” ( DECRETO N o 591, Art 11.1, DE 6 DE JULHO 

DE 1992 ).  

Retratando a obrigatoriedade do Estado em proporcionar moradias dignas para 

toda a população, onde não haja riscos que concorram contra a vida daqueles que 

residam no local, protegendo-os. Assim, no caso da área do Arroio Carro Quebrado, se 

faz necessário realocar as pessoas. Outra opção que pode ser considerada como eficaz 

para a comunidade que mora em locais sujeitos a inundação, seria a “convivência” 

com esses problemas de forma ciente, buscando maneiras para minimização dos 

efeitos da moradia em locais de risco. Para isso, é imprescindível que os órgãos 

públicos realizem alertas às pessoas sobre o que fazer, bem como, relatar sobre os 

perigos decorrentes das inundações. Cabe salientar que há grande necessidade em 

conscientizar a população para prevenção de alagamentos como: não jogar sedimentos, 

troncos, móveis, materiais e lixo que impedem o curso do rio, provocando 

transbordamentos. Em relação a área assoreada recomenda-se o uso de barreiras para 

conter o fluxo de sedimentos principalmente através do uso de técnicas que diminuam 

a chegada de sedimentos no rio, recomenda-se a utilização gabião ou enrocamento.  

Essas técnicas são uma alternativa de recuperação de cursos d’água quando há 

instabilidade no talude, funcionando também como suporte para revegetação (SILVA 

& PIRES, 2007), para tanto precisaria de um convênio entre a indústria privada que é 

dona do terreno e Estado, para o cumprimento das políticas relacionada a APP urbanas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De fato o Rio Carro Quebrado está altamente degradado e fatores antrópicos 

como a poluição e retirada da mata ciliar só contribuem para essa degradação e ainda 

coloca a vida de pessoas em risco, pois aos arredores do rio existem moradias que por 

vezes sofrem com enchentes em períodos de chuvas intensas, o que estimula uma 

insegurança constante por parte desses moradores. Para controlar essa situação, apesar 

do papel do Estado ser imprescindível, a comunidade deve adotar uma postura 

consciente, a fim de minimizar os efeitos obtidos.  
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ANÁLISE E MAPEAMENTO POR GEOTECNOLOGIAS NO COMBATE AS 

DESCARACTERIZAÇÕES AMBIENTAIS NO VALE DO CATIMBAU 
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Resumo: O presente estudo tem o objetivo de demonstrar a utilização de geotecnologias na 

contribuição de ações voltadas à identificação de modificações na paisagem do bioma Caatinga, em 

especial, apontando o vale do catimbau como área de exemplificação no sentido de combate à expansão 

antrópica. Neste sentido, reunimos por meio de levantamento bibliográfico um conjunto de autores que 

substanciam os mapeamentos realizados pelo Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a 

Pesquisa Social (CIEG), da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Desta forma, foi possível identificar 

pontos positivos a utilização destas tecnologias, ao mesmo modo que se identifica através das mesmas, 

expansões antrópicas na área de preservação do parque nacional.  

Palavras-chave: Ações Antrópicas, Caatinga, Geotecnologias, Mapeamento. 

 

Abstract: The present study aims to demonstrate the use of geotechnologies in the contribution of 

actions aimed at identifying changes in the landscape of the Caatinga biome, in particular, pointing out 

the Catimbau valley as an example area in order to combat anthropic expansions. In this sense, we have 

gathered through a bibliographic survey a set of authors that substantiate the mappings carried out by 

the Integrated Center for Georeferenced Studies for Social Research (CIEG), of the Joaquim Nabuco 

Foundation (Fundaj). In this way, it was possible to identify positive points for the use of these 

technologies, in the same way that it is identified through anthropic expansions in the preservation area 

of the national park. 

Keywords: Anthropic Actions, Caatinga, Geotechnologies, Mapping. 

 

INTRODUÇÃO  

Segundo Souza e Barbosa (2019), com o avanço das tecnologias, tornou-se 

cada vez mais viável inserir geotecnologias de mapeamento no combate a ações 

prejudiciais ao meio ambiente. É importante se destacar que estes eventos se dão por 

consequências de ações naturais e antrópicas, sendo esta última, caracterizada pelo 

avanço de atividades agropecuárias e desmatamentos em áreas de preservação 

ecossistêmicas, um dos principais alvos de enfrentamento das autoridades ambientais 

(ICMBIO, 2018). 

Em vista disso, dada a imensidão da área compreendida não só pelo Parque 

Nacional do Catimbaú (62.294,14 ha), como pelo bioma caatinga (844.453 km²), ao 

qual o mesmo se insere, utilizar destes recursos pode significar diminuição de custos 
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com rondas de fiscalização terrestres ou aéreas, como ainda podem ser operados 

remotamente e de maneira interligada a outras autoridades ou grupos de proteções, 

dinamizando o contato e viabilizando ações de respostas em curtos espaços de tempo 

(IBAMA, 2002). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa contou com uma análise descritiva acerca da utilização de 

geotecnologias em prol da manutenção ecossistêmica do Parque Nacional (PARNA) 

do Catimbau, localizado no Estado de Pernambuco, a 285,8 km da capital Recife. Para 

substancialmente dos dados expostos, reunimos um conjunto de referenciais 

bibliográficos com destaque aos apontamentos de autores enviesados na temática aqui 

abordada.  

A coleta dos dados se deu por análise de conteúdo, tendo as pesquisas 

realizadas pelo Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social 

(CIEG), da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) no ano de 2018, como principal fonte 

ao tratamento qualitativo de dados a respeito da área aqui estudada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Antes mesmo de sua criação, por meio do Decreto, s/n, de 13 de dezembro de 

2002, o PARNA Catimbau, já enfrentava diversas problemáticas no que tange a 

descaracterização de suas paisagens biofísicas. Por se inserir entre os municípios de 

Ibimirim, Tupanatinga e Buíque, algumas estradas cortam o parque interligando 

fazendas e consequentemente contribuindo a depreciação da qualidade de preservação 

integral, sem a qual morfologias esculturais, diversidades faunísticas e florísticas, e 

sítios arqueológicos datados de cerca de 6.000 anos A.P. não conseguiriam ser 

conservados (MENDES, 2012). 

Parte dos distúrbios gerados no parque são resultados da não conclusão dos 

processos de regularização fundiárias, que basicamente correspondem às questões de 

realocação de moradias e atividades de antigos proprietários de terras e algumas 

populações indígenas para áreas circunvizinhas. A este contexto, observe a imagem a 

seguir, nela estão detalhadas as principais fisionomias do parque de acordo com as 
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análises multiespectrais obtidas pelos sensores do satélite LandSAT 5 TM no ano de 

2000. 

Figura 1: PARNA do Catimbau 29/01/2000. 

 

Fonte: Freire (2018). 

 

Entre outras observações, percebesse que as áreas antropizadas (com atividades 

humanas), bem como de solos expostos, estabelecem-se em margeamento o perímetro 

do PARNA do Catimbau, coincidindo com as áreas de atividades econômicas e 

conflitos socioambientais. 

Ainda neste viés, imagens obtidas por um novo satélite, o LandSAT 8, 

utilizando a mesma técnica de sensoriamento multiespectral, desta vez no ano de 2014, 

detectou um aumento de 704% na antropização dentro dos limites do parque, 

correspondendo a uma descaracterização natural de 21,35 km² entre 2000 e 2014 

(FREIRE et al., 2018). Com base nisto, destaca-se a imagem a seguir:  

A evidente modificação nas fisionomias ecossistêmicas do parque, denunciam 

a impotência fiscalizatória realizada por meios convencionais (patrulhas terrestre e 

aéreas). Uma vez que, segundo Freire et al. (2018) pode-se afirmar que o 

sensoriamento remoto, através de registros satelitais são exemplos de esquematizações 

com uma interatividade superior aos demais métodos, visto que, são capazes de 
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identificar propriedades biofísicoquímicas dos alvos na atmosfera instantaneamente e 

por consequência, mapear suas modificações. 

 

Figura 2: Vale do Catimbau 11/01/2014.

 

Fonte: Freire (2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sendo o bioma Caatinga o único ecossistema genuinamente brasileiro, 

proporciona a facilitação de métodos de vigilância, compatíveis aos avanços 

predatórios ao qual as atividades antrópicas vêm sendo desenvolvidas em áreas de 

preservação ambiental. Mostra-se como uma estratégia de extrema necessidade 

levando em conta a diminuição gradativa das condições vitais e a manutenção do 

equilíbrio natural.  

As exemplificações demonstradas no PARNA do Catimbau, são exemplos 

nítidos de que normatizações jurídicas em concomitância a estratégias inadequadas de 

policiamento, direta e indiretamente vem dando margem a incompatibilidades 

degradativas no interior de uma unidade de preservação integral. Deste modo, utilizar 

geotecnologias, específicamente análises de comportamentos espectro radiométricos 

por meio de imagens satelitais, mostra-se como uma alternativa que de grosso modo, 

não se condiciona as variantes de tempo de deslocamento, interesses políticos e 
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econômicos, que entre outros, podem negligenciar os diagnósticos e combates as 

descaracterizações ambientais. 
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Resumo: A habitualidade do uso das TIC aplicadas ao ensino de Geografia, apresenta-se sobre variadas 

condicionantes quando objetivados cenários de êxitos didáticos. A este sentido, destacamos as 

condições distributivas e operativas, que vistas sob a ótica da não isonomia de acesso, podem contribuir 

a depreciações de afinidades e interesses nas aulas, sobretudo em práticas mediadas por geotecnologias. 

Em detrimento disto, objetivou-se demostrar através de explorações bibliográficas e análises de campo, 

como estas possíveis distinções caracterizam-se entre duas escolas de nível médio, sendo uma de ensino 

referencial e outra semi-integral. Desta maneira, demostrando que percepções de complexidades podem 

ser formadas sobre as geotecnologias antes mesmo de serem utilizadas. 

Palavras-chave: Acesso; Disparidades; Ensino de Geografia; Geotecnologias. 

 

Abstract: The usual use of ICT applied to the teaching of Geography, presents itself under various 

conditions when aiming scenarios of didactic successes. In this sense, we highlight the distributive and 

operational conditions, which seen from the perspective of non-isonomy of access, can contribute to 

depreciations of affinities and interests in classes, especially in practices mediated by geotechnologies. 

To the detriment of this, the objective was to demonstrate through bibliographical explorations and field 

analysis, how these possible distinctions are characterized between two high schools, one of which is 

referential and the other is semi-integral. In this way, demonstrating that perceptions of complexities 

can be formed about geotechnologies even before they are used. 

Keywords: Access; Disparities; Geotechnologies; Teaching of Geography. 

 

INTRODUÇÃO 

É certo que a utilização de tecnologias aplicadas ao ensino estão cada vez mais 

altas, neste cenário se insere a disciplina de Geografia, que encarregada de capacitar 

para as compressões do mundo e suas transformações, vem utilizando estes recursos 

de maneira direta ou indireta, buscando melhoramentos didáticos e potencializações 

cognitivas (PEREIRA, 2014). A este sentido, Kenski (2012, p. 22) nos explica que a 

expressão tecnologia: “[...] diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. [...] 

engloba a totalidade de coisas, [...] suas formas de uso, suas aplicações”.  

Logo, constata-se que não apenas de acesso se fazem as boas práticas 

metodológicas mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que 

aplicadas as funcionalidades geográficas comumente são denominadas de 
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Geotecnologias (MORAES, 2014). Integrados aos ambientes de ensino, podemos 

destacar a utilização de computadores, smartphones e softwares, que de diversas 

maneiras podem potencializar as aulas de Geografia, criando por exemplo, facilitações 

de acesso a mapeamentos e geolocalizações de maneiras portáteis e contextualizadas 

ao mundo (BERTOCCHI, 2013).  

Para Brito e Purificação (2008) estas atividades “conectadas” proporcionam a 

construção de uma série de habilidades, despertando o interesse dos alunos, ao mesmo 

modo que estimulam a condição protagonista em face dos aprendizados. Por outro 

lado, como nos pontua Costa, et al. (2015), dois cenários caracterizam a utilização das 

TIC, e consequentemente das geotecnologias: o das condições de acesso e capacidades 

de uso. Assim, com base neste pressuposto, reconhecer que características 

socioeconômicas e socioeducacionais podem influenciar as práticas de ensino 

mediadas pelas TIC, é de suma importância para o mapeamento destas condições e 

efetivações de estratégias adaptativas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A presente pesquisa se desenvolveu sobre os parâmetros qualitativos 

propostos por Bogdan e Biklen (1994), e utilizou as realidades pedagógicas em 

Geografia sobre o uso das TIC aplicadas as geotecnologias, em duas escolas de ensino 

médio, sendo uma de referência e outra semi-integral, situadas no bairro de Paratibe, 

Paulista – PE. A princípio, as análises de campo não só significaram as 

contextualizações trazidas pela revisão bibliográfica, como também auxiliaram na 

desconstrução da ideia de superioridade estrutural e didática atrelada as escolas de 

referência, uma vez que, o status de ensino referencial condicionava a possibilidades 

distintivas entre as ofertas de acesso e uso das TIC aplicadas as geotecnologias. 

Logo, foram realizadas duas idas a cada escola, ambas realizadas na terceira 

semana de novembro de 2019, ao qual investigou-se por meio de entrevistas abertas os 

aspectos estudantis de duas turmas do último ano (3° ano) em cada escola, bem como 

buscamos mapear as características físicas de cada instituição, a fim de detectar como 

possíveis diferenças impactavam juízos de afinidades metodológicas entre os alunos 

sobre as geotecnologias. Esclarece ainda que se optou pela referida estrutura de 

entrevista, pôr a mesma possibilitar uma maior subjetividade nas respostas, desta 
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forma diminuindo as variáveis que pudessem condicionar um estreitamento dos 

relatos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os primeiros dias de campo compreenderam o mapeamento dos suportes 

tecnológicos das escolas, a este sentido, ambas as estruturas demonstraram 

capacidades positivas com relação a disponibilidade de laboratórios de informática e 

acesso à internet, elementos fundamentais no que se refere as competências das 

instituições. Já com relação as disposições tecnológicas dos estudantes, as duas escolas 

mostraram-se adversas a cenários de vulnerabilidades tecnológicas, uma vez que todos 

os entrevistados nas escolas: referência (81 alunos) e semi-integral (76 alunos), 

relataram possuir celulares smartfones e alguns deles (27%) acesso à rede móvel de 

internet. 

Por conseguinte, temos na demonstração da tabela a seguir o detalhamento das 

principais informações coletadas: 

 

Tabela 1: Principais características identificadas. 

DESCRIÇÕES 

QUANTIDADE DE APARELHOS POR ESCOLA 

ESCOLA DE 

REFERÊNCIA 

ESCOLA SEMI-

INTEGRAL 

Laboratório de informática Sim (15 computadores) Sim (22 computadores) 

Rede de internet ou wi-fi Sim (banda larga) Sim (banda larga) 

Atividades escolares por meio 

das geotecnologias 

Em média uma aula por 

semestre 

Em média uma aula por 

bimestre 

Atividades extraescolares por 

meio das geotecnologias 

Em média uma atividade por 

mês 

Em média uma atividade por 

bimestre 

Capacidades de domínios 

docentes 

Sobre as geotecnologias 

Entre moderada e boa Boa 

Capacidades de domínios 

docentes 

Sobre as geotecnologias 

Entre moderada e boa Entre moderada e boa 

Fonte: Autores (2019). 

 

Como pode ser notado, foi refutada a ideia de que por uma escola ser de 

referência e outra semi-integral, o que de grosso modo configuraria um nível de 

superioridade a primeira, a mesma contaria com uma melhor estrutura, o que 

consequentemente condicionaria melhores possibilidades de aplicações de 

geotecnologias. Em contrapartida, expõe-se que a escola de semi-integral propunha 
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mais aulas envolvendo o uso das TIC quando se comparado com a escola de 

referência.  

Todavia, é relevante esclarecer que apesar de ambas as escolas demostrarem 

facilitações ao acesso das TIC, as mesmas se mostraram defasadas no quesito de 

aplicação de geotecnologias nas aulas de Geografia, visto que, segundo professores e 

alunos, a utilização das TIC apenas amparavam pesquisas escolares, e nunca foram 

utilizadas em auxílio a aplicações de geotecnologias. Por consequência, constatou-se 

nos pensamentos dos alunos, que os mesmos não se mostravam interessados em 

conhecer tais ferramentas, sendo identificável nos mesmos expressões de insegurança, 

que posteriormente verbalizaram-se em percepções de complexidades que de maneira 

precoce, se materializavam antes de qualquer contato com as geotecnologias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mapear as condições que favoreçam cenários metodológicos interligados 

pelas TIC, torna-se uma ação imprescindível quando se levado em consideração a 

construção de possibilidades pedagógicas, aqui destacado pelo uso de geotecnologias. 

Pois como ficou exposto, erroneamente vem sendo atribuído a exclusividade das 

limitações didáticas aportadas pelas TIC as questões de acesso, entretanto, a 

inexistência ou insuficiência de direcionamentos docentes a tais práticas, fortalecem 

nos estudantes uma conduta de distanciamento, que em casos mais severos, podem vir 

a gerar distorções as reais finalidades e possibilidades mediações didáticas pelas TIC.  

Outro ponto, é o estreitamento das alternativas de evolução cognitiva, já que 

o estranhamento sobre uma prática metodológica, como é o caso da utilização de 

geotecnologias em aulas de Geografia, podem “fechar” o aluno a este e a outros 

entendimentos. Posto isto, justifica-se a necessidade de preparação destas práticas, de 

acordo com as singularidades de cada turma, evitando assim, que hajam 

incongruências e substanciação de noções de complexidades.  
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Resumo: A necessidade de tomada de decisão rápida e objetiva por parte da administração pública 

demanda da comunidade técnico-científica métodos de representação cartográfica que rompa com o 

carater estático dos mapas tradicionais. A cartografia digital avança rumo à novas possibilidades de 

representação de fenômenos socioambientais a partir do webmapping. Esse novo método de carater 

dinâmico permite ao observador a visualização mais intuitiva dos mapas, facilitando a análise por 

sobreposição de fenômenos, permitindo um melhor manuseio do mapa. O presente estudo visa 

contribuir com uma análise crítica no campo do webmapping como possibilidade de aplicação para a 

administração pública, discutindo as possibilidades de aplicação e as principais dificuldades encontradas 

atualmente.  

Palavras-chave: Administração pública; Geoprocessamento; SIG; Webmapping. 

 

Abstract: The need for quick and objective decision-making by the public administration demands 

from the technical-scientific community methods of cartographic representation that break with the 

static character of conventional maps. Digital cartography advances towards new possibilities for 

representing socioenvironmental phenomena from webmapping. This new method of dynamic character 

allows the observer to view maps more intuitively, facilitating the analysis by overlapping phenomena, 

allowing better handling of the map. The present study aims to contribute to critical analysis in the field 

of webmapping as a possibility of application for public administration, discussing the possibilities of 

application and the main difficulties today encountered. 

Keywords: Geoprocessing; GIS; Public administration; Webmapping. 

 

INTRODUÇÃO  

A cartografia digital, em um contexto histórico de significativo avanço da 

informática, vem apresentando novas perspectivas na visualização dos mapas (FITZ, 

2008). O que por muito perdurou como uma representação estática, os mapas 

convencionais não atendem de modo eficiente as necessidades de um mundo que 

demanda por análises rápidas, fáceis e intuitivas. 

Como principal perspectiva nos próximos anos para a cartografia digital, 

destaca-se o webmapping, método de representação cartográfica que consiste na 

exportação de dados geográficos e não-geográficos para links de websites, a partir de 

sua edição inicial em SIG. 
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O webmapping vem se tornando uma necessidade eminente para a 

administração pública, esta ainda enraizada em métodos arcaicos de representação de 

informações geográficas considerando o suporte técnico-científico atualmente 

disponível.  

O presente artigo pretende amparar o debate sobre o webmapping, 

apresentando os resultados a partir dos dados do município de Aracaju-SE, expondo as 

principais potencialidades de aplicação, além de discutir sobre as principais 

dificuldades encontradas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados utilizados foram disponibilizados pela Secretaria de Segurança 

Pública de Aracaju no ano de 2019, os quais foram filtrados e organizados para 

seleção dos fenômenos de interesse para o presente exposto.  

O processo de organização se deu em formato matricial utilizando-se o software Excel 

2016, onde foi realizado revisão ortográfica e a retirada de caracteres especiais para 

reduzir a probabilidade de ocorrência de correlação dos dados. 

Os dados não-geográficos foram inseridos em seus respectivos layers a partir software 

Qgis 3.4, sendo feito a edição das camadas para melhor representação gráfica.  Apos o 

processo de edição, utilizou-se o plug-in (complemento) Qgis2web, para a exportação 

do projeto para a visualização em webmapping.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As técnicas de geoprocessamento amplamente utilizadas atualmente na 

administração pública carecem de praticidade de visualização por um público que, em 

muitos casos, é leigo cartograficamente, não visualizando o real entendimento sobre o 

que um mapa pode estar representando.  

Nosso tempo demanda por técnicas de representação que permita aos gestores 

uma visualização direta e objetiva, onde os fenômenos sociais e ambientais estejam 

evidenciados de modo facilitado.  

A cartografia digital avança em um cenário favorável a sua expansão e 

consolidação enquanto principal método de representação cartográfica das 

necessidades da administração pública. Isso se explica diante dos novos métodos de 
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visualização pelo público alvo, em mapas altamente dinâmicos e intuitivos, tendo 

como ponto de destaque, a facilidade de inter-relacionamentos a partir do overlay 

(sobreposição) de fenômenos em um recorte espacial selecionado.  

As principais ferramentas SIG’s da atualidade caminham para o 

aprimoramento dos métodos de representação cartográfica a partir de webmapping, 

método onde o mapa rompe com seu carater estático, para uma visualização dinâmica, 

onde o próprio usuário escolhe qual fenômeno ou evento ele deseja visualizar, 

simplesmente ativando a camada (vetorial ou raster) de interesse (Figura 1). 

Figura 1: Mapa de kernel em webmapping sobre casos de inundação em Aracaju, 2019. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (2019). Org: Autor. 

 

A visualização em webmapping com painel intuitivo a partir de segmentadores 

permite ao observador selecionar variáveis ou layers de interesse, restringindo o mapa 

a bairros ou a variação de fenômenos a partir dos maiores índices de concentração 

(Figura 2). 

A exibição de pop-ups nesse caso se torna uma opção interessante quando se 

pretende visualizar características gerais do layer contidas na tabela de atributos da 

camada.  

Os dados que compõem a tabela de atributos das camadas são a principal fonte 

de informação para a análise. Sendo assim, é necessário elevado rigor técnico sobre os 

dados não-geográficos que dão consistência aos vetores. A principal dificuldade nesse 
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sentido trata-se sobre a falta de padronização de nomenclaturas de logradouros, sendo 

necessário a revisão ortográfica minuciosa, reduzindo assim a probabilidade de erros 

nos procedimentos, como também na representação exata dos valores.  

 

Figura 2: Destaque para a concentração de dois eventos distintos a partir da segmentação. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (2019). Org: Autor. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O recente avanço na cartografia virtual vem desenvolvendo resultados 

interessantes no sentido de novos métodos de representação cartográfica a partir do 

webmapping. Contudo, o caminho para a consolidação do webmapping enquanto 

principal ferramenta de representação cartográfica da administração pública ainda 

encontra barreiras estruturais e funcionais.  
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A primeira refere-se ao nível técnico sobre cartografia e geoprocessamento 

dos profissionais na administração pública, onde se carece de técnicos especializados, 

tanto nas ciências supracitadas, quanto nas análises sobre as relações sociedade-

natureza no espaço urbano, sendo, em ambos os casos, o geógrafo o profissional mais 

qualificado para viabilizar a representação dos fenômenos socioambientais.  

Outra barreira refere-se as próprias ferramentas de SIG’s, especialmente as de 

código aberto, que ainda encontram-se um estágio inferior aos softwares pagos 

atualmente no mercado de webmapping. Visto que são métodos recentes de 

representação, o webmapping em softwares livres, apesar de atender bem aos 

objetivos, ainda são bastantes limitados do ponto de vista de edição gráfica. 

Por se tratar de uma área ainda em desenvolvimento, um arcabouço teórico-

metodológico sobre a temática ainda passa por validação científica. Apesar disso, o 

webmapping em software livre é uma ferramenta altamente recomendada em ambiente 

da administração pública, devido ao seu carater intuitivo, prático e dinâmico. 
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Resumo: Dado a evolução do geoprocessamento e da tecnologia virtual, surgiram diversas técnicas e 

metodologias que permitem ao geógrafo o estudo sobre a dinâmica urbana. Em muitos casos, algumas 

técnicas são aplicáveis somente sobre determinadas situações, não se aplicando sobre o estudo urbano 

de modo amplo. O mapeamento comparativo consiste em uma técnica cartográfica amplamente 

aplicável, sendo, na maioria dos cenários, o passo inicial para os estudos urbanos, pois a partir dela é 

possível traçar o perfil evolutivo da urbanização e apontar sobre novas tendências, subsidiando o 

planejamento das cidades. O presente exposto tem como objetivo corroborar com o mapeamento 

histórico-sócio-dinâmico do espaço urbano, apresentando-o como técnica imprescindível para o 

entendimento e discussão sobre o planejamento, utilizando o estudo de caso do município de Barra dos 

Coqueiros – SE, onde foi possível identificar o avanço da urbanização no litoral sul como reflexo da 

especulação imobiliária frente a novos vetores urbanos. 

Palavras-chave: espaço urbano; Mapeamento comparativo; Planejamento urbano; SIG. 

 

Abstract: Given the evolution of geoprocessing and virtual technology, several techniques and 

methodologies have emerged that allow geographers to study urban dynamics. In many cases, some 

techniques are applicable only in certain situations, not being applied to urban study in general. 

Comparative mapping consists of a widely applicable cartographic technique, being, in most scenarios, 

the initial step for urban science, since it is possible to trace the evolutionary profile of urbanization and 

to point out new trends, subsidizing city planning. The purpose of the present article is to corroborate 

the historical-socio-dynamic mapping of the urban space, presenting it as an essential technique for 

understanding and discussing planning, using the case study of the municipality of Barra dos Coqueiros 

– SE, where it was is possible to identify the advance of urbanization on the south coast from real estate 

speculation due to new urban vectors. 

Keywords: Comparative mapping; GIS; Urban planning; Urban space. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Para o planejamento urbano eficiente são necessárias diversas técnicas 

cartográficas que viabilizam uma leitura espacial que compreenda a profundidade das 

relações sociedade-natureza. 

Como uma das técnicas primordiais para o estudo urbano, o mapeamento comparativo 

possibilita ao pesquisador traçar o perfil evolutivo histórico da dinâmica urbana, 

identificando padrões de crescimento e de utilização da cobertura do solo, onde o 

espaço geográfico é posto em uma linha temporal sob leitura.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a confecção dos mapas de mapeamento urbano 2005 e 2020, foi 

utilizado o software Google Earth Pro para visualização da área de estudo a partir de 

imagens de satélite. A partir de sensoriamento remoto, foi mapeado as áreas urbanas 

do município utilizando a ferramenta “adicionar polígono”, onde as feições criadas 

foram exportadas para o software Qgis 3.4 para a edição do layout final.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O mapeamento comparativo consiste na técnica cartográfica em que se 

reproduz um determinado recorte espacial em escalas temporais distintas. Essa técnica 

é de grande valor para análise do espaço geográfico a partir da evolução histórico-

espacial, de onde é possível extrair informações que, quando associadas com outras 

ferramentas de analise do espaço, possibilitam: 1) identificar quais as principais 

alterações estruturais e funcionais do espaço diante das possíveis novas atividades 

econômicas; 2) discutir quais as principais perspectivas para cenários futuros; 3) 

identificar o perfil socioeconômico da população; 4) identificar quais os vetores de 

desenvolvimento do espaço. 

Aos espaços geográficos explorados pela sociedade relacionam-se aspectos 

de cunho socioeconômico que lhe conferem determinadas funcionalidades. O 

município de Barra dos Coqueiros, historicamente descrito pelas suas características 

predominantemente rurais, com proeminência de comunidades tradicionais e da 

vilegiatura marinha, sofreu profunda especulação imobiliária derivado das novas 

possibilidades funcionais no seu território, especialmente no litoral sul e centro do 

município. 

A partir do ano de 2006, o município de Barra dos Coqueiros aprofunda o 

rompimento com suas características históricas, apresentando novas funcionalidades 

espaciais, com elevado nível de concentração de primeiras residências e condomínios 

horizontais, destinados para uma nova população com médio/alto capital monetário, 

podendo ser descritos como uma nova classe média.  

A partir do mapeamento urbano do ano de 2005 (figura 1), percebe-se como o 

principal foco de urbanização encontra-se na porção sul do município, área mais 

próxima a Aracaju. Ate então, o principal modal de uma cidade para outra era o 
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aquático, através do tototó. A ausência de infraestrutura rodoviária que interligasse os 

municípios era destacada como principal barreira para inserção da Barra dos 

Coqueiros na dinâmica urbana derivada da proximidade da capital do estado. 

 

Figura 1: Mapeamento dos focos de urbanização na Barra dos Coqueiros em 2005. 

 
Fonte: Google Earth Satellite (2019). Org: Autores. 

 

Em 2006 foi construída nas margens da desembocadura do Rio Sergipe o que 

se tornou o principal vetor de conexão entre os municípios, a ponte Construtor João 

Alves, interligando o centro de Aracaju com o litoral sul da Barra dos Coqueiros. 

Desde então, notou-se crescimento urbano expressivo na porção sul do município 

(figura 2), associado com a nova funcionalidade espacial, de cidade dormitório. 

A partir da técnica de mapeamento comparativo na Barra dos Coqueiros, foi 

possível comprovar o processo de especulação imobiliária intenso, identificando quais 

as áreas mais alteradas, possibilitando discutir sobre as novas estruturas dinâmico-

funcional do município. 
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Figura 2: Mapeamento focos de urbanização na Barra dos Coqueiros em 2020. 

 

Fonte: Google Earth Satellite (2020). Org: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaca-se a importância da técnica de mapeamento comparativo para os 

estudos geográficos, visto a inerência da análise espacial com conhecimento do seu 

processo histórico, este como um dos aspectos essenciais para o aprofundamento da 

leitura do espaço.  

Aplicado aos estudos urbanos, essa técnica possibilita visualizar quais são os 

principais vetores de desenvolvimento espacial, além de nortear o estudo dinâmico-

funcional e o planejamento urbano. 

As imagens de satélites e fotografias aéreas são de fundamental importância 

para o mapeamento comparativo. A primeira com maior limitação de resolução, 

inviabilizando um mapeamento preciso e com alto grau de detalhamento. Entretanto, 

devido sua facilidade de obtenção, para escalas pequenas, sua aplicação é viável e 
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recomendada. As fotografias aéreas geralmente disponibilizam maior grau de 

detalhamento, sendo indicadas para mapeamentos de média/grande escala. Entretanto, 

as maiores dificuldades de obtenção em comparação a primeira, é destacado como 

principal barreira para sua utilização em larga escala.  
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Resumo: A Geografia tem a possibilidade de contribuir para a compreensão dos fenômenos de saúde 

pública a partir da representação e associação das doenças com variáveis espaciais que podem 

condicionar as mesmas ao seu desenvolvimento. O primeiro caso de Covid-19 registrado na Bahia 

ocorreu em março de 2020, já tendo ultrapassado a marca de trezentos mil casos confirmados. Estre 

trabalho tem como objetivo realizar a espacialização dos casos de Covid-19 no estado da Bahia 

buscando compreender a dinâmica espacial da doença. A espacialização dos casos foi realizada no Qgis, 

software de código livre, utilizando dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. A 

espacialização da doença demonstrou uma concentração dos primeiros casos nas regiões de alta 

densidade de centros urbanos e que os principais eixos rodoviários representaram os vetores de 

transmissão, contribuindo para a interiorização dos casos de Covid-19. 

Palavras-chave: Bahia; Covid-19; Espacialização; Geografia. 

 

Abstract: Geography has the possibility in contributing to the comprehension of phenomena in public 

health through association and representation of the diseases with spatial variables which can condition 

themselves to its development. The first Covid-19 case registered in Bahia occurred in March 2020, 

having since overtaken the milestone of three hundred thousand confirmed cases. This work has as it's 

objective to perform a Covid-19 cases spatialization in the state of Bahia seeking to understand the 

spatial dynamics of the disease. The disease spatialization has shown a concentration of the first cases in 

high density regions of urban centers and that the main road axis represented the transmission vectors, 

thus contributing to the spread to the countryside of Covid-19 cases. 

Keywords: Bahia; Covid-19; Geography; spatialization. 

 

INTRODUÇÃO  

              Em dezembro de 2019, pesquisadores identificaram um novo coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave por coronavírus-2). 

O novo coronavírus possui origem zoonótica, semelhante aos responsáveis pela 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e pela Síndrome 

Respiratória no Oriente Médio (MERS), descoberta em 2012. Os coronavírus 
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constituem uma grande família de vírus, que podem circular tanto entre pessoas, como 

entre animais, incluindo camelos, gatos e morcegos (BRASIL, 2020a). 

              O vírus surgiu na cidade de Wuhan, um dos mais importantes centros 

industriais da China, com população superior a 11 milhões de habitantes, de onde se 

disseminou rapidamente. A doença associada ao SARS-CoV-2 foi denominada de 

Covid-19, possuindo características sintomáticas predominantemente respiratórias, que 

podem manifestar-se levemente na maioria dos contaminados, ou apresentar-se em 

formas mais agravadas em alguns casos, podendo até mesmo resultar em óbitos. Em 

11 de março de 2020, a Covid-19 foi alçada ao nível de pandemia devido a rápida 

expansão mundial da doença, tendo sido registrados casos em inúmeros países e já 

ultrapassado a marca de 35 milhões de casos (SHEREEN et al, 2020; WHO, 2020). 

Na América Latina, o Brasil foi o primeiro país a notificar um caso de Covid-19, no 

dia 26 de fevereiro de 2020. Logo em seguida, novos casos foram sendo confirmados 

em várias cidades do país, tendo o Ministério da Saúde decretado, em 20 de Março, o 

estado de transmissão comunitária da doença (BRASIL, 2020b). A análise e 

mapeamento dos dados evidencia uma estreita associação entre a transmissibilidade do 

vírus e os espaços de maior fluidez.  

           O mapeamento dos casos notificados com o auxílio da tecnologia SIG 

possibilita o monitoramento espacial de forma mais eficiente, a partir da associação 

dos casos de contaminação com fatores físicos, sociais e biológicos que condicionam a 

disseminação do vírus no território estudado (BARCELLOS E BASTOS, 1996). A 

distribuição da Covid-19 não se deu de forma homogênea pelo território baiano, tendo 

os primeiros casos surgidos nas localidades centrais como a Região Metropolitana de 

Salvador e de Feira de Santana, além de alguns municípios turísticos do extremo sul 

do estado como Porto Seguro e Prado. Na Bahia, todos os municípios possuem casos 

confirmados da doença, tendo ultrapassado no final de setembro a marca de trezentos 

mil casos, sendo no momento o 2º estado brasileiro em número absoluto de casos. 

             O presente trabalho tem como objetivo realizar a espacialização dos casos de 

Covid-19 no estado da Bahia fazendo uso da tecnologia SIG, possibilitando o 

conhecimento de sua dispersão geográfica ao longo da pandemia. Além disso, 

pretende-se com este trabalho colaborar com o fornecimento de informações à 

população sobre o comportamento da doença no espaço e tempo para que as medidas 

de enfrentamento ao novo coronavírus sejam adotadas de modo adequado, tendo vista 
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que ainda não estão disponíveis intervenções farmacêuticas para prevenção à Covid-

19. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

             O trabalho de monitoramento e espacialização da Covid-19 na Bahia foi 

iniciado pelo grupo de estudos “Geografia dos Territórios e Espaços Rurais” (Geoter) 

em março de 2020. Inicialmente, os dados de óbitos e casos diagnosticados eram 

coletados a partir dos boletins epidemiológicos publicados diariamente pela Secretaria 

da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). No entanto, a partir de julho, a Sesab 

disponibilizou um painel (https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/) denominado de 

Central Integrada de Comando e Controle da Saúde (Business intelligence) com dados 

epidemiológicos referentes ao coronavírus na Bahia, com a atualização em tempo real. 

Este painel é alimentado automaticamente, utilizando três bases de dados ministeriais. 

A escolha pelos dados oficiais da Sesab se deu, principalmente, em função da não 

existência de um banco de dados confiável que fosse divulgado com regularidade 

pelas secretariais municipais de saúde.  

 A partir dos dados da Sesab, um banco de dados foi criado e é alimentado 

diariamente para elaboração dos mapas e gráficos. Para a produção dos mapas 

utilizou-se o software de código aberto QGIS (versão 3.12). A base cartográfica 

utilizada contém os limites intermunicipais da Bahia, disponibilizada pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e atualizada em 

2019. São produzidos diariamente mapas temáticos representando pelo método 

coroplético os casos acumulados de Covid-19 em cada município baiano, sendo a 

quantidade de casos agrupada em classes previamente estruturadas. 

Após a elaboração do mapa, um texto síntese é produzido a partir dos dados 

coletados, e posteriormente, divulgado juntamente com os mapas elaborados, além de 

outras informações sobre o monitoramento de indicadores epidemiológicos da Covid-

19 na Bahia. A divulgação é feita nas redes sociais, a exemplo, do perfil do Geoter no 

instagram (@geoterifbaiano) para possibilitar maior circulação e facilidade de acesso à 

informação pela comunidade geral. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro caso de Covid-19 registrado na Bahia data de 06/03/2020 e ocorreu  

no município de Feira de Santana, importado de uma viajante que teve o continente 

europeu como local provável de infeccção. O registro acumulado até o dia 06/10/2020 

foi de 318.147 casos confirmados, que estão distribuídos entre os 417 municípios 

baianos. Até a mesma data, no Estado da Bahia, o coeficiente de incidência foi de 

2.139,08 casos por 100 mil habitantes, tendo ocorrido 6.985 óbitos por Covid-19, que 

corresponde a uma letalidade de 2,20%, sendo o 18º estado com relação a este 

indicador (BAHIA, 2020).  

Analisando o gráfico seguinte (figura 1), é possível constatar a nível estadual a 

evolução quinzenal dos indicadores de casos acumulados, óbitos, curados e casos 

ativos, compreendendo o período de 01/04 a 30/09. Observa-se um crescimento 

exponencial, característico desta epidemia, mas que passou por diferentes taxas de 

crescimento de casos ao longo do tempo. No estágio atual da doença percebe-se uma 

queda no incremento diário de casos notificados, sendo que no período de 28/09 a 

05/10 a taxa média de crescimento de casos acumulados foi de 0,46%, que 

corresponde a uma média de 1216,5 novos casos diários.  

 

 

Figura 1:  Evolução Quinzenal da Covid-19 na Bahia, de 01/04 a 30/09/20

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Elaboração: Autores. 
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             Na fase inicial da pandemia, até o final do mês de abril, a maior incidência de 

Covid-19 esteve localizada em regiões de alta densidade de centros urbanos, com 

elevada concentração populacional, destacando-se a Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) e as cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Valença, Jequié, Vitória da 

Conquista e Juazeiro. A proximidade em relação a esses centros que concentram várias 

funções urbanas (equipamentos industriais, de serviços, turísticos e de saúde altamente 

especializados) revelou-se, inicialmente, como um fator importante na explicação das 

maiores incidências da Covid-19 no estado. 

             No mapa da figura 2, é possível observar a presença de municípios com 

ocorrência de maiores quantidade de casos de ao longo dos eixos rodoviários de 

importância nacional, que cortam o território baiano tanto longitudinalmente, como a 

Br 101 e Br 116, quanto latitudinalmente, como a Br 242 e Br 030. Essas rodovias 

federais apresentam elevado fluxo de cargas e passageiros por ônibus intermunicipais 

e interestaduais funcionando como difusores para o espalhamento da doença no 

estado. Deve-se ressaltar que o transporte coletivo intermunicipal foi suspenso por 

meio de decreto estadual, porém diversos municípios registraram a entrada de ônibus 

clandestinos oriundos de outros estados, conforme matéria veiculada pelo portal Bahia 

Notícias (2020). 

             A transformação do interior em epicentro da pandemia no estado se deu no 

inicío de Julho, posteriormente às comemorações da festa junina, que pode ser 

considerado o evento festivo mais importante do interior do Nordeste. Mesmo diante 

das restrições impostas pelo contexto de pandemia, alguns municípios considerados 

pólos juninos registraram aumento nos casos ativos de Covid-19 após os festejos. O 

avanço da doença pelo interior consiste em um aspecto preocupante diante da desigual 

distribuição de recursos hospitalares entre os municípios do estado. Analisando o 

gráfico seguinte (figura 3), é possível constatar o comportamento distinto das curvas de 

contribuição percentual de mortes por Covid-19 entre os municípios da RMS e o restante do 

interior do estado. 
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Figura 2: Mapa de casos confirmados de Covid-19 e rodovias federais, atualizado até 30/09. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Elaboração: Autores. 

            

           Na Bahia, adotou-se a taxa de ocupação de leitos de UTI como critério para 

reabertura do comércio e dos serviços, mesmo sem um redução consistente de casos 

diários e registro de óbitos. Em 06/10 a taxa de ocupação dos leitos de UTI 

correspondia a 51%, sendo que os núcleos regionais de saúde do Centro-Norte e Sul 

possuíam as maiores (70%) taxas de ocupação de leitos de UTI. A primeira fase do 

protocolo de reabertura adotada pelas prefeituras de Salvador e dos demais municípios 

da RMS ocorreu no final do mês de Julho, autorizando o funcionamento de templos 

religiosos, centros comerciais, shoppings e realização de eventos drive-in 

(SALVADOR, 2020). No momento, diante da redução dos óbitos e do incremento de 

casos diários há uma tendência de relaxamento geral da população, evidenciada pela 

circulação mais livre de pessoas, não uso de máscaras por parte da população e 



393 
 

intensificação do trânsito de veículos, que poderá causar uma retomada do 

agravamento da situação epidemiológica no estado e prolongamento da pandemia. 

 

Figura 3:  Contribuição da RMS e do interior da Bahia nos casos de óbitos por Covid-19, atualizado até 

30/09/2020. 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Elaboração: Autores. 

              

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Tendo como base o trabalho de monitoramento e espacialização dos casos de 

Covid-19 na Bahia pode-se afirmar que, em um primeiro momento, os municípios que 

registraram o maior número de casos foram aqueles situados em regiões de alta 

densidade de centros urbanos, com elevada concentração populacional. Esses 

municípios também possuem maior infraestrutura territorial destinada à circulação de 

pessoas e mercadorias, devendo-se registrar que muitas atividades econômicas não 

foram interrompidas, mesmo durante o período mais grave de aumento dos casos. O 

inicío da pandemia no estado foi marcado também pela ocorrência de casos em 

municípios de vocação turística localizados na porção extremo sul da Bahia. 

No segundo momento, ocorreu o processo de interiorização dos casos, tendo 

contribuído, possivelmente, para esta mudança no comportamento espacial da doenças 

as seguintes situações: retorno de muitos membros de famílias que viviam na capital e 

em outros estados e que tiveram suas atividades interrompidas ou perderam seus 
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postos de emprego por conta do Covid-19; comemoração dos tradicionais festejos 

juninos, mesmo diante das restrições impostas pela pandemia, em virtude do 

deslocamento de pessoas para os pólos juninos onde realizaram confraternizações 

particulares. Cabe destacar também o papel dos importantes eixos rodoviários do 

estado para a dispersão geográfica da doença, sendo possível observar a ocorrência de 

municípios com maiores quantidades de casos ao longo das principais rodovias do 

estado, a exemplo da Br 101 e Br 116. 

Alguns aspectos chamam a atenção, no que se refere à dificuldade de conter o 

avanço do vírus no estado, a exemplo da vulnerabilidade socionômica, evidenciada 

pelo grande contigente de trabalhadores informais, que não tiveram a possibilidade de 

cumprir com as medidas de isolamento social em função da necessidade de garantir o 

sustento diário. A não interrupção de atividades econômicas presenciais em diversos 

municipíos baianos, mesmo diante de elevadas taxas de contaminação e de ocupação 

de leitos, também dificultou o controle da doença. Soma-se a isso, a ação de alguns 

gestores municipais divulgando tratamentos sem comprovação científica ou sem 

recomendação por conselhos e sociedades médicas, e em alguns casos, negando até a 

própria existência do vírus. 

            A espacialização dos dados foi um importante instrumento para que o grupo de 

estudos Geoter pudesse realizar análises a respeito do comportamento da doença e 

contribuir com a difusão de informações, por meio de dados oficiais, para alertar 

quanto a necessidade de atendimento às medidas de prevenção. Outro aspecto 

importante a se destacar é em relação ao aspecto formativo, decorrente do 

envolvimento dos estudantes com o trabalho de mapeamento, algo que pode ser 

considerado como extremamente importante para a formação e aperfeiçoamento na 

área de geotecnologias. 
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Resumo: O presente trabalho tem por propósito elucidar importantes pontos ligados a importância, 

valorização e os desfechos ligados ao ecossistema de Mangue localizado no estuário do Rio Timbó em 

Maria Farinha – PE. Através da primordial leitura e análise de documentos do Plano Diretor da cidade 

de Paulista, juntamente a pesquisas complementares acerca de temáticas afins, notou-se problemáticas 

que estão afetando a localidade há muito tempo e que continuam a afligi-la, principalmente pela 

viabilidade realizada por parte da gestão do município. E por isso, o entendimento da pesquisa é de 

extrema importância na luta e no reconhecimento desse ambiente em discussões socioambientais. 

Palavras-chave: Conservação; Desenvolvimento Urbano; Mangues e Cidades. 

 

Abstract: The purpose of this work is to elucidate important points related to importance, valorization 

and outcomes related to the Mangrove ecosystem located in the Timbó River estuary in Maria Farinha – 

PE. Through the reading and primordial analysis of documents of the Master Plan from the city of 

Paulista, together with complementary research on related themes, it was noticed problems that have 

been affecting the locality for a long time and that continue to afflict it, mainly due to the viability 

carried out by municipality management. That is why understanding the research is extremely important 

in the fight and recognition of this environment in social-environment discussions. 

Keywords: Conservation; Mangroves and cities; Urban development. 
 
 

INTRODUÇÃO  

O manguezal é um ecossistema encontrado em áreas tropicais e subtropicais, 

apresenta elevado potencial ecológico e socioambiental, com flora específica, a mesma 

está disposta a influência do regime de marés e ainda que esses sistemas costeiros se 

tornam sensíveis por estarem localizados em áreas que padecem de fortes pressões 

externas MMA (2007). Os mangues ainda assumem vastas funções importantes em 

regulações biológicas, uma delas como a proibição de intrusões salinas, e até 

geomorfológicas, como a diminuição de erosões costeiras MMA (2002). E já sobre a 

preservação desse meio, é realmente uma necessidade intrínseca às sociedades, 

Capítulo 
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levando em conta os seus benefícios dentro de uma visão, onde, é realmente entendido 

a sua importância dentro da dinâmica natural. 

Estendendo-se desde o Oiapoque no estado do Amapá até Laguna em Santa 

Catarina, as áreas de manguezais brasileiras compreendem cerca de 14.000 km² 

adaptado de (DIEGUES, 2002). E ainda que, por conta de o Brasil possuir grande 

diversidade fluvial e consequentemente, áreas de transição entre o continente e a foz 

dos mesmos em contato com os oceanos, por conta dessa comunhão, os manguezais 

são formados. Sendo assim, considerados áreas de transição entre a área terrestre e 

marítima.  

Adotando o pensamento de planejamento urbano frente a essas questões citadas 

anteriormente, surge o plano diretor, que é uma ferramenta que possui a sua 

importância no planejamento e gestão do espaço urbano, ou seja, é um instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana JÚNIOR, JECONIAS e 

PASSOS (2006 apud Estatuto da Cidade - artigo 40, 2001). Sendo assim, o município 

de Paulista – PE, localizado no estado de Pernambuco, apresenta áreas de manguezal, 

assim como também em algumas localidades do estado de Pernambuco. E no sentido 

de preservar tal ecossistema, existe a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 que 

estabelece a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetações 

nativas em harmonia, com a promoção do desenvolvimento econômico; também foi 

criada a Lei Estadual nº 9.931/86 que define como reserva biológica e de proteção 

ambiental essas áreas vegetais que estão situadas ao longo do litoral do estado, 

incluindo a área de manguezal no estuário do Rio Timbó. 

E em sequência, o Plano Diretor Participativo do Paulista (2018) estabelecido 

pela lei 4.821/2018 traz uma problemática ligada à retirada da área de manguezal 

localizada próxima ao estuário do Rio Timbó de uma ZECUA – Zona Especiais de 

Conservação Urbana e Ambiental, que de acordo com o Plano diretor participativo do 

Paulista (2018), essas zonas possuem características de áreas com relevante cobertura 

vegetal, em diferentes estágios de regeneração. E por isso, possuem diferentes 

cuidados, ou seja, segundo o documento, podem estar sob proteção dos elementos 

naturais e ainda podem ser utilizadas para atividades de lazer, esporte, cultura, 

educação ambiental e pesquisa. E após a retirada dessa área da ZECUA ela parte para 

a inclusão na ZMD1 – zona de média densidade, definida como uma zona litorânea 

que fica localizada na região norte do município, Plano Diretor Participativo (2012). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

        O recorte espacial em análise é a área estuarina do Rio Timbó, situada no 

município de Paulista – PE, com as seguintes coordenadas geográficas: 07º 51’ 32.91” 

S e 034º 50’ 21.89” W, como demonstra a Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

         A área de estudo, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger 

apresenta um clima do tipo As’ – tropical chuvoso, com chuvas de outono-inverno. E 

já a precipitação pluviométrica média anual corresponde a cerca de 1913,5mm MME 

(2014), já a vegetação predominante na localidade é a Rizophora mangle (mangue-

vermelho) que se destaca em termos de frequência e densidade, ainda tem a 

Laguncularia racemosa (mangue-branco) e a Avicennia schaueriana (mangue-preto), 

conforme Correia (2002). 

              A metodologia do trabalho consistiu em três etapas, inicialmente foi realizado 

um levantamento bibliográfico em fontes secundárias, como por exemplo CPRH – 

Agência Estadual de Meio Ambiente, MMA – Ministério do Meio Ambiente, 

Prefeitura da cidade do Paulista e o MME – Ministério de Minas e Energia. E claro, de 

acordo com a proposta do trabalho, a análise do Plano Diretor Participativo da cidade 

de Paulista dos anos 2012, 2016 e 2018 foi esclarecedora para análises comparativas 

Fonte: Autores. 

Figura 1: Mapa de Localização da área estuarina do Rio Timbó e em Destaque uma 

porção do Manguezal da localidade. 
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entre eles, almejando entender as mudanças sofridas com o passar dos anos. 

Posteriormente foi realizado o processamento e manejo dos dados, em sequência 

foram elaborados produtos cartográficos.  Vale salientar que ao longo da pesquisa, 

para análise, processamento e exportação de dados, foram utilizados os softwares 

livres: Qgis 3.14.16 e Google Earth Pro versão 7.3.3. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

              A  partir da análise do Plano Diretor Participativo do Paulista no ano de 2012, 

verificou-se que a ZECUA Rio Timbó era denominada de ZECUA Timbó e era 

apresentada como uma única unidade de gestão. No entanto, no Plano Diretor de 2018, 

essa ZECUA passa a ser chamada de ZECUA Rio Timbó e é apresentada de forma 

fragmentada ao ser setorizada nas seguintes unidades: (i) ZECUA Rio Timbó – Setor 

1; (ii) ZECUA Rio Timbó – Setor 2 e (iii) Floresta Urbana do Rio Timbó, como pode-

se notar na Figura 02. E essa divisão em partes de uma área antes contínuas, faz com 

que estas porções adquiram condições ambientais diferentes, favorecendo grandes 

limitações que possam vir a afetar a localidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

a. 

 

b. 

 

Figura 2:  ZECUA Rio Timbó setorizada a partir do Plano Diretor Participativo do Paulista do ano 

de 2018. 

Fonte: Prefeitura Municipal do Paulista, 2016 (a.) e 2018 (b.). 
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            Na versão mais atualizada do documento de planejamento, parte da ZECUA 

Rio Timbó, em que ocorre o sistema manguezal, foi categorizada como ZMD1 e não 

mais como Zona Especial de Conservação Urbana e Ambiental, como pode-se 

observar na Figura 03. Dessa forma, observa-se que parte da mesma, deixa de ser uma 

unidade de gestão e planejamento voltada para a conservação e proteção das áreas 

estuarinas em que ocorrem as áreas de mangue, e passa a atender a lógica da utilização 

das potencialidades da localidade com enfoque para o turismo e o lazer. E com essa 

alteração de categoria, é possibilitada a expansão imobiliária nessa Zona que apresenta 

elevada fragilidade ambiental, por tratar-se de uma área estuarina.  

Segundo o Plano Diretor Participativo do Paulista (2018), dentro das áreas que 

são passíveis de ocupação da ZECUA Rio Timbó, para as atividades de lazer, esporte, 

cultura, educação ambiental e pesquisa, juntamente com atividades de bases 

sustentáveis de relevante interesse municipal que integrem e apoiem a conservação do 

município, terão parâmetros estabelecidos pela Comissão Especial de Análise do uso 

do Solo – CEAUS. E ainda que é proibido o parcelamento do solo em áreas passíveis 

de ocupação definidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e pela 

CEAUS dentro das ZECUAS e que cada uma delas devem ser tratadas 

individualmente, em conformidade com suas condições físico- ambientais. 

A Zona de Média Densidade 1 que é onde encontram-se áreas do manguezal 

que estão mais suscetíveis após a atualização do Plano Diretor, é caracterizada pelo 

alto potencial de mercado imobiliário e forte expressão paisagística. É exatamente por 

conta da proximidade às áreas de praia que para essa Zona está proposta a indução da 

ocupação de áreas ociosas e a consolidação do turismo e do lazer, admitindo-se 

padrões construtivos de média densidade, para manter a ambiência característica do 

conjunto, Plano Diretor Participativo (2012). E por isso, de acordo com Paiva et. al. 

(2009) a presente área sofreu bastante com o desenvolvimento de atividades 

pesqueiras, indústrias e a especulação imobiliária (essa que se mantém intensificada 

até os dias de hoje, devido a uma ótima valorização da área litorânea). 

E consequentemente, as mudanças são perceptíveis durante os anos na área, a 

própria poluição se intensificou através dos efluentes oriundos dos empreendimentos e 

residências presentes na localidade. É possível obter a noção que a problemática que 

circunda na área estuarina estudada, não é atual, os impactos na área já estavam em 

ação no início dos anos 2000 e possuía um carácter preocupante, o setor estudado 
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possui problemas ligados ao crescimento de construções de casas de veraneio, 

estabelecimentos comerciais, marinas, movimentações de terra, atracadouros e muros 

de arrimo, Correia (2002). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

                

               De acordo com a Figura 03, o lado da imagem (a.) representando o 

zoneamento ambiental segundo o Plano Diretor de 2012, demonstra a área em verde 

pertencente à ZECUA Rio Timbó, e já na imagem (b.) a delimitação que estava em 

verde, é incorporada à ZMD1, em vermelho.  

              Calva et al. (2019) em estudo, trás a ideia de que é um grande desafio global a 

conservação desses ecossistemas costeiros. Visto que a delicada situação encontrada 

em muitos dos manguezais é preocupante, e segundo Canestri e Ruiz (1973), essas 

áreas são bem vistas como áreas belas e isoladas, gerando o que os autores citam como 

“um círculo vicioso de destruição” dessas localidades, dando espaço para 

empreendimentos de lazer, o que não se diferencia do contexto presente na cidade de 

Paulista – PE. 

              A recognição desse componente vegetacional e enquanto a sua grande 

capacidade natural de estar disposto a multiplicar valiosos recursos para uma 

população, se faz mais do que necessária, pois, no estudo de Cabral (2001), através de 

pesquisas feitas com pescadores da região estuarina do Rio Timbó, notou-se que na 

visão deles, a pesca compreende o que tem de melhor na região, e em segundo, a 

b. 

 

a. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal do Paulista, 2016 (a.) e 2018(b.). 

Figura 3:  Plano Diretor Participativo do Paulista: Zoneamento Territorial 2016(a) e 2018(b). 
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paisagem e belezas naturais. E em contrapartida, o que mais incomodava eles, era a 

poluição que ainda é um problema bem atual e que tende a intensificar-se sem o 

apropriado acompanhamento dos órgãos responsáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

              Portanto, os resultados obtidos a nível de pesquisa bibliográfica tornam-se 

satisfatórios ao conceber noção aos fatores que influenciam diretamente a situação 

atual e as que possam chegar a ocorrer. E por isso, medidas ligadas aos cuidados com 

as áreas do manguezal, principalmente em que o mesmo encontra-se ameaçado, faça-

se presente, ocorra na prática e seja efetivo. É evidente que retomar a discussão acerca 

da reinclusão de fragmentos de mangue próximos à desembocadura do rio dentro da 

ZECUA Rio Timbó é de extrema importância, torna a atenção da prefeitura em 

fiscalizações e análises futuras coerentes com os remanescentes que ali existem. 

             Dessa maneira, a melhoria só tenderia a ser viabilizada, pois com o esforço da 

prefeitura da cidade e somado a isso a vontade popular em exigir mudanças e 

corresponder na colaboração socioambiental, a realidade será desenvolvida. E com 

isso, respeitar o belíssimo lugar que é o rio Timbó, somado à praia de Maria Farinha 

seriam ações de grande apreciação e que no fim, ninguém sai perdendo. 
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Resumo: O presente artigo buscou enfatizar as semelhanças geoespaciais e históricas existentes entre as 

cidades de Amsterdã e Recife, promovendo a discussão acerca do uso do transporte fluvial como 

alternativa sustentável aos problemas de mobilidade e gestão urbana enfrentados na capital de 

Pernambuco. A partir do método comparativo as características das cidades foram relacionadas de modo 

a se avaliar o modelo exemplar de administração tanto dos recursos hídricos como do sistema de 

transporte urbano sobre as águas de Amsterdã como possível alternativa para transformar Recife em 

uma cidade que opera seus recursos de maneira mais integrada visando a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental no seu planejamento territorial. 

Palavras-chave: Amsterdã; Mobilidade Urbana Sustentável; Planejamento urbano; Recife; Transporte 

Fluvial. 

 

Abstract: The present paper aimed to emphasize the existing geospatial and historical similarities 

between the cities of Amsterdam and Recife, promoting the discussion regarding the use of water 

transport as a sustainable alternative to the urban mobility and management issues faced by the capital 

of Pernambuco. Based on the comparative method, the characteristics of the cities were related in a way 

to assess the exemplary management model of water resources and urban transportation system on 

Amsterdam’s waters as a possible alternative to transform Recife in a city that operates its resources in a 

more integrated manner, aiming social, economical and environmental sustainability in its territorial 

planning. 

Keywords: Amsterdam; Recife; Sustainable Urban Mobility; Urban Planning; Water Transport. 

 

 

INTRODUÇÃO  

           O processo de urbanização no decorrer da história esteve muito associado ao 

aumento no número de veículos. Inicialmente o transporte público era baseado 

principalmente em bondes e trens e, com o passar do tempo, o ônibus passou a ser 

utilizado como serviço coletivo de transporte. O cenário brasileiro hoje reflete a 

adoção de políticas urbanas que direcionam investimentos e incentivos ao setor 

automobilístico, como no caso da redução do imposto para compra de veículos, que 

acabaram por privilegiar o transporte individual motorizado em detrimento dos 

ineficientes modais públicos de mobilidade urbana. Ademais, ampliações viárias, a 

construção de pontes e viadutos visando melhor resultado de fluxos – principalmente 
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em horários de pico; e o aumento no número de estacionamentos espalhados por áreas 

de grande movimentação corroboram com a queda da qualidade de vida nos centros 

urbanos. Desse modo, as condições de mobilidade da população vêm se degradando 

muito no Brasil nos últimos anos, principalmente no que diz respeito ao aumento no 

número de congestionamentos (CARVALHO, 2016, p. 5; SILVA e MELLO, 2017, 

p.2; ANDRADE e GALVÃO, 2016, p. 4). 

Pensar alternativas de contorno ao cenário atual levando em consideração as 

demandas de cada cidade, com um tipo de planejamento integrado de abordagem 

coesa, que busque formas coletivas de pensar os deslocamentos urbanos para suprir as 

necessidades populacionais, de modo a solucionar o tráfego nas vias sem, contudo, 

desrespeitar o meio ambiente é fundamental. Neste âmbito se insere o conceito de 

mobilidade urbana sustentável. De acordo com Carvalho (2016, p.16-17): 

Pode-se pensar a mobilidade urbana sustentável dentro do conceito mais 

amplo do desenvolvimento sustentável, que se refere à promoção do 

equilíbrio entre a satisfação das necessidades humanas com a proteção do 

ambiente natural. A satisfação das necessidades humanas implica que os 

bens e serviços têm de ter oferta disponível e compatível com as demandas 

da população, e essa oferta tem de apresentar estabilidade e regularidade ao 

longo do tempo. [...] Dessa forma, assim como se trabalha o 

desenvolvimento sustentável nas três dimensões principais – econômica, 

social e ambiental –, o mesmo pode ser feito em relação aos sistemas de 

mobilidade. [...] os pressupostos básicos de uma mobilidade urbana 

sustentável, [...] a proteção ambiental, a sustentabilidade econômica e a 

justiça social se tornam condicionantes importantes no processo de 

planejamento. 

Países desenvolvidos estão cada vez mais procurando novas maneiras de 

expandir sua oferta de transporte público, restringindo o uso de automóveis e 

investindo em transportes individuais não motorizados assim como na qualidade das 

águas, tendo o desenvolvimento das redes de transporte em hidrovias urbanas ganhado 

espaço de implementação nos sistemas de transporte de cidades como Brisbane, na 

Austrália e Amsterdã, na Holanda. As cidades que buscaram tal ‘modernização’ foram 

lideradas pelo empreendedorismo do setor privado ou por uma forte liderança política 

focada em fazer mudanças transformadoras de longo prazo no uso de hidrovias 

urbanas para transporte (CHEEMAKURTHY et al., 2018, p.63). Como é o caso de 

Amsterdã.  

Tão antigo quanto a própria Holanda, o transporte público fluvial foi 

historicamente uma opção atrativa ao público e, mais recentemente funciona como 

uma alternativa valiosa ao transporte regular devido às limitações do espaço urbano e 

os consequentes congestionamentos das vias. A cidade de Amsterdã, cercada por rios, 
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lagos e vários canais, promove a gestão das águas, no que diz respeito ao transporte 

público, por meio da Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB), que é uma 

companhia municipal, privatizada desde 2007, responsável pela administração e 

operação de serviços de metrô, bonde, ônibus e balsa dentro da região metropolitana 

da cidade assim como em seus arredores (CHEEMAKURTHY et al., 2018, p. 15). 

Tal exemplo serve de parâmetro quando pensamos na gestão de recursos 

hídricos e no planejamento urbano para a cidade do Recife, que apesar de ser 

composta por “ilhas” aterradas situadas no delta de deságue do rio Capibaribe, não 

verte esse recurso em prol do desenvolvimento local. Pelo contrário, os rios e 

manguezais desvalorizados são extremamente poluídos, ressaltando a falta de 

consciência do valor das águas por parte da população, além de que a má 

administração dos recursos d’água não leva em conta questões essenciais como o nível 

da cidade em relação ao mar e a influência das marés no planejamento territorial, 

sujeitando ainda mais a cidade a desastres naturais. 

Vale salientar que, tanto Amsterdã quanto Recife compartilham, além da 

história entre Holanda e Brasil no século XVII, fortes semelhanças. Ambas foram 

erguidas sobre águas de rios, manguezais e pântanos e têm proximidade com o oceano 

Atlântico, no caso de Recife, e o mar do Norte, para a capital holandesa, sofrendo 

influência da maritimidade e enfrentando problemas como inundações; diferindo na 

forma como cada cidade lida com essas questões inerentes ao meio em que se inserem. 

Os níveis de água em Amsterdã diferem dependendo da região e isso acarreta riscos 

que exigem constantes esforços dos gestores públicos, tanto no que diz respeito ao 

planejamento urbano, quanto ao marketing da cidade, produção de energia e lazer 

(HARTOG, 2012).  

Tendo isso em mente, este trabalho busca promover uma análise da mobilidade 

na cidade do Recife e comparar suas características espaciais e hídricas com o modelo 

de transporte aquaviário utilizado em Amsterdã, usando-o como possível alternativa à 

gestão das águas e ao planejamento urbano recifense. 

Em 2011, o centro de arquitetura de Amsterdã (ARCAM), em conjunto com o 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, 

elaborou o evento Recife Exchange Amsterdam, que realizou uma exposição sobre o 

intercâmbio Amsterdã/Recife, mostrando a trajetória histórica de ambas as cidades, os 

desafios contemporâneos e as diferenças na abordagem do planejamento. Esta 
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exposição mostrou que Amsterdã possui um planejamento integrado de gestão da 

água, mobilidade e patrimônio cultural e que, em Recife, há a falta de uma abordagem 

integrada. Por serem cidades tão diferentes, o ponto em questão era o que as duas 

cidades poderiam aprender uma com a outra. 

Tal exposição incentivou a criação do projeto piloto intitulado Rios da Gente 

que visava explorar o potencial fluvial da cidade, transformando os rios Capibaribe e 

Beberibe em corredores para tráfego de transporte público segundo diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), instituída em 3 de janeiro de 2012 

por meio da Lei n° 12.587. Dentre os objetivos estavam o de atrair a população para 

um modal de transporte público e coletivo, de modo a reduzir a utilização dos meios 

privados de mobilidade; visando, em paralelo, requalificar as águas dos dois principais 

rios da cidade (SILVA e MELLO, 2017, p. 5; BRASIL, 2012). 

Contudo, devido às estruturas burocráticas de gestões públicas municipais e 

estadual que privilegiam as demandas da classe média consolidada, a implantação e 

efetivo desenvolvimento de projetos de mobilidade urbana alternativa e inclusiva tem 

esbarrado em obstáculos políticos, sociais e econômicos (SILVA, 2013 apud SILVA e 

MELLO, 2017, p. 6). 

Entretanto, busca-se aqui destacar que a configuração espacial da cidade do 

Recife possui potencial para o desenvolvimento de um sistema de transporte integrado 

de utilização aquaviária, tal qual o existente em Amsterdã, a partir do 

impulsionamento do uso dos recursos hídricos disponíveis na cidade de maneira a 

favorecer os cidadãos e diminuir transtornos em vias terrestres.  

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para entender o uso dos rios para fins de locomoção na cidade de Amsterdã, e 

relacionar elementos deste uso com a realidade hidrográfica de Recife, primeiramente 

se realizou uma pesquisa bibliográfica, agrupando informações de portais oficiais de 

dados abertos das prefeituras de ambas as cidades, assim como de sites das empresas e 

consórcios de empresas responsáveis pela mobilidade urbana nas respectivas regiões. 

A partir da pesquisa bibliográfica, fez-se uma análise baseada no método comparativo 

para relacionar as características das cidades, e entender o que uma pode aprender com 

a outra no que diz respeito às formas de uso das águas. 
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A fim de compreender a realidade do transporte fluvial de Amsterdã, o grupo 

compilou informações de sites de órgãos público-privados holandeses, como a GVB e 

o site oficial da prefeitura de Amsterdã. 

Para compreender o potencial de impacto positivo do transporte fluvial no 

cotidiano dos cidadãos recifenses, o grupo utilizou a Pesquisa Origem-Destino de 

2016, realizada pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira, em parceria com a Grande 

Recife Consórcio de Transporte Metropolitano. O trabalho foi utilizado para conhecer 

os destinos mais comuns das pessoas que residem na capital pernambucana. Apesar da 

pesquisa abranger toda a Região Metropolitana do Recife, o resultado foi filtrado para 

que fosse analisado apenas o fluxo das pessoas que moram no município de Recife. Os 

dados foram manipulados no software Microsoft Excel 2016, e o mapa foi gerado no 

QGIS 3.10. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Amsterdã  

 O transporte fluvial de Amsterdã se dá de duas formas: transporte turístico e 

transporte público urbano. A concentração do turismo fluvial na cidade se dá no 

Centro de Amsterdã, bairro histórico com 165 canais construídos artificialmente na 

Idade de Ouro dos Países Baixos, durante os séculos XVI e XVII. Por representar uma 

época em que Amsterdã era um dos principais centros intelectuais e artísticos do 

mundo, os canais receberam da UNESCO o título de Patrimônio da Humanidade, em 

2010 (UNESCO, 2010). Somado aos passeios turísticos fluviais do rio IJ, que divide 

Amsterdam-Noord (norte) do resto da cidade, os antigos canais recebem mais de 4,8 

milhões de turistas todo ano (City of Amsterdam, 2018). 

 O uso das águas para locomoção urbana na cidade é gerenciado pela empresa 

público-privada GVB, que possui 13 linhas de balsas fazendo o transporte dos 

cidadãos da capital holandesa diariamente, cruzando o rio IJ gratuitamente para 

pedestres e ciclistas (GVB, 2020). A viabilização do uso dos rios e canais depende de 

um gerenciamento altamente rigoroso, feito pela empresa Waternet, que monitora a 

qualidade da água – que representa 36% do território da cidade – e permite o seu 

acesso à população (City of Amsterdam, 2018). 
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Apesar de Amsterdã ser reconhecida pela sua excelência no uso do transporte 

fluvial, a cidade passou por um momento diferente durante a década de 1960, como 

relataram representantes da Waternet (empresa público-privada que faz a manutenção 

das águas holandesas) em 2011, durante o evento Recife Exchange Amsterdam. Os 

canais da cidade estavam poluídos e abandonados pelo poder público. Essa realidade 

só mudou quando a prefeitura da cidade adotou uma postura mais intervencionista, 

viabilizando a homogeneidade no desenvolvimento urbano e na execução de políticas 

públicas (VAN GAALEN, 2011). 

 

 Recife 

A situação de Amsterdã vivida nos anos 1960, segundo relata a Waternet 

durante o evento Recife Exchange Amsterdam, se assemelha à situação de Recife em 

2011, quando a hidrografia da cidade brasileira era caracterizada por níveis 

preocupantes de poluição. Atualmente, as águas de Recife não sofreram mudanças 

positivas consideráveis. Em 2018, no Relatório de Monitoramento da Qualidade da 

Água de Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco, da Agência Estadual de 

Figura 1:  Amsterdã: hidrografia e transporte fluvial. 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Meio Ambiente (CPRH) concluiu que o rio Capibaribe, principal rio da hidrografia 

recifense, apresenta comprometimento de qualidade da água em todos os trechos 

observados no estudo. Consoante a visita técnica feita pelos holandeses na capital 

pernambucana, a viabilização do transporte fluvial só se dará uma vez que o poder 

público se comprometer com a manutenção da qualidade da água. 

O transporte fluvial em Recife se resume às populações ribeirinhas, pescadores 

e barqueiros que praticam a pesca e dependem das águas para sua subsistência (SILVA 

e MELLO, 2017). Além destas comunidades, vale mencionar o uso turístico das águas 

recifenses, onde o catamarã é a mais tradicional opção para quem visita a cidade 

anualmente. No entanto, enquanto em Amsterdã o turismo fluvial é marcado pela 

concorrência entre diferentes empresas, em Recife, o único grupo que faz esse tipo de 

transporte sistematicamente é a Catamaran Tours. As outras opções são barqueiros 

autônomos (opção também presente em Amsterdã). 

Para efeito de visualização, o grupo produziu um mapa com base na pesquisa 

Origem-Destino de 2016 realizada pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira, e pela 

Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano. Para a produção do mapa, 

contabilizou-se a quantidade de vezes em que cada bairro da cidade do Recife foi 

citado como origem e como destino durante a pesquisa. No mapa a seguir, os bairros 

em amarelo representam aqueles em que a quantidade de vezes em que foram citados 

como origem supera as menções como destino. Em vermelho, destacam-se os bairros 

que foram mais citados como destino do que como origem. 

A partir desta visualização, alguns pontos se tornam dignos de destaque. 

Observa-se que a hidrografia de Recife percorre toda a extensão leste-oeste da cidade, 

além de passar por diversos bairros citados tanto como origem, quanto como destino. 

Essa conexão de bairros com ambas funcionalidades que a hidrografia recifense faz, 

destaca que o transporte fluvial, integrado com o transporte terrestre existente, possui 

o potencial de dinamizar o fluxo de pessoas na cidade, reforçando assim o acesso dos 

cidadãos aos seus meios de convivência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As realidades de Amsterdã e Recife se assemelham quanto à disposição de seus 

corpos d’água. As diferenças aparecem ao se contemplar a forma como seus gestores 

lidam com sua hidrografia. Enquanto a capital holandesa aposta em pesquisas de 

monitoramento e reconhecimento da qualidade da água e seus tipos de uso, a capital 

pernambucana parece se esquecer cada vez mais de seus rios. 

A fim de viabilizar o uso das águas de Recife para o transporte fluvial, o 

governo municipal deve se comprometer com a realidade socioecológica de seus rios, 

e entender que, por mais que Amsterdã seja uma cidade inserida em outro contexto 

sociopolítico, o comprometimento com a gestão pública não deve depender de fatores 

culturais, e sim do senso de responsabilidade para com a sua cidade. 

 

 

 

Figura 2: Bairros de Recife citados como origem e destino (Pesquisa 

Origem-Destino 2016) 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Resumo: O vigente resumo busca evidenciar e apontar uma problemática quanto à configuração 

cartográfica em relação à leitura socioespacial marginalizada da favela da Rocinha, uma vez que o mapa 

pode caracterizar-se como a representação do ser e estar de um indivíduo no espaço e é necessário ser 

debatido e construído num olhar social e identitário. Transparecendo essa lacuna, foi-se realizada uma 

breve pesquisa sobre a relação cartografia-favela na Rocinha. O propósito deste estudo é exibir o quão 

discursivo e expressivo é o mapa e, ainda mais, salientando-se acerca dos SIG, enquanto ferramentas de 

caráter fundamental para um desenvolvimento urbano inclusivo. Para tal, utilizou-se o levantamento de 

estudos ligados à temática, assim como, a busca de materiais virtuais que retratam a realidade dos 

sujeitos em foco. Com isso, apesar da favela da Rocinha estar inserida no mapa, ainda não está 

representada por sua totalidade. 

Palavras-chave: Leitura socioespacial; Marginalização; Rocinha; SIG. 

 

Abstract: The current summary seeks to highlight and point out a problem regarding the cartographic 

configuration in relation to the marginalized socio-spatial reading of the Rocinha favela, since the map 

can be characterized as the representation of the being and being of an individual in space and it is 

necessary to be debated and built on a social and identity look. To make this gap clear, a brief survey 

was carried out on the cartography-favela relationship in Rocinha. The purpose of this study is to show 

how discursive and expressive the map is and, even more, to stand out about GIS, as essential tools for 

an inclusive urban development. For this, we used the survey of studies related to the theme, as well as 

the search for virtual materials that portray the reality of the subjects in focus. As a result, despite the 

Rocinha favela being included in the map, it is not yet represented by its entirety. 

Keywords: GIS; marginalization; Rocinha; socio-spatial reading. 

 

INTRODUÇÃO  

O espaço geográfico, entendido sob a tutela de misto das condições sociais e 

físicas, é responsável por mesclar relações humanas e materialidades (SANTOS, 

2003). Desta forma, torna-se possível a compreensão de questões presentes 

enfrentadas por determinados grupos. Mais ainda, é totalmente possível aplicar a 

práxis de fato, uma vez que a perspectiva trazida por este breve estudo propõe a 

releitura de diversos estigmas criados pela marginalização imposta.  
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De maneira colaborativa para a análise, Turchi (2004) ressalta que os mapas, 

seguidamente, são mais reveladores no que excluem. A reflexão é genuína, pois 

reforça a dimensão da problemática dos ‘’vazios’’ cartográficos existentes nos dias 

atuais. Aliás, tais debilidades nos mapeamentos é bem anterior às geotecnologias 

modernas, os métodos considerados tradicionalistas, por vezes, também atuaram 

concomitante à exclusão.  

Postulados os argumentos, é importante destacar o papel da política, a qual 

privilegia classes mais favorecidas em detrimento daquelas de menor aporte. Sendo 

assim, fica evidente a responsabilidade de vários agentes sociais no que tange à 

democratização dessas tipologias de informação. Segundo Prado Filho (2013), ‘’a 

cartografia tradicional encontra-se ligada ao campo de conhecimento da geografia e 

busca ser um conhecimento preciso, fundado em bases matemáticas, estatísticas, 

contando com instrumentos e técnicas sofisticadas.’’ Contudo, a intencionalidade 

principal deste breve trabalho é atribuir o caráter identitário ao que se conhece desta 

cartografia tradicional, diante disso, buscou-se um olhar humanista. 

 

   MATERIAIS E MÉTODOS 

Mediante este contexto do espaço geográfico no que tange ao que se é revelado 

e oculto do mapa juntamente ao planejamento urbano, evidencia-se como objeto de 

estudo a Rocinha, que é reconhecida enquanto bairro pela Prefeitura do Rio de Janeiro 

desde 1993 e já passou por alterações no mapa quanto à sua menção de “favela” para 

“morro” às vésperas da Copa do Mundo - na atualidade, consta com seu nome próprio. 

Além de ser invisibilizada em certos períodos - sendo mais conturbado entre meados 

de 2013 a 2016 -  do Google Maps, marginalizando cerca de 1,4 milhão de pessoas, 

que corresponde a mais de 20% da população da cidade, conforme dados do IBGE de 

2010.  

Com isso, foi feito uma pesquisa de materiais que destacam a relação 

cartografia-favela juntamente a aparatos virtuais tais quais artigos, matérias, entre 

outros e, de igual modo, um levantamento de estudos voltados ao uso do SIG - 

Sistema de Informação Geográfica - para o planejamento urbano a fim de 

compreender e, até, para além da evidenciação, a busca por uma solução quanto a esse 

“vazio” no mapa, uma vez que. por meio do SIG, possibilita-se uma perspectiva ampla 

sobre a cidade e todas as suas estruturas.  
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante deste cenário pautado numa leitura socioespacial marginalizada e 

elitizada, os SIG encontram-se para além de uma simples informação ou localização, 

tratam-se da representação existencial e identitária de indivíduos que ocupam, 

modificam e significam o espaço ou lugar - este último simbolizado por diferentes 

sensações, pensamentos e vínculos perante o sujeito enfatizado como bem pontua o 

geógrafo Tuan (1983). Dessa maneira, como destaca Seemann (2005), mapeamento, 

neste sentido, não se reduz aos levantamentos topográficos e geodésicos, mas pode ser 

igualmente espiritual, político ou moral e incluir o que é lembrado, imaginado e 

contemplado. Nas Figuras 1 e 2, observa-se criticamente o discurso dos mapas: a 

invisibilidade, a exclusão de sujeitos no espaço e, consequentemente, a formação de 

uma opinião de que tais lugares devem ser evitados, esquecidos, excluídos. 

 

Figura 1: Mapa turístico do Rio de Janeiro explicitando a perspectiva excludente da Rocinha no 

espaço. 

 

Fonte: Google Maps (2013). 
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Figura 2: Mapa turístico do Rio de Janeiro explicitando a perspectiva excludente da Rocinha no 

espaço. 

 

 Fonte: Google Maps (2013). 

 

Ainda neste prumo, como observa Abreu (2010), o SIG tem sido manipulado 

nas disputas territoriais, haja vista a sua ampla utilização enquanto objeto de interesse, 

sendo assim, associados às diferentes tramas territoriais nas quais iniciativas de 

mapeamentos tem se realizado. Isto posto, se de um lado a geografia e seus métodos 

tenham alcançado relativos avanços, neste contexto, essa serve na condição de 

manutenção da subalternidade de certas populações. Além disso, se levarmos em 

consideração que, na visão de Abreu (2010), em toda percepção existe um componente 

afetivo que contribui para a imagem representada, este viés também é negligenciado 

no âmbito dos territórios ocultos dos mapas. Ademais, na fase da lógica capitalista 

atual, a veiculação destes vazios imagéticos corrobora para a legitimação de poderes, 

uma vez que sustentam a garantia do lucro no qual concentra o poderio em áreas pré-

determinadas no espaço geográfico.  

Concomitantemente, percebe-se que, mesmo que atualizada e geolocalizada no 

mapa, a favela da Rocinha ainda encontra-se com poucas informações e precisão sobre 

suas ruas e vielas na totalidade do espaço em que ocupa, enfatizando de modo gritante 

e, porquê não estarrecedor, o estereótipo de favela, enquanto lugar de esquecimento e 

vazio geográfico (Figura 3). Partindo disso, pode-se considerar tal exclusão como uma 

representação simbólica de marginalização e desrespeito a identidade e representação 

sociocultural criada, manifestada e vivida na Rocinha. A partir disso, a interpretação 

de Boaventura Santos (2001) destacando que os mapas “são distorções reguladas da 
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realidade, distorções organizadas de territórios que criam ilusões credíveis de 

correspondência”, pode-se interpretar as favelas, ou melhor pontuando, a favela da 

Rocinha, como uma “distorção centro/periferia, em que o que fica à margem, além de 

ganhar menor destaque, recebe tratamento desigual de detalhamento e, 

consequentemente, maior distorção” (FERRAZ, 2016, p. 4).  

 

Figura 3: Mapa da Rocinha (atualizado). 

 

Fonte: Google Maps (2020). 

  

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este efêmero estudo, vê-se a nitidez da construção de uma imagem 

específica da favela da Rocinha no mapa e que, embora apresente sua existência, não 

representa, de fato, a totalidade do seu território nem tampouco suas particularidades. 

Este aspecto de imprecisão e opacidade arraigada no desenvolvimento urbano quanto 

às favelas apenas confirmam representações cartográficas distorcidas, omitidas e, para 

além, discursivas, porém não do ponto de vista dos sujeitos em que ocupam o lugar em 

questão, mas sim, daqueles que o evitam e marginalizam. 
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Resumo: Um problema bastante comum nas cidades é o descarte inadequado do lixo doméstico que 

gera a acumulação de resíduos sólidos nas ruas, nos rios e em canais. Nesse contexto, foi visto a 

necessidade de levar essa problemática para dentro das salas de aulas através de uma atividade proposta 

nos termos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) que estimule a percepção ambiental nos 

alunos através da utilização do Software Google Earth como ferramenta para a visualização e 

identificação da degradação ambiental causada pelo acúmulo do lixo. Para isso, este trabalho é 

estruturado em revisões bibliográficas pesquisadas por meio do Google Acadêmico e na Biblioteca 

Eletrônica Científica Online (SciELO), juntamente com fotografias das mídias digitais e mapas de 

localização realizados pelos softwares ArcGis e Google Earth, que foi utilizado como um dos métodos 

empregrados na ABP, que oferece aos alunos a autonomia que instiga a curiosidade pela busca do 

conhecimento. 

Palavras-chave: Cidades; Google Earth; Lixo; Metodologia Ativa.  

 

Abstract: A very common problem in cities is the inadequate disposal of domestic waste that generates 

the accumulation of solid waste on the streets, rivers and canals.  In this context, it was seen the need to 

take this issue into the classroom through an activity proposed in terms of the Problem Based Learning 

(PBL) that stimulates environmental perception in students through the use of Google Earth Software as 

a tool for  visualization and identification of environmental degradation caused by the accumulation of 

waste.  For this purpose, this work is structured in bibliographic reviews searched through Google 

Scholar and in the Scientific Electronic Library Online (SciELO), together with photographs of digital 

media and location maps made by the software ArcGis and Google Earth, which was used as one of  

methods used in PBL, which offers students the autonomy that instigates curiosity in the search for 

knowledge. 

Keywords: Cities; Google Earth; Trash; Active Methodology. 

 

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, os fluxos da vida em sociedade se dão, 

majoritariamente, nas cidades. No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2015), mais de 84% da população vive nos centros 

urbanos. Seja a oferta de empregos, oportunidade de estudo ou as diversas 
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possibilidades e formas de consumo, as cidades tem como principal objetivo contribuir 

para a comodidade das pessoas que nela vive. 

Contudo, o processo de urbanização diante do acelerado crescimento 

demográfico e a uma gestão urbana ineficiente, consolidou um modelo marcado por 

disparidades socioespaciais e grande degradação ambiental (ROLNIK e KLINK, 

2011). “À medida que a cidade se expande, ocorrem impactos com o aumento da 

produção de sedimentos pelas alterações ambientais das superfícies e produção de 

resíduos sólidos; deterioração da qualidade da água pelo uso nas atividades cotidianas, 

e, lançamento de lixo, esgoto e águas pluviais nos corpos receptores” (MUCELIN e 

BELLINI, 2008, p.115). 

Quando se fala o termo lixo, logo vem a mente algo sem utilidade ou valor. 

Queiroz (2014, p.327) conceitua lixo como “qualquer coisa ou resto que não se pode 

se aproveitado mais e, por isso, é jogado fora”. Porém, o que a população entende por 

'jogar fora'? Onde esse 'fora' se localiza? Afinal, um problema bastante comum nas 

cidades é o descarte inadequado do lixo doméstico que gera a acumulação de resíduos 

sólidos nas ruas, rios e canais. 

Partindo desta perspectiva, viu-se a necessidade de inserir a problemática do 

descarte indevido do lixo, que vem se tornando um problema comum na idade 

contemporânea, dentro do processo de ensino-aprendizagem da Geografia. De acordo 

com os autores Lima e Costa (2012, p.107) “compreender a contemporaneidade que se 

transforma torna-se, assim, essencial para assegurar a legitimidade da Geografia na 

sala de aula, seja no âmbito acadêmico, seja no quadro curricular do ensino 

fundamental e médio”. 

Nesse cenário, surge a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como um 

método dinâmico, no qual professores e alunos e são incentivados a se desprenderem 

dos métodos tradicionais onde o professor transmite o conhecimento e o aluno 

assimila-o. Delisle (2000, p,5) define ABP como “uma técnica de ensino que educa 

apresentando aos alunos uma situação que leva a um problema que tem de ser 

resolvido”. 

Atrelada a ideia de Saussen e Machado (2004), que fazem destaque para o uso 

de imagens de satélite durante o processo de ensino-aprendizagem da Geografia, pois 

contribui para uma didática mais significativa por ser um recurso que consegue 

promover a realização de aulas mais diversificadas e atrativas, este trabalho tem como 
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objetivo propor uma atividade nos termos da Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP) que estimule a percepção ambiental nos alunos através da utilização do 

software Google Earth como ferramenta para a visualização e identificação da 

degradação ambiental causada pelo acúmulo do lixo. 

Para tanto, a área de estudo na qual a atividade proposta terá como foco de 

desenvolvimento, será o bairro de Coqueiral, inserido dentre os muitos bairros da 

Região Metropolitana do Recife (RMR) que sofrem com problemas ambientais 

visíveis e sensitivos a toda população. Fica situado na zona periférica da cidade do 

Recife, capital do estado de Pernambuco. O bairro é banhado pelo Rio Tejipió, um dos 

principais rios da cidade, mas que vem sofrendo com os impactos causados pelo 

descarte do lixo em seu leito que são provocados, essencialmente, pela ocupação 

desordenada, falta de infraestrutura, manutenção, fiscalização e má gestão urbana 

(COUTO, 2019). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

           A partir de pesquisas bibliográficas em artigos científicos, livros e revistas, este 

trabalho foi estruturado tendo como critérios a relevância dos principais temas e ideias 

abordadas sobre o descarte incorreto do lixo nas áreas urbanas e também à 

metodologia ativa referente a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) que foram 

pesquisadas através de plataformas digitais como Google Scholar (acadêmico) e 

também na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). 

           Imagens de Satélite adquiridas no Software Google Earth são utilizadas para 

ilustrar os problemas urbanos gerados pelo lixo e sua acumulação nos locais indevidos 

do bairro, principalmente ao longo do rio.  

A proposta de atividade inserida na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

surge como alternativa inovadora para o estudo das questões relativas a produção e 

descarte do lixo, tendo como objetivo sua aplicação em salas de aulas para a geração 

da percepção ambiental sobre a acumulação nos locais inadequados da cidade. Esse 

método promove a interdisciplinaridade apontada na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

           A área de estudo selecionada para servir de cenário para a atividade proposta é 

o bairro de Coqueiral, ilustrada pelo mapa de localização na Figura 01, através do 

Software ArcGIS versão 10.5. O bairro fica localizado na Cidade do Recife, na Região 
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Político Administrativa 5 (RPA – 5), Microrregião: 5.3, e, de acordo com dados 

extraídos do Site Oficial da prefeitura da Cidade, a população do bairro varia em torno 

dos 10 mil habitantes que residem numa área territorial de 51 hectares. O bairro de 

Coqueiral é banhado pelo rio Tejipió, possuindo sua nascente no município de São 

Lourenço da Mata, percorrendo perímetros urbanos até chegar à sua foz localizada na 

bacia do Pina. 

 

Figura 1:  Localização do bairro de Coqueiral, Recife – PE. 

 
Fonte: Autores. 

 

Para a produção e aplicação da atividade baseada em problemas, as etapas foram 

dividas em A, B, C e D. 

 

A) Aquisição de conhecimentos prévios: Esta etapa consiste transformar os alunos 

em pesquisadores, com o objetivo de obter conhecimentos prévios sobre o assunto 

que será abordado na atividade.  

B)  Criação de uma situação-problema: É importante que a exposição dessa questão 

gere dúvidas e indagações na turma e os motivem para irem em busca de possíveis 

soluções 
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C) Divisão da turma em grupos: A separação deve ser realizada de acordo com o 

número de estudantes presentes na turma de modo que os grupos não fiquem com 

números desproporcionais. 

D) Compartilhamento das soluções: Os estudantes precisarão socializar as soluções 

encontrada para a situação-problema, que foram pensadas através de suas 

habilidades e competências.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O aumento do consumo e consequentemente com a maior produção de lixo está 

ligado diretamente com o crescimento populacional. De acordo com Oliveira (2008, 

p.206), tomando como exemplo Recife, “o intenso crescimento de ocupações em áreas 

de morro, alagadas e palafitas, formaram um emaranhado de ruas, becos, travessas e 

vielas, “espontaneamente”, ou seja, sem a intervenção do Estado, eximindo-o de dotar 

essas áreas mais pobres, recém ocupadas, com estruturas urbanas.” 

Nesta proposta onde o tema principal é o descarte inadequado de lixo nos 

centros urbanos, tendo como foco as imediações do rio Tejipió, no bairro de 

Coqueiral, a aula introdutória à problemática ocorreu por meio da exposição de 

fotografias encontradas nas mídias para ilustrar aos alunos a acumulação do lixo 

(Figura 02 e 03). 

 

Figura 2:  Acumulação de lixo no Rio Tejipió. 

 

Fonte: Folha de Pernambuco (2017). 
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Figura 3:  Acumulação de lixo no leito do Rio Tejipió. 

 

Fonte: Folha de Pernambuco (2017). 

 

Após apresentar todo o panorama da problemática do lixo, os alunos são 

instruidos a utilizarem o Google Earth para realizarem uma aula de campo virtual pelo 

bairro de Coqueiral e visualizarem os locais onde ocorre o acúmulo de lixo. Gonçalves 

(2004) afirma que a utilização do sensoriamento remoto como recurso didático durante 

o processo de ensino-aprendizagem é importante para, além de tudo, desmistificar a 

ideia que as tecnologias são algo distante da escola. 

Após a identificação dos locais, os alunos devem confeccionar, em grupos, um 

mapa pelo próprio software marcando pontos em que visualizaram essas acumulações, 

como mostra o exemplo (Figura 04), podendo ser realizado em casa ou na escola. De 

acordo com os recursos apresentados pela escola, esse mapa pode ser feito na escola 

ou para ser montado em casa. 

Na aula seguinte, os grupos retornam com seus mapas para a sala de aula onde 

irão se deparar com a situação-problema oferecida pelo professor. “O problema na 

ABP deve motivar o aluno a buscar, quando possível, respaldo na experimentação 

calcada no método científico, meios diversos que estejam ao seu alcance para 

resolução dos problemas propostos ” (MALHEIRO e DINIZ, 2008, p.3). 

               A proposta deste trabalho teve como situação-problema a acumulação de lixo 

em pontos específicos de Coqueiral. A partir dela, os alunos puderam questionar sobre 
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os principais problemas referentes ao lixo que ronda o bairro. Por que algumas áreas 

geram maior acúmulo que outras? Como minimizar os impactos que o descarte 

incorreto do lixo acarreta para a natureza, e, principalmente para o rio Tejipió? 

Em grupos, os alunos devem utilizar as competências e habilidades adquiridas para 

solucionarem a situação-problema de forma crítica e contextualizada com a realidade. 

Carvalho (2009, p.35) afirma que durante esse tempo, “os alunos têm a oportunidade 

de confrontar, comparar e discutir as suas ideias prévias com as perspectivas dos seus 

colegas”. 

 

Figura 4:  Localização dos focos de lixo. 

 
Fonte: Autores. 

 

                

                Souza e Dourado (2015) afirmam que durante a aplicação da ABP o 

professor posiciona-se como um mediador, tornando-se a figura de um guia que 

estimula os alunos a descobrir, a interpretar e a aprender. Assim, a escolha por uma 

metodologia ativa como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) que estimula 

diversas habilidades e conhecimentos dos estudantes, a fim de aumentar sua 

autonomia e capacidade crítica, juntamente com a utilização das imagens de satélite do 

Google Earth, é um método de ensino-aprendizagem considerado eficaz por ter o 

aluno como centro da aprendizagem. 
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    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Assim como a educação, a cidade também é complexa e dinâmica. Acredita-

se que quando ocorre a junção entre esses dois eixos, o método no qual ocorrerá o 

processo de ensino-aprendizagem deve atender as necessidades requeridas para que 

haja a máxima compreesão possível.  

             Por ser um método que tem a capacidade de se adaptar com a realidade na 

qual será inserido e ter o aluno como foco da aprendizagem, a importância da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é reforçada. Nesta proposta, para 

pensarem em soluções para a problemática sobre o acúmulo de lixo em pontos do 

bairro de Coqueiral, na cidade do Recife, o Google Earth foi utilizado como um dos 

métodos de pesquisa, que oferece aos alunos a autonomia que instiga a curiosidade 

pela busca do conhecimento. Afinal, os mapas gerados pelos grupos serão de acordo 

com os distintos pontos de vista dos alunos, que irá gerar resultados diferentes, 

possibilitando a comparação e discussão.  
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Resumo: O estudo propõe refletir acerca do uso da Cartografia Social no ensino da Geografia como um 

meio de estimular a formação de alunos mapeadores conscientes diante das problemáticas 

socioambientais. Parte-se dos resultados da aplicação de uma oficina em uma escola da Rede Pública 

Estadual de Pernambuco, na qual os alunos desenvolveram mapas sociais destacando vários elementos e 

problemáticas socioambientais do bairro onde a escola está situada. Além disso, realizou-se uma revisão 

bibliográfica para embasar os resultados. Acredita-se que o uso dessa metodologia contribui para que os 

sujeitos consigam representar e compreender a sua realidade, auxiliando no desenvolvimento do 

pensamento espacial e na estruturação dos saberes geográficos.  

Palavras-chave: Cartografia escolar; Cartografia Social; Geografia escolar.  

 
Abstract: The study proposes a reflection in Social Cartography teaching Geography's in a way of 

stimulating the education of mapping students aware the socio-environmental problems. It starts from 

the application results of a workshop in a Public hight school of the State Network of Pernambuco, 

where the students developed social maps highlighting several elements and socio-environmental 

problems about the school's neighborhood. In addition, a bibliographic review was conducted to support 

the results. It's believed that the use of this methodology contributes for the subjects to be able to 

represent and understand their reality, helping in the development of spatial thinking and in the 

structuring of geographical knowledge. 

Keywords: School Cartography; Social Cartography; School Geography. 

 

 

INTRODUÇÃO  

                A linguagem cartográfica apresenta grande importância para o ensino da 

Geografia, fornecendo subsídios que auxiliam na compreensão dos processos de 

produção, organização e transformação do espaço geográfico. Além dessa 

contribuição, sendo a Cartografia uma linguagem, os seus recursos estão para além de 

meros meios a serem decodificados, sendo passíveis de interpretações críticas e 

contextualizadas com a realidade socioespacial (BAGGIO; CAMPOS, 2017).  
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                 Diante disso, assim como outras linguagens, a cartográfica pode ser 

apropriada, necessitando, para isso, de estímulos que sejam suficientes para 

desenvolver habilidades espaciais, como orientação, localização, lateralidade, 

distribuição, diferenciação, entre outras. Sobre isso, a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2018) destaca que um dos objetivos da Geografia escolar é, a 

partir do contato do aluno com a linguagem cartográfica, estimular o educando a 

pensar espacialmente, incentivando a construção de um raciocínio geográfico que o 

permita interpretar a realidade do mundo.  

                    Para que isso seja possível, diversos autores, como Simielli (2007), 

Liberatti e Rosolém (2016) e Castellar (2017), tratam da necessidade de se iniciar a 

apropriação dessa linguagem desde as primeiras séries escolares. Nesse contexto, 

Simielli (2007) propõe que nos primeiros anos do Ensino Fundamental (EF) o sujeito 

deve ser iniciado nas primeiras noções espaciais (visão oblíqua e visão vertical; 

imagem tridimensional e imagem bidimensional; elementos cartográficos; noções de 

legenda, proporção, escala, lateralidade e orientação). Posteriormente, nas séries finais 

do EF, a autora propõe trabalhar com as questões de análise/localização e correlação 

de mapas, para que, já no Ensino Médio, o aluno seja inserido nas representações 

gráficas em si, estando capacitado para realizar sínteses. 

                    Diante desse processo de apropriação da linguagem cartográfica, Simielli 

(2007) vislumbra a formação de dois perfis de aluno: o aluno leitor crítico e o aluno 

mapeador consciente. Em relação ao primeiro, a partir de materiais gráficos já 

elaborados, o sujeito possui a capacidade de interpretá-los de forma crítica, não 

limitando-os à meros meios de indicação de localizações e de fenômenos geográficos. 

No que tange ao mapeador consciente, espera-se inserir o aluno no processo de 

mapeamento, valorizando a sua criatividade e percepções.  

                     É a partir deste último eixo pedagógico proposto pela autora que o estudo 

está fundado, tendo por objetivo propor uma reflexão acerca do uso da Cartografia 

Social (CS) no ensino da Geografia como um meio de estimular a formação de alunos 

mapeadores conscientes diante das problemáticas socioambientais vivenciadas no 

cotidiano. Além disso, propõe-se inserir as geotecnologias no contexto da Geografia 

escolar a partir do uso de softwares de geoprocessamento, trabalhando os dados 

expressados pelos educandos no processo de mapeamento social.   
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MATERIAIS E MÉTODOS 

             O presente estudo está fundamentado na ideia de Simielli (2007) no que se 

refere à formação do aluno enquanto um mapeador consciente. Em face disso, as 

reflexões aqui propostas foram construídas a partir dos resultados de uma oficina de 

CS, aplicada em novembro de 2019, com alunos de três turmas de segundo ano da 

Escola de Referência em Ensino Médio Padre Nércio Rodrigues, situada no bairro de 

Linha do Tiro, no Recife. Na atividade em questão, solicitou-se que os educandos, 

divididos em grupos, preenchessem um mapa de delimitação do bairro no qual a 

escola está localizada, destacando os pontos considerados mais importantes por eles, 

bem como os problemas socioambientais verificados no cotidiano (Figura 01). 

 
Figura 1: Aplicação da oficina de Cartografia Social com alunos do segundo ano do ensino médio, na 

qual solicitou-se o preenchimento do mapa de delimitação do bairro de linha do tiro com elementos 

considerados importantes para o cotidiano, bem como problemáticas socioambientais. 

 

Fonte: Autores. 

               

            Ademais, elaborou-se um mapa digital com base em alguns croquis produzidos 

pelos alunos, o qual exemplifica o processo de inserção das geotecnologias na 

Geografia escolar, elucidando a possibilidade de complementar o processo de 

mapeamento com o georreferenciamento dos dados.  Para a confeção do mapa foi 
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utilizado o software de geoprocessamento ArcGis, na sua extensão do ArcMap, versão 

10.5. O limite do bairro de Linha do Tiro foi obtido através do banco de dados 

Informações Geográficas do Recife-ESIG. A geração dos shapefile (.shp) ocorreu por 

meio da rotina automatizada Catalog/New/Shapefile. 

               Para fundamentar a discussão, foi realizado um levantamento bibliográfico 

nas plataformas Portal de Periódicos da Capes, Scientific Eletronic Library (SciELO), 

Google Acadêmico e ResearchGate, partindo das palavras-chave: Cartografia Social, 

Geografia Escolar, Cartografia escolar e Geotecnologias. Os estudos considerados 

mais relevantes para a proposta foram esquematizados em categorias temáticas a partir 

dos termos utilizados na busca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

               Apesar de a Cartografia Social ter as suas raízes nos espaços não formais, 

com o intuito de afirmar territorialidades, diferenças culturais e identidades territoriais, 

o seu processo caracteriza-se com um importante instrumento de estruturação de 

conhecimentos e mobilização, ganhando espaço na Geografia escolar e auxiliando na 

construção de conceitos geográficos, como lugar, território e territorialidade, e na 

formação cidadã (GOMES, 2017).  

                Gomes (2017) e Juliasz (2019) destacam o potencial dos desenhos 

elaborados pelos próprios alunos nas aulas de Geografia como uma alternativa capaz 

de estimular o desenvolvimento do pensamento espacial e, ao mesmo tempo, expressar 

suas perceções frente à realidade, promovendo um processo de ensino-aprendizagem 

significativo e pautado no cotidiano dos educandos (GOMES, 2017). A elaboração de 

mapas mentais e/ou croquis, principais produtos da CS, garantem a liberdade do aluno 

frente ao processo de mapeamento, permitindo que os sujeitos incluam elementos 

subjetivos que, comumente, não são considerados em mapeamentos técnicos 

(RICHTER; MARIN; DECANINI, 2010).  

                  Na aplicação da oficina de CS com três turmas de segundo ano do ensino 

médio (A, B e C), solicitou-se que os alunos expressassem as suas perceções diante da 

realidade vivenciada no cotidiano. Destaca-se que apesar de tratar-se de um mesmo 

bairro, a forma como cada um concebe o seu espaço vivido é diferente, sendo esta 

distinção valorizada no processo de mapeamento social. Os alunos elaboraram mapas 

mentais no formato de croquis, destacando uma variedade de espaços, como 
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comerciais, religiosos e de lazer (Figura 02). Ademais, devido à localização da escola 

próxima ao rio Morno, curso d’água que passa pelos fundos da instituição e que se 

encontra bastante poluído, e em um bairro no qual a sua paisagem é fortemente 

marcada por áreas de morros densamente povoadas, os alunos ressaltaram a presença 

de problemas socioambientais (Figura 03). Entre eles, destaca-se a ocorrência de 

deslizamentos em encostas habitadas e os alagamentos em períodos chuvosos, os quais 

implicam diretamente na qualidade de vida da população.  

 

Figura 2: Alguns dos mapas sociais elaborados pelos alunos na oficina de Cartografia Social. 

 

Fonte: Autores. 

 

Figura 3: Área situada próxima a escola na qual foi aplicada a oficina, no bairro de Linha do 

Tiro, no Recife. A – Trecho do Rio Morno, curso d’água que passa pelos fundos da instituição, o 

qual se apresenta bastante poluído; B – o bairro de Linha do Tiro é cercado por áreas de morros 

densamente ocupadas, apresentando graves problemas socioambientais.  

 
Fonte: Autores (Fotos de 2020).  
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              A partir da utilização dessa metodologia, nota-se a possibilidade de promover 

um confrontamento entre a Geografia científica e a Geografia do cotidiano, 

problematizando aquilo que foi destacado pelo aluno como um problema, fazendo-o 

refletir acerca dos fatores de causa dessa situação e das consequências para o meio e 

para a população, de forma que resulte na estruturação de conhecimentos 

significativos e na ampliação da sua cultura geográfica (CAVALCANTI, 2010). 

Ademais, inserir o sujeito na função de mapeador, permite uma horizontalidade na 

troca de saberes, desmistificando a ideia de que o mapeamento é restrito à 

especialistas, valorizando os seus conhecimentos prévios e a sua criatividade. Para 

isso, é importante estimular os sujeitos a se apropriarem das técnicas e metodologias 

de mapeamento, tendo em vista que esse domínio garante uma maior autonomia, visto 

que eles se familiarizam, e fortalece as suas identidades (GOMES, 2017).    

             Ainda segundo Gomes (2017), quando o processo de ensino-aprendizagem 

está centrado na busca da autonomia do educando, eliminam-se hierarquias e toma-se 

como ponto de partida os seus saberes prévios. Nesse contexto, o professor assume o 

papel de mediador, fornecendo possibilidades para que os alunos ampliem a sua 

cultura geográfica, aprimorem os seus saberes e desenvolvam a sua percepção frente à 

realidade estudada. 

               No que tange à temática proposta, destaca-se a afirmação de Acselrad et al. 

(2013), segundo os quais a Cartografia Social é “social” por não se limitar à localizar e 

distribuir os elementos de uma dada área, mas é um meio de expressar uma rede de 

relações que ocorrem no território e que leva à uma inquietação de modo que emerge a 

necessidade de representá-la espacialmente. Ou seja, ao solicitar que os educandos, no 

processo de mapeamento social, apontem os problemas socioambientais, é importante 

e essencial não se restringir somente à organização dos objetos nos mapas, mas 

promover discussões que os incentive a pensar criticamente acerca daquelas 

problemáticas e a buscar os porquês de tais questões. Assim sendo, busca-se 

confrontar o educando com a realidade do mundo, tendo como ponto de partida o seu 

espaço vivido, de forma que o faça compreender as relações conflituosas e as 

contradições que ocorrem no processo de produção, organização e transformação do 

espaço geográfico.   

              Além disso, no contexto de inserção das geotecnologias na Geografia escolar, 

visando uma melhoria na qualidade do ensino e na construção de um processo de 
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ensino-aprendizagem mais dinâmico e atrelado à realidade do mundo atual, pode-se, a 

partir dos dados apontados pelos alunos, gerar mapas digitais mediante o uso de 

softwares de geoprocessamento, com ou sem os estudantes, dependendo das condições 

ofertadas pela escola e do preparo do professor (GOMES, 2017).  

                 Na aplicação da oficina não foi possível realizar o georreferenciamento dos 

dados juntamente com os alunos, visto que não se reuniram condições para isso. 

Entretanto, posteriormente, em laboratório, foi elaborado um mapa digital com base 

em alguns dos croquis produzidos pelos educandos das três turmas nas quais aplicou-

se a oficina, conforme a Figura 04. Assim sendo, acredita-se que se dispondo de 

condições, é plausível inserir esses meios tecnológicos em sala de aula, buscando 

aproximá-los da realidade da educação básica, visto que, devido ao alto grau de 

abstração, as geotecnlogias acabam, muitas vezes, sendo restritas ao meio acadêmico, 

e possibilitando que o educando faça parte, também, desse processo de elaboração do 

mapa digital, participando ativamente de todas as etapas. 

 
Figura 4: Exemplo de mapa digital elaborado com base nos croquis produzidos pelos alunos. 

 

Fonte: Autores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             Em face do exposto, entende-se que a Cartografia Social, como um meio de 

autorrepresentação do sujeito, possui um grande potencial na formação do aluno 

enquanto um mapeador consciente, possibilitando a construção de um processo de 

ensino-aprendizagem em Geografia significativo no qual o educando assume o 

protagonismo. Como base para as reflexões, utilizou-se a construção dos mapas 

sociais, a partir dos croquis, abrindo mão de uma diversidade de exigências técnicas 

estabelecidas aos mapas convencionais, ressignificando o processo de mapeamento e 

horizontalizando a prática pedagógica, tendo em vista que se tem como ponto de 

partida os saberes prévios dos alunos.  

              Ademais, diante de um contexto de inserção das novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs) no espaço escolar, destacou-se a aplicação das 

geotecnologias na Geografia escolar, propondo uma aproximação dessas tecnologias 

com a realidade do ensino básico. Com base na proposta abordada no presente estudo, 

para enriquecer a prática mencionada, realizou-se, posteriormente em laboratório, o 

georreferenciamento dos dados levantados pelos alunos, demonstrando a possibilidade 

de elaborar mapas digitais, com ou sem os estudantes. Ressalta-se que a forma como 

esse processo será tomado vai depender das condições encontradas nas escolas no que 

se refere ao suporte técnico, bem como ao domínio das geotecnologias por parte do 

professor.  

               Para que seja possível efetivar o que fora mencionado acima, é importante 

salientar a necessidade de fornecer possibilidades, tanto para os alunos, quanto para os 

docentes. Desse modo, deve-se haver uma preocupação para que o aluno ao longo do 

seu desenvolvimento escolar tenha contato, de forma expressiva, com um rico 

repertório cartográfico, de modo que seja suficiente para estimular o desenvolvimento 

das habilidades referentes ao pensamento espacial. Por outro lado, o professor 

enquanto mediador no processo de ensino-aprendizagem deve incentivar os educandos 

a pensarem espacialmente, tomando a Cartografia como uma linguagem, e não 

unicamente como uma categoria temática da Geografia escolar.  Assim sendo, além de 

viabilizar a apropriação da linguagem cartográfica, criam-se possibilidades para que o 

aluno se sinta capacitado para interpretar e representar a sua realidade   
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Resumo: Este trabalho objetivou fornecer conhecimento no manuseio de alguns instrumentos de 

orientação, como bússola e GPS, associado a métodos que incentivem uma maior interação aluno-

professor com as dinâmicas de ensino que são necessários no decorrer da formação desses futuros 

profissionais. Mesmo com as dificuldades recorrentes no manuseio destes instrumentos, o projeto teve 

finalidade de facilitar o uso através de prática de campo em contato direto com o meio ambiente, com 

trilhas ecológicas. As atividades teóricas e práticas foram realizadas na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), com os alunos do 1º Ano da Escola de Referência de Ensino Médio Tito Pereira 

de Oliveira, localizada em Camaragibe-PE. Alguns autores descrevem que atividades práticas são 

tradicionalmente utilizadas para familiarização e entendimento do funcionamento de instrumentos, 

fixando e associando diversas áreas do conhecimento. E concluímos que os alunos aprenderam desde 

dificuldades encontradas às possíveis aplicabilidades de cada instrumento no dia-a-dia do profissional. 

Palavras-chave: Ensino; Geografia; Meio Ambiente; Topografia; Trilhas Ecológicas. 

 

Abstract: This work aimed to provide knowledge in the handling of some orientation instruments, such 

as compass and GPS, associated with methods that encourage greater student-teacher interaction with 

the teaching dynamics that are necessary during the training of these future professionals. Even with the 

recurring difficulties in handling these instruments, the project aimed to facilitate their use through field 

practice in direct contact with the environment, with ecological trails. The theoretical and practical 

activities were carried out at the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE), with 1st year 

students from the Reference High School Tito Pereira de Oliveira, located in Camaragibe-PE. Some 

authors describe that practical activities are traditionally used for familiarization and understanding of 

the operation of instruments, fixing and associating various areas of knowledge. And we concluded that 

the students learned since difficulties encountered to the possible applicability of each instrument in the 

day-to-day of the professional. 

Keywords: Teaching; Geography; Environment; Topography; Ecological Trails. 

 

INTRODUÇÃO  

Nos tempos atuais o avanço tecnológico facilitou os trabalhos de medições de 

áreas, orientações e coordenadas de pontos com maior agilidade. O fácil acesso dessas 

tecnologias junto com a relativa facilidade de adquirir esses equipamentos, como 
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bússola e GPS, aumentaram a forma de ver a utilização destes e também a melhor 

definição de procedimentos, bem com o entendimento de técnicas de uso dos 

instrumentos topográficos. 

Nos ramos da Geografia: Humana e Física, o professor tem grande desafio para 

facilitar o aprendizado para a compreensão do aluno na disciplina, devido à grande 

dificuldade na elaboração de conceitos simples e práticos, que possam ser aplicados no 

dia-a-dia do aluno, a partir dessa problemática, se faz necessário a associação das aulas 

teóricas e práticas. Associação essa que vem sendo utilizadas em inúmeras áreas, 

inclusive – por que não? - Na educação (Tuler e Saraiva, 2014). Um dos entraves no 

processo de ensino-aprendizagem da educação ambiental no ensino público é em 

associar o conteúdo ministrado em sala e o dia a dia do aluno. 

Nesta visão, Jacobi (2013) descreve que o professor nas chamadas aulas de 

campo com auxílio de instrumentos, busca desenvolver e facilitar o ensino e 

aprendizado da geografia por intermédio do contato direto com o meio ambiente, esta 

correlação entre teoria e prática com uso destes instrumentos em aulas práticas dentro 

de trilhas e campos, oportunizar a interação e a conscientização ambiental do aluno. 

A orientação é uma das necessidades mais básicas do homem, necessidade esta 

que para ser suprida faz uso da localização e orientação espacial desde os tempos mais 

remotos, mesmo que ainda com conceitos desconhecidos durante este período da 

história. (PISSINATI e ARCHELA, 2007). Autores como Callai (2015), comentam 

em seus trabalhos que ao fazerem referência especificamente à assuntos de Geografia, 

as características mais marcantes são que o aluno não se interessa pelos assuntos 

porquê não tem nada a ver com sua vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O projeto foi executado pelos alunos do 1ª Ano da Escola de Referência de 

Ensino Médio Tito Pereira de Oliveira (EREMTPO), o mesmo foi implementado em 

três etapas: em sala de aula, no campo e em trilhas ecológicas.  

Em sala de aula - onde foi realizada a primeira etapa do projeto - foram 

fornecidas informações teóricas necessárias para o uso nas outras etapas práticas do 

projeto. Os alunos receberam as instruções básicas para a operação dos instrumentos 

bússolas e GPS, com os quais irão à obtenção dos dados e realização das atividades no 
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campo. A segunda etapa realizada no campo, os alunos do 1º ano do ensino médio, 

foram levados para o Campus Sede da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), e realizaram as seguintes atividades:  

Foram utilizados os seguintes materiais: GPS, bússolas, trenas, caderneta de 

campo e mapas. Quando os alunos chegaram no campus da UFRPE foram dirigidos ao 

Departamento de Tecnologia Rural, e na sala do Laboratório de Geotecnologias 

(GEOLAB) tiveram contato com cartas topográficas e foram explicados conceitos de 

escala e coordenadas geográficas, e mais uma vez foi apresentado os instrumentos 

GPS e Bússola, após essa parte teórica introdutória os alunos aferiram o seu passo 

médio, elaboraram rotas com o GPS e a Bússola e fizeram caminhadas com os 

instrumentos dentro do Campus da UFRPE, e como atividade final cada aluno realizou 

a medição de áreas.  

A terceira e última etapa foi realizada em trilhas ecológicas com os alunos em 

Camaragibe-PE. A primeira trilha ocorreu na Estrada de Aldeia Km 12, nas trilhas do 

Hotel Campestre de Aldeia, na área da APA Aldeia-Beberibe localizada na Mata 

Atlântica na cidade de Camaragibe-PE. Esta é tida como de extrema importância 

ecológica na conservação da biodiversidade da Região. A segunda trilha ocorreu ao 

lado da Estrada da Mumbeca, Aldeia dos Camarás em Camaragibe-PE, utilizando os 

seguintes instrumentos: GPS, Clinômetro, Bússola e Trena (Figura 1), e foram 

realizadas seguintes atividades: Inicialmente exercícios físicos (alongamento) com o 

grupo, e depois foi entregue os instrumentos e cartilhas de campo para ser usados 

durante a trilha, nessa trilha foi fornecido e explicado o conceito de um novo 

instrumento o clinômetro. As atividades realizadas foram: elaboração de uma rota com 

a bússola; verificação das coordenadas com os GPS e observância da declividade do 

terreno com uso do clinômetro. 

Para fins de ensino e aprendizagem individual dos alunos, os mesmos durante a 

atividade receberam em mãos uma bússola como instrumento topográfico de 

orientação e um croqui de campo na qual registravam os passos médios e azimutes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As práticas executadas foram de grande importância para os alunos, pois ficou 

marcado uso dos instrumentos com ênfase na área medição de área, pode ser um 

instrumento valioso para promover a conscientização das Ciências Exatas e Humanas 
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e suas tecnologias ampliando a percepção sobre os assuntos de matemática, geografia 

e física. Também conseguiram compreender conceitos sobre orientação e compreensão 

sobre a questão da preservação ambiental. 

Foram utilizados instrumentos e métodos para que haja uma perfeita 

compreensão por parte dos alunos, sobre as características da superfície topográfica, 

enfatizando-se a propriedade dos imóveis rurais e urbanos, seus usos e ocupação do 

espaço físico (MATOS, 2015). São recorrentes as observações sobre mais prática e 

algumas formas de dizer demonstram que o que esperam é basicamente substituir a 

aula expositiva por outras formas, tornando as aulas mais dinâmicas. (CALLAI, 2015.) 

 

 

Figura 1: A–Trena, B–GPS, C–Clinômetro, D–Bússola; e os alunos manuseando os equipamentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de trilhas em adição ao manuseio de instrumentos de localização 

forma uma dupla promissora na educação e conscientização ambiental, estabelecendo-

se uma prática eficiente e inovadora, mediante o envolvimento dos alunos na 

atividade, onde os mesmos a realizaram espontaneamente as atividades, atingindo a 

compreensão de conceitos referentes a orientação e progrediram no aprendizado da 

geografia. 

A B 

C D 

 

Fonte: Autores. 
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Sendo assim, é perfeitamente viável a utilização de trilhas no processo de 

ensino-aprendizagem nas escolas, alterando assim o monótono formato de aula 

tradicional, que se limita apenas ao ambiente de sala de aula. Dessa forma o professor 

deve buscar melhorias e novas ferramentas que fortaleçam o processo de ensino-

aprendizagem, em relação ao campo de atuação o mesmo deve buscar sempre por 

atualização, afim de melhorar e tornar o aprendizado dos alunos simples e prático. 
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Resumo: Este presente trabalho busca apresentar a aplicação do jogo War e de SIG (Sistema de 

Informação Geográfica), no ensino do conceito de território e nas dinâmicas urbanas presentes no 

mundo atualmente. Apesar de dar uma ênfase maior ao jogo em si, vale destacar a importância das 

geotecnologias que são indíspensáveis para o ensino, através da sua vasta aplicabilidade. Por meio de 

ambas aplicações, facilita-se o ensino/aprendizagem tornando-o mais dinâmico, lúdico, além de instigar 

a análise crítica dos discentes. 

Palavras-chave: Dinâmicas urbanas; Ensino; Jogo; SIG; Território. 

 

Abstract: This present work seeks to present the application of the game War and GIS (Geographic 

Information System), in the teaching of the concept of territory and in the urban dynamics present in the 

world today. Despite giving greater emphasis to the game itself, it is worth highlighting the importance 

of geotechnologies that are indispensable for teaching, through their wide applicability. Through both 

applications, teaching/learning is facilitated, making it more dynamic, playful, in addition to instigating 

the critical analysis of students. 

Keywords: Urban dynamics; Teaching; Match; GIS; Territory. 

 

INTRODUÇÃO  

O jogo War foi lançado em 1972 por quatro engenheiros da politécnica da USP 

(Universidade de São Paulo). Trata-se de um jogo de estratégia que possibilita o 

vivenciar de uma guerra em um tabuleiro, onde seis jogadores podem jogar cada um 

com o seu exército que tem uma cor específica (Figura 1). Cada jogador terá um 

objetivo para ser conquistado, vencendo o jogo quem terminar o seu objetivo primeiro. 

Os objetivos têm como meta conquistar algum território, a maioria das vezes consta 

continentes para serem conquistados, ou a destruição total de algum outro exército. No 

jogo, cada exército e continente é representado por uma cor.  

Antes de nos aprofundarmos nos elementos pertencentes ao jogo War, deve-se 

se atentar para o conceito de território. O território é definido por Souza em sua obra 

“Os conceitos Fundamentais da pesquisa Sócio-Espacial” como “um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, pág. 78). O espaço 
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genericamente falando é o cenário, e o personagem principal que transforma o espaço 

e também se modifica através dessa ação é o homem.  

 

Figura 1: War o jogo da estratégia 

 

Fonte: Tecontohistória (2020). 

 

De acordo com o autor Santos (2020), conforme cita Ratzel sobre o espaço 

vital, cujo qual tem como base natureza > homem, onde a “natureza delimita o 

homem”, traz o sentido que o homem se encontra limitado em relação a natureza, onde 

o homem no decorrer da história sempre buscou entender os conceitos chaves da 

natureza, suas regras, seu “padrão”, especificidades. Através dessa busca as ciências 

surgiram, e também a essência do poder referente a um território.  

Essa formalização e/ou quantificação parte da ânsia do poder que se encontra 

no homem, fez com que “linhas” fossem traçadas em algo que não existia, pois era 

tudo um espaço somente. As linhas são as fronteiras que tem como missão primordial 

dividir o espaço em pedaços. É como se o espaço fosse um “bolo” e as linhas são 

traçadas no bolo como se fossem cortes, assim, pedaços menores surgem e esses 

pedaços são chamados de regiões, estados, municípios, cidades, e etc. O território 

parte da tríade (homem/poder/espaço), limitando, delimitando, aculturando, invadindo, 

atacando, tudo isso ocorreu na busca da expansão do espaço, sempre partindo da tríade 

mencionada acima.  

O jogo War possibilita o estudo da tríade, cujo título (WAR) que significa 

guerra tem todos os elementos ditos anteriormente. Pode ser trabalhado o conceito de 

fronteira, visto que o jogo tem o mapa-múndi em seu tabuleiro, também o conceito de 
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território porquanto cada jogador tem os seus países, onde eles são de sua propriedade, 

que foram invadidos através da guerra e conquistados. 

No jogo quando um jogador vai atacar um país para invadir, são lançados 

dados que irá variar a quantidade de acordo com o tamanho do seu exercito, por 

exemplo, se o jogador que vai atacar possuir no mínimo 4 exércitos irá jogar 3 dados, 

pois caso ele vença a batalha sempre fica um no país que partiu o ataque e os outros 

poderão adentrar o país atacado, fixando as tropas dentro do país invadido. O jogador 

que irá se defender também poderá jogar no máximo 3 dados caso tenha 3 exércitos no 

seu país.  

O mínimo é 1 dado e no máximo 3 e isso é contado a partir da quantidade de 

exércitos de cada país de cada jogador. O jogador que ataca e possui 2 exércitos joga 

um dado, 3 exércitos jogam dois dados, 4 exércitos jogam 3 dados e se tiver bem mais 

que isso sempre será 3 dados. O jogador que se defende joga 1 dado se tiver um 

exercito somente, 2 dados se tiverem 2 exércitos, e 3 dados se tiver 3 exércitos, se tiver 

bem mais que isto continua sendo 3 exércitos. 

 É interessante o atentar referente à regra de ataque e defesa do jogo que 

possibilita enxergar sobre o poder bélico em ação, e mostra também a questão dos 

recursos que possa existir de um país para outro. Em uma guerra se um país possui 

mais recursos, mais capital, logo irá ter maior possibilidade de atirar bem mais, ter 

mais vantagens para a invasão daquele território, e se possui tudo isso, um exército 

maior, a probabilidade da vitória é alta. A Figura 2  mostra a porcentagem de chance 

para quem ataca e para quem defende.  

Além do que foi citado anteriormente, o jogo War também possibilita o ensino 

da “dinâmica urbana”, o planejamento urbano, e uma forma de entender como que 

surge essa dinâmica pode ser analisada através da teoria do lugar central de Walter 

Christaller (ARANHA, 2001). A Figura 3  mostra como funciona. 

Os pontos maiores (verdes) são chamados de macropolos que são os polos que 

tem maior hierarquia comparando-os a os outros polos. Esses polos possuem maior 

poder de atração por possuir mais bens, serviços, matérias primas. Quando colocamos 

isso no planejamento urbano a teoria dialoga muito bem com a práxis (prática), visto 

que os polos que tem maior atração são as metrópoles que possuem mais bens, 

serviços, matéria prima.  
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Figura 2: Chances de vitória. 

 

Fonte: Tecontohistória (2020). 

 

 

Figura 3: Teoria do Lugar Central. 

 

Fonte: MundoGeo (2020). 

 

Os macropolos são chamados de polos de primeira hierarquia, e para cada um 

deles surgem seis subjacentes, que são chamados micropolos, onde na imagem são os 

de cor roxo, que são polos de segunda hierarquia que tem uma dependência de certa 

forma dos macropolos. Os micropolos são as cidades menores que tem que se 

abastecer, e as pessoas que vivem neles se deslocam na busca de produtos, bens, 
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serviços que não existem onde vivem, consequente a isto dependem dos macropolos. E 

isso ocorre para os outros polos que são de hierarquia menor que na imagem são os 

polos vermelhos (micropolos de terceira hierarquia). Resumindo, para cada polo 

existente sempre seis subjacentes tendem a surgir. 

A dinâmica urbana de certa forma tem elementos que existe na teoria de 

Christaller, que é citado pelo autor Aranha (2001), cuja qual ela nos possibilita 

enxergar como que as indústrias surgem, como que os polos centrais também, e como 

que a especulação imobiliária tende a crescer em certos pontos e em outros não. Tudo 

depende de onde tem matéria prima, bens, serviços. O êxodo rural foi uma 

possibilidade em que as pessoas do campo buscaram nas metrópoles, ou seja, pessoas 

residentes dos polos menores em hierarquia tenderam a buscar migrar para os polos de 

maior hierarquia.  

O leitor deve estar se perguntando: E o que isso tem a ver com o jogo War? A 

seguir explicaremos. O jogo War possui países, onde dentro desses países tem 

metrópoles, e uma delas é a própria capital dos países. Nós educadores podemos criar 

fichas com a cópia de um território retirado do jogo War, como uma ficha em preto e 

branco para que se possa colorir, em seguida o discente irá pegar a ficha, e através da 

nossa explicação sobre a dinâmica urbana irá traçar os polos de acordo com a 

geografia que estiver inserido. Esse método funciona para qualquer discente de 

qualquer país, basta o educador escolher o território que o aluno está inserido, 

pedindo-o para verificar qual a metrópole de maior hierarquia, e logo após seguir 

explicando a dinâmica urbana que ocorre de acordo com a teoria dos lugares centrais.  

É importante mencionar também que o uso dos SIG’s (Sistema de informações 

geográficas), é indispensável ao professor quanto ao ensino dessas “dinâmicas 

urbanas”, pois através de ferramentas como o Geoprocessamento, e o Sensoriamento 

remoto, pode-se obter imagens de satélites, gerar mapas, vizualizar áreas em 3D, 

conhecer diversos lugares, comparar dados, onde tudo isso facilitará a compreensão do 

discente para uma análise sócio-territorial e espacial. De acordo com Fitz (2008), a 

partir desses espaços devidamente “mapeados” e trabalhados pelo SIG, pode-se 

conhecer melhor uma região e consequentemente as ações vinculadas serão melhor 

trabalhadas com o auxílio de um SIG.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Essa pesquisa foi realizada através de arcabouços teóricos retirados de sites da 

internet, de arquivos, artigos, livros, ou seja, é uma pesquisa bibliográfica. Onde 

através delas se esperam deixar iniludível as ideias presentes no trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Por ser uma pesquisa bibliográfica os resultados poderão ser analisados  

através da práxis em sala de aula. Howard Gardner em sua teoria das inteligências 

múltiplas explica que cada ser possui diversas inteligências e algumas mais afloradas 

que as outras (BRITO, 2018). Partindo desse pressuposto, nós futuros educadores 

temos opções para poder quebrar esse paradigma que existe no ensino tradicional em 

relação às inteligências múltiplas.  

Visto que os alunos possuem diversas inteligências segundo Gardner, e se 

ficarmos apenas utilizando uma forma de ensino/aprendizagem que é o método 

tradicional, não iremos obter resultados para que possamos adentrar o universo 

particular da aprendizagem de cada aluno. Existem alunos que possuem uma 

inteligência musical mais aflorada, logo o método tradicional não possibilita que esses 

alunos possam evoluir da mesma forma que alunos que tenham inteligências como a 

da linguagem e da matemática evoluam.  

Trabalhar com o jogo é uma opção de metodologia ativa como alternativa para 

o modelo tradicional de ensino, que é perceptível no sistema educacional através do 

currículo escolar. O jogo surge como uma opção e não como uma solução definitiva 

para todos os problemas, pois em um jogo pode conter música, lógica, interação, 

cooperação e dentre outros elementos que dialogam com a teoria de Gardner. Cabe 

então a nós educadores utilizar quando for preciso, alidados também com o uso dos 

SIG’s.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os jogos nos possibilitam uma gama enorme de possibilidades. Podemos 

ensinar conceitos, brincando com os conceitos, através do ato de jogar. O jogo tem 

caráter lúdico, e a “ludicidade” existente nos jogos permite-nos que possamos adentrar 

no círculo mágico da aprendizagem “gamificada”. Assim como os jogos, as 
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geotecnologias, em especial o uso dos SIG’s desmpenham um papel importante no 

ensino, através da sua vasta aplicabilidade.  

De fato, apesar do conceito território não estar intrínseco no jogo War, a 

essência do jogo parte desse conceito, onde a essência da guerra tem essa relação 

direta com o mesmo. O jogo War nos mostra esse enxergar, essa essência, possibilita o 

debate em sala de aula sobre a temática guerra, para quem é feita a guerra? O que 

move a guerra? O que é território? O que é fronteira? O que possibilita um país ter 

maior poder bélico? Como surgem os centros urbanos? O que leva uma pessoa do 

campo a se deslocar para a cidade?. Correlacionando essas perguntas com a dinâmica 

urbana, o planejamento urbano, ambos citados também ocorrem em territórios. Muitas 

são as indagações que podem ser trabalhadas para a busca do senso crítico-reflexivo 

dos jovens alunos.  
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Resumo: O presente estudo visa explicitar de que forma o SIG pode ser utilizado como ferramenta 

metodológica para o ensino da Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental II. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter descritivo, cujos procedimentos de análises foram guiados por revisões 

bibliográficas, sobre a utilização do software livre Google Earth Pro versão 7.3, a fim de estabelecer a 

construção de pontes metodológicas capazes de possibilitar formas de ensino para além da sala de aula. 

A pesquisa retrata que, o uso dessa ferramenta pode atuar de forma mediadora no processo de ensino-

aprendizagem entre estudantes e professores, além de ser uma possibilidade significativa para trabalhar 

a alfabetização cartográfica e consequentemente as dinâmicas do espaço geográfico dentro do universo 

escolar.  

Palavras-chave: Ensino; Google Earth Pro; Metodologias; Recursos Didáticos; Tecnologias. 

                                                         

Abstract: This study aims to explain how GIS can be used as a methodological tool for teaching 

Geography in the early years of elementary school II. It is a descriptive research, whose analysis 

procedures were guided by bibliographic reviews, on the use of free software Google Earth Pro version 

7.3, in order to establish the construction of methodological bridges capable of enabling forms of 

teaching beyond the classroom. The research portrays that the use of this tool can act as a mediator in 

the teaching-learning process between students and teachers, besides being a significant possibility to 

work on cartographic literacy and consequently the dynamics of geographic space within the school 

universe. 

Keywords: Teaching; Google Earth Pro; Methodologies; Didactic resources; Technologies. 

 

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil o processo de globalização se deu a partir da década de 90, tal 

fenômeno impulsionou a criação de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs). O avanço tecnológico no país, propiciou mudanças expressivas em múltiplos 

âmbitos da sociedade, possibilitando novas maneiras de aquisição de conhecimento, 

facilitando a vida da população (PENTEADO, 1998). No cenário educacional, pode-se 

destacar o uso do SIG (Sistema de Informação Geográfica) e técnicas de 
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Sensoriamento Remoto, como ferramentas inovadoras que auxiliam na construção do 

ensino-aprendizado entre professores e estudantes para além da sala de aula, por meio 

da compreensão e estudo das dinâmicas do espaço geográfico.   

O uso das geotecnologias conforme aponta Santos (2002), possibilita ao ser 

humano conhecer, compreender, planejar e solucionar problemáticas do espaço em 

que se vive, através do reconhecimento global com base em escalas espaciais e 

temporais, por meio de informações atualizadas ou captadas em tempo real. Nessa 

perspectiva, introduzir aparatos tecnológicos como computadores e tablets dentro do 

ambiente escolar, é fundamental para que se tenha um modelo de educação 

construtivista. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a escola com o 

auxílio dos professores tem o papel de proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

técnico-científico-internacional, recorrendo a criação de novas possibilidades 

metodológicas, a fim de desenvolver competências, autonomia e interesse dos 

estudantes em um espaço de aula sugestivo e dinâmico (BRASIL,2001).  

Segundo Piletti (1990) o ato de planejar baseia-se no estudo esmiuçado sobre 

as possibilidades metodológicas que serão aplicadas para assimilação do conteúdo, 

nesse seguimento estudar é assumir atitudes sérias diante da problemática, procurando 

pensar e refletir para escolher as melhores alternativas de intervenção, com o objetivo 

de alcançar resultados, partindo das especificidades e realidade de cada aluno, seja na 

rede pública ou privada. O estudante deve ser visto como sujeito participativo e 

protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, estabelecendo uma relação de 

troca com o professor, onde ambos aprendem e se desenvolvem de forma coletiva e 

individual.  

Gonçalves et al.( 2007) mencionam que despertar a autonomia estudantil a 

partir do uso de geotecnologias, baseado em ferramentas populares e gratuitas como o 

Google Earth Pro, favorece a educação cartográfica, dinamiza as aulas, estimula a 

criatividade e incentiva o pensamento complexo, contribuindo de forma significativa 

na formação social desses sujeitos. Além disso, a inserção deste programa nas aulas de 

Geografia, favorecem o desenvolvimento cognitivo e espacial dos alunos, desse modo 

é possível identificar a relevância do SIG em especial nos espaços de vivência do 

educando, que somados às experiências e construção de novas perspectivas 

ressignificam a aplicabilidade da Cartografia para além do ambiente escolar. 
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Logo, ao observar os inúmeros desafios encontrados na educação básica 

principalmente da rede pública de ensino, o presente trabalho tem como principal 

objetivo estudar, analisar e propor novos instrumentos metodológicos, capazes de 

auxiliar e diversificar o ensino da Geografia, por meio da aplicabilidade de 

geotecnologias evidenciando a importância do uso do Google Earth Pro, como 

mecanismo facilitador da aprendizagem.           

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A inserção de ferramentas tecnológicas no ensino da Geografia quando se trata 

dos anos iniciais do ensino fundamental II é uma pauta de extrema relevância, pois 

planejar metodologias significativas que contribuam com o desenvolvimento do 

raciocínio geográfico desses estudantes, partindo do seu lugar no mundo, torna-se um 

ponto fundamental na construção dos saberes. Nesse sentido, a ferramenta Google 

Earth Pro, na qual é considerada uma plataforma capaz de apresentar modelos básicos 

do planeta de forma tridimensional, possibilita a captação de imagens de satélites em 

expressivas resoluções 3D, pode ser utilizada como recurso didático nas aulas para 

mediação de um ensino amplo e de fácil de absorção. 

A presente pesquisa tomou como base inicial uma revisão bibliográfica sobre a 

temática, que liga as possibilidades didático-metodológicas embasadas em Penteado 

(1998), Piletti (1990), Santos (2002), Gonçalves Et al.( 2007) entre outros autores que 

colaboraram com o desenvolvimento do tema. 

Os demais caminhos que levaram a construção desse trabalho, foram guiados 

pela análise da plataforma Google Earth Pro, com a finalidade de estudar a aplicação 

das geotecnologias como instrumento capaz de promover aos alunos, uma nova 

perspectiva sobre o seu lugar no mundo, de maneira dinâmica e amplificada. Além 

disso, os estudos feitos na ferramenta possibilitam que o estudante seja capaz de 

identificar e posteriormente extrair o recorte espacial em determinada área de estudo, 

através das coordenadas geográficas do seu bairro, município, e etc. Desse modo, a 

partir da visualização e análise do espaço de forma crítica, o estudante estará apto para 

articular e compreender sobre temáticas que englobam o seu cotidiano como:  

planejamento urbano, questões ambientais, sociais e políticas e etc. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Possibilidades de uso e aplicações metodológicas do Google Earth em sala de aula:  

Fundamentado nos parâmetros curriculares da Geografia para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental no Estado de Pernambuco, a utilização do Google Earth Pro é 

uma poderosa ferramenta didática para melhor compreensão do conteúdo 

programático. É possível adquirir ao software de forma gratuita pelo próprio site da 

Google <https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html>, compatível 

com os sistemas operacionais do Windows, Mac e Ubuntu, possuindo fácil instalação.  

Depois de instalado em seu computador, é possível encontrar o ícone de acesso ao 

programa na área de trabalho. Após o carregamento se tem acesso ao painel de 

ferramentas da plataforma e ao lado direito superior o botão de navegação e a bússola 

com orientação para norte. (Figura 01). 

 

Figura 1: A) Janela de Abertura do Programa Google Earth Pro. B) Painel de Ferramentas ao abrir. 

 

Fonte: Google Earth Pro (2020). 

 

Apesar da popularidade do software, a utilização das ferramentas se torna 

muito mais intuitiva para a maioria dos usuários que o próprio entendimento das 

informações geográficas contida em sua interface. Esta sequência metodológica busca 

vincular o conteúdo da geografia nos anos iniciais do ensino fundamental e 

potencializar o aproveitamento destes recursos para o ensino. 

Compreender os movimentos da terra e sua interação dentro do sistema solar 

são um dos primeiros conceitos da geografia para os anos iniciais, o modelo de escola 

tradicional por exemplo, se utiliza da metodologia da construção de maquete com o 

auxílio de uma lâmpada simulando o sol sobre a superfície terrestre. Com a utilização 

deste recurso do programa (Figura 02) é possível simular não somente a ação da luz 

https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html
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solar, mas também acompanhar através da régua as fases do dia (Figura 2B) e o 

movimento de rotação da terra. 

Por meio do download um arquivo chamado “UTMWordZone” de extensão 

“.kml” fornecido gratuitamente no site do (IBGE, 2020), é possível projetar de forma 

tridimensional as zonas UTM do planeta terra, e assim introduzir conteúdos 

relacionados às coordenadas geográficas e seu sistema de localização na superfície 

terrestre, a compreensão das linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos e 

suas medidas em graus para as latitudes e longitudes, facilitando na compreensão dos 

pontos de localização dentro das coordenadas geográficas. 

 

 

Figura 02- A) Ativar visualização da ação do Sol na Terra. B) Régua de controle da posição do sol 

durante o dia. C) Visualização da dinâmica solar. 

 

Fonte: Google Earth Pro (2020). 

 

 Tal tipo de exercício faz com que o aluno saia do imaginário teórico para a 

prática da compreensão de sua localização espacial e cartográfica, agregando 

fundamentos geográficos que serão consolidados com a utilizaçãodiária desses 

mecanismos, podendo ser facilmente testados em aplicativos de transporte por 

exemplo. 
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Figura 3:  A) Abrir arquivo com Zonas UTM.kml. B) Propriedades do arquivo aberto. C) Modificar cor 

e selecionar linhas e zonas. D) Projeção do conteúdo editado. 

 

Fonte: Google Earth Pro (2020). 

       

Figura 4: A) Adicionando marcador; B) Marcador já posicionado e janela de informações aberta. 

 

Fonte: Google Earth Pro (2020). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A importância da construção de novas metodologias ativas ligadas ao uso de 

SIG no universo escolar é guiada pelo compromisso de proporcionar aos autores da 

aprendizagem, novas formas de inserir as tecnologias ao ensino das ciências 
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geográficas. Nesse sentido, colaborar com possibilidades metodológicas centradas em 

aplicações construtivistas no ambiente escolar, tornou-se uma experiência de carácter 

fundamental para uma maior reflexão das possibilidades que norteiam as práticas de 

ensino da Geografia. 

A análise da plataforma utilizada demonstrou ser uma ferramenta acessível, na 

qual abarca uma multiplicidade de informações geográficas, podendo assim, 

proporcionar aos estudantes e professores uma experiência de ensino singular, baseada 

em um modelo de educação significativo. Nesse contexto, por se tratar de um 

dispositivo que desempenha funções no modo Online e Offline o programa é capaz de 

fornecer um leque de possibilidades e aplicações mediante aos assuntos trabalhados 

em sala de aula. 

Por fim, constatou-se  que, por meio desse estudo, a alternativa metodológica  

apresentada é capaz de fazer com que o aluno desenvolva o protagonismo facilitando 

seu próprio processo de aprendizagem, favorecendo assim, um maior aprimoramento  

do raciocínio geográfico, na qual a própria base de ensino prega, começando pelo 

georeconhecimento do seu lugar no mundo, ressaltamos a importância desse estudo 

para uma formação geográfica amplamente rica em conhecimentos e aplicações 

práticas do cotidiano.   
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Resumo: No contexto de um mundo globalizado, a escola assume o papel de inserir no seu espaço e nas 

práticas pedagógicas as novas tecnologias, visando melhorias na qualidade do ensino. Diante disso, no 

que se refere à realidade da Geografia escolar, o presente estudo propõe refletir acerca do uso do 

software Google Earth como ferramenta de análise de riscos socioambientais. Para isso, o estudo está 

fundamentado em uma revisão de literatura nas plataformas: Portal de Periódicos da Capes, Google 

Acadêmico e Scientific Eletronic Library. Ademais, para complementar a discussão e exemplificar a 

metodologia proposta, foram obtidas imagens de satélite do Google Earth. Esse software disponibiliza 

imagens de satélite de diversas partes do planeta e em diferentes ângulos e planos, bem como em anos 

distintos, possibilitando compreender a dinâmica da ocupação humana nas áreas que apresentam 

suscetibilidades à desastres naturais e/ou induzidos. 

Palavras-chave: Geografia escolar; Google Earth; Geotecnologias; Riscos ambientais. 

 

Abstract: In a world globalization context, the school assumes the role of inserting new technologies 

into their space and pedagogical practices, aiming at improving the quality of teaching. Therefore, with 

regard to the reality of school geography, this study proposes a reflection of using the Google Earth 

software as a tool for analyzing social and environmental risks. For this, the study is based on a 

literature review on the platforms: Portal de Periódicos da Capes, Google Academic and Scientific 

Eletronic Library. In addition, to complement the discussion and exemplify the proposed methodology, 

satellite images from Google Earth were obtained. This software provides satellite images from 

different parts of the planet, different angles and planes, as well as during different years, making it 

possible to understand the dynamics of human occupation in areas that are susceptible to natural and/ or 

induced disasters. 

Keywords: School Geography; Google Earth; Geotechnologies; Environmental risks.  

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, as sociedades humanas vivenciam diferentes fases de 

evolução das técnicas que subsidiam a apropriação dos recursos da natureza e auxiliam 

no processo de expansão espacial. Milton Santos (1996), um dos principais nomes da 

Geografia brasileira, periodizou a história do espaço geográfico, denominando o 

período iniciado após a Segunda Guerra Mundial, mediante a Terceira Revolução 
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Industrial, de “período técnico-científico-informacional”. Esta fase, vivenciada até os 

dias atuais, é marcada pela inserção das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) nos diversos âmbitos da sociedade. Sobre as TIC’s, Crispim 

(2013) classifica-as como um conjunto de recursos tecnológicos que, integrados entre 

si, proporciona a simplificação da comunicação em variados contextos e para diversas 

finalidades.  

Não obstante, diante das mudanças no mundo atual, a escola enquanto uma das 

principais instituições responsáveis pelo processo de socialização dos indivíduos, tem 

a missão de se adaptar e reorganizar-se para promover a inserção das novas 

tecnologias no seu espaço de forma que contribua no processo de ensino-

aprendizagem (TANAN; SILVA, 2016). No que tange a esse processo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais ressaltam a necessidade de utilizar-se diferentes ferramentas 

tecnológicas e meios de informação na construção dos saberes, vislumbrando 

contribuições significativas na qualidade do ensino e na formação dos sujeitos 

(BRASIL, 1998). Para Santos e Callai (2009, p. 2), as novas tecnologias “contribuem 

na busca de dados e ajudam na complementação e atualização dos conhecimentos 

presentes nos conteúdos escolares”, além de dinamizar as aulas, tendo em vista a 

presença constante das TIC’s como parte do cotidiano dos indivíduos. 

No contexto da Geografia escolar, as geotecnologias emergem como uma 

alternativa capaz de auxiliar na compreensão do espaço geográfico, diversificando as 

práticas pedagógicas e rompendo com uma perspectiva convencional. Para Rosa 

(2005), as Geotecnologias são um conjunto de tecnologias pra coleta, processamento, 

análise e disponibilização de informações com base geográfica, sendo composta por 

soluções em hardware, software e peopleware. Diante disso, o uso das geotecnologias 

no ensino da Geografia, além de fornecer subsídios para a estruturação dos saberes 

geográficos, “mobiliza um conjunto de competências e habilidades, permite ainda a 

percepção de relações que se materializam no espaço geográfico com maior clareza” 

(EVANGELISTA et al., 2017, p. 159).  

Dentre as geotecnologias, tem-se o sensoriamento remoto, entendido como a 

técnica de se obter informações de um objeto da superfície através da captação da 

energia eletromagnética refletida ou emitida por ele, sem haver necessariamente 

contatos físicos (SAUSEN, 2008). Entre os seus produtos, destaca-se aqui as imagens 

de satélite, as quais apresentam um grande potencial para a Geografia escolar, 



459 
 

possibilitando identificar, analisar e relacionar os componentes físicos e 

socioeconômicos presentes em diferentes partes do planeta e em variadas escalas. Em 

face disso, o presente estudo propõe uma reflexão acerca do uso do Google Earth, 

software composto por imagens de satélite, no ensino da Geografia como uma 

ferramenta de análise de riscos socioambientais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A discussão proposta está fundamentada em uma revisão bibliográfica 

realizada nas plataformas Portal de Periódicos da Capes, Google Acadêmico e 

Scientific Eletronic Library (SciELO), com base nas seguintes palavras-chave: 

Geotecnologias, ensino da Geografia, Google Earth e riscos ambientais. A busca 

priorizou os estudos considerados mais relevantes e recentes de cada plataforma. 

Posteriormente, os estudos selecionados foram esquematizados em categorias 

temáticas com base nos termos-chave utilizados no levantamento bibliográfico, 

compondo a literatura base para as reflexões.   

Ademais, para enriquecer as discussões, foram obtidas imagens de satélite do 

Google Earth, as quais foram tomadas para exemplificar a proposta metodológica 

apresentada. O Google Earth é um software gratuito que obtém imagens do satélite 

Landsat 8, sendo uma ferramenta a qual, segundo Sousa (2018, p. 3),  

 

[...] possui fácil instalação e uso, que possibilita apresentar um modelo 

tridimensional do globo terrestre, apresenta ferramentas de fácil manuseio, 

e disponibiliza imagens de satélites de alta resolução que fornece a 

representação da superfície terrestre através de uma escala simulada de 

determinadas imagens, a fim de serem usadas para observar elementos 

geográficos, constituintes de paisagem, como as áreas urbanas, as áreas 

agrícolas, a estrutura viária, a hidrografia e a vegetação, propiciando 

também a comparação desses elementos geográficos nas diferentes escalas, 

apresentando-se como uma ótima ferramenta para tornar a aula bem mais 

dinâmica e incrementar no aprendizado dos estudantes na disciplina de 

Geografia (SOUSA, 2018, p. 3). 

 

O critério utilizado para a escolha da área de onde foram obtidas as imagens de satélite 

utilizadas como exemplo diz respeito unicamente à familiaridade dos autores, tendo 

em vista que já foram desempenhadas práticas em uma escola da Rede Pública 

Estadual de Pernambuco situada próxima à localidade, as quais trataram, direta ou 

indiretamente, sobre questões pertinentes ao debate sobre os riscos socioambientais, 
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tendo como base as características da região, indicando um grande potencial de 

aplicação da metodologia proposta com o presente estudo nessas abordagens, o que 

poderia enriquecer as atividades que foram aplicadas, assim como outras que dialogam 

com a mesma temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Geografia escolar assume um papel importante na formação do aluno 

enquanto um sujeito crítico e ativo na sociedade, cabendo ao professor, na função de 

mediador, estimular o confrontamento da Geografia científica com a cultura 

geográfica do educando, buscando a construção de conhecimentos significativos. 

Partindo da premissa de atrelar os saberes geográficos ao cotidiano dos alunos, 

levando em consideração o contexto de inserção das novas tecnologias no espaço 

escolar, concomitante às discussões referentes à necessidade de inovações 

metodológicas frente às novas demandas do mundo globalizado, o Google Earth 

apresenta um grande potencial no processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 

Dentre as várias temáticas e práticas nas quais esse software se torna aplicável, a 

análise de riscos socioambientais resultantes da ocupação humana em áreas com um 

grau considerável de vulnerabilidade socioambiental se torna uma possibilidade, 

atrelando-se à diversos componentes curriculares, tanto os que tratam dos elementos 

físico-geográficos, quanto àqueles que se aprofundam nas questões socioeconômicas 

(MORAES, 2010; MARTINS et al., 2013).  

No que tange ao estudo sobre os riscos socioambientais, considera-se aqui a 

análise das áreas que se apresentam susceptíveis à processos naturais e/ou induzidos os 

quais são responsáveis por causar uma série de efeitos adversos ao ambiente e às 

pessoas que habitam essas localidades, trazendo diversos danos e perdas 

(BRASIL.IPT, 2007). Ou seja, diante dessas circunstâncias, tais localidades tornam-se 

importantes focos de estudo, sobretudo diante da relevância da Geografia enquanto 

uma disciplina escolar fundamental para a formação cidadã. 

Nesse contexto, a partir do uso de imagens de satélite é possível identificar 

essas áreas de risco e problematizá-las, concebendo um processo de ensino-

aprendizagem que, para além da construção dos saberes, possa contribuir na formação 

de uma percepção frente à realidade do mundo. Para isso, com o Google Earth é 

possível analisar diversas partes do planeta, inclusive áreas inseridas na realidade da 
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escola na qual a prática está sendo realizada. Este último caso permite construir 

conhecimentos pautados na Geografia do cotidiano dos alunos, tendo em vista que 

muitos fatos e fenômenos são vivenciados frequentemente por alguns deles, em maior 

ou menor grau, levando, dessa forma, à compreensão das escalas de análise, uma vez 

que tais processos são equivalentes a outros que ocorrem em diferentes localidades, 

mas que respeitam uma mesma lógica global (CAVALCANTI, 2008). Sobre isso, 

Suertegaray (2019) considera como um entendimento mais elaborado da realidade, no 

qual parte-se do espaço próximo (particular) para o geral. 

Sobre o uso da ferramenta, durante a observação é possível alterar a escala de 

análise e visualizar os elementos de ângulos e planos diferentes, através do zoom, 

conforme a Figura 01. Além disso, para aproximar-se ainda mais da realidade e 

visualizar as áreas analisadas com maior precisão, o software conta com o recurso 

“street view”, a partir do qual as imagens ficam no nível do solo, sendo possível 

“andar” por diversas localidades e estabelecer intepretações acerca dos riscos 

socioambientais de forma mais detalhada, como se fosse uma atividade de campo 

virtual (Figura 02) (GONZALEZ; COSTA, 2016).  

 

 

Figura 1: O Google Earth permite observar as áreas sob diferentes perspectivas: A- visão vertical e no 

plano bidimensional; B- visão obliqua e no plano tridimensional. 

 

Fonte: Google Earth Pro.  
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Figura 2: Visualização a partir da ferramenta “street view”, a qual permite analisar os fenômenos com 

maior aproximação.  

 

Fonte: Google Earth Pro.  

 

Ademais, uma outra forma de se analisar as áreas vulneráveis aos riscos 

socioambientais e de problematizar o processo de ocupação dessas localidades ao 

longo dos anos, é mediante o recurso de “imagens históricas” (Figura 03), o qual, 

dependendo da disponibilidade, possibilita observar e relacionar imagens de uma 

mesma área em diferentes anos. Clicando no ícone do relógio, encontrado tanto na 

porção superior, quanto na inferior da tela, surge uma barra deslizante que indica os 

anos nos quais são encontradas imagens de dada área. Destaca-se que a importância 

conferida à um determinado local (cidades globais, por exemplo) vai influir na 

quantidade e na qualidade das imagens disponíveis, o que pode dificultar ou facilitar 

as análises, a depender dos objetivos traçados e das áreas visualizadas.  

 

 

Figura 3: Recurso “imagens históricas”, a partir do qual podem ser realizadas análises de uma dada 

área em anos distintos, a depender da disponibilidade de imagens armazenadas. 

 

Fonte: Google Earth Pro. 

 



463 
 

Para exemplificar a funcionalidade do recurso, a Figura 04 traz imagens com a 

delimitação de uma encosta situada no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do 

Recife, a qual apresentou mudanças significativas entre os anos de 2009 e 2019. Em 

julho de 2009 a ocupação na área era menos intensa (o que não anula os riscos), 

intensificando-se em pouco menos de 4 meses depois, sendo visivelmente notado um 

aumento na ocupação em novembro do mesmo ano. Já em julho de 2013, é possível 

visualizar no canto esquerdo inferior da área delimitada que houve um movimento de 

massa que resultou em danos consideráveis, como por exemplo a destruição de 

habitações que antes existiam nessa localidade, evidenciando o potencial do uso desse 

recurso para entender a dinâmica da urbanização de determinada área e da evolução 

dos processos adversos, problematizando tais processos os quais resultam em diversos 

impactos do ponto de vista ambiental, social e econômico.  

 

Figura 4: O uso da ferramenta “imagens históricas” possibilita interpretar mudanças ocorridas ao longo 

dos anos no que tange à ocupação humana, assim como a evolução da degradação socioambiental de 

dada área.               

 

Fonte: Google Earth Pro.  

 

 

Ademais, nota-se também o potencial desse recurso para uma análise integrada 

do meio, fornecendo subsídios para que se possa compreender as relações 

desempenhadas entre o homem, por meio das suas atividades cotidianas, e os 

componentes físico-naturais, levando ao entendimento do espaço de maneira dinâmica, 

considerando a sua produção, organização e transformação como resultado das 

interrelações desempenhadas entre os diversos elementos que o compõe. Diante disso, 
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busca-se conceber um processo de ensino-aprendizagem em Geografia que faça jus ao 

objetivo dessa disciplina escolar, que tem a missão de fazer com que o educando 

compreenda as espacialidades das coisas e se perceba enquanto um sujeito ativo e 

transformador.  

É importante ressaltar a necessidade de utilizar o Google Earth não como mero 

meio de observação de lugares e de fenômenos, mas como uma importante ferramenta 

que possibilita estimular a percepção de risco e o senso crítico do aluno frente àquela 

realidade. Para isso, é importante embasar as observações com análises críticas, 

incentivando os educandos a buscarem respostas sobre os fenômenos de causa e de 

consequência, englobando questões para além do visível, buscando entender, por 

exemplo, o porquê daqueles indivíduos habitarem as áreas de risco e como agir para 

mitigar os impactos. Nesse processo, Evangelista et al. (2017) entende que o aluno é 

colocado em uma posição funcional, assumindo o protagonismo na construção dos 

conhecimentos, sendo inserido de forma mais expressiva no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, no que concerne a inserção das novas tecnologias no 

ensino da Geografia, entende-se que o uso de imagens de satélite a partir do sftware 

Google Earth apresenta um grande potencial na construção de um processo de ensino-

aprendizagem significativo. Foi proposto a utilização desse recurso na análise de 

riscos socioambientais, entendendo que mediante a visualização das imagens 

disponibilizadas em diferentes ângulos, bem como em anos distintos, é possível 

entender a dinâmica da ocupação humana em áreas que apresentam vulnerabilidade 

socioambiental e visualizar as consequências desse processo. 

Em face disso, é importante ressaltar que o uso das imagens de satélite não 

deve ser pensado unicamente no sentido de visualizar lugares e fenômenos 

socioespaciais, mas introduzir a temática de riscos socioambientais atrelada ao 

cotidiano dos alunos. Assim sendo, destaca-se a importância do papel do professor 

enquanto mediador desse processo, o qual tem a responsabilidade de promover 

análises críticas e auxiliar os educandos a desenvolverem a percepção de risco e o 

senso crítico frente às problemáticas. Com isso, espera-se que o processo de ensino-
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aprendizagem se torne mais significativo e que auxilie o aluno a ampliar a sua cultura 

geográfica e a capacidade de leitura da realidade do mundo.  
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Resumo: A pandemia de Covid-19 trouxe consigo inúmeros desafios à educação. A abrupta e 

emergencial virtualização do ensino aproximou muitas tecnologias, ao qual podemos destacar o Google 

Earth, que como softwre de mapeamento, vem sendo utilizado em diversas atividades escolares, com 

destaque ao ensino de Geografia. Neste sentido, buscamos unir referências bibliográficas a análises em 

turmas do ensino fundamental II, expondo como a utilização do software pode auxiliar na 

fundamentação de mapas conceituais, outro importante instrumento didático capaz de potencializar a 

assimilação de conteúdos geográficos. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Google Earth, Mapas Conceituais. 

 

Abstract: The Covid-19 pandemic brought numerous challenges to education. The abrupt and 

emergency virtualization of teaching brought many technologies together, to which we can highlight 

Google Earth, which as a mapping software, has been used in several school activities, with emphasis 

on teaching Geography. In this regard, we seek to combine bibliographic references with analysis in 

classes of elementary school II, exposing how the use of the software can assist in the foundation of 

conceptual maps, another important didactic tool capable of enhancing the assimilation of geographical 

contents. 

Keywords: Geography Teaching, Google Earth, Mind Maps. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Bonini (2009, p. 30), as novas tecnologias criaram novas 

chances de “[...] reformular as relações entre alunos e professores e de rever a relação 

da escola com o meio social, ao diversificar os espaços de construção do 

conhecimento, ao revolucionar processos e metodologias de aprendizagem”. Todavia, 

esta vinha sendo um processo contínuo e gradual que após a pandemia da Covid-19 e 

seus impactos nas relações sociais, necessitam ser abruptamente acelerados, 

fragmentando processos cognitivos e expondo algumas fragilidades a respeito da 

aplicação de recursos tecnológicos, em particular para a Geografia, o uso de 

geotecnologias (DELORS, et al., 2010). 
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Logo, segundo Cysneiros (1999, p. 18): “à presença da tecnologia na escola, 

mesmo com bons softwares, não estimula os professores a repensarem seus modos de 

ensinar nem os alunos a adotarem novos modos de aprender”. Assim, unir estratégias 

de ensino, como a utilização de softwares, tal qual o Google Earth a confecção de 

mapas conceituais, se mostram como efetivas metodologias didáticas já que o Google 

Earth facilita entre os alunos a exteriorização dos pensamentos geográficos, 

ressignificando os padrões e limitações de visões de mundo dos mesmos (ADDINE, 

2004).  

Por outro lado, os mapas conceituais, possibilitam uma potencialização das 

capacidades de memorização entre os estudantes, facilitando a sintetização de ideias, 

nas palavras de Brito et al. (2017, p. 3): “[...] os alunos podem não apresentar uma boa 

compreensão do conteúdo quando são utilizados os métodos clássicos de ensino, o que 

prejudica consideravelmente o rendimento dos mesmos”. 

Seguindo este pressuposto, temos sobre os mapas conceituais, a 

complementação de possíveis lacunas deixadas nos aprendizados mediados pelas 

tecnologias, desta maneira, se configurando como uma estratégia de suma: “[...] 

relevância para a construção de conceitos científicos”, uma vez que, destacam os 

“nós” entre os conceitos e as ideias e substanciam a integração de atividades antes 

vistas (JUNIOR, 2013, p. 1). Com isto, aplicadas sobre as apresentações 

tridimensionais do globo terrestre, principal funcionalidade do programa Google 

Earth, como destaca Bodini (2009) são capazes de serem despertas novas 

possibilidades formativas, oferecendo a professores e alunos meios construtivos de 

decodificação e assimilação do espaço local ou globalizado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O referente trabalho se direcionou em elucidar algumas circunstâncias pela 

qual a virtualização do ensino, em detrimento das adequações presentes no atual 

cenário de pandemia e isolamento social, favoreceram a aproximação dos estudantes 

de Geografia as funcionalidades das TIC, em especial, aplicando o Google Earth como 

ferramenta contributiva ao aprendizado. Logo, por meio de pesquisas exploratórias foi 

levantado um referencial bibliográfico, que somado a uma pesquisa de campo 

realizada no mês de setembro de 2020, em uma turma do ensino fundamental II, da 



468 
 

escola municipal Dra. Gelda Amorim, situada no bairro de Paratibe, Paulista – PE, 

fundamentaram a coleta de dados qualitativamente tratados. 

Em continuidade, destaca-se a escolha da referida escola para a mesma já ter 

comportado um dos estágios supervisionados de um dos autores, sendo assim, houve 

uma facilitação para a aplicação das investigações e posterior coleta dos dados. Já com 

relação às turmas mencionadas, especifica-se que se analisou uma turma do 9° ano, 

que segundo a professora de Geografia da escola, já havia exercitado as 

funcionalidades do software Google Earth antes e durante o período de pandemia 

(ensino remoto). 

Assim, na tentativa de mapear os possíveis legados destas utilizações, foi 

proposto às turmas que fossem elaborados mapas conceituais a respeito das aulas que 

foram mediadas pelo Google Earth. Por fim, esclareceu que esta fase da pesquisa se 

desenvolveu em intermédio de comunicação via aplicativo de mensagens (WhatsApp), 

desta forma, os alunos destacavam suas impressões de maneira escrita e oral, enquanto 

os pesquisadores construíram o mapa conceitual das perspectivas da turma. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Segundo a professora de Geografia da escola analisada, a turma é uma das mais 

bem empenhadas no desenvolvimento das atividades propostas, sendo a utilização das 

geotecnologias, uma metodologia bem marcada nas aulas. Contudo, estas experiências 

se resumem às práticas do ano anterior (2019), pois tendo em vista os efeitos da 

pandemia (isolamento social e virtualização do ensino), este ano (2020), não foi 

possível realizar qualquer atividade nas dependências da escola. 

Apesar disso, em meados do mês de junho, foi realizada uma atividade remota 

onde os estudantes deveriam destacar em imagens do Google Earth, as localidades de 

no mínimo três hospitais de campanha contra a Covid-19. Neste sentido, objetivou-se 

georreferenciar os estudantes sobre os panoramas do surto viral, sobretudo, em 

destacar a polarização dos hospitais por regiões. Porém, como todo aprendizado está 

passivo a fragmentações e em alguns casos, esquecimentos devido a sobreposição de 

conteúdos, buscamos através da elaboração de um mapa conceitual retomar as 

principais percepções correlatas a referida atividade, assim, expomos a Figura 1. 
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Figura 1: Mapa conceitual do 9° ano. 

 

Fonte: Autores. 

 

Como pode-se observar, a utilização do Software mesmo utilizado a quase três 

meses da elaboração do mapa conceitual, ainda desperta nos estudantes lembranças 

efetivas das funcionalidades do programa e saberes desenvolvidos, como 

georreferenciamentos, noções de hierarquias urbanas e limitações característicos a 

utilização. A vista disto, entre outros fatores é possível afirmar que apesar das 

limitações de cada estudante, o uso de geotecnologias pode ser visto como uma 

metodologia inclusiva, despertando o interesse e a promoção de habilidades ao modo 

que os mapas conceituais podem ser tomados como revisões de conteúdos, que após 

confeccionados, tornam-se fichamentos a serem consultados sempre que necessários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a execução da proposta, torna-se perceptível o quanto a pandemia da 

Covid-19 ressignificou o uso das tecnologias, para a Geografia, estas consequências 

abriram caminho ao uso das geotecnologias, aqui demonstradas pela utilização do 

Google Earth, que em parceria a elaboração de mapas conceituais favorecem uma 

amplitude dos aprendizados geográficos. Entretanto, como mediadores da confecção 

do mapa conceitual, notamos que nenhum dos estudantes mencionou ideias relativas a 

Covid-19, principal viés da atividade proposta pela professora da turma, entre outros 

elementos, configurado que houve uma aproximação tecnológica (geotecnológica) em 

detrimento das condições pandêmicas e virtualização do ensino, mas de maneira 

desconexa as realidades do atual cenário social. 
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Resumo: O ESIG é uma ferramenta Web-GIS disponibilizada pela Prefeitura Municipal do Recife que 

contêm informações cadastrais e ortofotográficas da cidade, sendo utilizada amplamente ao longo do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, especialmente por dispor de 

maneira gráfica dados referentes às legislações municipais. Apesar da grande utilidade oferecida por 

seus recursos, alguns desafios em sua utilização são perceptíveis para tal grupo, sendo o objetivo do 

presente estudo investigar tais características através de pesquisa com os alunos de Arquitetura e 

esclarecer como o ESIG pode ser aperfeiçoado para sua melhor funcionalidade ao uso dos discentes do 

curso em questão. 

Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; Dados Planimétricos; Esig; Georreferenciamento; 

Planejamento Urbano. 

 

Abstract: ESIG is a Web-GIS tool offered by the City Hall of Recife which contains cadastral and 

orthophotographic information concerning the city, being used throughout the Architecture and 

Urbanism course at the Federal University of Pernambuco, especially for having graphical data 

regarding municipal law. Despite the great utility offered by its resources, some challenges in its use are 

perceptible for this group, therefore the purpose of the present study is to investigate these 

characteristics through research with Architecture students and to clarify how ESIG can be improved 

towards its better functionality for the use of the students of the course. 

Keywords: Architecture and urbanism; Planimetric Data; Esig; Georreferencing; Urban Planning. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, uma das principais bases de dados urbanísticos referentes à cidade 

do Recife é o ESIG – Informações Geográficas do Recife, desenvolvido pela equipe de 

geoprocessamento da Prefeitura da Cidade do Recife. A ferramenta Web-SIG contém 

geodados relativos à componente urbana da cidade, e os disponibiliza nos formatos 

matricial (ortofotomapa) e vetorial (cadastro urbano) (MARAGOTTO et al., 2015). 

Desta forma, dispõe de forma gráfica camadas resultantes do zoneamento do 

Plano Diretor Municipal (Lei Municipal nº 17.511/2008), Área de Reestruturação 

Urbana – ARU, popularmente conhecida como Lei dos 12 Bairros (Lei Municipal nº 

Capítulo 
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16.719/2001), Setores Censitários do IBGE (2010), informações relacionadas a 

infraestrutura viária, topografia, tipologias e equipamentos especiais urbanos. 

 

      Figura 1:  Webpage do ESIG - Informações Geográficas do Recife. 

 

Fonte: ESIG (2020). 

 

Tal vínculo à legislação urbana municipal, bem como a criação do recurso, 

estão associados à transparência e disponibilização de dados exigidos na Lei Federal 

nº 12.527/2011 e na Lei Municipal nº 17.866/2013 (MARAGOTTO et al., 2015). 

Porém, para além do caráter legal, a ferramenta é largamente aplicada no planejamento 

urbano do Recife por profissionais locais, bem como no espaço acadêmico por 

docentes e discentes de cursos relacionados. 

Um exemplo dessa aplicação é o Levantamento de imóveis vazios e ociosos no 

bairro de Santo Antônio realizado pela Habitat Brasil (2018), que utilizou o recurso 

para a identificação de edificações a partir de cinco pavimentos no recorte estabelecido 

para filtrar os prédios com maior potencial de reabilitação para a habitação. A partir do 

uso do ESIG, foi possível construir uma base de dados secundários contendo 

informações como nome do edifício, endereço, ano de construção, área do lote, 

número de pavimentos e uso (HABITAT BRASIL, 2018). 

No curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), a metodologia de ensino incorpora a utilização do ESIG por parte dos 

estudantes desde o primeiro ano, de forma a facilitar a análise e levantamento de 
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parâmetros urbanísticos aplicáveis ao território urbano, fornecer informações sobre 

lotes específicos e possibilitar o download da unibase da cidade, utilizada amplamente 

nas disciplinas de projeto. 

Todavia, o potencial da ferramenta deixa de ser explorado em sua totalidade 

devido à falta de atualização de dados, situação agravada quando a zona do objeto 

estudado é alvo de habitações informais, caracterizadas por conformação muito mais 

efêmera que áreas mais consolidadas da cidade. Outro problema é a disponibilização 

de informações por lotes, que prejudica a leitura de informações se tratando de 

conjuntos de imóveis construídos em contextos diferentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Partindo da problemática exposta, foi elaborado um questionário voltado ao 

uso do ESIG pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo, buscando compreender 

seus principais aspectos positivos e negativos. Como veículo para a coleta de dados, 

foi utilizado o Google Forms, onde foram dispostas um total de oito perguntas para o 

grupo em questão, buscando conhecer as ferramentas utilizadas com maior frequência, 

a altura do curso em que o ESIG passou a ser utilizado por cada aluno, os principais 

desafios, a avaliação geral atribuída a ele e sugestões de novas funcionalidades. 

Os trinta e oito participantes da pesquisa foram alunos do curso da UFPE, 

cursando entre o segundo e o décimo período da graduação. Os alunos do primeiro 

período não participaram devido ao momento excepcional vivido durante a pesquisa, a 

pandemia do Covid-19, que paralisou as atividades do curso no mês de março de 2020, 

retomadas apenas como semestre opcional no mês de setembro, sem retorno das 

disciplinas de Projeto. Desta forma, os alunos do primeiro período não chegaram a ter 

a oportunidade do contato com a prática de projeto.  Ao todo, a quantidade de alunos 

participantes de cada período se deu da seguinte forma: 

 

Tabela 1:  Participação dos alunos de Arquitetura e Urbanismo de acordo com o período do curso. 

Período do curso 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Número de participantes - 1 1 3 6 2 2 1 15 7 

Fonte: A autora. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Quando perguntados se já haviam utilizado o ESIG ao longo do curso, todos os 

entrevistados responderam que sim. Em seguida, foram questionados em que período 

tiveram o primeiro contato com a ferramenta, havendo 92,1% dos alunos respondido 

que passaram a utilizá-la entre o primeiro e o terceiro período. 50% disseram ter tido o 

primeiro contato no primeiro período, 10,5% no segundo, 31,6% no terceiro, 5,3% no 

quarto período e 2,6% no quinto período, não havendo respostas referentes aos 

semestres posteriores. 

Ressalta-se que, no curso em questão, os semestres ímpares (1°, 3°, 5° e 7°) são 

destinados a projeto urbano, enquanto os pares (2°, 4°, 6° e 8°) são de projeto 

arquitetônico, sendo o último ano do curso restrito ao Trabalho de Curso e Estágio 

Curricular em Unidade de Produção (ECUP), além de disciplinas eletivas. 

 

Figura 2:  Período do curso no qual houve o primeiro contato com o ESIG. 

                                           

Fonte: A autora. 

 

Em seguida, os alunos foram questionados a respeito de quais funcionalidades 

do ESIG eram mais utilizadas por eles. A função mais usada pelo grupo amostral é o 

Zoneamento Plano Diretor, disponível como camada, que setoriza as áreas da cidade 

de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A ferramenta permite a verificação de 

parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada terreno, cuja consulta é necessária para a 

prática projetual. 

 

 



475 
 

Figura 3:  Função de Zoneamento Plano Diretor do ESIG, junto à legenda. 

 

Fonte: ESIG (2020). 

 

Em segundo lugar, foi destacada a disponibilização da Unibase .dwg, muito 

utilizada nas disciplinas de Projeto para a elaboração de propostas de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo, permitindo utilização de diferentes camadas como vegetação, 

quadras, lotes, entre outros. Tal função é oferecida no menu de base de dados, e 

abrange todo o território municipal; no entanto, encontra-se desatualizada. 

 

Figura 4: Utilização das funcionalidades do ESIG pelos alunos do curso de Arquitetura. 

 

Fonte: A autora. 

 

A pergunta seguinte tratou dos desafios encontrados durante o uso da 

ferramenta. 81,6% dos participantes relataram dificuldades relativas à desatualização 
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dos dados do ESIG; 78,9% já foram prejudicados por limitações impostas pela unibase 

antiga; e 68,4% manifestaram experiências com falta de informações sobre os lotes. 

Um dos entrevistados relatou ter encontrado data incorreta de construção de 

edificações, e um outro apontou dados errados ou imprecisos e interface 

desorganizada. 

Quando solicitados a avaliar o ESIG de forma geral, a maioria das respostas 

oscilaram entre classificá-lo como “bom” (47,4% dos entrevistados) ou “regular” 

(42,1%). 7,9% dos participantes o classificaram como “excelente”, e 2,6% como 

“ruim”, não havendo nenhuma classificação como “péssimo”. 

 

Figura 5: Avaliação geral do ESIG pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Por fim, os participantes foram questionados se acrescentariam alguma 

funcionalidade ao ESIG. As sugestões foram visualização 3D, zoneamento por RPA 

(Região Político Administrativa), zoneamento do novo Plano Diretor, inserção de 

dados acerca dos modais de mobilidade presentes nas ruas, oferta de maior variedade 

de mapas para download, informações sobre como utilizar o ESIG na própria 

plataforma, ampliação da base cartográfica para toda a Região Metropolitana do 

Recife, maior assertividade na ferramenta de layers, e informações sobre a altura das 

edificações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação do ESIG como ferramenta no processo projetual no curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFPE mostra-se bastante útil, expressando de forma 

gráfica e acessível aspectos importantes para a análise urbana. Contudo, certas 

dificuldades o impedem de atender de forma ainda melhor o grupo em questão, dentre 

as quais se destaca a baixa frequência de atualizações. 

De maneira geral, salienta-se a importância de conhecer as formas de uso de 

ferramentas Gis para diferentes grupos sociais, o que ajuda a compreender a 

versatilidade dessas funções dentro de diferentes contextos de trabalho. 

Aperfeiçoamentos pontuais podem facilitar a execução das tarefas destes usuários, 

proporcionando um acompanhamento à evolução das atividades desempenhadas. 
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Resumo: A pandemia da Covid-19 impactou variadas modificações entre as atividades de ensino, neste 

contexto, muitos educadores da Geografia apropriaram-se de metodologias pautadas em geotecnologias, 

aproximando os estudantes ao uso das TIC e potencializando os processos de aprendizagens. Partindo 

desta conjuntura, este estudo destaca como uma funcionalidade do Google Maps, o Google Estreet 

View, pode auxiliar nas atividades de mapeamentos urbanos sem que as medidas sanitárias de 

isolamento social sejam violadas. Para tal, reunimos algumas referências bibliográficas que corroboram 

esta possibilidade didática, evidenciando-a em suas vantagens pedagógicas. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Ensino Remoto, Google Street View, Isolamento social, 

Pandemia. 

 

Abstract: The Covid-19 pandemic impacted several changes between teaching activities, in this 

context, many geography educators have appropriated methodologies based on geotechnologies, 

bringing students closer to the use of ICT and enhancing the learning processes. Based on this situation, 

this study highlights how a feature of Google Maps, Google Street View, can assist in urban mapping 

activities without violating the sanitary measures of social isolation. To this end, we have gathered some 

bibliographic references that corroborate this didactic possibility, showing it in its pedagogical 

advantages. 

Keywords: Geography Teaching, Remote Teaching, Google Street View, Social isolation, Pandemic. 

 

INTRODUÇÃO 

O atual cenário pandêmico por Covid-19 impactou diversos ambientes e 

interações sociais, as novas regras de convívio impossibilitaram muitas ações que 

antes eram vistas como habituais, ao mesmo modo que direcionaram caminhos 

interativos, por vezes secundarizados devido às vastas possibilidades de contato 

(FREITAS, 2020). Com base nesta prerrogativa, destaca-se o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), que aplicadas no estreitamento dos abismos 

geográficos que o isolamento social instituiu a população, vem personificando uma 

nova metodologia interativa onde o conceito de presencialidade pode ser 

ressignificado. 
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Para Barros (2003) e Dias (2005), a reinvenção das comunicações agregou-se 

fortemente aos ambientes educacionais, programas como: ZOOM, Classroom, Teams, 

Skype e Whatsapp, tornaram-se as principais ferramentas de intermediação 

pedagógica. Neste ponto, é conhecível que a não isonomia de acesso e distintivas 

capacidades de manuseio sobre estas ferramentas, podem vir a gerar obstáculos no 

desenvolvimento de um grupo estudantil, pois estas diferenças tanto podem 

caracterizar-se como desafios a superação docente e discente, como também 

desencorajar ambos, estagnado os poucos caminhos que restam a continuidade dos 

processos educativos neste cenário de pandemia (SANTOS, 2020). 

Continuando neste mesmo ponto de vista tecnológico, observa-se nas práticas 

de ensino em Geografia uma miscelânia de viabilidades didáticas mediadas pelo uso 

das TIC. O compartilhamento dos saberes geográficos, outrora, muitas vezes limitados 

as experiências unilaterais de aprendizado (método tradicional), hoje podem dar 

espaço a instrumentalização de softwares e dinâmicas participativas com base nas 

geotecnologias.  

Segundo Leite e Rosa (2006), programas de livre domínio, como: Google 

Earth e Google Maps, disponibiliza em suas funcionalidades a realização de 

sensoriamento remoto, geoprocessamentos, geolocalização, entre outras atividades, 

que intermediadas por uma atuação docente compatível às exigências deste caminho 

metodológico, aqui também lê-se “domínio” das ações propostas, reúnem condições 

necessárias a potencialização dos aprendizados em Geografia, sobretudo, levando em 

consideração o presente contexto de virtualização do ensino. 

Com relação às opções do programa Google Maps, temos segundo Moura 

(2008), o fornecimento de: 

Imagens de satélites e mapas de todas as partes da superfície da terra. 

Com a possibilidade de aproximações dos pontos nos mapas em 

algumas grandes cidades [...] o objetivo é a visualização do espaço 

geográfico e suas variáveis paisagens naturais e humanas, podendo ser 

acessados por computadores e aparelhos móveis como smartphones. 

 

Como descreveu Moura (2008) a funcionalidade de aproximação de pontos no 

mapa, que no modo Street View (vista da rua) oportunizam uma representação virtual 

dos ambientes por imagens em 360° ao nível das vias públicas, que em outras 

palavras, mostrando-se viável a realização de atividades escolares, principalmente 

geográficas de mapeamentos e análises das transformações espaciais. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa buscou através de um levantamento bibliográfico, reunir algumas 

concepções teóricas a respeito do uso de geotecnologias aplicadas ao ensino de 

Geografia, substancialmente demonstrando como a funcionalidade Google Street View 

do Google Maps, pode auxiliar em práticas de ensino remotas. Para tal, 

exemplificamos esta possibilidade através da apresentação de algumas análises 

urbanas (transformações ou inércias arquitetônicas), capturadas em diferentes 

localidades pela utilidade do programa.  

Como área estudada, optamos por observar as feições urbanas de alguns 

trechos da Avenida A, localizada no bairro de Caetés II, Abreu e Lima – PE, que como 

via principal do conjunto residencial construído pela Companhia Estadual de 

Habitação e Obras (CEHAB) em meados da década de 1970, comporta estruturas de 

mesmo aspecto do período de sua construção, como também apresenta novas 

configurações, em sua maioria, resultado das evoluções socioeconômicas no bairro e 

aumento nas disponibilidades de serviços, como escolas, mercados e lanchonetes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com Rosa (2006), o planejamento urbano segue os processos 

evolutivos da paisagem, desenvolvendo-se de acordo com a inserção de elementos 

pontuais: serviços (supermercados e escolas), segurança (baixa criminalidade e 

presença policial) e boa localização (espaços planos e de fácil acesso). Outrossim, 

pode ser a configuração destes espaços segundo a ausência destas conjunturas, 

personificando o tamanho das propriedades e variando os tipos de relações sociais e 

comerciais. Em exemplificação, lugares onde as residências possuem um maior 

espaçamento entre as construções, é comum identificarmos a presença de cercas ao 

invés de muros, algo que diretamente afeta as percepções em detrimento do maior 

alcance visual. 

É peculiar, que todas as descrições anteriormente citadas podem ser 

desdobradas por meio da funcionalidade Street View do Google Maps, pois desde que 

sejam observações a partir de vias públicas, o programa mostra-se compatível em 

entregar uma considerável fidelidade às fisionomias paisagísticas. Desta forma, 

viabiliza-se a construção de atividades sobre diversas temáticas da Geografia, tais 

quais: urbanização, meio ambiente, relações sociais, entre outras. 
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Destarte, pensando na comprovação desta proposta metodológica, bem como 

de suas abrangências, selecionamos no decorrer da Avenida A, localizada no bairro de 

Caetés II, Abreu e Lima – PE, quatro pontos (figura 01) onde podem ser interpretadas 

diferentes feições urbanas, interligando conceitos de organização espacial e divisão 

socioeconômica ao uso e ocupação do solo em um bairro que a priori compartilhava 

características homogêneas de casas populares e inexistência de pontos de atividades 

comerciais e oferta de serviços. 

 

Figura 1: Algumas distinções urbanísticas na Avenida A, Caetés II, Abreu e Lima – PE. 

Fonte: Google Maps, editado pelos autores. 

 

Como pode-se observar, a figura 01 representa a junção de diferentes pontos 

em uma mesma avenida, destaca-se também que apesar da proximidade entre as 

localizações A,B, C e D, fica evidente as descontinuidades no processo evolutivo da 

paisagem urbana. Continuamente, ao nos alinharmos a cada uma destas expressões, 

atenta-se que os pontos A e B (encontro da rua 30 com a Avenida A), tipificam a 

associação entre pontos comerciais e residências de esquina, uma relação 

historicamente delineada, uma vez que as atividades econômicas tendem a instalar-se 
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em localizações estratégicas, em outras palavras, lugares de maior movimentação de 

pessoas, ou de deslocamentos específicos. 

Por conseguinte, identifica-se no ponto C (entre as ruas 7 e 8) a construção de 

alicerces de moradias e outras já edificadas em áreas de risco, posto que aos fundos é 

notável a presença de uma barreira, que por indevida descaracterização formativa, 

pode vir a ocasionar deslizamentos e consequentes perdas vitais, ambientais e 

materiais, diretas, no que se refere aos indivíduos que ali inseridos, e indiretas, pelos 

impactos que a nova feição possa desencadear a sociedade e ao meio ambiente. Já no 

último ponto, a localidade DE (encontro da rua 20 com a avenida A), distinguir-se a 

imponência de uma construção residencial tanto acima do padrão de casas populares, 

intrínseco ao início do convívio social na região, como também superior aos aspectos 

de melhoramento, característico as moradias de uma minoria local detentora de 

melhores condições socioeconômicas. 

De modo igual, e tendo em vista que as funcionalidades do Google Maps, em 

especial, do Google Street View, podem ser integradas a outros softwares e dinâmicas 

pedagógicas, a simplicidade e a diversificação do uso geotecnológico aplicado as aulas 

de Geografia tornam-se mais significativas à medida que são direcionadas a 

verificação das realidades escolares. A análise do bairro onde se insere a escola, as 

ruas onde moram os estudantes, todos estes elementos podem ser utilizados em 

benefício do despertamento de interesse pelas atividades mediadas por geotecnologias, 

estreitando as impossibilidades de verificações pessoais e assimilação das 

transformações condicionadas ao espaço físico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como o estudo destaca, a pandemia da Covid-19 impactou diversas 

transformações que consequentemente impuseram uma adequação metodológica ao 

ensino sob uma nova realidade de virtualização e instrumentalização das TIC. Para a 

Geografia, algumas destas modificações podem ser vistas como positivas, uma vez 

que aproximam professores e alunos das práticas pedagógicas mediadas pelas 

geotecnologias. 

Entretanto, apesar das possibilidades que convergem para a dinamização dos 

processos de aprendizado por meio das TIC, torna-se imprescindível reconhecer que as 

capacidades de operação destas ferramentas, estão condicionadas ao acesso de 
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aparelhos eletrônicos, bem como a uma internet de qualidade. Logo, tendo em conta 

que alguns dos estudantes podem não ter as condições mínimas necessárias à 

realização deste tipo de proposta, cabe aos educadores de Geografia conhecerem suas 

turmas e desta maneira estreitar as possibilidades de exclusões formativas. 

Por fim, a proposta metodológica aportada na já referida funcionalidade do 

Google Maps, assim como qualquer outra proposição didática, apresenta 

características positivas e limitantes tanto para alunos como para professores. Todavia, 

existe um diferencial em tal utilização, já que as análises espaciais podem ser feitas na 

segurança das residências dos estudantes, ressignificando as presenciais idades das 

ruas e das salas de aulas, e orientando novas formas de pensar sobre as limitações do 

panorama global da pandemia da Covid-19.    
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Resumo: O uso das tecnologias no ensino da geografia se apresenta como uma importante ferramenta 

que contribui fortemente para o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando que o professor utilize 

diversas metodologias em suas aulas. O presente estudo enfoca apresentar a plataforma de mapas 

interativos do Atlas nacional Digital do Brasil, como uma metodologia ativa para a educação geográfica 

no ensino fundamental e médio, além de propor possibilidades de uso da mesma. O estudo foi guiado 

por revisões bibliográficas e classifica-se como qualitativo-descritivo. A plataforma apresenta uma 

interface atrativa e de fácil manuseio contendo uma gama de dados e informações geográficas gratuitas 

e online que podem ser acessados tanto pelo computador como smartphones, o que a torna muito 

acessível para professores e alunos.  

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Geotecnologias; Mapas Interativos.  

 

Abstract: The use of technologies in teaching Geography presents itself as an important tool that 

contributes strongly for the teaching-learning process, enabling the teacher to use various 

methodologies in his classes. This study focuses on presenting the interactive map platform from 

Brazil's national digital atlas, as an active methodology for geographic education in elementary and high 

school, in addition to proposing possibilities for using the platform. The study was guided by a 

bibliographic review and it is classified as qualitative-descriptive. The platform features an attractive 

interface and easy handling containing a range of free geographical data information and online that can 

be accessed by both computer and smartphones, which makes it very accessible for teachers and 

students. 

Keywords: Active methodologies; Geotechnologies; Interactive Maps. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios para os professores de geografia na educação básica 

sempre foram as atividades de campo, tendo em vista que as escolas muitas vezes não 

dispõem de recurso para realização das mesmas. Com isso as geotecnologias se 

apresentam como uma alternativa inovadora e eficiente para que os alunos possam 

aprender sobre os aspectos físicos, ambientais e humanos que compõem o espaço 

geográfico das cidades de forma dinâmica e interativa na própria escola. O ensino da 
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geografia hoje pode se apoiar fortemente na utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, tanto no ensino da geografia física como humana (SANTOS et al. 2015, 

p. 9948) 

É notório que os usos das ferramentas tecnológicas estão cada vez mais 

presentes na sociedade e no ambiente educacional não está sendo diferente. Percebe-se 

que os alunos em seu cotidiano são familiarizados com as tecnologias da informação, 

seja ela mandar uma mensagem, ou até mesmo jogar em seu smartphone. Somando-se 

a isso, as práticas pedagógicas da geografia tiveram que se reinventar para adequar-se 

aos avanços tecnológicos vigentes e com isso as geotecnologias passaram a subsidiar o 

ensino de geografia.  

A estrutura principal da educação atualmente se qualifica em aulas expositivas, 

onde os alunos são acompanhados através de avaliações, esse método pode ser 

considerado atualmente um pouco estagnado, visto que, existem hoje diversas formas 

de ensino onde a participação do estudante pode ser de protagonista durante o processo 

de aprendizagem, e relacionar-se às aulas com as suas vivências do dia a dia torna o 

processo de ensino mais orgânico. 

Sendo assim, o presente trabalho permeia na usabilidade da plataforma Mapas 

interativos vinculada ao Atlas Nacional Digital do Brasil Milton Santos, 

disponibilizado e atualizado anualmente pelo IBGE, na qual dispõe de um ambiente 

rico em dados e informações geográficas que podem ser usados tanto por alunos como 

docentes. Essa metodologia ativa permite que o tradicionalismo seja deixado para trás 

e o aluno assimile com o seu hodierno, assim reverbera com o pensamento de Libâneo 

(2006, p. 80): 

 

O processo de ensino faz interagir dois momentos indissociáveis: a 

transmissão e a assimilação ativa de conhecimentos e habilidades. Na 

transmissão o professor organiza os conteúdos e os torna didaticamente 

assimiláveis, provê as condições e os meios de aprendizagem, controla e 

avalia; entretanto, a transmissão supõe a assimilação ativa, pois ensina-se 

para que os alunos se apropriem de forma ativa e autônoma dos 

conhecimentos e habilidades. 

 

Nesse contexto, a plataforma interativa do IBGE permite aos alunos explorar e 

analisar vários fenômenos naturais e humanos que compõem a cidade e o território 

nacional, ver onde cada fenômeno ocorre com mais frequência e propor soluções por 
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meio de mapeamento temáticos. Além disso, a mesma consegue trazer uma 

democracia aos estudos cartográficos pois a maioria das escolas públicas, por 

exemplo, não dispõem de mapas em suas salas de aulas.   

Portanto, o objetivo deste trabalho é elencar a importância das tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) principalmente no que tange às geotecnologias para 

o ensino de geografia. Especificamente, objetivou-se apresentar a plataforma de mapas 

interativos do Atlas nacional digital do Brasil como uma metodologia ativa para a 

educação geográfica e apresentar possibilidades de uso no ensino fundamental e 

médio. Nesse contexto deve-se ressaltar que o uso desta tecnologia em sala de aula 

contribui de forma significativa para avanços no ensino de geografia visto que 

diversificam e tornam as aulas mais atrativas. (DEUS e SIQUEIRA, 2018, p22) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A plataforma mapas interativos (Figura 1) faz parte do atlas nacional do Brasil, 

é uma ferramenta online e gratuita desenvolvida e disponibilizada pelo IBGE no ano 

de 2010 e que passa por atualizações anualmente. Trata-se de um ambiente muito 

atrativo de informações geográficas de fácil manuseio onde é possível analisar e 

explorar vários fenômenos físicos e ambientais como; geologia, solos, vegetação, 

relevo, biomas, desmatamento, etc. assim como aspectos humanos no que se refere a 

demografia, urbanização, economia e problemas sociais. 

Para a elaboração desta pesquisa foi realizado uma revisão bibliográfica de 

caráter qualitativo descritivo acerca da utilização do sensoriamento remoto e da 

cartografia através da plataforma de mapas interativos do atlas nacional digital do 

Brasil como metodologias ativas para o estudo das cidades no ensino de geografia. 

Em seguida preocupou-se em apresentar a interface da plataforma mapas 

interativos de forma detalhada, descrevendo cada ferramenta e suas funcionalidades 

com o objetivo de torná-la mais acessível.  
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Figura 1: Tela inicial da Plataforma Mapas Interativos, Atlas Nacional Digital do Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Para apresentar as possibilidades de uso foi criado uma tabela com enfoque em 

metodologias ativas utilizando vários temas da geografia os quais a plataforma permite 

que sejam trabalhados de forma interativa onde professores e alunos podem fazer um 

amplo cruzamento de dados e informações geográficas a respeito do território 

Brasileiro resultando em mapas temáticos, diagramas, gráficos e metadados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Apresentação da Plataforma 

A plataforma mapas interativos apresenta uma infinidade de possibilidades 

metodológicas para o ensino de geografia, que podem ser acessadas tanto pelo 

computador como também pelos celulares smartphone, o que acaba tornando a mesma 

muito acessível tanto para professores como alunos. Ao usuário é permitido ter acesso 

a todas as páginas da publicação, podendo fazer download e consultar os seus dados 

geográficos, estatísticos e seus metadados (informações sobre o dado), (IBGE, 2016). 

A interface da plataforma mapas interativos (Figura 2) integra uma barra de 

menus  formada por cinco janelas, sendo elas; a página inicial que permite voltar para 

a tela de publicações, a janela adicionar temas que permite ao usuário personalizar o 

mapa com os mais diversos temas oriundo da publicação e ainda adicionando a ele 

outros temas, a janela projetos que permite ao usuário salvar vários mapas para 
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analisar enquanto utiliza o ambiente, a janela Alterar a camada base que permite 

mudar o  plano de fundo do mapa, a camada buscar onde é possível encontrar 

informações sobre um estado ou uma cidade do território brasileiro. Além disso possui 

uma janela de ajuda onde o usuário encontra informações detalhadas sobre a 

plataforma. 

 

Figura 2: Apresentação da tela inicial da plataforma. 01- Barra de menus, 02 - Barra de ferramentas, 03 

- Lista de temas, 04 - Legenda, 05- Escala e 06 - Mapa temático. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

De acordo com o IBGE (2016): 

A aplicação possibilita também analisar os 780 mapas do Atlas em um 

ambiente interativo, que permite a navegação pelo mapa, alterar a escala de 

visualização, ver e exportar tabelas e arquivos gráficos, personalizar o mapa 

superpondo temas de várias fontes, gerar imagens, salvar o ambiente de 

estudo para posterior análise e abrir um ambiente personalizado de estudo. 

 

A plataforma conta também com uma barra de ferramentas onde é possível 

ajustar a tela, aproximar e afastar, obter informações do tema, medir segmento do 

mapa, medir área do mapa, adicionar grade de coordenadas e salvar a área de análise 

em PDF. Abaixo da barra de ferramenta localiza-se a lista de temas que se refere a 

todos os mapas que foram adicionados à tela para análise. Já a legenda dos mapas fica 

na margem direita da tela e a escala no canto inferior esquerdo (Figura 2). 
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Temas e possibilidades de uso 

Com o presente estudo foi possível identificar uma grande possibilidade de uso 

da plataforma mapas interativos no ensino fundamental e médio, que podem ser 

aplicadas pelos professores de geografia tanto no estudo dos fatores físicos e 

ambientais como também nos aspectos humanos, culturais e sociais do território 

Brasileiro. Segundo o IBGE (2016) o Atlas Nacional Digital do Brasil está estruturado 

em torno de quatro grandes questões: O Brasil no mundo; Território e meio ambiente; 

Sociedade e economia; e Redes geográficas. 

Além disso, a plataforma conta ainda com um estudo e mapeamento inédito 

sobre a população indígena no território brasileiro através do censo demográfico de 

(2010). Foram analisadas as características sociodemográficas dentro e fora das Terras 

Indígenas, de forma a dar maior visibilidade a esse segmento populacional, o que 

permitiu mapear estas informações (IBGE, 2017). A tabela 1 apresenta alguns temas e 

as possibilidades de uso e aplicações através da plataforma. 

 

Tabela 1: Temas e possibilidades de uso a partir da plataforma mapas interativos. 

TEMAS POSSIBILIDADES DE USO  

Solos 

- Identificar as classes de solos e seu potencial agrícola, assim como seus 

fatores de formação. 

- Estuda os riscos de degradação e soluções de conservação. 

Relevo 

- Identificar os domínios morfoestruturais, os compartimentos de relevo, 

hipsometria e declividade e suas influências no planejamento das cidades 

brasileiras  

Hidrografia 

- Trabalhar a divisão hidrográfica do Brasil e a importância 

Da conservação dos recursos hídricos. 

- Estudar os principais rios e sua importância para o desenvolvimento 

regional.   

Vegetação 

- Trabalhar a cobertura primária e atual da vegetação de forma geral e 

específica do estado e da cidade onde a escola está localizada. 

- Estudar os Biomas e a importância de sua conservação para a vitalidade do 

planeta. 

Riscos Ambientais 

- Estudar a problemática das queimadas e suas ameaças à biodiversidade dos 

biomas. 

- Identificar as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. 

- Analisar os riscos causados pela poluição industrial e uso de agrotóxicos.  
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Cartografia Temática e 

Sensoriamento Remoto 

- Elaborar e interpretar mapas temáticos com base em informações da 

plataforma. 

- Utilizar a plataforma para identificar padrões espaciais físicos, ambientais e 

humanos em especial do estado e da cidade onde a escola está inserida. 

População 
- Análise temporal da evolução da população urbana e rural no território 

brasileiro e na cidade onde se localiza a escola. 

Sociedade e economia 

- Analisar a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico 

local. 

- Estudar o processo demográfico brasileiro e as migrações inter-regionais. 

Utilização da terra 

- Analisar os tipos de uso da terra pelas atividades agrícolas, a pecuária e o 

agronegócio e seus pontos positivos e negativos. 

- Estudar a questão agrária e a soberania e segurança alimentar no Brasil com 

foco no estado e na cidade onde localiza-se a escola.  

Fonte: Os Autores. 

 

A plataforma de mapas interativos é um material muito didático onde o 

professor pode trabalhar conceitos e práticas que envolvem as geotecnologias, como a 

cartografia temática e sensoriamento remoto utilizando um ambiente simples e 

amigável que pode ser utilizado tanto no ensino presencial nos laboratórios de 

informática das escolas como também se mostra como uma alternativa para o ensino 

híbrido ou a educação a distância (EAD) tendo em vista que o mesmo é gratuito, 

online e interativo. Com isso ela se apresenta como uma alternativa para as aulas de 

geografia, onde é possível aliar a teoria à prática e tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais eficiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) surge como uma 

ferramenta revolucionária para a educação e proporciona aos professores uma gama de 

possibilidades de uso, que atrelados às atividades de ensino torna o aprendizado dos 

alunos, mas significativo e contínuo que vai além dos muros das escolas, tendo em 

vista que os mesmos já são familiarizados com as Mídias digitais e ferramentas 

tecnológicas. 

A plataforma de mapas interativos se mostra como uma alternativa de 

metodologias ativas muito didática para as aulas de geografia que pode contribuir de 

forma significativa para uma formação crítica e transformadora dos alunos, com ela os 

professores podem trabalhar diversos temas relacionado ao espaço geográfico de 
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forma interativa despertando a curiosidade dos alunos e possibilita uma maior 

compreensão e aplicação dos conteúdos no seu dia a dia.  

Contudo um grande obstáculo para a utilização da plataforma é a falta de 

infraestrutura em muitas escolas que não dispõe de laboratórios de informática nem 

computadores, o que acaba prejudicando o processo de ensino-aprendizagem e a 

utilização de metodologias ativas. 
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