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RESUMO – As mudanças de uso e ocupação do solo refletem impactos diretos nos recursos hídricos 

disponíveis em uma região, no entanto, observar onde essas mudanças ocorrem com maior frequência 

e intensidade se torna essencial na tomada de decisão para melhor gerenciamento das transformações 

no território, bem como deste recurso limitado. O objetivo desta pesquisa é verificar as alterações de 

uso do solo na bacia do rio Capibaribe e observar a localização espacial (onde) em que ocorrem as 

mudanças mais severas e periódicas no entorno do rio Capibaribe e seus principais afluentes. Para 

isto, foram utilizadas as classificações de uso do solo disponibilizadas pelo MapBiomas (Mapeamento 

Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil), que dispõe de dados anuais de uso e cobertura do solo 

de 1985 a 2018, sendo analisados a cada 5 anos. Para obtenção dos resultados foram empregadas as 

metodologias Average Nearest Neighbor e Kernel Density. As alterações no entorno dos principais 

rios da bacia avaliada apontaram certa regularidade para variações de baixa a média intensidade na 

Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife, enquanto na região do Agreste (semiárido) as 

transformações foram mais expressivas e irregulares. 

ABSTRACT – Changes in land use and occupation reflect direct impacts on the water resources 

available in a region, however, observing where these changes occur with greater frequency and 

intensity becomes essential in decision making for better management of transformations in the 

territory, as well as this limited resource. The objective of this research is to verify land use changes 

in the Capibaribe River basin and observe the spatial location, where the most severe and periodic 

changes occur in the surroundings of the Capibaribe River and its main tributaries. For this purpose, 

the land use classifications provided by MapBiomas (Annual Mapping of Land Cover and Use in 

Brazil), which has annual data on land use and land cover from 1985 to 2018, were used and analyzed 

every 5 years. The Average Nearest Neighbor and Kernel Density methodologies were used to obtain 

the results. The transitions in the surroundings of the assessed basin pointed to some regularity for 

low and medium intensity variations in the Zona da Mata and the Metropolitan Region of Recife, 

while in the Agreste region (semiarid) the transformations were more expressive and irregular. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

As bacias hidrográficas possuem grande importância no suprimento hídrico para múltiplos uso 

da água, incluindo atividades urbanas, industriais, agropecuárias e de preservação da fauna e da flora, 

dentre outros fins (Viana et al., 2010). Entretanto tais atividades sociais, ambientais e econômicas 

propiciam diferentes formas de uso e ocupação do solo, as quais variam no tempo e no espaço por 

motivações antrópicas e climáticas, dificultando o gerenciamento e promovendo impactos negativos 

sobre as bacias hidrográficas e seus elementos.  

Para os recursos hídricos às mudanças no uso da terra em uma bacia hidrográfica podem afetar 

a qualidade e o suprimento da água, pois promovem impactos nas características de escoamento 

superficial e aporte de substâncias deteriorantes, afetando a disponibilidade hídrica das águas 

superficiais, a queda na recarga das águas subterrâneas, a transferência de poluentes decorrentes das 

atividades agrícolas e a produção de processos erosivos. Evidencia-se também maior ocorrência de 

inundações drásticas geradas principalmente pela impermeabilização do solo, pelo crescimento 

urbano irregular e pela supressão da vegetação. (Butt et al., 2015; Sajikumar e Remya, 2015; Zope et 

al., 2016). 

Portanto, para o melhor planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, visando a 

minimização dos impactos sobre a água, tem-se analisado a detecção de mudanças do solo por meio 

da obtenção de classes através de imagens orbitais multi-temporais (Vaeza et al. 2010; Butt et al., 

2015). No qual podemos citar o projeto de Mapeamento Anual de Cobertura e Uso do Solo do Brasil 

(MapBiomas), que reúne uma rede colaborativa nas áreas de sensoriamento remoto, biomas, usos da 

terra, Sistema de Informação Geográfica e ciência da computação. O projeto utiliza processamento 

em nuvem e algoritmos de inteligência artificial (Random Forest), desenvolvidos e operados a partir 

da plataforma Google Earth Engine, permitindo gerar uma série histórica desde 1985 dos mapas 

anuais de cobertura e uso da terra do Brasil (MapBiomas, 2020). 

Neste contexto, para a detecção da localização espacial tendo em vista a periodicidade e a 

intensidade das alterações na superfície terrestre, recorre-se ao uso da estatística espacial sobre 

processos pontuais que, segundo Carvalho e Câmara et al. (2004), baseiam-se nos efeitos de primeira 

e de segunda ordem de processos estocásticos, de modo que a primeira ordem reflete a variação global 

da intensidade (presença de clusters) na ocorrência dos eventos que pode ser alcançada pela 

ferramenta Kernel Density. Enquanto a segunda ordem avalia a correlação espacial entre pares de 
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pontos na escala local, em outras palavras, analisa-se o comportamento da distribuição dos pontos no 

espaço (aleatório, disperso ou clusterizado), sendo indicada pela metodologia Average Nearest 

Neighbor.  

Entende-se que a localização dos eventos produzem outro olhar sobre as características de uma 

determinada problemática social, ambiental e econômica, além disso, tais percepções podem gerar 

melhores atuações de órgãos públicos e de empresas privadas, principalmente, quando estes processos 

ocorrem em grandes áreas que variam espacialmente ao longo do tempo, promovendo ganho na 

governança territorial.  

Com isso, esta pesquisa tem como objetivo verificar as alterações de uso do solo no entorno 

dos principais rios da bacia do rio Capibaribe, identificando padrões espaço-temporais das mudanças 

observadas. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

A área de estudo corresponde a Bacia hidrográfica do Rio Capibaribe (Figura 1), está localizada 

na porção norte oriental do estado de Pernambuco, entre as coordenadas 07°41’20’’ e 08°19’30’’ de 

latitude sul, e 34°51’00’’ e 36°41’58’’ de longitude oeste. A bacia apresenta uma área total de 

7.454,88 km² (7,58% da área do estado), abrangendo 42 municípios pernambucanos. O principal rio 

da bacia, o rio Capibaribe, percorre 280 km desde sua nascente entre os municípios de Poção e Jataúba 

até sua foz, na cidade de Recife (APAC, 2020). Neste trabalho foram escolhidos o rio principal e 5 

afluentes do rio Capibaribe para análise, sendo eles: o rio Tapacurá, o rio Goitá, o riacho Cotunguba, 

o riacho das Tabocas e o riacho das almas. A seleção dos rios foi baseada na presença de importantes 

reservatórios da bacia e nas mudanças de solo mais significativas ao longo deles. 

Com relação ao clima da bacia do rio Capibaribe, destaca-se que grande parte de sua área está 

inserida na região semiárida. A bacia apresenta dois tipos climáticos distintos, o primeiro no alto e no 

médio curso do rio Capibaribe, localizados no Agreste, percebe-se a predominância do clima quente 

e semiárido, enquanto no segundo que abrange o baixo curso do rio Capibaribe apresenta clima quente 

tropical úmido (Ribeiro Neto et al., 2014). 

Para verificação das mudanças na cobertura do solo ao longo do rio principal, foram utilizadas 

as classificações de uso do solo disponibilizadas pelo MapBiomas (Mapeamento Anual da Cobertura 
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e Uso do Solo no Brasil) coleção 4.1 que dispõe de dados anuais de uso e cobertura do solo de 1985 

a 2018.  

 

Figura 1. Localização da bacia do rio Capibaribe, Pernambuco.  

Para verificação das mudanças na cobertura do solo ao longo do rio principal, foram utilizadas 

as classificações de uso do solo disponibilizadas pelo MapBiomas (Mapeamento Anual da Cobertura 

e Uso do Solo no Brasil) coleção 4.1 que dispõe de dados anuais de uso e cobertura do solo de 1985 

a 2018.  

As imagens foram obtidas através da plataforma de processamento em nuvem Google Earth 

Engine (GEE), de 1985 a 2018, sendo utilizadas para verificar as mudanças das classes mais 

representativas em toda a bacia do Capibaribe. Foram analisados os cenários de transição do uso do 

solo intercalado de 5 em 5 anos iniciando em 1985, exceto para o último ano em que a janela foi de 

3 anos. 

Para análise das mudanças no entorno dos rios foi utilizado o Modelo Digital de Elevação 

(MDE) da base de dados Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com o auxílio de ferramentas 

de análise hidrológica em ambiente SIG foi possível delimitar a bacia hidrográfica e extrair os cursos 

d’água, além disso, através do Google Earth a posição espacial dos cursos d’água foram corrigidas, 

diminuindo os erros oriundos da resolução espacial (30 m) do MDE e do próprio processamento do 

raster. 
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A partir das imagens anuais do MapBiomas e do shape da bacia, as imagens foram recortadas 

para a área de interesse. Tais imagens apresentam 16 classificações oriundas do projeto, tendo em 

vista que algumas classes são similares e objetivando a facilidade no processamento dos dados, optou-

se por reclassificar em apenas 4 classes, as quais foram definidas como formação natural (florestas e 

formação campestre), agropecuária (pastagem e agricultura), urbanização e corpos d’água.   

A partir das novas imagens reclassificadas, gerou-se operações de diferença entre os 

anos(𝑡𝑖+1− 𝑡
𝑖
), obtendo a detecção das mudanças. Na sequência foram realizadas operações lógicas 

e transformação dos pixels em pontos para a classe de formação natural e agropecuária, as classes de 

urbanização e superfície de água, embora de extrema importância são mais fáceis de serem exploradas 

localmente. Com isso, após a transformação das matrizes (imagens) para pontos, aplicou-se a 

filtragem dos eventos por proximidade aos cursos d’água para a distância máxima de 2,5 km. Por fim, 

as metodologias Average Nearest Neighbor e Kernel Density foram aplicadas (Silverman, 1986; 

Carvalho e Câmara, 2004).  

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As classes mais representativas em termos de área na bacia do rio Capibaribe para os anos de 

1985 e 2018, Figura 2, foram a Pastagem seguida da vegetação Caatinga. Comparando os anos, 

percebeu-se um aumento na área da Pastagem de aproximadamente 40%, 1.138,59 km². Para a 

vegetação da Caatinga contatou-se uma diminuição de apenas 90,51 km².  Com relação a terceira 

classe mais significativa, o mosaico de agricultura e pastagem, também apresentou queda em 2018. 

Esta queda na agricultura em geral pode estar associada ao período de seca na região Nordeste, 

que teve início em 2012, parte da bacia encontra-se no Agreste Pernambucano, sendo esta região mais 

sensível às alterações climáticas. Com relação a formação florestal, importante uso para a preservação 

dos recursos hídricos, representada sobretudo pela Mata Atlântica apresentou supressão de 277 km², 

mais de 50% da vegetação em 1985.  

As classes de Infraestrutura urbana e Rios, lagos e Oceano não estão apresentadas no gráfico, 

embora exibam transformações importantes para o entendimento da dinâmica na bacia, representam 

pequena porção territorial, além de serem localizadas de maneira mais fácil na escala local. Contudo, 

destaca-se que a infraestrutura urbana apresentou um aumento de 121,52 km², no tocante a variação 

da área superficial da água (rios e lagoas) mostrou-se insignificante. 
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Figura 2. Classes mais representativas em área (km²) da cobertura e uso do solo na bacia do Rio 

Capibaribe, para os anos de 1985 e 2018. 

Com relação, a aplicação do efeito de segunda ordem sobre os processos pontuais (alterações) 

através da ferramenta Average Nearest Neighbor indicou que para todos os cenários existem fortes 

indícios que as mudanças ocorreram de maneira clusterizada, rejeitando a hipótese de aleatoriedade 

sobre a estrutura espacial dos dados. O termo “forte” usado anteriormente traduz o p-value, o teste de 

significância, que apresentou em todos os processos pontuais 6 casas decimais de significância, ou 

seja, a probabilidade da distribuição dos processos pontuais ser aleatória é quase nula, forte indício 

para isto. 

 Por outro lado, o efeito de primeira ordem traduzido pelas estimativas de kernel mostrou 

relevantes informações espaciais sobre as mudanças no uso do solo (agropecuária e vegetação), 

descritas a seguir. Inicialmente, destaca-se que nas proximidades do baixo do curso do rio Capibaribe, 

do rio Tapacurá e do rio Goitá foi encontrado de baixa a média densidade nas variações do uso do 

solo em toda a série avaliada para as duas classes (Figura 3). Este aspecto pode ter ocorrido devido a 

consolidação econômica e latifundiária da agropecuária na região, principalmente na Zona da Mata e 

por causa das mudanças da cobertura do solo para outros atributos como a urbanização, notória na 

Região Metropolitana do Recife (RMR) e no crescimento de cidades ao longo do rio Tapacurá. 

Outro ponto, está no fato de que as duas regiões mais próximas ao litoral apresentam 

características climáticas e aporte de água favoráveis ao estabelecimento tanto da agricultura, com 

forte produção de cana-de-açúcar, quanto da pastagem. Com relação ao ganho de vegetação, 

especialmente após a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, conhecida como o novo Código Florestal, a 

qual protege as margens dos rios, e pela frequente ocorrência de inundações devastadoras na bacia do 

rio Capibaribe, não foram encontradas evidências contundentes (clusters) sobre ações de mudanças 
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no solo para formação florestal nas proximidades dos rios. É importante salientar que apesar disto, 

algumas regiões de floresta nunca foram alteradas na região.  

Diferentemente da Zona da Mata e da Região Metropolitana, a região semiárida da bacia, o 

Agreste pernambucano, apresenta chuvas irregulares e acumuladas em poucos meses, além do que 

exibe baixa umidade e elevada taxa de evaporação. Tal padrão climático, sobretudo a distribuição 

pluviométrica na região, fornece certa influência na classificação do pixel, embora, a metodologia do 

projeto seja robusta devido a utilização de até 105 atributos por pixel, filtros espaciais e análises 

temporais, a distribuição espaço-temporal da precipitação é de suma importância e pode agregar valor 

em estudos futuros, principalmente na região semiárida. 

Apesar disto, particularidades foram encontradas nos mapas de Kernel na região semiárida. Na 

transição entre o agreste e a Zona da Mata, próximo a nascente do riacho Cotunguba percebeu-se 

clusters de transições tanto para agropecuária, quanto para vegetação em anos subsequentes, por 

exemplo, na transição entre 1985 e 1990 ocorreram mudanças significativas para agropecuária, porém 

no quinquenal seguinte (1990 a 1995) houve um crescimento vegetativo, em outros períodos esta 

regra também aconteceu, porém com densidade menores. 

No médio curso do rio Capibaribe, a transição para agropecuária deu-se mais evidente nos 5 

primeiro cenários com agrupamentos mais intensos em dois períodos: 1985 - 1990 e 1995 - 2000.Os 

cenários mais significativos para a vegetação foi verificado em 1990 - 1995 e 2000 - 2005, destaca-

se a recuperação da vegetação (azul) em 2000 - 2005, logo após mudanças acentuadas para 

agropecuária em 1995 - 2000 (vermelho). No riacho das Almas, percebeu-se estimativas de kernel 

mais altas para a transição de agropecuária do que para a vegetação, a qual quase não exibiu variações. 

No alto do rio Capibaribe onde está localizado o riacho das tabocas, a densidade de transição 

para vegetação foi de baixa a média em quase todos os cenários, exceto entre os anos de 1990-195 e 

2000-2005, os quais apresentaram acentuadas transformações. Isto pode estar associado com períodos 

de chuvas mais acentuadas. Sobreleva-se o fato de que as mudanças para agropecuária foram 

significativas justamente nos estágios em que houve baixa a média densidade mudança na vegetação.  

Por fim, ressalta-se uma área de intensas modificações localizadas antes da mudança da direção 

do rio Capibaribe no sentido sudoeste. Tal região retrata alterações significativas para agropecuária a 

partir do cenário 2005 - 2010. No restante do alto do rio Capibaribe algumas alterações foram mais 

consideráveis, essencialmente, em relação a agropecuária. nos seguintes períodos: 1990 - 1995; 2000 

- 2005; 2010-2015. Analisando a vegetação, somente no período 2005-2010 ocorreu transição. 
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Figura 3. Kernel Density para mudanças para agropecuária e vegetação. 
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4 - CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que as mudanças no uso e ocupação, especificamente para a vegetação e a 

agropecuária, no entorno dos principais rios da bacia do Capibaribe ocorrem de maneira clusterizadas, 

não-aleatórias. Esta evidência foi constatada por meio da ferramenta Average Nearet Neighbor, a qual 

apresentou-se adequadamente na análise da distribuição espacial dos processos pontuais. Por outro 

lado, a técnica Kernel Density exibiu a localização e a intensidade destes processos. No geral, a 

verificação espaço-temporal das mudanças de uso do solo foram perceptíveis através do  processo 

metodológico utilizado, mostrando-se eficaz para análises descritivas neste tipo de estudo. 

 O entorno dos principais rios da bacia avaliada apontou certa regularidade para a Zona da Mata 

e Região Metropolitana do Recife, enquanto na região do semiárido as alterações foram mais 

significativas. Para entendimento mais claro e evidente dos motivos por trás disto, aplicações devem 

ser realizadas introduzindo dados climáticos e socioeconômicos. Além disso, deve-se investigar 

menores janelas de transição (1, 2 ou 3 anos), bem como períodos maiores (10 e 15 anos) para melhor 

entendimento das mudanças no entorno dos principais rios da bacia do rio Capibaribe. 
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