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RESUMO – Os canais fluviais, tais como outros corpos hídricos, são ecossistemas que
desempenham funções ecológicas, econômicas e sociais e estão diretamente relacionados à
qualificação de uma cidade. Entretanto, devido, principalmente, ao crescimento desordenado e
intenso das áreas urbanizadas, esse tipo de ecossistema tem sido alvo de frequentes intervenções
antrópicas. Diante disso, torna-se fundamental a aquisição de dados espaciais para subsidiar a
análise do comportamento do uso e ocupação do solo de áreas destinadas a conservação ambiental.
Este estudo buscou analisar, por meio da utilização da tecnologia do geoprocessamento, a dinâmica
do uso e ocupação do solo ocorrida nos anos de 1974, 1997 e 2016 no entorno do canal Olho
d’Água, localizado no bairro de Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes-PE.
Ao longo desses 42 anos, os resultados indicaram uma ascensão considerável relativa à classe das
áreas antrópicas.

ABSTRACT – River channels, such as other water bodies, are ecosystems that perform ecological,
economic and social functions and are directly related to the qualification of a city. However,
mainly due to the disorderly and intense growth of urbanized areas, this type of ecosystem has been
the target of frequent human intervention. Therefore, the acquisition of spatial data is essential to
support the analysis of the behavior of land use and occupation in areas destined for environmental
conservation. This study sought to analyze, through the use of geoprocessing technology, the
dynamics of land use and occupation that occurred in the years 1974, 1997 and 2016 around the
Olho d'Água channel, located in the neighborhood of Barra de Jangada, in the municipality of
Jaboatão dos Guararapes-PE. Over these 42 years, the results indicated a considerable rise relative
to the class of anthropic areas.

Palavras-Chave – Corpos Hídricos; Geoprocessamento; Intervenções Antrópicas.

INTRODUÇÃO

Os corpos hídricos em áreas urbanas constituem estruturas de fundamental importância na

construção da paisagem, representando valores ambientais, culturais e estéticos (CARDOSO e

BAPTISTA, 2011). Essa importância, de acordo com Mendes et al. (2019), é reconhecida desde o

surgimento das primeiras civilizações, uma vez que o entorno de rios e lagos, por exemplo, sempre

foi a principal escolha para ocupação.

Dentre os variados tipos de corpos hídricos estão incluídos os canais fluviais, que representam

o local por onde escoam as águas fluviais, tornando-se produto da interação de vários elementos
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ambientais e, a partir de processos dinâmicos, contribuem para a esculturação do relevo (IBGE,

2015; LEANDRO et al., 2017). Entretanto, os canais fluviais têm sido objeto de constantes

agressões antrópicas, sobretudo no ambiente urbano, fazendo com que esse tipo de ambiente fique

em situação de perda permanente das suas potencialidades ecológicas (ASSIS et al., 2013). Basso et

al. (2018) mencionam, como uma forma de agressão antrópica em corpos hídricos, as alterações do

uso do solo por meio da implantação de construções e edificações. Esse tipo de intervenção

aumenta a impermeabilização da superfície, alterando o ciclo hidrológico natural, diminuindo a

infiltração da água no solo e a recarga do lençol freático.

De maneira geral, a concepção de como o ambiente é modificado é primordial para a gestão e

controle das questões ambientais, econômicas e sociais. Nesse contexto, a tecnologia do

geoprocessamento se apresenta como uma ferramenta para auxiliar na implantação de melhorias

dessas questões, promovendo um planejamento ambiental adequado. Conforme Zanata et al. (2012),

a utilização dessa tecnologia possibilita a manipulação das funções que representam os processos

ambientais em diversas regiões, de uma forma simples e eficiente, permitindo uma economia de

recursos e tempo.

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar a dinâmica do uso e ocupação do

solo ocorrida no entorno do canal Olho d’Água, bairro de Barra de Jangada, Jaboatão dos

Guararapes/PE, nos períodos de 1974, 1997 e 2016, por meio da tecnologia do geoprocessamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Localização e caracterização da região do estudo

O município de Jaboatão dos Guararapes está situado na região litorânea do Estado de

Pernambuco e faz parte da Região Metropolitana do Recife (RMR), como retrata a Figura 1. Está a

16,1 km da capital pernambucana, Recife, e suas principais vias de acesso são as rodovias BR-101,

BR-232, BR-408, PE-007 e PE-008. Limita-se com Recife ao norte, Moreno a oeste, São Lourenço

da Mata a noroeste, Cabo de Santo Agostinho ao sul e com o Oceano Atlântico a leste, ocupando

uma área de, aproximadamente, 258,70 km² (IBGE, 2020).

A área de estudo é constituída pelo entorno do canal Olho d’Água (Figura 2), inserido no

bairro Barra de Jangada, limitando-se ao norte pela lagoa Olho d’Água e ao sul pela Rua Barras. O

referido canal é caracterizado por não ser revestido, apresentar, aproximadamente, 3,00 km de

extensão, ter declividade de 0,0035 m/m e possuir a geometria de sua seção indefinida

(ALCOFORADO et al., 2014).
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Figura 1 – Localização do município de Jaboatão dos Guararapes

Figura 2 – Localização do entorno do canal Olho d’Água

A escolha dessa região se deu pelo fato de o canal Olho d’Água ser um dos principais

alimentadores da lagoa Olho d’Água que, por sua vez, constitui-se como a principal lagoa natural

costeira do estado de Pernambuco e a maior lagoa urbana do Brasil (SILVA et al., 2017). Esse canal

é responsável pela ligação entre a referida lagoa e o estuário do rio Jaboatão, onde, no período de
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estiagem, as águas oceânicas transitam ciclicamente. Além disso, representa uma área cuja

fragilidade ambiental é intensa, devido à presença de áreas estuarinas e matas ciliares, as quais têm

importância fundamental na manutenção dos mananciais hídricos e no tênue equilíbrio das já

bastante reduzidas áreas de manguezais, invadidas irregularmente (SILVA, 2010).

Coleta e tratamento dos dados espaciais

Para o desenvolvimento deste trabalho foram adquiridos elementos da cartografia básica

municipal, tais como: delimitação dos bairros e sistemas de drenagem, no formato vetorial,

disponibilizados pela Prefeitura do Município do Jaboatão dos Guararapes (PMJG). Também foram

adquiridos produtos fotogramétricos datados de 1974, 1997 e 2016, no formato raster, sendo os

materiais relativos aos períodos de 1974 e 1997 cedidos pela Agência Estadual de Planejamento e

Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM) e os de 2016, pela Prefeitura do Município do

Jaboatão dos Guararapes.

Todos esses dados foram manipulados no software livre QGIS (Versão 2.18.22) em

coordenadas UTM no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS).

Delimitação da região do estudo

Diante do princípio de que o entorno do canal Olho d’Água consiste numa área destinada à

conservação natural, para a sua delimitação foi tomado como base o atual Código Florestal

Brasileiro (Lei Nº 12.651/12), que proíbe que obras sejam feitas próximas aos cursos d'água

naturais, definindo uma distância de 50 metros para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros

de largura. Assim, foi realizada uma vetorização, sobre a imagem aérea relativa ao ano de 2016, do

espelho do canal Olho d’Água e, logo após, foi gerado no QGIS um buffer, obedecendo o

distanciamento determinado no referido Código, que definiu, dessa forma, os limites da região do

estudo.

Identificação do uso e ocupação do solo

Para esta etapa, foi realizada uma observação na configuração do uso e ocupação do solo do

entorno do canal Olho d’Água para os anos de 1974, 1997 e 2016, o que possibilitou definir as

seguintes classes: áreas antrópicas, áreas de vegetação natural e água.

Após essa etapa, foi realizada a delimitação das referidas classes para cada ano. Para isso, foi

criado no QGIS uma camada vetorial do tipo polígono para cada classe, fundamentada numa análise

fotointerpretativa visual. Vale salientar que o conhecimento da região, através de constatações no

local, permitiu aperfeiçoar essa delimitação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da delimitação da área de estudo nas imagens aéreas, foi elaborado um mapa temático,

conforme retrata a Figura 3, evidenciando a dinâmica da ocupação ocorrida na região do estudo nos

anos de 1974, 1997 e 2016.

Figura 3 – Evolução espaço-temporal da dinâmica da ocupação no entorno do canal Olho d’Água

Através do emprego da tecnologia do geoprocessamento foi possível gerar as classes de uso e

ocupação do solo do entorno do canal Olho d’Água, o que possibilitou a identificação e a

quantificação das áreas das categorias mapeadas em cada período estudado.

Conforme a classificação dos usos identificados no mapeamento do ano de 1974 (Figura 4-A),

foi constatado que a região não passava por nenhum tipo de intervenção antrópica. Isso pode ser

verificado por meio do espaço preenchido pela vegetação natural e pela quantidade água relativa

aos charcos e redes de drenagem naturais nas proximidades do canal. Essa caracterização indicou

que, durante esse período, essa região fosse considerada como área rural (SILVA, 2010).

Quando analisado o mapa de uso e ocupação do solo referente ao ano de 1997, apresentado na

Figura 4-B, percebe-se o surgimento de áreas antrópicas na margem direita do canal Olho d’Água,
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representadas por edificações, como também pelo restrito eixo viário. Essa dinâmica de ocupação é

fundamentada na abertura da Rua Barras, ocorrida no ano de 1976, que se constitui como uma

importante via do município, a qual se limita ao sul da região do estudo e facilita o acesso ao

entorno do canal (NOGUEIRA, 2015). Segundo o estudo realizado por Silva (2010), durante esse

período a configuração sócio espacial da região já apresentava uma morfologia urbana bem mais

complexa e bastante diferente daquela encontrada em 1974.

O mapa de uso e ocupação do solo referente ao entorno do canal Olho d’Água no ano de 2016

revela como as áreas antrópicas se intensificaram na região ao decorrer do tempo, o que pode ser

verificado na Figura 4-C. De acordo com Silva (2013), esse processo está relacionado,

principalmente, ao surgimento da estrada que dá acesso a ponte Wilson Campos, mais conhecida

como ponte do Paiva, pois ela facilita o acesso ao complexo de SUAPE diminuindo a distância

entre a RMR em 40 Km. Além disso, houve nessa época uma grande especulação imobiliária no

litoral do município de Jaboatão dos Guararapes, resultando na instalação de grandes indústrias e

empreendimentos imobiliários, empresariais e hoteleiros que funcionaram como grandes ímãs para

atrair mão-de-obra de vários locais do país e do mundo (ARAÚJO, 2017).

Figura 4 – Uso e ocupação do solo do entorno do canal Olho d’Água nos períodos de (A)1974, (B)1997 e (C)2016



XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 7

Os dados presentes na Tabela 01 e no gráfico da Figura 5 apresentam a variação, em termos

de medida de superfície e taxa de ocupação, das classes de uso e ocupação do solo do entorno do

canal Olho d’Água. A partir dessas informações, foi possível verificar que a região estudada,

durante os períodos de 1974 e 1997, prevalecia ocupada por áreas de vegetação natural,

representadas por remanescentes de mata ciliar e vegetação rasteira. Essa classe apresentou áreas de

17,80ha, 14,89ha e 8,02ha para os anos de 1974, 1997 e 2016, respectivamente. Proporcionalmente,

esses valores representam 86,24%, 72,14% e 38,85% de ocupação para os referido anos. Essa

contínua redução no regime de ocupação das áreas de vegetação natural está diretamente

relacionada, principalmente, às intervenções antrópicas ocorridas na região.

As regiões cobertas por água, representadas principalmente pelo canal Olho d’Água,

apresentaram 13,76% da área estudada em 1974, correspondendo a uma área de 2,84ha. Nos

períodos de 1997 e 2016, essa mesma classe apresentou uma área de 4,40ha e 2,97ha,

respectivamente, equivalendo a 21,32% e 14,40% da região de estudo. Essa variação ocorrida na

superfície do espelho d’água pode estar relacionada a diversos fatores, tais como: o regime de maré

e de precipitações na bacia hidrográfica da região, possível assoreamento do canal, evaporação,

entre outros.

Acerca das áreas antrópicas, não foi constatado nenhum registro de ocupação em 1974, mas

foram identificados 1,35ha e 6,54% em 1997 e 9,65ha e 46,75% em 2016. Essa classe é

representada pelas ocupações ribeirinhas, ocasionadas pela desorganizada e intensa expansão

urbana, e pelas vias de acesso às ocupações, originadas por aterros e desmatamento na região. Sabe-

se que, pelo fato de essa região ser de conservação natural, sua fiscalização por parte da gestão

municipal deveria ser intensificada, para que não fosse apresentado nenhum valor desse tipo de

manifestação.

Tabela 1 – Classificação da cobertura do solo do entorno do canal Olho d’Água.

Uso
1974 1997 2016

Área (ha) Taxa de
Ocupação (%) Área (ha) Taxa de

Ocupação (%) Área (ha) Taxa de
Ocupação (%)

Áreas Antrópicas - - 1,35 6,54 9,65 46,75
Áreas de Vegetação

Natural 17,80 86,24 14,89 72,14 8,02 38,85

Água 2,84 13,76 4,40 21,32 2,97 14,40
Total 20,64 100,00 20,64 100,00 20,64 100,00

Fonte: Elaborados pelos autores a partir da análise das imagens aéreas (2020)
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Figura 5 – Gráfico de variação do comportamento do uso e ocupação do solo no entorno do canal Olho d’Água.

CONCLUSÃO

Mediante a utilização da tecnologia do geoprocessamento foi possível obter dados de uso e

ocupação do solo do entorno do canal Olho d’Água para os períodos avaliados (1974, 1997 e 2016)

de maneira satisfatória, mostrando-se uma ferramenta eficiente, tanto em termos de economia de

tempo quanto de recursos financeiros. A partir dos resultados apresentados neste estudo, foi

possível identificar como ocorreu a dinâmica da ocupação na região estudada, o que indicou uma

ascensão considerável relativa à classe das áreas antrópicas.

Os dados apresentados contribuíram no despertar para os desafios atuais impostos à

sustentabilidade ambiental. Os mesmos tornam-se efetivos para atuação da gestão municipal,

considerando-se que através deles é possível promover um planejamento ambiental destinado a

recuperação e conservação das áreas de vegetação natural presentes na região estudada,

contribuindo com a melhoria da qualidade ambiental, reduzindo e monitorando impactos que

podem ser causados pelo uso e ocupação desordenados em áreas prioritárias para preservação.
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