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RESUMO – O uso e ocupação do solo está diretamente relacionado com o ciclo hidrológico das 

bacias hidrográficas. As mudanças decorrentes do crescimento dos centros urbanos alteram as 

condições naturais de escoamento d’água, visto que o aumento das áreas de superfícies impermeáveis 

reduz a infiltração no solo e aumenta o volume total de escoamento. Este trabalho objetiva avaliar 

como a dinâmica da ocupação do solo evoluiu ao longo do tempo na bacia do rio Paratibe utilizando 

ferramentas de geoprocessamento do QGis para a modelagem computacional.O catalogo de imagens 

dos satélites Landsat disponíveis no Google Earth Engine permitiu monitorar como a área urbana 

evoluiu entre os anos de 1990 e 2020, indo de 24,86% para 34,61%. Essa variação potencializa os 

efeitos negativos de alagamentos dos grandes eventos de precipitação que ocorrem no local. 
 

ABSTRACT – Land use and occupation is directly related to the hydrological cycle of watersheds. 

The changes resulting from the growth of urban centers alter the natural conditions of water runoff, 

since the increase in areas of impervious surfaces reduces soil infiltration and increases the total 

volume of runoff. This paper aims to evaluate how the land cover dynamics evolved over time in the 

Paratibe river basin using QGis geoprocessing tools for computational modeling.The catalog of 

Landsat satellite images available on Google Earth Engine allowed monitoring how the urban area 

evolved between the years 1990 and 2020, going from 24.86% to 34.61%. This variation potentiates 

the negative effects of flooding from the large precipitation events that occur there. 

 

Palavras-Chave – Urbanização. Impermeabilização. Uso do solo. Geoprocessamento 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A relação entre as cidades e os rios sempre foi muito estreita, remontando à origem da 

formação dos primeiros povoados. A proximidade das águas, ainda que fator essencial à vida e fonte 

de abastecimento para diversos usos humanos, também é um dos maiores vetores de alteração da 

paisagem natural. Este processo que se intensificou de maneira exponencial com a ocupação 

desordenada de diversas áreas de núcleos urbanos, ocupação de grandes extensões de várzeas 
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naturalmente inundáveis, indiscriminada remoção de cobertura vegetal da bacia e mau gerenciamento 

de resíduos sólidos e esgoto sanitário, culminando na formação de enchentes, com alagamentos sobre 

superfícies impermeabilizadas de bacias urbanas e descaracterização e degradação de cursos d’água. 

A periodicidade destes fenômenos está associada ao regime climático de cada bacia hidrográfica 

(BEZERRA et al., 2022; COSTA et al., 2016). 

A pressão populacional em áreas urbanas ocasiona, eventualmente, desastres e catástrofes 

associadas aos processos naturais desencadeados pelos fenômenos climáticos em que a região está 

inserida. Após a abertura de espaço para urbanização, observa-se a demanda pela introdução de 

sistemas artificiais de drenagem em resposta à necessidade de ambientes construídos livres de 

alagamentos, modificando significativamente o padrão de escoamentos e produzindo respostas 

rápidas dos escoamentos superficiais e menores oportunidades de infiltração, o que leva às cheias 

(HOLANDA; SOARES, 2019). No contexto do Brasil, sobretudo na região Nordeste, embora a 

questão das cheias urbanas seja um problema prevalente, pouco ainda se fala a respeito do correto 

uso e ocupação do solo, especialmente quando do mau planejamento e gestão de riscos 

hidrogeomorfológicos (ALMEIDA; ROCHA; SILVA, 2018b; COSTA et al., 2016, CABRAL; 

ALENCAR, 2005). 

O quadro de modificação e degradação das bacias é agravado, na maioria das vezes, por 

problemas de ordem socioeconômica. O deficiente planejamento urbano força a ocupação inadequada 

de várzeas de inundação dos cursos d’água e áreas de encosta, a exemplo das regiões pertencentes à 

bacia do rio Paratibe, localizada na Região Metropolitana do Recife (RMR) (ALMEIDA; ROCHA; 

SILVA, 2018b; CARVALHO, 2011). 

Uma vez que o meio ambiente está em constante transformação e com o aumento das 

atividades antrópicas, a análise temporal e mapeamento do uso e ocupação do solo de uma região é 

uma forte ferramenta para tomadores de decisão, pois indica a forma de utilização do solo e sua 

caracterização, auxiliando na elaboração da melhor política para o desenvolvimento da região, uma 

vez que engloba a organização do espaço e as mudanças ocorridas (BRITO e PRUDENTE, 2005).  

Nesse contexto, as ferramentas de geoprocessamento Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) e Google Earth Engine (GEE) promovem um grande auxílio no mapeamento e análise do uso 

e ocupação do solo de forma racional. Segundo Matheus et al. (2021), o GEE foi desenvolvido para 

facilitar a análise em larga escala de dados geoespaciais, sendo amplamente utilizado na literatura 

para mapeamento de terrenos urbanos e corpos hídricos, destacando como vantagem sua agilidade de 

execução dos procedimentos mesmo em computadores que não possuem grande capacidade de  

processamento. As técnicas utilizadas por essas ferramentas, permitem obter diagnósticos que 
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detalham o dinamismo de recursos naturais na superfície terrestre, figurando como importantes dados 

de auxílio à tomada de decisão (ALMEIDA et al., 2018a). 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise temporal de uso e ocupação do solo 

da bacia do rio Paratibe dos anos 1990 até 2020, utilizando dados obtidos por meio de um Sistema de 

Informação Geográfica e do Google Earth Engine para realizar o mapeamento do uso e ocupação da 

área de estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo  

 

A bacia hidrográfica do rio Paratibe, encontra-se inserida na Região Metropolitana do Recife 

(RMR), abrangendo uma área de aproximadamente 118 km2, sendo um pouco mais de 50% da área 

urbanizada, englobando parte do território de cinco municípios dessa região: Abreu e Lima, 

Camaragibe, Olinda, Paulista e Recife e o munícipio de Paudalho, externo ao RMR (Figura 1). O rio 

Paratibe recebe esse nome após a confluência do riacho do Boi e riacho da Mina, à altura dos limites 

dos municípios de Paudalho, Camaragibe e Paulista, se estendendo por aproximadamente 18 

quilômetros em direção oeste-leste até o oceano Atlântico (ALMEIDA et al., 2018b). A bacia 

apresenta potencial de enchentes e inundações a partir do seu médio curso, intensificando-se nas 

regiões de seu baixo curso e em seus principais afluentes (CARVALHO, 2011). 

 

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Paratibe. Fonte: (Autores, 2022). 

 

2.2 Procedimentos metodológicos  



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

4 

 
 

 

 Nesse trabalho foram cruzadas informações obtidas com o uso de ferramentas de 

geoprocessamento para delimitar e caracterizar a região de estudo ao longo de um determinado espaço 

de tempo. Inicialmente, lançou-se mão da ferramenta de geoprocessamento do QGis aplicada a 

modelagem hidrológica, seguida pelo uso do GEE aplicado à classificação do uso do solo.  

O Quantum GIS (QGIS), software livre de código fonte-aberto, foi utilizado para o 

mapeamento da área de estudo a partir da criação de MDEs (Modelos Digitais de Elevação), 

utilizando os MDTs (Modelos Digitais de Terreno) disponibilizados pelo Pernambuco 3D (PE3D) 

com resolução de 30 metros.  

Os MDTs são imagens com dados de elevação do terreno, contudo elas precisam de tratamento 

inicial. A função Reprojetar Coordenadas é utilizada para mudar o sistema de coordenadas 

geográficas das imagens para o mais adequado para a área estudada. A função Fill sinks (Wang & 

Liu) preenche as falhas de dados através de diversos métodos matemáticos. Esses passos são 

fundamentais para que a modelagem hidrológica seja mais precisa. 

Após o tratamento inicial, a função r.watershed (Raster bacia hidrográfica) utiliza os as 

informações de elevação de cada pixel da imagem para estimar o comportamento da água nesta 

região. O dado de entrada é o MDT e as saídas da função são os seguintes arquivos: Half Basins, 

Stream Segments e Drainage Direction (Meias Bacias, Seguimentos de Fluxo e Direção de 

Drenagem). 

A imagem Stream Segments permite visualizar os cursos d’água de diversas ordens de uma 

região, que permite identificar o exutório do rio/bacia que deseja analisar. Com a coordenada desse 

ponto e a imagem Drainage Direction, a função R.water.outlet (Raster saída de água) produz a bacia 

hidrográfica deste ponto em formato raster. Quando convertido para shapefile, o polígono gerado 

fornece dados como área, perímetro e etc, que podem ser utilizadas para a futuras modelagens 

hidrológicas, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 – Passo a passo da modelagem hidrológica no QGIS. Fonte: (Autores, 2022) 

 

O Google Earth Engine, ou simplesmente GEE, é uma plataforma de análise de um extenso 

banco de dados espaciais com hospedagem na nuvem. Para este estudo, o GEE foi utilizado para a 

classificação semiautomática do uso e ocupação do solo. O usuário seleciona o intervalo de tempo de 

análise, escolhe as fotografias com menores interferências de nuvens e classifica o mapa de acordo 

com seus critérios, conforme a Figura 3. Ao finalizar, o resultado final pode ser exportado para o 

Google Drive para futuras análises. 

 

 

Figura 3 – Passo a passo da classificação do uso e ocupação do solo no GEE. Fonte: (Autores, 2022). 

 

Uma vez que se trata de uma análise temporal do uso e ocupação, o intervalo escolhido para 

o estudo levou em conta a disponibilidade de dados e sua qualidade. Segundo informações do 
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catálogo do GEE (GOOGLE, 2022), o programa de satélites Landsat se destaca por possuir imagens 

desde o ano de 1972 com resolução de 30 metros com período orbital de duas semanas. O Landsat 5 

operou entre os anos de 1984 e 2012, enquanto o Landsat 8 está em operação desde 2013, viabilizando 

a criação de uma série histórica de fotografias do local escolhido. 

Análises de dados de precipitação de 25 postos pluviométricos pertencentes à bacia 

hidrográfica do Rio Paratibe também foram efetuados. Cruzando essas informações de precipitação 

com mapas de uso e ocupação da terra (elaborados com o uso dos softwares QGis e GEE), foi possível 

avaliar os impactos da mudança de uso do solo para essa região.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As áreas totais, em hectares, e seus respectivos valores percentuais de acordo com as divisões 

de classes de uso e ocupação do solo, que foram: solo exposto, água, vegetação (densa e rasteira) e 

área impermeável, para os anos entre 1990, 2016, 2018 e 2020 são apresentados na Tabela 1. O mapa 

de uso e ocupação do solo referente os anos de 1990 e 2020 são apresentados na Figura 4. 

 

Tabela 1 – Uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Paratibe com suas áreas e porcentagem 

correspondentes, para os anos de 1990, 2016, 2018 e 2020. 

Classe 

ANO 

1990 2016 2018 2020 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Solo exposto 90,63 0,82 96,21 0,87 67,14 0,61 43,74 0,40 

Água 107,30 0,97 27,45 0,25 31,23 0,28 72 0,65 

Vegetação  8082,18 73,34 7112,61 64,55 7414,92 67,29 7090,20 64,34 

Área impermeabilizada 2739,51 24,86 3783,33 34,33 3506,31 31,82 3813,66 34,61 
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Figura 4 – Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Paratibe para os anos de 1990 e 2020. Fonte: (Autores, 

2022). 

 

A área de vegetação densa difere da de vegetação rasteira, pois a primeira é caracterizada por 

áreas de contornos irregulares e com tonalidade verde bem escuro. As áreas com infraestrutura 

correspondente à urbanização, possuem entorno sem arborização e contornos bem definidos de 

telhados, enquanto a classe definida como solo, refere-se ao solo exposto, geralmente de cor marrom 

ou cinza e possui majoritariamente características de preparação do solo para construção de 

edificações.    

Na figura 4 é possível observar que as áreas ocupadas por vegetação natural estão localizadas 

quase que em sua totalidade na região oeste da bacia e próximo a nascente do rio Paratibe, variando 

de vegetação densa (arbórea) para rasteira (herbácea e gramíneas) com o decorrer dos anos. Já as 

áreas ocupadas pela urbanização estão localizadas no extremo leste da bacia, próximo ao litoral e às 

margens do rio Paratibe.  

Percebe-se, de acordo com a figura 4, que no ano de 1990 predominavam na bacia, as classes 

de vegetação (densa + rasteira), enquanto na transição dos mapas, em 2020 observou-se uma dinâmica 

acelerada no comportamento de urbanização, havendo um aumento significativo, passando de 

24,86% em 1990 para 34,61% em 2020, conforme exposto na tabela 1. Segundo Almeida, Rocha e 
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Silva (2018), parte da bacia do Paratibe está localizada em regiões onde a altitude pode chegar a 110 

metros, estando inserida sobre os tabuleiros do seu alto curso até o seu médio curso, havendo neste 

último uma variação entre colinas alongadas/amplas e planícies aluviais, chegando no curso inferior, 

próximo ao litoral, onde há a predominância da planície flúvio-marinha. Com isso, é justificável a 

concentração do crescimento urbano na área de planície ao leste da bacia, uma vez que baixa 

declividade favorece a instalação de infraestruturas habitacionais. Ainda por meio da figura 4 é 

possível identificar que no alto curso da bacia também existem áreas impermeáveis, mesmo que em 

menor concentração, em sua maioria instaladas em áreas de topo de encosta e sem infraestrutura 

viária.  

Na tabela 1, a influência da água e do solo exposto é bastante pequena, ocupando porcentagens 

menores que 1%. Com o passar do tempo, é possível observar uma diminuição da área de vegetação 

e o aumento das áreas impermeabilizadas, havendo entre os anos algumas flutuações nos valores de 

área e porcentagem, como para a classe de área impermeabilizada, que desceu de 34,33% em 2016 

para 31,82% em 2018 e voltou a subir em 2020. Essas variações ocorrem devido a resolução e 

qualidade da imagem do satélite para o ano de análise, possuindo imagens melhores para os anos mais 

atuais. Efeitos de sombras, nuvens e semelhança no espectro de cores, podem acabar atrapalhando no 

processo de identificação de classe, acarretando em pequenas flutuações desses valores.  

Fortes chuvas acometem a área da bacia, ocorrendo em maior intensidade no outono-inverno 

entre os meses de abril a julho, chegando a valores médios mensais de aproximadamente 270 mm 

(Figura 5).  

 

Figura 5 – Distribuição pluviométrica média mensal no período de 1960 a 2021 de 25 postos da bacia hidrográfica do 

rio Paratibe.  Fonte: (Autores, 2022). 
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Somado à forma de uso e ocupação do solo da bacia, o elevado índice pluviométrico acarreta 

no desencadeamento de processos erosivos e hidrológicos intensificados na bacia, como também a 

potencialização dos alagamentos e inundações (COSTA et al., 2016). O crescimento intensivo urbano 

na planície de inundação e a redução da cobertura vegetal contribuem para a gradativa diminuição da 

capacidade de infiltração das áreas urbanas, aumentando o escoamento superficial e causando 

transtorno à população.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

As ferramentas utilizadas neste trabalho, QGis e GEE permitiram resultados satisfatórios para 

estudos de cobertura e uso do uso da bacia hidrográfica do rio Paratibe. Esses resultados corroboraram 

para a compreensão da dinâmica espacial da área e suas possíveis consequências.  

A técnica de classificação das imagens apresentou algumas dificuldades e distorções no seu 

processo de identificação, principalmente na diferenciação da classe de água e vegetação. A 

dificuldade de diferenciação das categorias ocorre devido ao espectro de cores, sombras, nuvens e 

estação do ano da imagem (na época de chuvas a vegetação fica mais verde). Dessa forma, visando o 

refinamento do grau de assertividade das classes de uso do solo e seu correto mapeamento, é indicado 

um levantamento em campo em alguns pontos para calibração.  

O período analisado foi de 1990 a 2020, sendo possível observar o crescimento da densidade 

de áreas impermeáveis em detrimento da diminuição das coberturas verdes ao longo dos anos. Em 

1990 a área impermeabilizada era de 2739 hectares e em 2020 passou a ser 3813 hectares 

correspondendo a um aumento de 39,2% na impermeabilização. 
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