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Introdução 
  A necessidade de mapear o espaço físico territorial 
tem se evidenciado com o crescimento populacional e 
o desenvolvimento tecnológico visando a melhoria na 
qualidade de vida na sociedade. E para isso o 
Geoprocessamento e o sensoriamento remoto 
apresentam-se com tecnologias para este fim. 
O Geoprocessamento denota a disciplina do 
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 
computacionais para o tratamento da informação 
geográfica e que vem influenciando de maneira 
crescente as áreas de cartografia, analise de recursos 
naturais, transportes, comunicação, energia e 
planejamento urbano e regional (Assad, 1993). 

Assim, um sistema de geoprocessamento pode ser 
tratado como tal, destinado ao processamento de dados 
referenciados geograficamente (ou georreferenciados), 
desde a sua coleta até a geração de saídas na forma de 
mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais, 
entre outros; devendo prever recursos para sua 
estocagem, gerenciamento, manipulação e análise 
(Tutorial Spring, 1998). 

O sensoriamento remoto é definido como o conjunto 
de processos e técnicas usados para medir propriedades 
eletromagnéticas de uma superfície, ou de um objeto, 
sem que haja contato físico entre o objeto e o 
equipamento sensor. Em outras palavras, é a tecnologia 
que permite obter imagens e outros tipos de dados da 
superfície terrestre, através da captação do registro da 
energia refletida ou emitida pela superfície (Moreira, 
2001). 

Neste trabalho utilizou-se o programa ArcGIS. Este 
baseia-se na estrutura de três aplicativos: ArcCatalog, 
ArcMap e ArcToolbox.  

“A utilização das três sub-aplicações permite ao 
utilizador desempenhar qualquer tarefa simples ou 
complexa, incluindo a gestão de dados geográficos, 
construção de cartografia, análise espacial, edição 
avançada de dados ou ligação a base de dados 
externas” (Trocado, 2008).  

Os trabalhos que são realizados através desses 
processos estão sendo cada vez mais utilizados, pois 
abrangem os mais diferentes tipos de trabalhos, haja 
vista que o sensoriamento remoto representa interações 

eletromagnéticas sobre as propriedades físicas e 
químicas do alvo sem a necessidade do contato físico e 
com o geoprocessamento que usa ferramentas 
computacionais que permitem a realização de analises 
complexas. 
Material e métodos 
A. Área de estudo. 

Abreu e Lima é um dos municípios situados no 
litoral norte da região metropolitana do Recife, distante 
18 km da capital pernambucana. Abreu e Lima tem 
uma área de 125,991 km², onde 78% território da 
cidade é rural e apenas 22% urbana. Tendo como 
principais fontes de renda a agricultura, indústria e o 
comercio, a cidade também conhecida pela riqueza da 
cultura popular. Com o forte desenvolvimento 
econômico dos últimos anos e com uma rodovia 
federal que corta o centro da cidade a BR-101, houve 
um crescimento desordenado da ocupação urbana. 

B. Metodologia 
A realização deste trabalho foi desenvolvida por 

etapas que passaram pela aquisição das imagens do 
Município de Abreu e Lima, georreferenciamento das 
imagens; aquisição dos arquivos vetoriais de Abreu e 
Lima, onde foi comparado o espaço-temporal dos 
dados vetoriais de uso e ocupação do solo. As imagens 
foram adquiridas pelo GEOSERE/UFRPE (Laboratório 
de geoprocessamento e sensoriamento remoto da 
UFRPE) através da Agência Estadual do Governo de 
Pernambuco CONDEPE-FIDEM, onde foi utilizado 
técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, 
os quais são de grande importância na manipulação e 
interpretação de dados temáticos. As imagens foram 
importadas para um banco de dados no programa 
ArcGIS, onde foi criado vetores de mancha urbana, 
área urbana, rodovias, distrito industrial, usando as 
ortofotocartas de 1984 na escala de 1:10000. Em 
seguida foram utilizadas as imagens de satélite de 
2006, para então comparar a expansão urbana no 
período estudado. 

As figuras a seguir apresentam a imagem com o 
limite municipal de Abreu e Lima (figura 1), Carta 



 

imagem com a área urbana de 1984 e 2010 (Figura 2) e 
a Carta imagem com as manchas urbanas de 1984 e 
2010 (Figura 3). 
 
Resultados e Discussão 

O presente trabalho indica que no decorrer de 1984 
a 2010 ocorreram mudanças bastante significativas na 
ocupação do solo urbano na cidade de Abreu e Lima, 
pois houve uma grande expansão da área urbana, 
através de ocupações irregulares. Isto acarretou o 
aumento de problemas, já que as construções 
aconteceram de forma desorganizada, dificultando a 
prestação de serviços essenciais como água, luz, 
recolhimento de lixo, etc. Essas ocupações ocorreram 
principalmente na periferia dos bairros que surgiram 
por conta do programa de construções de moradias 
populares implementado pelo governo na década de 
1980. Esses bairros hoje representam 1/3 da população 
cidade, que tem 95.000 habitantes. Também no centro 
da cidade encontra-se um bairro que surgiu no final da 
década de 1960 e que é o principal retrato dessa 
desorganização urbana, haja vista ter crescido sem 
nenhum planejamento, que é o bairro do Fosfato. 
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Figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 
 


