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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa aborda a relação do crescimento urbano e meio ambiente no bairro 
Barra de Jangada no município Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Sustenta-
se que existe uma relação entre a aceleração desse crescimento com a degradação 
do meio ambiente natural da região. O objetivo foi analisar a dinâmica territorial 
urbana e suas transformações socioespacais, utilizando material cartográfico, no 
bairro Barra de Jangada, que a partir de 2010 passou a receber influência do 
desenvolvimento econômico da região como a construção do empreendimento 
imobiliário Reserva do Paiva e dos investimentos do Poder Público no Complexo 
Industrial e Portuário Suape, localizados no município vizinho, o Cabo de Santo 
Agostinho. O empreendimento imobiliário Reserva do Paiva trouxe ao bairro Barra 
de Jangada uma nova configuração espacial e socioeconômica com 
empreendimentos imobiliários de verticalização para atender uma classe social de 
alta renda, enquanto o Complexo Industrial e Portuário Suape trouxe ao bairro uma 
classe social de renda inferior em busca de oportunidade de trabalho. Rotulada 
como “Nova Barra”, uma nova realidade espacial da orla contracena com a velha 
Barra de Jangada de classe social de renda mais baixa que a Nova Barra, e em boa 
parte destituída de infraestrutura básica. A região abriga o ecossistema litorâneo 
como os manguezais, além de parte da rede hidrográfica do rio Jaboatão como o 
seu estuário, sendo importante um estudo que sirva para discussão do planejamento 
urbano da região, avaliando as áreas de grande fragilidade e sua capacidade de 
suportar a crescente ocupação urbana, além de contribuir para gestão pública em 
recuperar áreas degradadas e importantes para a manutenção do ecossistema 
litorâneo. Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados revisão 
bibliográfica, observações in loco, coletados dados sociais do IBGE e desenvolvida 
uma análise multitemporal a partir do processamento de imagens com softwares 
livres no auxílio da gestão territorial e que mostraram a tendência do crescimento 
urbano da área. 
 
Palavras-chave: Meio Ambiente. Crescimento urbano. Ecossistema Litorâneo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 
 

This research addresses the urban relationship growth and the environment of Barra 
de Jangada district in Jaboatão dos Guararapes city, Pernambuco. It is argued that 
there is a relationship between the acceleration of this growth with the degradation of 
the natural environment of the region. The purpose was to analyze the urban land 
dynamics and its sociospatial transformations using cartographic material, in Barra 
de Jangada district, where from 2010 began to receive influence of economic 
development of the region as the construction development Reserva do Paiva and 
government investments in the Industrial and Port Complex of Suape, located in the 
Cabo de Santo Agostinho, border with Jaboatão dos Guararapes. The estate 
development Reserva do Paiva brought Barra de Jangadas neighborhood a new 
spatial and socio-economic configuration with vertical project to further a social class 
of high income, while the Industrial and Port Complex Suape brought the 
neighborhood a social class income below in search job opportunity. Called Nova 
Barra, a new spatial reality around beachfront acts with the old Barra of social class 
with the lowest income that New Barra, and largely devoid of basic infrastructure. 
The region is place of the coastal ecosystem as mangroves, and part of the river 
system of the Jaboatão river as its estuary, it is important to a study that fits 
discussion of urban planning in the region, assessing the areas of great fragility and 
its ability to support the growing urban occupation, and contribute to public 
management in recovering degraded areas and important for maintaining the coastal 
ecosystem. For the development of research were conducted a literature review, on-
site observations, collected social data from the IBGE and developed a multitemporal 
analysis from image processing with free software to aid the territorial management 
which showed the trend of urban growth area. 
 
 
Keywords: Environment. Urban growth. Coastal ecosystem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XX, após a Revolução de 1930, segundo 

Maricato (2001), o processo de urbanização/industrialização ganhou um novo ritmo 

e, nas cidades litorâneas brasileiras, essa ocupação trouxe vários problemas 

ambientais tais como, o progressivo aterramento de mangues.  

Dos 45.731.614 habitantes que vivem em áreas costeiras no Brasil, pouco mais 

de 20 milhões estão no litoral do Nordeste (IBGE, 2010). 

O litoral de Pernambuco, historicamente, um dos primeiros a serem ocupados 

no Brasil, apresenta um crescimento urbano e valorização imobiliária que vem se 

intensificando nas últimas décadas.  

Um exemplo de crescimento urbano e valorização imobiliária é a Reserva do 

Paiva, no litoral sul de Pernambuco, que a partir do ano de 2010 passou a inaugurar 

empreendimentos imobiliários destinados a classes sociais de alta renda, atraindo 

assim para suas áreas circunvizinhas além do adensamento urbano, a valorização 

imobiliária da região.  

Com a inauguração da Reserva do Paiva, observa-se uma nova dinâmica do 

crescimento da ocupação urbana no seu entorno. A gestão dessa área com seus 

investimentos e interferências no uso e ocupação do solo, impactos ambientais e 

sua ligação com o Complexo Industrial e Portuário de Suape, localizado nos 

municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca tem sido foco de vários estudos1. 

Nessa dissertação estuda-se uma das franjas da Reserva do Paiva que é a Barra de 

Jangada em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco utilizando uma abordagem 

multitemporal a partir de imagens de sensoriamento remoto, fotografias aéreas, 

mapas e processamento de imagens. A região abordada abriga ecossistemas 

litorâneos como os manguezais, além de parte da rede hidrográfica do rio Jaboatão 

como o seu estuário, e que, sem intervenções diretas do Poder Público com projetos 

urbanísticos e de infraestrutura que incluam a conservação dos recursos naturais, 

podem resultar em desequilíbrio trazendo prejuízos não somente para o meio 

ambiente como também à população.  

                                                
1
 Destaca-se dentre os estudos mais recentes da região: Exclusivismo socioespacial na Região 

Metropolitana do Recife: produção do espaço e governança do complexo imobiliário, residencial e de 
serviços Reserva do Paiva. 2014. Tese (Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia) - 
Universidade Federal de Pernambuco. 
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Um dos motivos que gerou a valorização imobiliária de Barra de Jangada e 

áreas circunvizinhas se deu com a construção da Ponte Arquiteto Wilson Campos 

Júnior, mais conhecida como Ponte do Paiva, parceria público-privada e inaugurada 

em 2010. A Ponte do Paiva fornece atualmente acesso alternativo ao Complexo 

Industrial e Portuário de Suape e também às praias do Litoral Sul do Estado, por 

Barra de Jangada, antes feito somente pela via BR-101, passando por cima do Rio 

Jaboatão.  

O crescimento urbano de Barra de Jangada pode ser observado pela análise 

multitemporal dos materiais cartográficos da área tais como fotografias aéreas e 

imagens de satélite e servem de subsídios para o Gestor Público avaliar a tendência 

de crescimento urbano e ações a serem desenvolvidas na área. Por outro lado, a 

partir de registros de mapas históricos, tais como mostrado em OLIVEIRA (1867) 

pode-se voltar ao século dezenove e resgatar a visualização espacial daquele lugar 

e onde se encontrava a população em seu início, bem como o uso e ocupação da 

área daquela época. 

Diante das recentes transformações ocorridas no ordenamento urbano dessa 

região, a presente dissertação teve como objetivo analisar a dinâmica territorial 

urbana e suas transformações socioespaciais, utilizando material cartográfico, no 

bairro Barra de Jangada, no município do Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.  

Quanto os objetivos específicos, o estudo procurou: a) analisar o processo de 

ocupação do bairro Barra de Jangada; b) identificar os impactos ambientais e as 

mudanças nas paisagens; e c) identificar os conflitos sociais e espaciais na região.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se do pressuposto que a Praia 

do Paiva, solo urbano com planejamento e infraestrutura urbana, traria às suas 

franjas um crescimento desordenado dos seus vizinhos limítrofes e que a gestão 

pública não conseguiria acompanhar, através da fiscalização do solo urbano, as 

edificações em áreas irregulares que comprometem a áreas ecologicamente frágeis 

e abastar a região de infraestrutura na mesma velocidade.  

A importância deste trabalho é a necessidade de estudos urbanos no litoral do 

município do Jaboatão dos Guararapes, em especial no bairro Barra de Jangada, 

que se encontra em evidência devido a sua nova configuração social e espacial que 

vem sendo delineado. Desta forma, diante da necessidade de preencher esta 

lacuna, o estudo  focou no desenvolvimento territorial do bairro Barra de Jangada,  

abordando a evolução da ocupação da área e seus impactos ambientais, sociais e 
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econômicos através de imagens e documentos cartográficos, desmonstrando a 

espacialização e tendência do crescimento urbano, pontuando as áreas de grande 

fragilidade e sua capacidade de suportar a crescente ocupação urbana. 



18 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Uma abordagem conceitual 

 

2.1.1 Espaço e Paisagem 

 

Para entender a questão de ocupação de um espaço, devemos primeiro 

conceituar o que é espaço. Diante das discussões sobre a definição de espaço por 

alguns autores, neste estudo será utilizado o conceito de Santos (1997a, p.26): 

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 
participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos 
naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, 
ou seja, a sociedade em movimento. 

 

Espaço é diferente de paisagem, que podemos definir, também por Santos 

(1997a), como “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a 

paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca”. 

Quando se tenta analisar o espaço, o passado técnico da forma é uma 

realidade a ser levada em consideração e o tempo (processo) é uma propriedade 

fundamental na relação entre forma, função e estrutura, pois é ele que indica o 

movimento do passado ao presente (SANTOS, 1997b). 

Cada forma sobre a paisagem é criada como resposta a certas necessidades 

ou funções do presente. O tempo vai passando, mas a forma continua a existir. 

Consequentemente, o passado técnico da forma é uma realidade a ser levada em 

consideração quando se tenta analisar o espaço. As mudanças estruturais não 

podem recriar todas as formas, e assim somos obrigados a usar as formas do 

passado (SANTOS, 1997b). Sendo assim, ao analisarmos o passado técnico do 

Brasil, podemos ver que a expropriação da população nativa e a devastação da 

floresta iniciaram-se no século XVI, com o povoamento e a colonização. 

As formas ou artefatos de uma paisagem são o resultado de processos 

passados ocorridos na estrutura subjacente. A refletir os diferentes tipos de 

estrutura, aí estão as diferentes formas reveladas – naturais e artificiais. Ambas 

estão sujeitas a evolução e, por esse meio, as formas naturais podem tornar-se 
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sociais pois o espaço responde às alterações na sociedade por meio de sua própria 

alteração (SANTOS, 1997b). 

 

2.1.2 Território 

 

Para entender o território precisa-se entender o que é o espaço geográfico. O 

espaço é uma realidade que antecede o território, é no espaço que o território se 

constitui. Nas palavras de Raffestin: 

 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator 
“territorializa” o espaço (RAFFESTIN, 1993, p.50). 

 

Segundo a concepção de Raffestin o ator territorializa o espaço. Assim o autor 

entende o território como sendo: 

 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 
que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. (...) o território 
se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do 
espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se 
inscreve num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p.50). 

 

Segundo Claval (1979) o poder nasce, por vezes, do recurso ao 

constrangimento físico ou também da aptidão de certas pessoas para influenciar 

outras. O poder tem raízes psicológicas individuais ou coletivas. O espaço intervém 

na vida social e, portanto, no jogo do poder. 

 

2.1.3 Espaço Urbano e Urbanização 

 

A abordagem de Dollfus sobre espaço urbano define que: 

 

Espaço urbano é a superfície ocupada pelas cidades ou pelo menos a 
superfície necessária ao funcionamento interno da aglomeração. 
Compreende as áreas construídas, a rede urbana de ruas, as implantações 
de empresas industriais e de transporte, os jardins, os parques de diversão 
e de lazer, colocados ao alcance imediato do citadino (DOLLFUS, 1975, 
p.47). 

 

 



20 

 

Corrêa conceitua espaço urbano como: 

 

O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um primeiro 
momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra 
justapostos entre si. E tais usos definem áreas, como o centro da cidade, 
local de concentração de atividades comerciais, de serviços e de gestão, 
áreas industriais, áreas residenciais distintas em termos de forma e 
conteúdo social, de lazer e, entre outras, aquelas de reserva para futura 
expansão. Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a 
organização espacial da cidade ou simplesmente, o espaço urbano, que 
aparece assim, como espaço fragmentado [...] As relações espaciais 
integram, ainda que diferentemente, as diversas partes da cidade, unido-as 
em um conjunto articulado cujo núcleo de articulação tem sido, 
tradicionalmente, o centro da cidade (CORRÊA, 1993, p.28). 

  

O espaço urbano é fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social. É 

também o local de convivência de diversas classes sociais e consequentemente de 

interesses divergentes, cenário e objeto de lutas sociais (CORRÊA, 1993). 

A sociedade só pode ser definida através do espaço, pois o espaço é o 

resultado da produção, uma decorrência de sua história, mais precisamente, da 

história dos processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade refletindo na 

paisagem o cumulativo desses tempos (processo) e do uso de novas técnicas 

(SANTOS, 1997). 

 

2.1.4 Meio Ambiente 

 

Cada país possui em sua legislação, um conceito de meio ambiente. Na 

legislação brasileira, meio ambiente é definido como “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).  

Para Gonçalves (2010), toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma 

determinada ideia do que seja a natureza e nesse sentido, o conceito de natureza 

não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens.  

O conceito de “ambiente”, segundo Sanchéz (2008, p.17), admite múltiplas 

acepções: 

 

Pois o conceito de “ambiente”, no campo do planejamento e gestão 
ambiental, é amplo, multifacetado e maleável. Amplo porque pode incluir 
tanto a natureza como a sociedade. Multifacetado porque pode ser 
apreendido sob diferentes perspectivas. Maleável porque ao ser amplo e 
multifacetado, pode ser reduzido ou ampliado de acordo com as 
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necessidades do analista ou dos interesses dos envolvidos. Para Godard 
(1980), ambiente não se define “somente como um meio de defender, 
proteger ou mesmo a conservar intacto, mas também como potencial de 
recursos que permite renovar as formas materiais e sociais do 
desenvolvimento”. 

 

Os impactos causados pelo ser humano no ambiente são determinados pelas 

suas necessidades vitais e sociais (cada qual em conformidade com o seu momento 

histórico) e a maior parte das intervenções humanas são motivadas pela falta de 

consciência ambiental e/ou pela ambição que não respeitaram os limites naturais 

(SANTIN; CORTE, 2011).  

O litoral de Pernambuco tem como características predominantes as baixas 

cotas de altitude, chegando, em alguns trechos, a apresentar-se abaixo do nível do 

mar. Esse fato faz com que as águas do Atlântico penetrem no relevo costeiro, 

criando um ambiente flúvio-marinho, o que favorece o surgimento dos estuários. 

Os estuários são áreas onde ocorrem a reprodução e o crescimento da maioria 

das espécies marinhas e funcionam como proteção natural da linha de costa contra 

a invasão das marés. Abrigam um complexo ecológico formado por diversas 

espécies da fauna e da flora (espécies de mangue), amplamente adaptadas às 

condições do solo (salino e lamoso). A vegetação de mangue, que ocorre com maior 

frequência em Pernambuco possui espécies importantes como o Conocarpus 

erectus, cujas raízes servem de abrigo para peixes, moluscos e crustáceos, que 

procuram as áreas estuarinas devido à proteção das correntes marítimas e pela 

grande quantidade de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento (CPRH, 

2014). 

No Brasil, os mangues são protegidos pela legislação federal devido a 

importância que representam para o ambiente marinho. São consideradas Áreas de 

Proteção Permanente protegidas pela Lei nº 6.938 de 1981. 

As principais áreas estuarinas do litoral do Estado foram transformadas em 

reservas biológicas (BRASIL, 1981), e definidas como áreas de proteção ambiental, 

através da Lei nº 9.931 de 11 de dezembro de 1986 (CPRH, 2014). 

Ao longo dos 187 Km do litoral, situam-se as 13 áreas protegidas por Lei, entre 

elas o estuário dos rios Jaboatão e Pirapama, com uma área de 1.284 hectares, 

localizado entre Barra de Jangada, Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, em Jaboatão 

dos Guararapes, o estuário apresenta-se parcialmente conservado. A poluição 

http://buscador.periodicos.capes.gov.br/V/471YM52N83E2GX2CRJFHSVNP1QDNH4RPDIBIDQJIXMPCEHECTV-08502?func=lateral-link&doc_number=019703090&line_number=0002
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hídrica de origem doméstica e industrial, os cortes e aterros da vegetação para a 

instalação de marinas e loteamentos comprometem o ecossistema (CPRH, 2014). 

 

2.2 Gestão Territorial 

 

2.2.1 O solo urbano 

O processo de produção do espaço é consequência da ação de agentes 

sociais como bancos, companhias de seguro, empreiteiras, fábricas dentre outros, 

que têm a terra urbana e a habitação como objetos de interesse generalizado, com 

ou sem capital, formal ou informalmente organizados (CORRÊA, 2011). 

A crescente urbanização é um indicador de desenvolvimento na versão 

economista (SOUZA, 1996), ou seja, quanto mais a região se desenvolve, mais 

urbanizado se torna. Porém esse crescimento da urbanização leva a conflitos com o 

meio ambiente, por vezes desastrosos, principalmente ao se considerar as 

condições de vida das futuras gerações (PHILIPPI JR et al., 2002) pois a própria 

urbanização segundo Moraes e Costa (1984), aparece como grande agente de 

alteração do meio. 

O papel da gestão pública é desenvolver políticas, enquanto regulador da 

política urbana e responsável pela aplicação e fiscalização das “normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental” (BRASIL, 2001).  

Com o objetivo de "ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana", entre os instrumentos da política urbana 

estabelecida pelo Estatuto das Cidades (Lei n°10.257 de 2001) está o plano diretor, 

em nível de planejamento municipal.  

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. É parte integrante do processo de planejamento municipal. 

Estabelece as diretrizes básicas e os projetos para a sua implementação, devendo 

ser revista, pelo menos, a cada dez anos (BRASIL, 2001). 

Porém as políticas públicas estão hoje a meio caminho entre um discurso 

atualizado e um comportamento social bastante predatório: por um lado, as políticas 

públicas têm contribuído para o estabelecimento de um sistema de proteção 
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ambiental no país; mas, por outro, o poder público é incapaz de fazer cumprir aos 

indivíduos e às empresas uma proporção importante da legislação ambiental 

(FERREIRA, 1998). Ou seja, apesar dos avanços do arcabouço jurídico brasileiro, 

do ponto de vista puramente legislativo, o país é muito bem estruturado para 

assegurar a proteção ao meio ambiente, porém não muito eficiente, uma vez que 

ainda há graves deficiências nas suas aplicações concretas (LITTLE, 2003).  

Os estudos urbanos de impacto ambiental relacionam-se a um conhecimento 

insuficiente dos processos ambientais e sendo a urbanização uma transformação da 

sociedade, os impactos ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são, ao 

mesmo tempo, produto e processo de transformações dinâmicas e recíprocas da 

natureza e da sociedade estruturada em classes sociais (GUERRA; CUNHA, 2006) 

sendo, segundo Philippi Jr et al. (2002),  preciso conscientizar a população sobre a 

necessidade de proteger o meio ambiente, conhecer os instrumentos legais, bem 

como os impactos de sua utilização que, quando ocorrem, também são ignorados 

pela população e que o Poder Público não consegue controlar a situação de 

irregularidade e de conflito entre o uso e ocupação do território e a proteção 

ambiental necessária, tornando-se imprescindível requalificar o planejamento 

urbano. 

 

2.2.2 A Cidade como mercadoria 

 

Dentro das várias teorias que foram elaboradas na tentativa de explicar os 

arranjos de usos e de ocupação do solo no processo de formação do espaço 

urbano, o fator econômico é o mais relevante. Entretanto, os fatores sociais e 

políticos, como o papel empreendido por cada um dos agentes sociais, destaca-se o 

papel do Estado, que é um dos principais agentes construtores e/ou transformadores 

da cidade. 

Em um mercado extremamente competitivo, em que as cidades estão “à 

venda”, o Estado prioriza os investimentos em infraestruturas que possam viabilizar 

a fluidez do capital e facilita ou flexibiliza o descumprimento da lei para 

empreendimentos de interesse do mercado (PEREIRA, 2012). 

A atuação do Estado no espaço urbano é marcada por conflitos entre o 

interesse coletivo, que visa à ordenação do espaço físico para exercício das funções 

sociais da cidade, e os interesses dos proprietários que, objetivam aumentar seus 
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lucros a partir do espaço territorial enquanto mercadoria.  

Enquanto mercadoria, no que diz respeito ao consumo, alguns fatores dão 

valor de uso e valor de troca a esse solo urbano como, por exemplo, o fator 

localização da edificação e o acesso à infraestrutura urbana e serviços. Onde, 

através da implantação de benfeitorias, o Estado contribui para a valorização das 

propriedades localizadas próximas às melhorias financiadas com recursos públicos.  

Logo, a demanda pelo solo urbano e os investimentos que são realizados nele 

fazem com que o terreno adquira um valor, enquanto mercadoria e, por isso, torna-

se fonte de renda para o proprietário.  
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3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

3.1  O contexto do Estado de Pernambuco 

 

Pernambuco localiza-se no Nordeste do Brasil, com uma área de 98.148,323 

Km² e uma população de 8.796.448 habitantes que ocupam 185 municípios do 

estado. Possui uma densidade demográfica alta em relação ao Nordeste e ao Brasil 

como mostra a Tabela 01.  

 

Tabela 01 - População, área e densidade do Brasil, do Nordeste e do Estado. 

TERRITÓRIOS POPULAÇÃO 2010 ÁREA (Km²) 
DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 
(HAB/KM²) 

Brasil 190.732.694 8.515.767,049 22,40 

Nordeste 53.078.137 1.554.291,607 34,15 

Pernambuco 8.796.448 98.148,323 89,62 
Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Da população residente, pouco mais de 80% mora na área urbana do Estado 

como mostrou o último Censo do IBGE, em 2010, apresentado na Tabela 02. 

 

Tabela 02 - População Residente do Estado, por situação de domicílio e sexo - 

2010. 

POPULAÇÃO TOTAL 
URBANA RURAL 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Pernambuco 8.796.448 3.334.440 3.717.770 896.241 847.997 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Pernambuco foi dividido pela primeira vez em 1946 pelo professor Hilton Sette 

que realizou o primeiro estudo da divisão do espaço pernambucano na sua tese 

sobre geografia do Brasil levando em consideração apenas os aspectos físicos 

dividindo assim o estado em quatro regiões: Sertão, Agreste, Mata e Litoral 

(CONDEPE/FIDEM, 2009), conforme visualiza-se na Figura 01. 

 

 

 

 



26 

 

Figura 01 - Regiões Fisiográficas do Estado de Pernambuco 

Fonte: PERNAMBUCO, 

 

Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 

 

Desde então, houve algumas tentativas de regionalização do estado. 

Atualmente, o estado está dividido politicamente em 12 Regiões de 

Desenvolvimento (RD’s), (Figura 02). Esta divisão realizada pelo Governo do Estado 

de Pernambuco teve a finalidade de implantar um processo de planejamento 

descentralizado e participativo (CONDEPE/FIDEM, 2009).  

 

Figura 02 - Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco 

 

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2009. 

 

Entre as RD’s, a RD Metropolitana é composta por 14 municípios e o 

Arquipélago de Fernando de Noronha. Entre os municípios da RD Metropolitana está 

a cidade do Recife, que é a capital do Estado. Juntos, os municípios que compõem a 
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RD Metropolitana detêm pouco mais de 40% da população do Estado como mostra 

o Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Pernambuco: população residente por Regiões de Desenvolvimento  

 
MR 

RD Municípios População %* 

Z
O

N
A

 D
A

 M
A

T
A

 

Metropolitana 

Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, 
Camaragibe, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, 

Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, 
Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da 

Mata. 

3.693.177 41,98 

Norte 

Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Chã de 
Alegria, Condado, Ferreiros, Gloria do Goitá, Goiana, 

Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Lagoa do Itaenga, 
Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, 

Tracunhaém, Vicência. 

577.191 
 

6,56 

Sul 

Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, 
Catende, Chã Grande, Cortes, Escada, Gameleira, 

Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, 
Pombos, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, 

São Benedito do Sul, São Jose da Coroa Grande, 
Sirinhaém, Tamandaré, Vitoria de Santo Antão, 

Xexéu.  

733.447 
 

8,34 

A
G

R
E

S
T

E
 

Agreste Central 

Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo 
Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, 

Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, 
Gravata, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, 
Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, 

São Bento do Una, São Caitano, São Joaquim do 
Monte, Tacaimbó. 

1.048.968 11,92 

Agreste 
Meridional 

Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Buíque, 
Caetés, Calcado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, 

Garanhuns, Iati, Itaiba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do 
Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Pedra, Saloa, 

São João, Terezinha, Tupanatinga, Venturosa.  

641.727 7,29 

Agreste 
Setentrional 

Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei 
Miguelinho, João Alfredo, Limoeiro, Machados, Orobó, 
Passira, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa 

Maria do Cambuca, São Vicente Ferrer, Surubim, 
Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lerio, 

Vertentes. 

463.771 5,27 

S
E

R
T

Ã
O

 

Sertão Araripe 
Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, 

Ouricuri, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade. 
307.642 3,50 

Sertão Central 
Cedro, Mirandiba, Parnamirim, Salgueiro, São José do 

Belmonte, Serrita, Terra Nova, Verdejante. 
171.307 1,95 

Sertão Itaparica 
Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, 

Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu.  
134.212 

 
1,52 

Sertão Moxotó 
Arcoverde, Betânia, Custodia, Ibimirim, Inajá, Manari, 

Sertânia 
212.556 2,42 

Sertão Pajeú 

Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaúba, 
Flores, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa 
Cruz Da Baixa Verde, Santa Terezinha, São Jose do 

Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Triunfo, 
Tuparetama. 

314.603 3,58 

Sertão do São 
Francisco 

Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, 
Petrolina, Santa Maria da Boa Vista 

434.713 4,94 

Pernambuco  8.796.448 100 

Fonte: IBGE, Censo 2010. *Percentual aproximado. 
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No Gráfico 01 podemos visualizar a representação gráfica do Quadro 01. 

 

Gráfico 01 - Representação gráfica do Quadro 01 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A RD Metropolitana localiza-se no litoral do Estado como podemos visualizar 

na Figura 03, que representa o mapa da densidade demográfica de Pernambuco em 

2010. 

 

Figura 03 – Densidade demográfica do Estado 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Pode-se observar pela Figura 03, que a maior concentração populacional está 

a oeste do Estado, próximo ao litoral. A ocupação do Estado começou pelo litoral do 

país em 1501 quando começou a colonização, que veio pelo mar, e posteriormente, 

houve a exploração do seu interior. Durante o período colonial, por séculos a 

capitania de Pernambuco foi a de maior destaque do Brasil, devido ao cultivo da 

cana-de-açúcar. Em 2013, a economia de Pernambuco apresentou crescimento de 
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3,5%, influenciado pelo desempenho positivo da construção civil e do comércio, 

percentual maior, já que o Brasil cresceu 2,3% (CONDEPE/FIDEM, 2013). 

Dentro deste contexto social, econômico e ambiental que se localiza a área de 

estudo. 

 

3.2  O município do Jaboatão dos Guararapes 

 

O Município do Jaboatão dos Guararapes está situado na porção centro-leste 

da Região Metropolitana do Recife (RMR) como mostra a Figura 04. Limita-se ao 

Norte com a capital pernambucana e o município de São Lourenço da Mata, ao Sul 

com o Cabo de Santo Agostinho, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com 

Moreno. 
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Figura 04 – Localização do município do Jaboatão dos Guararapes no contexto da 

Região Metropolitana do Recife 

  

Fonte: CPRM, 1997. 

 

Desde a época colonial, o município foi ocupado e teve em suas terras o cultivo 

da cana de açúcar, importante para a economia da então Colônia. Jaboatão nasceu 

com o engenho São João Batista e tem como data simbólica de fundação 4 de maio 

de 1593 – data em que, na vila de Olinda, foi lavrada e assinada a escritura de 

compra do engenho por Bento Luiz Figuerôa, terceiro proprietário. Os donos desse 

engenho e sucessores de Bento Luiz Figuerôa, e os usufrutuários de suas terras, 

continuaram durante os três séculos seguintes, aforando as mesmas, dando cada 

vez mais condições ao crescimento e ao desenvolvimento da cidade, com doação 

de terrenos para construção de igrejas, cemitério local além de contribuições 

financeiras para todos esses empreendimentos (VELOSO, 1982).   

O município foi palco de duas grandes batalhas contra os Holandeses em 

Pernambuco, travadas nos anos de 1648 e 1649 e em 1873. O povoado passou à 

Vila e, em 1884, ao ser desmembrado do território de Olinda, foi elevado à categoria 



31 

 

de Cidade. O primeiro nome da cidade foi Jaboatão, que vem do indígena 

"Yapoatan", numa lembrança à árvore comum na região, usada para fabricar 

mastros e embarcações. A partir de 1989, passou a ser chamada de Jaboatão dos 

Guararapes, em homenagem ao local das batalhas históricas - os Montes 

Guararapes (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2014). 

A cidade, localizada a 14 quilômetros do Recife, que se proclama como o 

"berço da pátria", por ter sediado as principais batalhas contra os invasores 

holandeses na então Capitania de Pernambuco na época colonial, passou por 

diversas divisões territoriais como podemos observar no Quadro 02. 
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Quadro 02 – Evolução político-administrativa do município Jaboatão dos Guararapes 

Distrito criado com a denominação de Jaboatão, pelo Alvará, de 20-03-1764. 

Elevado à categoria de vila com denominação de Jaboatão, pela Lei Provincial n.º 1.093, de 24-05-
1873, desmembrado de Recife. Sede na antiga vila de Jaboatão. Constituído do distrito sede. 
Instalado em 13-11-1873. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Jaboatão, pela Lei Provincial n.º 1.811, de 27-
06-1884. 

Pela Lei Municipal n.º 7, de 1-06-1905, foram criados os distritos de Tigipió e Nossa Senhora dos 
Prazeres e anexados ao município de Jaboatão. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos: 
Jaboatão, Nossa Senhora dos Prazeres e Tigipió. 

Nos quadros de apuração do recenseamento geral de I-IX-1920, o município aparece com 4 
distritos: Jaboatão, Morenos, Nossa Senhora dos Prazeres e Tigipió. 

Pela Lei Estadual n.º 1.931, de 11-09-1928, desmembra do município de Jaboatão o distrito de 
Morenos. Elevado à categoria de município. Sob a mesma lei acima citada, transfere o distrito de 
Tigipió do município de Jaboatão para o de Recife. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distritos: 
Jaboatão e Nossa Senhora dos Prazeres. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 235, de 09-12-1938, o distrito de Nossa Senhora dos Prazeres passou 
a denominar-se Muribeca. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 952, de 31-12-1943, o distrito de Muribeca teve sua denominação 
alterada para Muribeca dos Guararapes. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o 
município é constituído de 2 distritos: Jaboatão e Muribeca dos Guararapes. 

Pela Lei Municipal n.º 50, de 16-12-1948, é criado o distrito de Cavaleiro e anexado ao município de 
Jaboatão. 

Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: Jaboatão, 
Cavaleiro e Muribeca dos Guararapes. Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-
1960. 

Pela Lei Estadual n.º 4.992, de 20-12-1962, desmembra do município de Jaboatão o distrito de 
Cavaleiro. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o 
município é constituído do distrito sede. 

Pelo Acórdão do Tribunal de Justiça mandado de segurança n.º 57.072, de 31-08-1964, é extinto o 
município de Cavaleiro, voltando seu território a pertencer ao município de Jaboatão.  

Pelo Acórdão do Tribunal de Justiça mandado de segurança n.º 56.898, de 20-07-1964, é extinto o 
município de Guararapes, voltando o seu território a pertencer ao município de Jaboatão com a 
denominação de Muribeca de Guararapes. 

Em divisão territorial datada de 1-I-1980, o município é constituído de 3 distritos: Jaboatão, Cavaleiro 
e Muribeca dos Guararapes. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988. 

Pela Lei Estadual n.º 4, de 05-05-1989, o município de Jaboatão passou a denominar-se Jaboatão 
dos Guararapes. Sob a mesma lei acima citada, é criado o distrito de Jaboatão e anexado ao 
município de Jaboatão dos Guararapes. Ainda extingue o distrito de Muribeca dos Guararapes, 
passando o seu território a pertencer o distrito sede do município de Jaboatão dos Guararapes. 

Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 3 distritos: Jaboatão dos 
Guararapes, Cavaleiro e Jaboatão. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

Fonte: IBGE 2014; Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, 2014. 

Atualmente, o município está dividido em 27 bairros. A Prefeitura separou os 

bairros em sete regionais como está exposto do Quadro 03 e representado no 

Gráfico 02:  
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Quadro 03 – População por regionais 

Regionais Abrangência População 
(Censo 2010) 

Jaboatão Centro Manassú, Socorro, Vargem Fria, Bulhões, Santo Aleixo, Vila 
Rica, Floriano, Centro, Vista Alegre, Santana, Engenho 
Velho e Muribequinha 

109.341 

Cavaleiro Cavaleiro, Dois Carneiros, Sucupira e Zumbi do Pacheco 112.424 
Curado Curado 46.449 

Muribeca Muribeca e Marcos Freire 46.891 
Prazeres Jardim Jordão*, Guararapes*, Comportas, Prazeres* e 

Cajueiro Seco 
156.993** 

Praias Piedade, Candeias e Barra de Jangada 165.304 
Guararapes Guararapes, Prazeres e Jardim Jordão ** 

*Os bairros Prazeres, Jardim Jordão e Guararapes estão dividido em duas regionais. 
**Neste quadro toda a população dos bairros Prazeres, Jardim Jordão e Guararapes foram 
contabilizados na regional Prazeres. 
Fonte: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, 2014; IBGE, 2010. 

 

Gráfico 02 – Representação gráfica do Quadro 03 

 

                                            Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se que a população das regionais: Praias, juntamente com Prazeres, 

abrangem 51% da população total do município. 

O município possui uma área de 258.694 km² e uma população estimada em 

2013 de 675.599 habitantes (IBGE, 2013), a segunda maior do Estado, superada 

apenas pela capital, Recife. Com uma densidade demográfica de 2.491 habitantes, a 

paisagem urbana é marcada por diversos edifícios em sua orla como pode-se 

obervar na Figura 05. 
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Figura 05 – Orla do município do Jaboatão do Guararapes 

 
Fonte: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, 2015. 

 

A população do município triplicou entre 1970 e 2010 como apresentado na 

Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Evolução da População Jaboatão dos Guararapes (1970 a 2010) 

 
 

 
 
              Fonte: IBGE, 1970/2010. 

 

Gráfico 03 – Representação gráfica da Tabela 03 
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Este crescimento populacional no período exposto na Tabela 03, deve-se 

principalmente a fatores econômicos apoiados pela infraestrutura viária do município 

e incentivos fiscais do Governo Federal e Estadual para atrair, sobretudo, as 

indústrias a partir da década de 1970. Já o Índice de Desenvolvimento Humano 

Ano 1970 1980 1991 2000 2010 

Habitantes 200.975 330.414 487.119 581.556 644.620 
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(IDH) do município2 em dez anos passou de 0.625 em 2000 para 0.737 em 2010, um 

crescimento de 0,112 (Tabela 04).  

 

Tabela 04 – IDH do Jaboatão dos Guararapes 

Ano Município RD Estado 

2000 0.625 0,631 0.544 

2010 0.717 0,737 0.673 

        Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2014. 

 

Dentre os 5565 municípios do país, Jaboatão dos Guararapes ocupa a 1398º 

posição no ranking com o IDH alto3. 

O município possui 38,43% de domicílios com saneamento adequado (Rede 

d´água + Rede de esgoto + Coleta de lixo). 59,57% possui alguns dos itens 

classificados em saneamento semi-adequado, ou seja, são domicílios que possuem, 

pelo menos, um dos serviços de abastecimento de água, esgoto ou lixo classificados 

como adequado, enquanto que apenas 2% possuem o saneamento inadequado - 

domicílios com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outro 

escoadouro; servidos de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma com 

destino de lixo queimado ou enterrado, ou jogado em terreno baldio (IBGE, 2010). 

A frota do município representa 6,79% da frota do Estado com 168.749 

veículos dos quais 92.546 são automóveis (DENATRAN, 2014). 

O município está situado numa região de clima AMS’, segundo a classificação 

de Koeppen (1948). O período das chuvas desenvolve-se entre os meses de março 

a agosto, com precipitação pluviométrica oscilando entre 140mm e 270mm mensais 

e sempre acima de 1.500mm anuais. A temperatura média situa-se em torno de 26° 

C, com uma mínima de 18° C e uma máxima de 32° C (CPRM, 1997). 

A maior parte da área do município (70%) é ocupado por rochas cristalinas 

formadas no período pré-cambriano e estão na parte mais afastada do litoral como 

está exposto no Mapa 01. Além das rochas cristalinas, o município possui em suas 

características geológicas, dentre outros, os sedimentos de praia, sedimentos 

arenosos, sedimentos de mangue, sedimentos flúvio-lacunares e os sedimentos 

                                                
2
 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo 

em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde (PNUD, 2012). 
3
 O IDH é considerado alto entre 0,700 e 0,799 (PNUD, 2012). 
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arenosos dos terraços pleistocênicos, formados no período quaternário e que 

compõem o litoral. 

 

Mapa 01 – Mapa hidrogeológico do município do Jaboatão dos Guararapes 

 

   

Fonte: CPRM, 1997. 
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Dentre os sedimentos localizados no litoral, destaca-se os sedimentos de 

mangue (Qm), que são depósitos argilo-sílticos, de coloração cinza escura, com 

muita matéria orgânica e bioclastos, drenados por água salobra. Esses ambientes 

estuarinos destacam-se pela sua importância indispensável ao desenvolvimento de 

numerosas espécies marinhas e estão sendo gradativamente destruídos pela 

expansão urbana (CPRM, 1997). 

O Rio Jaboatão é o principal curso d’água, desembocando no Oceano 

Atlântico, na divisa com o município do Cabo de Santo Agostinho. Seu principal 

afluente é o Rio Duas Unas, margem esquerda, represado pela barragem de mesmo 

nome, única nos limites do município, e considerada de grande importância para o 

abastecimento da RMR.  

O Mapa Hidrogeológico (CPRM, 1997) do município teve por objetivo auxiliar o 

monitoramento do uso da água subterrânea e a proteção desses recursos naturais 

quando do planejamento urbano pois nos últimos anos, a exploração de água 

subterrânea tem crescido significativamente no município, em virtude do grande 

aumento populacional. 

A cobertura vegetal do município é diversificada, com destaque para a cultura 

da cana-de-açúcar que ocupa a maior parte do território como mostra o Mapa 02. 

Este tipo de cobertura remonta aos princípios da ocupação da área com engenhos.  

Focando em Barra de Jangada observa-se que grande parte da área é 

ocupada por coqueirais, manguezal e policulturas.  

A área no entorno da Estrada de Curcurana, em Barra de Jangada está sujeita 

as inundações e alagamentos temporários, descontínuos e localizados, de caráter 

permanente no entorno da Lagoa Olho D'água e nos mangues como mostra o Mapa 

03 (CPRM, 1997). 
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Mapa 02 – Mapa de cobertura vegetal do município do Jaboatão dos Guararapes 

 

 

    

Fonte: CPRM, 1997. 
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Mapa 03 – Mapa de áreas inundáveis do município do Jaboatão dos Guararapes 

  

 

   

Fonte: CPRM, 1997. 
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 Por ser uma área com crescente ocupação, a CPRM (1997) alertou sobre o 

assoreamento, aterros e a ocupação indiscriminada do solo nesta área tendem 

transformá-las em áreas permanentemente alagadas, sendo necessário o controle 

urbano e educação ambiental. 

Este tipo de mapeamento atualizado com fotografias aéreas e imagens de 

satélites geram uma análise multitemporal que pode auxiliar na gestão da área e 

visualizar uma análise de tendência de desmatamento e/ou crescimento da área 

urbana.  

O município do Jaboatão dos Guararapes desde 1940 era constituído por três 

distritos: Jaboatão dos Guararapes, Cavaleiro e Jaboatão como está exposto no 

Mapa 04. 

 

Mapa 04 – Jaboatão dos Guararapes e seus distritos 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, 1996. 

 

O distrito Jaboatão compreendia a área mais antiga do município, localizado na 

porção leste e norte, seguida pelo distrito de cavaleiro, enquanto que o distrito 

Jaboatão dos Guararapes compreendia a área leste do município, onde encontra-se 

a orla do município.  
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A orla do município possui oito quilômetros de praias urbanas que compreende 

as praias de Piedade – que limita ao norte com o Recife – a praia de Candeias e 

mais ao sul, limitando-se com o Cabo de Santo Agostinho, a praia de Barra de 

Jangada.              

 Na Tabela 05 pode-se avaliar a evolução populacional do município por 

distritos.  

 

Tabela 05 - População do Jaboatão dos Guararapes 

Distritos Anos 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Jaboatão dos 
Guararapes 

8.371 11.334 25.390 81.868 158.327 237.437 272.364 326.321 

Cavaleiro ... ... 37.229 59.049 85.828 120.274 121.463 156.203 

Jaboatão 27.476 45.944 42.687 61.798 86.259 129.408 136.139 99.032 

Total 35.847 57.278 105.306 202.715 330.414 487.119 529.966 581.556 

Fonte: IBGE, 1940/2000. 

 

Gráfico 04 - Representação Gráfica da Tabela 04 
 

  

                                              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar na Tabela 04 e Gráfico 04 o adensamento populacional que 

o 1° Distrito vem sendo submetido. Na década de 1960 a população deste distrito 

duplicou e na década de 1970, triplicou. Em 1996 sua população é maior que a 

soma dos distritos de Jaboatão e Cavaleiro. A partir de 2010 a população passou a 

ser contada por bairros e não mais por distritos. 

No quadro 04 tem-se a evolução da população por ocupação em área urbana e 

área rural do município. 
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Quadro 04 – População por situação de domicílio 

População Anos 

1950 1970 1980 1996 2000 2010 

Urbana 39.574* 187.521 290.509 457.664 568.474 630.595 
Rural 17.704 15.194 39.905 72.302 13.082 14.025 
Total 57.278 202.715 330.414 529.966 581.556 644.620 

Fonte: IBGE, 1950/2010.  
*Em 1950 a classificação do IBGE para situação de domicílio era classificada em Urbano, Suburbano 
e Rural. Desta forma,  neste quadro, a população classificada pelo IBGE em Urbano e Suburbano foi 
somada. 

 

Entre as décadas de 1970 e 2010 a população da área urbana tem crescido em 

mais de cem mil habitantes por década, enquanto há uma oscilação tanto para alto 

como para baixo da população da área rural, porém não com uma variação 

equivalente a urbana.  

A procura pela orla do Jaboatão foi decorrente do rareamento das áreas não 

construídas na orla de Recife, que se encontrava em sua maior parte densamente 

edificada e do alto custo do solo. Aliou-se ao fato que na época em questão a 

legislação urbanistica de Jaboatão permitiam a construção de edificios com maior 

número de pavimentos, atraindo assim as atenções do mercado imobiliário 

(GALINDO, 2002).  

Em 1974, na coletânea de Monografia da SERPE – Secretaria de Pernambuco 

sobre Jaboatão, a orla do município que ainda era composta pelas praias Piedade, 

Venda Grande, Candeias e Barra das Jangadas traz a seguinte descrição:  

 

“Oferecem magnífica paisagem tanto pela beleza natural, predominando os 
coqueiros e onde as velas das jangadas continuam adornando o mar, 
enquanto pela beleza arquitetônica, onde as luxuosas residências e 
sofisticados prédios de apartamentos vão substituindo os casebres de 
pescadores” (SERPE, 1974, p.49). 

 

Esta descrição nos traz a ideia da modificação do espaço aliando a mudança 

da paisagem e com a mudança socioeconomica da área.  

Segundo Galindo (2002), ainda na década de 1980 a expansão do espaço 

construído na orla marítima assumiu um caráter intensivo devido ao processo de 

investidura, compreendido como a venda de área pública a particulares, sofrido pela 

antiga avenida Beira-Mar, que foi repassada aos proprietários lindeiros. Essa venda 

foi realizada pelo Poder Executivo e os proprietários incorporaram esta área aos 

seus lotes, avançando ainda mais em direção à praia, utilizando também os terrenos 



43 

 

de marinha4 para suas contruções. A orla do município era muito utilizada para 

veraneio. 

Em 2013, para reduzir os problemas da erosão costeira, uma reação da 

natureza à urbanização, o Estado realizou a obra de recuperação da orla marítima 

dos municípios do Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Paulista. No 

município do Jaboatão dos Guararapes, a obra iniciou em fevereiro de 2013 e foi 

concluída no final do mês de novembro do mesmo ano. Na Figura 06, extraída do 

RIMA do Projeto Orla, pode-se notar a mudança da faixa de areia entre 1963 (A) e 

2004 (B) no trecho das praias de Candeias e Piedade. 

 

Figura 06 – Orla do município do Jaboatão dos Guararapes em 1963 (A) e 2004 (B) 

         

 

             Fonte: ITEP, 2012. 

                                                
4
 São terrenos de marinha, 33 metros medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do 

preamar-médio de 1831, situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde haja 

influência das marés (BRASIL, 9.760/1946). 

A 

B 
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Na Figura 07 pode-se observar a alteração na largura da faixa de areia da orla 

do município. Em A a orla antes de receber a engorda em dezembro de 2012 e em B 

após o término da recuperação da orla, em novembro de 2013. 

 

Figura 07 – Imagem de satélite da orla antes e depois da recuperação 

  

Fonte: Google Earth, (A) 2012; (B) 2013. Maré: 1.7 (A); e 1.9 (B). 

 

Ao longo da orla é possível observar a ocupação dos terrenos de marinha 

como mostra a Figura 08 e que diante de algumas edificações, não há como intervir 

com o projeto orla na redução dos impactos da erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 08- Edificação na orla da praia de Candeias em 2009 (A) e em 2014 (B) 

   

  

Fonte: Google Earth, 2009; 2014. 

 

As imagens mostram que mesmo com a conclusão do projeto de recuperação 

da orla, no caso da edificação em destaque, não foi possível reduzir 

significativamente a erosão. 

A praia de Piedade e Candeias, além do adensamento das edificações, sofreu 

com o sombreamento vespertino provocado pelos altos edifícios como podemos 

constatar na Figura 09. 

 

 

 

A
  

B 
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Figura 09 – Sombreamento da orla do Jaboatão dos Guararapes 

 

  Fonte: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, 2014. 

 

No bairro Barra de Jangada, até 2009, em sua orla, não existiam edifícios como 

observa-se na Figura 10 (A) de 2009 e em 2014 a construção de edifícios com 

pavimentos superiores a dez pavimentos.  

Diferente das construções nas praias de Candeias e Piedade, os edifícios que 

ocupam a praia de Barra de Jangada não estão localizados em área de marinha e 

delineiam uma nova configuração paisagística e social ao bairro. 
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Figura 10 – Edifícios em construção na orla de Barra de Jangada 

  

  

     (a) Google Earth, 24/11/2009; Maré:1.5           (b) Google Earth, 26/02/2014; Maré: 0.5  

 

3.3 A área objeto de estudo: Barra de Jangada 

 

O nome Barra das Jangadas atribuiu-se aos portugueses por terem estes, 

encontrado ali as jangadas que os índios usavam para navegar e pescar (VELOSO, 

1982).  
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Seu núcleo urbano iniciou-se no final da década de 1960 e início da década de 

1970, período em que o país vivia um crescente avanço econômico do país5, com a 

construção do conjunto habitacional Praia do Sol6. 

Nessa dissertação, dividiu-se em 4 (quatro) regiões o bairro de Barra de 

Jangada, para melhor compreensão da dinâmica urbana, supondo: suas 

características sociais e espaciais. Essas áreas são: a estrada de Curcurana, Barra 

de Jangada (conjunto habitacional Praia do Sol), Novo Horizonte e Nova Barra e 

identificadas na Figura 11.  

 

Figura 11 – Contexto espacial do bairro Barra de Jangada 

   

 

Fonte: Google Earth, 2014. Maré: 0.5. Adaptado pela autora. 

                                                
5 O país vivia no final da década de 1960 e início da década de 1970 um crescente avanço econômico no país 

chamado de “Milagre Brasileiro”. 
6 O município do Jaboatão dos Guararapes foi beneficiado pelo programa Comunidade Urbana para Recuperação 

Acelerada (CURA), instituído e regulamentado pelo Banco Nacional da Habitação. 

  Comunidade  
Novo Horizonte 

  Nova Barra 
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a) Curcurana 

 

A origem de Curcurana é muito antiga, sendo anterior ao período holandês. 

Seu nome é de origem indígena e significa "lugar alagadiço próximo ao mar" e tinha 

por nome “Curcuranas”. Durante o século XIX, Curcuranas destacou-se pela 

produção de melancias que eram levadas para o Rio de Janeiro (VELOSO, 1982). 

Curcuranas já foi o 2°Distrito do município de Muribeca. Venda Grande, que 

localizava entre Piedade e Candeias e depois passou a incorporar a Piedade, 

pertencia a Curcuranas. Atualmente toda a área no entorno da Estrada e que no 

período colonial chamava-se Curcuranas, passou a fazer parte do bairro Barra de 

Jangada. 

A Estrada de Curcurana é uma importante via de Barra de Jangada. A Estrada 

foi construída na década de 1970 pelo então prefeito Geraldo Melo que ligava a 

Barra das Jangadas ao povoado de Pontezinha como podemos observar na Figura 

12. 

Observa-se na Figura 12 uma nova configuração da Estrada em 1976. Após a 

abertura da estrada, a localidade vem sofrendo um intenso processo de ocupação, 

intensificado nos últimos dez anos, que não veio acompanhado de infraestrutura 

básica.  Pelo Mapa 03 tem-se que grande parte de sua extensão está ladeada por 

áreas com possibilidade de inundação e alagamentos temporários e áreas sujeitos a 

inundação devido ao efeito das marés (manguezais).  
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Figura 12 - Estrada de Curcurana em 1969 (A) e em 1976 (B). 

  

 

 

     Fonte: Fotografia aérea em (A) 1969; (B) 1976. 

 

A 

B 

Estrada de Curcurana 

Estrada de Curcurana 
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b) Barra de Jangada 

 

O conjunto habitacional Praia do Sol (Figura 13) é a referência do bairro Barra 

de Jangada. Construído entre as décadas de 1970 e 1980, o conjunto habitacional 

trouxe ao bairro o início do desenvolvimento urbano, com edifícios de quatro 

pavimentos, com um total de 1.200 apartamentos, atualmente. 

A construção deste conjunto habitacional trouxe ao bairro, um núcleo 

residencial, atendendo a classes sociais de baixa-média renda, com preços dos 

imóveis atrativos em comparação ao município vizinho, Recife em que o valor dos 

imóveis era de maior custo, além da promessa de morar próximo ao mais novo polo 

de desenvolvimento econômico da região, o Complexo Industrial e Portuário Suape, 

que iniciavam as obras na mesma década de 1970. 

O arranjo espacial atual (c), tem uma grande complexidade visual, em que o 

conjunto habitacional em questão tem seus limites confundidos com as demais 

edificações.   
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Figura 13 – Conjunto Habitacional Praia do Sol 

   

 

(a) Fotografia aérea em 1983  

 

 

(b) Fotografia aérea em 1988; 

 

 

(c) Google Earth, 2014. Maré: 0.5. 

 

Pode-se observar a partir das fotografias aéreas da Figura 14 a representação 

do crescimento urbano dessa área em catorze anos, entre 1969 e 1983. É possível 
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notar, por exemplo, na Figura 14 (a) o terreno e a vegetação do local onde 

atualmente está o conjunto habitacional Praia do Sol. Pelo Mapa 03 observa-se que 

esta área possui baixa possibilidade de inundação. 

 

Figura 14 – Barra de Jangada em 1969 (A) e em 1983 (B) 

   

 

Fonte: Fotografia aérea, 1969; 1983. 

 

c) Comunidade Novo Horizonte 

 
Localizada a noroeste do bairro (Figura 15), está a comunidade Novo 

Horizonte, popularmente conhecida como Sovaco da Cobra.  
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Figura 15 – Comunidade Novo Horizonte (Sovaco da Cobra) 

  

 

                                     Fonte: Google Earth, 2014. 

 

Classificado pelo IBGE como aglomerado subnormal7, a comunidade que 

existe há mais de trinta anos, é conhecida na região pela violência. Em uma rápida 

pesquisa em sites de busca, as informações que se apresentam sobre a localidade 

são homicídios. Segundo os dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco 

(PERNAMBUCO, 2014), em 2014, 10% dos homicídios e latrocínios do estado foram 

registrados no município do Jaboatão dos Guararapes. A comunidade cresceu 

juntamente com o núcleo urbano do bairro. Pelo Mapa 03 esta área possui regiões 

sujeitas a inundações no período de chuvas e regiões críticas de alagamento 

(chuvas torrenciais de curta duração) 

 

 

                                                
7
 Aglomerado subnormal é o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 

caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos um das características: 
irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços 
públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação 
pública). IBGE, 2011. 

Conjunto 
Habitacional 
Praia do Sol 

   Comunidade  
Novo Horizonte  
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d) Nova Barra 

 

Inicialmente, a “Nova Barra” refere-se ao projeto do complexo multifuncional 

Nova Barra, lançado em julho de 2012 pela empresa construtora. O projeto prevê 

shopping, salas comerciais, apartamentos e flats como mostra a Figura 16.  

 

Figura 16 – Projeto multifuncional Nova Barra 

  

 

Fonte: Habiserve, 2012. 

 

Embora o início das obras foi previsto para 2013 e até fevereiro de 2015 não há 

indícios do início da obra, o projeto multifuncional Nova Barra trouxe uma nova 

configuração espacial para e social para o bairro, que carrega no nome do projeto 

(Nova Barra) a nova classe social de alta renda que ocupa as torres imponentes a 
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beira-mar do bairro. Pelo Mapa 03 a área possui em grande parte baixa 

possibilidade de inundação. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na presente dissertação foram realizados levantamentos bibliográficos, 

somados a análise de diferentes documentos públicos, leis e projetos da Prefeituras 

Municipais do Jaboatão dos Guararapes e análises de campo.  

Nos levantamentos bibliográficos, foi privilegiado uma revisão da literatura em 

obras relacionadas ao estudo do crescimento urbano, as medidas protecionistas ao 

meio ambiente e análise do espaço geográfico utilizando obras que dialogam sobre 

a dinâmica de ocupação urbana regional.  

Na pesquisa em campo foram observadas as transformações ocorridas na 

área, realizando registros fotográficos que também foram utilizados para identificar 

formas de degradação ambiental.  

Para observar a dimensão e evolução do crescimento urbano da região, foi 

realizado um levantamento de fotografias aéreas e imagens de satélite desde a 

década de 1970 até o ano 2014 para Barra de Jangada. Destaca-se a importância 

da escala temporal nas pesquisas urbanas devido a necessidade do resgate da 

história das cidades estudadas e das temáticas abordadas.  

As imagens de satélites também foram utilizadas para observar as áreas 

degradadas, e pontuar áreas frágeis à ocupação. 

Nas imagens extraídas do Google Earth, foi utilizada a tábua de marés do 

Porto do Recife usando como referência o horário entre 9:00 e 10:00h podendo 

ocorrer variações de uma hora para mais ou para menos por aproximação. 

 

4.1 Análise multitemporal através de imagens de satélite e fotografias aéreas 

 

Na utilização desta análise, foram utilizadas a Carta Reduzida da Costa do 

Brasil de 1857 a 1859 – Pernambuco, as fotografias aéreas dos anos 1969, 1976, 

1983 e 1988 e as imagens de satélite do Google Earth 2007, 2009 e 2014. A 

utilização de fotografias aéreas nas três décadas citadas surge da falta de imagens 

satélites de alta resolução neste período.   

O Quadro 05 mostra as principais propriedades identificadas na área de estudo 

a partir da interpretação visual.  
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Quadro 05 – Principais propriedades identificadas na área de estudo através da 

interpretação visual nas amostras de imagens de satélite 

Elementos 
da imagem 

Amostra – 
imagem satélite 

Amostra – Fotografia 
de campo 

Propriedades 

Textura 

 

 

 

A textura pode demonstrar, 
por exemplo, a densidade da 
vegetação. 

Cor 

 
 

Na imagem de alta resolução 
a cor é empregada no lugar da 
tonalidade, de modo que fica 
mais fácil perceber as cores 
com diferentes brilhos, 
representando a variedade de 
componentes no solo. 

Padrão 
 

 

 
 

O elemento padrão é 
importante na identificação de 
objetos em áreas urbanas que 
demonstram padrões 
diferentes de ocupações, 
como ruas e casas, por 
exemplo. 

 

 

 
 

Fonte: MACEDO, 2010. Adaptado pela autora. 

 

As imagens de amostras na coluna 2 e 3 do Quadro 05 refletem a realidade a 

partir da imagem satélite e em solo, respectivamente, e são importantes para a 

interpretação visual em um primeiro momento via imagem satélite que pode ser 

confrontada na pesquisa em campo, minimizando possíveis erros de interpretação, 

de localização e na obtenção/coleta de dados.  

 

4.2 O Processamento de imagem 
 

Para uma melhor visualização da área utilizou-se um processamento de 

imagens usando componentes principais e transformação IHS (MACEDO, 2010) 
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para auxiliar na classificação dos alvos (área urbana, vegetação, solo exposto, entre 

outros). Com isto observa-se o crescimento das áreas e sua tendência. 

O crescimento urbano pode ser percebido pela análise visual das imagens em 

anos diferentes (análise multitemporal) dos anos 2007, 2009 e 2014 seguindo o 

diagrama de blocos mostrado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Diagrama de blocos do processamento das imagens extraídas do 

Google Earth para avaliar a tendência do crescimento urbano. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 RESULTADOS 

  

5.1 Análise multitemporal: carta, fotografias aéreas e imagens de satélite  

 

Em meados do século XIX, Período Imperial, iniciaram-se os trabalhos de 

hidrografia realizados por oficiais da Marinha do Brasil. O oficial brasileiro Manoel 

Antonio Vital de Oliveira realizou o trabalho hidrográfico de maior envergadura no 

século XIX sendo considerado o Patrono da Hidrografia e dos seus serviços 

resultaram as Cartas da Costa do Brasil com riqueza de detalhes como podemos 

observar na Figura 18 (MARINHA DO BRASIL, 2014). 
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Figura 18 – Área estudada na Carta Reduzida da Costa do Brasil 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA,  1829-1867. 

 

A 

B C 
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Nas Explicações (Figura 18 - C) observa-se que o terreno no entorno da lagoa 

Olho D’água é descrito como “Mangue e lodo que cobre e descobre” e “Terreno 

alagadiço” e onde também se localiza Curcuranas. Também na Figura 18 tem-se a 

localização espacial do povoado já existente, coqueiral, terreno com arbustos e uma 

igreja. O desenho da costa é diferente do desenho atual e onde se pode abrir 

estudos que fogem ao contexto dessa dissertação8. 

Nas fotografias e imagens a Estrada de Curcurana foi utilizada como ponto de 

referência, devido a sua nítida visualização. 

Na análise da imagem datada de 1969 na Figura 19, Barra de Jangada possuía 

uma densidade populacional muito abaixo do que é atualmente observado. 

 

Figura 19 – Fotografia aérea de Barra de Jangada em 1969 

  

 

Fonte: Fotografia aérea, 1969. 

 

                                                
8
 A Carta Reduzida da Costa do Brasil (século XIX) e as imagens de satélite atuais nos faz refletir 

sobre a Península do Paiva. 

Estrada de Curcurana 

Canal Olho D’água 
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Pode-se observar que são poucas as edificações existentes. A vegetação pode 

ser classificada de rala (com exposição do solo) a densa (com destaque para a 

vegetação de manguezais) principalmente próximo ao longo canal Olho D’água.  

Documento9 datado de 1963, consta a área do entorno da Estrada de 

Curcurana como Loteamento Jardim Barra de Jangada. Em 2011 a área passou a 

contar com fiscalizações do Grupo de Apoio ao Meio Ambiente – GAMA que atua na 

preservação dos manguezais da área em detrimento às ocupações irregulares.  

Em 1976, após a “construção” da Estrada de Curcurana, que mais consistiu em 

sua abertura ainda em estrada de barro, vê-se um bairro se formando, com mais 

definidas e um pequeno aumento das edificações, mais precisamente na área do 

bairro de Candeias, ao norte da fotografia como mostra a Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Certidão do terreno Lote nº16, Qaudra P, registrado no Cartório Eduardo Malta situado na Rua Arão Lins de 

Andrade, 513, Piedade, Jaboatão dos Guararapes. 
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Figura 20 – Fotografia aérea em 1976 

   

 

     Fonte: Fotografia aérea, 1976. 

 

Em ampliação da fotografia observa-se a configuração espacial há quarenta 

anos e sua forma, com características rurais na Figura 21. É visível nessa figura uma 

grande área arenosa, algumas áreas com vegetação mais densa e áreas de 

mangue. 

 

 

 

 

 

Lagoa Olho D’água 

Canal Olho D’água 

Estrada de Curcurana 
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Figura 21 – Ampliação da Figura 20 

 

 

(a) Áreas com edificações, vegetação de 

mangue e solo arenoso 

 

(b) Área de plantio, algumas áreas de 

vegetação de grande porte e 

vegetação rasteira 

 

Fonte: Fotografia aérea, 1976. 

 

Este arranjo espacial de agricultura permanece até final da década de 1980 

com menor intensidade. 

Outro tipo de atividade utilizada na região, e que permanece atualmente, porém 

com menor intensidade, é a piscicultura e a carcinicultura (Figura 22). 
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Figura 22 – Atividade de Piscicultura e Carcinicultura 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia aérea, 1976 (A); Google Earth, 2014 (B). 

 

A seta indica as mesmas casas em 1976 e em 2014 como referência na 

imagem. Observa-se que, de 1976 a 2014 onde havia vegetação densa, área de 

mangue e solo arenoso houve uma modificação para área construída no entorno da 

área estrada de Curcurana. A gestão do uso e ocupação do solo nesta área deve 

obedecer a legislação vigente e ao plano diretor do município. 

Atualmente, a área mais a leste de Barra de Jangada é a mais urbanizada, com 

todos os equipamentos sociais que dão à região valorização imobiliária como 

escolas públicas e privadas, hospital de emergência público, terminal de ônibus, 

supermercados e vias de acesso, como mostra a Figura 23. 

 

 

 

Estrada de Curcurana 

Estrada de Curcurana A 
B 
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Figura 23 – Equipamentos sociais do bairro Barra de Jangada 

  

 

Fonte: Adaptado pela autora de Google Earth, 2014; Nicolle Lagos 2014.  

 

O polígono em vermelho na Figura 23 indica a área destinada ao complexo 

multifuncional Nova Barra. 

As infraestruturas (estradas, transporte público, água, energia elétrica, 

saneamento, telefone, etc.) precisam ser estruturadas de tal forma que possam 

viabilizar tanto a implantação do projeto multifuncional Nova Barra quanto para a 

ocupação acelerada da área.  

Canal Olho D’água 
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Nas áreas no entorno da Estrada de Curcurana – loteada há 50 anos e 

ocupadas abruptamente a partir de 2010 – existem uma acelerada ocupação em 

relação ao espaço de tempo de sete anos como observa-se, a exemplo, na Figura 

24 dentro dos polígonos em vermelho. 

 

Figura 24 – Áreas no entorno da Estrada de Curcurana 

   

 

             
Fonte: Google Earth, 2007.                               Fonte: Google Earth, 2013. 

 

As áreas apresentadas na Figura 24 são cobertas pela vegetação rasteira e de 

mangue, assim como toda a área no entorno da Estrada de Curcurana. A tendência 
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de crescimento urbano desta região é primeiramente adensamento das áreas com 

poucas edificações (conforme mostrado dentro dos polígonos em vermelho da 

Figura 24) e posteriormente utilização de áreas onde a vegetação é mais rasteira 

(por fácil limpeza do terreno para a construção). Após utilização dos espaços com 

solo exposto ou vegetação rala, a área de vegetação densa deverá ser utilizada para 

as edificações também.  

O loteamento do entorno da Estrada de Curcurana, atualmente gera conflitos 

socioambientais. Uma análise multitemporal das imagens de satélite demonstram 

não somente lotes, como ruas, que possuem sistema de energia elétrica com postes 

de alta tensão, instalados pela Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) nas 

décadas de 1980/1990 quando foi instalada na área a Subestação Pontezinha, 

cobertas pela vegetação de mangues, demonstrando que não somente na área há 

uma expansão urbana, como há uma expansão da vegetação de mangue em áreas 

loteadas, porém não habitadas como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 – Áreas de lotes e ruas com expansão de manguezais em 2009 (A) e em 

2013 (B) 

   

 

 

Fonte: Google Earth, 2009 (A); 2013 (B); Nicolle Lagos, 2015 (C). 

 

Esta ocorrência gera um conflito entre os órgãos de proteção ao meio 

ambiente, visto que áreas de mangue são Áreas de Preservação Permanente (APP), 

B 

A 

C 
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e os cidadãos que desmatam os mangues que recobrem seus lotes para construção 

de edificações sem o conhecimento que o desmatamento de APP’s são crimes 

ambientais. 

O conflito social x ambiental se estendeu inclusive a serviços básicos como a 

instalação de energia elétrica pela empresa responsável do setor, a CELPE para 

novas residências que estejam inseridas em APP. A análise temporal de imagens de 

satélite pode mediar conflitos desta esfera. 

 

5.3 Gestão e infraestrutura 

 

Na gestão de um município o plano diretor tem fundamental importância pois é 

uma ferramenta de organização do espaço e está de acordo com a legislação 

vigente. No caso da área tratada, tem-se o Mapa 05 e que mostra no entorno da 

estrada de Curcuranas. O Zoneamento é assim observado para a área: As 

macrozonas urbanas: ZAA e ZAB; Zona de Qualificação Urbana ZQU1; Zona de 

Proteção Estuarina: ZPE; Zona de Proteção e Lazer: ZLT-2 (maior na área 

estudada) e as Zonas de Proteção: ZCA2 e ZCA3. 

Um cuidado que deve ser tomado é quanto a ZPE que cruza a estrada de 

Curcurana e ladeia a estrada que margeia o rio Jaboatão e que vai até a ponte do 

Paiva (Via mangue do rio Jaboatão – PE09). O crescimento urbano próximo a vias 

de acesso é uma realidade e são necessárias ações para manter esta Zona de 

Proteção Estuarina. 
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Mapa 05 - Plano Diretor de Jaboatão dos Guararapes (Macrozoneamento) 

 

Fonte: Plano Diretor de Jaboatão dos Guararapes (Macrozoneamento), 2008. 
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A CPRM em 1997 fez um estudo da área e gerou um mapa de recomendações 

que está apresentado no Mapa 06 e que mostra também pelo Quadro 06 os tipos de 

ocupação do solo para aquela região.  Tem-se as zonas (unidades geoambientais) 

Ib, área de preservação; lla e  llb área para ocupação e expansão urbana restrita e 

uso recreativo; IIIa e IIIb além da ocupação urbana pode ser utilizada para atividade 

industriais e minerais devendo ser restrita e monitorada. 

 

Mapa 06 – Recomendações para a gestão territorial (recorte) 

 

Fonte: CPRM, 1997. 
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Quadro 06 – Zoneamento do solo 

 
Fonte: CPRM, 1997. 

 

Pelo Quadro 07 tem-se os critérios de manejo e os riscos decorrentes da 

ocupação pra cada uma das zonas (unidades geoambientais) para o uso e 

ocupação do solo.  Para I: destruição da fauna e flora, desencadeamento dos 

processos erosivos, impactos sócio-economicos, destruição de ecossistemas 

costeiros e rebaixamento do nível freático. Para a zona II além da destruição da 

fauna e flora tem-se o aceleração do assoreamento, alagamento temporários e 

permanentes, contaminação do lencol freatico, dificuldade de escoamento e baixa 

drenabilidade. E finalmente na zona III contaminação das águas subterrâneas e 

exposicao do lencol freatico, poluição dos recursos hídricos de superfície e 

desencademaneto de processos erosivos. 
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Quadro 07 – Subsídios para uso e ocupação do solo 

 
 Fonte: CPRM, 1997. 

 

Quanto as principais vias de acesso de Barra de Jangada têm-se a Estrada de 

Curcurana e Av. Criciúma, que anualmente são recapeadas no verão devido às suas 

estruturas não suportarem o tráfego intenso de veículos e às chuvas no inverno, 

trazendo anualmente transtornos e prejuízos à população. 

Quanto a infraestrutura de água e saneamento, apesar de existir no bairro uma 

unidade de saneamento da Companhia Pernambucana de Saneamento e Água 

(COMPESA), o saneamento contempla uma pequena parte da população local: a 

área mais urbanizada do bairro, o leste – ainda que conte com esgoto a céu aberto 

na avenida principal, próximo ao terminal de ônibus e à Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) -  e por conseguinte a “Nova Barra” em toda sua extensão na 

orla – que não conta com nenhum transtorno nem de infraestrutura em sua via, nem 

de saneamento.  
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Apesar da Estrada de Curcurana ter sido construída na década de 1970, até o 

início de 201510, a população que mora em seu entorno não possui fornecimento 

regular pela empresa responsável pelo abastecimento, a COMPESA. Também não 

possui nenhum sistema de saneamento. Já o esgoto das casas é jogado em fossas 

(as que possuem uma), e as casas que não possuem fossas, o esgoto é direcionado 

paras seus quintais ou para as ruas.  

Embora a falta de água (bem de consumo vital), de saneamento, pavimentação 

(ou calçamento) e drenagem11 das ruas, alguns outros bens de infraestrutura para 

atender a população foram realizados, como ônibus de linha12 com integração ao 

metro pagando apenas uma única passagem no valor do anel mais barato da rede e 

mais um posto de saúde inaugurado em 2012, somando três postos de saúde em 

Curcurana. Conquistas advindas do crescimento populacional da área. 

No entorno destas vias o crescimento no número (e em alguns casos, 

pavimentos) é notadamente percebido através de imagens disponibilizadas por 

software livre (o Google Earth), como foram apontadas nas imagens projetadas 

neste estudo, e o gestor pode observar onde deve ser a maior demanda para a 

infraestrutura básica. 

 Com as franjas do entorno do Paiva que abrangem a área da nova barra 

também é gerada um crescimento urbano nas últimas décadas. E uma análise 

multitemporal de fotografias aéreas e imagens pode fornecer ao gestor as direções e 

rapidez do crescimento. Medidas quanto a infraestrutura básica também deve ser 

observada para esta área. O que está sendo visto na área estudada pode ser 

replicada para outras áreas e definir prioridades da infraestrutura básica pelo gestor.  

Barra de Jangada possui em sua forma aspectos heterogêneos, tratada pela 

população local e regional há décadas com disparidade. O lado mais a leste do 

bairro, tratado como “Barra de Jangada” e o mais oeste chamado de “Curcurana” em 

alusão a um bairro à parte da Barra de Jangada. E mais recentemente, temos a 

“Nova Barra” que ocupa a orla do bairro com edificações com mais de vinte 

                                                
10

 Até a conclusão desta dissertação em 05/02/2015 os moradores do entorno da Estrada de 
Curcurana não possuem abastecimento regular de água pela empresa fornecedora, a COMPESA. 
Utilizando assim de meios próprios para obter água em suas casas, como captação de água da 
chuva e furto de água da COMPESA dos canos “mestres” que passam pela Estrada de Curcurana. 
11

 Nenhuma rua do entorno da Estrada de Curcurana tem pavimentação, calçamento e/ou drenagem.  
12

 Ônibus da empresa São Judas Tadeu que faz a linha 039 – Curcurana e realiza integração com o 
metrô. Anteriormente, só existiam microônibus municipais que faziam a linha Pontezinha – 
Guararapes e Ponte dos Carvalhos – Prazeres e circulavam somente dentro do município, dentro de 
suas rotas. Atualmente os microônibus ainda circulam. 



77 

 

pavimentos de alto padrão localizados de frente para o mar com vista para a Ilha do 

Amor (península pertencente à praia do Paiva) mostrado na Figura 26.  

 

Figura 26 – Fotografia da península do Paiva 

 

Fonte: Google imagens, [2010] (A); Nicolle Lagos, 2015 (B). 

 

Tomando como exemplo um edifício residencial, localizado na orla de Barra de 

Jangada, com trinta pavimentos, o metro quadrado custa, em média R$ 6.40013. 

A configuração da Nova Barra de Jangada vai se delineando ao passo que 

surgiu uma nova referência na área residencial - a Reserva do Paiva – e uma 

retomada da expansão econômica da área – os recentes investimentos do Poder 

Público em SUAPE. Áreas anteriormente estagnadas no desenvolvimento passam a 

ter uma nova dinâmica.   

A Estrada de Curcurana é um exemplo de investimentos públicos previstos 

para atender a “Nova Barra”. Na legislação municipal a Estrada é classificada como 

uma das vias arteriais existentes, sendo “via municipal em pista simples, que 

interliga o Distrito de Jaboatão dos Guararapes, em sua parte sul a partir de Barra 

                                                
13

 Menor preço por metro quadrado praticado pela empresa construtora do edifício em questão em 
02/01/2015 referente ao apartamento 201 com 68,21m². 

A 

B 
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de Jangada com a Vila de Pontezinha no Município do Cabo de Santo Agostinho, de 

onde acessa a BR-101 (antiga), constituindo-se ainda no elemento estruturador e de 

acesso da parte sul da Lagoa do Náutico”. E depois de mais de quarenta anos da 

sua “construção” na década de 1970, a Estrada de Curcurana receberá obras de 

duplicação da via com implantação de ciclovia, uma das 9 ciclovias propostas para o 

município (Lei Complementar nº17/2013). 

 

5.3 Processamento de imagem para gestão da área 

 

Este resultado se baseia no diagrama apresentado na Figura 17. Como não 

havia imagens de alta resolução multitemporais da área disponíveis, utilizou-se as 

imagens históricas da área disponíveis Google Earth (software livre) de 2007, 2009 e 

2014 (Figura 27 (a), (b) e (c)), e que foram salvas no formato .jpg. Em seguida 

transformou-se as imagens para a extensão .tif (software paint). Depois disso, as 

imagens foram importadas para o software livre SPRING (desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas espaciais - INPE). Neste software aplicou-se as imagens, a 

transformação de componentes principais e sobre este resultado aplica-se a 

transformação IHS. A discriminação das áreas urbanas (áreas mais claras nas 

imagens das Figuras 27 (d), (e) e (f)) ficou bem visível na componente S da 

transformação IHS.  

O embasamento teórico das transformações aqui mencionadas pode ser visto 

em Macedo (2010).  A Figura 27 apresenta os resultados do processamento de 

imagem para na análise de tendência do crescimento urbano. No caso de existir 

imagens multitemporais de alta resolução em geotiff, pode-se ir diretamente a etapa 

de transformação de principais componentes e depois a etapa da transformação 

IHS. 
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Figura 27 – Processamento de Imagem para auxiliar a gestão do crescimento 

urbano 

 

(a) Imagem de 2007. 

Fonte: Google Earth 

 

(b) Imagem de 2009. 

Fonte: Google Earth 

 

(c) Imagem de 2014. 

Fonte: Google Earth 

 

(d) Componente S 2007 

 

(e) Componente S 2009 

 

(f) Componente S 2014 

 

A composição colorida das épocas de 2007, 2009 e 2014 é uma possibilidade 

de visualizar as três datas em uma única imagem e pode auxiliar ao gestor na 

análise de tendência de crescimento.  Para entender o procedimento mostra-se o 

cubo RGB (Figura 28) e onde cada reta, plano e extremidade do cubo irá indicar as 

modificações de uma data para outra. 
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Figura 28 – Cubo RGB e as épocas analisadas 

 

                                    

R G B Cor 

0 0 0 Preto 

0 0 1 Azul 

0 1 0 Verde 

0 1 1 Ciano 

1 0 0 Vermelho 

1 0 1 Magenta 

1 1 0 Amarelo 

1 1 1 Branco 

 

Legenda: Azul (B): 2007, Verde (G): 2009, Vermelho (R): 2014. 

 

É possível obter as composições coloridas com o resultado anteriormente 

apresentados (Figura 27 (d), (e) e (f)). Cada data poderá colocada em um ou mais 

dos canais R, G e B.  

Na Figura 29 (d) tem-se a sobreposição dos anos de 2007 para 2009. As áreas 

construídas em vermelho são as áreas modificadas. As áreas em amarelo são as 

que não houve alteração. Da mesma forma é possível ver as alterações em um 

período mais longo entre 2007 a 2014 (Figura 29 (e)).  Outro estudo visto na Figura 

29 (f) é possível analisar os três períodos 2007, 2009 e 2014 e ver o que não foi 

alterado (em branco), o que permaneceu inalterado entre 2007 e 2009 e foi alterado 

em 2014 (em vermelho) e o que foi alterado entre 2009 e 2014 (em amarelo).  Esses 

resultados obtidos podem ser superpostos a legislação de zoneamento e verificar a 

tendência do crescimento urbano e seus possíveis conflitos.  
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Figura 29 – Composição colorida para auxiliar a gestão do crescimento urbano 

 

(a) Imagem de 2007. Fonte: 

Google Earth 

 

(b) Imagem de 2009. Fonte: 

Google Earth 

 

(c) Imagem de 2014. Fonte: 

Google Earth 

 

(d) Composição colorida. R: 

Componente S 2009 e G: 

Componente 2007 

 

(e) Composição colorida. R: 

Componente S 2014 e G: 

Componente 2007 

 

(f) Composição colorida. R: 

Componente S 2014, G: 

Componente 2009, B: 

Componente 2007 

 

Na Figura 30 é apresentado resultado para uma área do bairro Barra de 

Jangada e tem-se a espacialização do crescimento urbano para as épocas de 2007, 

2009 e 2014. O que não foi alterado nos três anos (em branco), o que permaneceu 
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inalterado entre 2007 e 2009 e foi alterado em 2014 (em vermelho) e o que foi 

alterado entre 2009 e 2014 (em amarelo). 

 

Figura 30 - Crescimento urbano para as épocas de 2007, 2009 e 2014 em Barra de 

Jangada 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora de Google Eath, 2007, 2009, 2014. Nicolle Lagos, 2014. 

 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

Nº303/2002, Art. 3º “constitui Área de Preservação Permanente a área situada em 

faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima, de trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de 

largura; e em manguezal, em toda a sua extensão”. Na fotografia do terreno 

visualiza-se as construções em áreas alagadiças, próximo a vegetação de 

manguezal, localizada à margem do Canal Olho D’água. 

E a tendência de crescimento urbano exposta na Figura 31 demonstra em 

vermelho o crescimento de 2009 a 2014 em direção às APP’s. 
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Figura 31 – Visualização da tendência de crescimento sobre as APP’s 

  

 

Por ser um ecossistema extremamente vulnerável às ações antrópicas tais 

como desmatamento, aterro, assoreamento e lançamento de efluentes não tratados, 

por exemplo, este crescimento urbano em direção às APP’s pode causar danos não 

somente a flora e fauna, mas também a própria população.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estrada de Curcurana bem como a PE-009 (Via mangue do rio Jaboatão) são 

estruturas viárias que geram um crescimento urbano em seu entorno. É necessário 

atentar a legislação que cerca estas áreas principalmente no polígono referente a 

Zona de Proteção Estuariana (ZPE) que está contemplada no plano diretor de 

Jaboatão dos Guararapes.   

Deve ser observado que a orla do bairro Barra de Jangada está iniciando uma 

reconfiguração social, econômica e espacial que o poder público deve-se ter 

atenção quanto às edificações com mais de dez pavimentos para que seja analisado 

seus impactos como o sombreamento da praia (que já ocorre parcialmente na área), 

bloqueio da brisa do mar e dos raios solares para edificações mais baixas ou 

andares mais baixos de outros edifícios, observando a relação custo/benefício 

destes impactos, que podem ser positivos ou negativos para seu entorno. 

A análise multitemporal utilizando fotografias aéreas, imagens de satélite e até 

mapas antigos podem dar uma visualização espacial do conjunto para observar o 

ontem, o hoje e prever o amanhã supondo análise de tendência de crescimento da 

área, auxiliando na modelagem do Plano Diretor do município, que não acompanha 

a dinâmica territorial.  Além disso, a ferramenta do Google Earth fornece ao gestor 

um grande auxílio com seus recursos de visualização de imagens históricas, 

inserção de pontos visitados, digitalização de regiões de interesse, entre outros. 

O desenvolvimento econômico da região trazido pela nova fase de expansão 

do Complexo Industrial e Portuário Suape, através de investimentos do Poder 

Público, trouxe a população que adensou, principalmente, o entorno da Estrada de 

Curcurana em busca de oportunidades. O entorno dessa estrada possui áreas com 

possibilidade de inundação além de estar em um polígono de ZPE 

O empreendimento Reserva do Paiva, planejado para classes sociais de alta 

renda, trouxe para orla de Barra de Jangada uma nova reprodução do espaço 

(verticalização), ocupando agora com suas altas torres e uma ocupação 

desordenada do solo no entorno por classes sociais de baixa renda que não possui 

infraestrutura básica adequada, capaz de suportar o rápido crescimento urbano. 

Em suma, realizar obras em determinadas áreas que não contemplem ou não 

visem o impacto social, e por conseguinte ambiental, na região circunvizinha, traz 

prejuízos no envolto da área contemplada pelas obras. Esse problema ocorre devido 
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aos “interesses do Estado” em priorizar obras que garantam o desenvolvimento 

econômico sem relacionar os problemas de moradia e com o meio ambiente 

necessitando urgente de políticas públicas que articulem todos os interesses visando 

não somente a acumulação do capital na região, mas a sua distribuição, a fim de 

assegurar a ordem no espaço urbano com proteção e conservação dos recursos 

naturais e socialmente saudável para todas as classes sociais. 
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