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RESUMO: A expansão urbana nas grandes cidades do Brasil, principalmente em cidades que 
apresentam um alto crescimento urbano devido à industrialização, implica uma intensa 
demanda de planejamento e gestão nas suas ocupações territoriais. O presente trabalho tem 
como principal objetivo a utilização do sensoriamento remoto e do geoprocessamento para 
análise da expansão urbana do município de Canoas, localizado na região metropolitana de 
Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O município de Canoas é um importante polo 
industrial com o 2° maior PIB do estado, sendo a quarta cidade mais populosa do RS. Está 
inserida em uma região com geomorfologia praticamente plana, com poucos morros 
testemunhos, conhecida como Depressão Central do Rio Grande do Sul. Os principais litotipos 
presentes são rochas sedimentares, principalmente permianas, ocasionalmente cobertas por 
rochas Jurássicas, cortadas por diques e sills do Cretáceo Inferior. A sedimentação quaternária 
é expressiva em virtude dos rios Gravataí e Sinos que estão presentes em seu território, o que 
a torna ambientalmente sensível e estratégica, também em função de conter parte do Delta do 
Jacuí. A análise semi-quantitativa do crescimento da zona urbana foi realizada a partir de duas 
imagens de satélite, uma do ano de 1984, obtida através do satélite Landsat 4, sensor TM 
(Thematic Mapper) e outra do ano de 2017, obtida através do satélite Landsat 8, sensor OLI 
(Operational Land Imager). Foram utilizadas ferramentas de análises vetoriais além da análise 
das imagens por método de amostragem de pixels por verossimilhança, a partir do software 
ArcGis 10.4.1. Os resultados obtidos evidenciaram que Canoas, na sua extensão de 
aproximadamente 131 km², em 1984 já possuía 36,8% da sua área territorial ocupada pela 
zona urbana. Em 33 anos (de 1984 a 2017) esse número aumentou para 51,54%, chegando a 
um aumento de quase 15% ou ainda, mais especificamente, um aumento de quase 20 km². O 
bairro Harmonia foi o de maior expansão com mais de 36% de área construída, enquanto o 
bairro Ilha das Garças, protegido pela Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí, foi o de 
menor expansão com 0%. A utilização de ferramentas como o sensoriamento remoto aliado ao 
geoprocessamento mostra-se eficiente para análises semi-quantitativas expeditas em grandes 
áreas. A implementação e aperfeiçoamento destas técnicas podem servir de auxílio na tomada 
de decisões para os futuros planos diretores, centros de expansão e áreas de proteção 
permanente do município de Canoas. 
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