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As  transformações  ocorridas  nas  paisagens  naturais  refletem  a  evolução  dos  processos  produtivos
humanos,  sendo  estes,  os  responsáveis  por  acarretar  modificações  substanciais  ao  longo  da  superfície
terrestre  um  curto  espaço  de  tempo.  Estas  alterações  antropogênicas  frequentemente  representam
modificações de um dado tipo de uso do solo para outro tipo uso ou ainda, ocasionar a modificação do
padrão de desenvolvimento de um mesmo tipo de uso, assim, alterando o sistema formador da paisagem
natural.  Estas intervenções podem estar associadas a uma gama muito grande de impactos ambientais
negativos,  tais  como  a  perda  da  biodiversidade,  a  degradação  do  solo,  a  intensificação  processos
erosivos, a capacidade do ambiente em se recuperar frente à ocupação antrópica, entre outros. No que
tange  aos  processos  que  envolvem  o  planejamento  de  ocupação  das  paisagens  naturais,  a  bacia
hidrográfica  compõe  a  unidade  geográfica  que  melhor  reflete  as  interferências  antrópicas.  Isto  é
corroborado  pela  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (Lei  Federal  n°  9433/1997),  a  qual  considera  a
bacia  hidrográfica  como  unidade  de  estudo  e  gestão.  Neste  contexto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  de
avaliar a evolução do uso e cobertura do solo na bacia hidrográfica do rio Tega, inserida nos municípios
de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Nova Pádua-RS, em um período de 29 anos por meio da
utilização  de  imagens  de  satélite  e  técnicas  de  geoprocessamento.  Para  alcançar  o  objetivo  proposto,
foram processadas imagens do satélite Landsat 5 e 8, com 30 metros de resolução espacial, dos anos de
1985, 2004 e 2014. A obtenção das informações inerentes ao uso e cobertura do solo se deu por meio da
classificação  das  imagens  de  satélite  de  forma  supervisionada,  utilizando  o  algoritmo  pixel  a  pixel  de
Máxima  Verossimilhança  Gaussiana.  Foram  elencadas  sete  classes  de  uso,  a  saber:  mata  nativa,
silvicultura, campo/pastagem, agricultura, solo exposto, área urbanizada e lâmina d'água. As classes de
silvicultura  e  área  urbana  foram  obtidas  por  meio  da  digitalização  de  poligonais  sobre  as  imagens  de
satélite,  sendo  que  nesta  etapa,  foram  categorizadas  e  individualizadas  das  demais  classes  de  uso  e
cobertura  do  solo  existentes  na  área  avaliada.  Como  resultado  verificou-se  a  diminuição  das  áreas  de
mata nativa, o avanço da área urbana do município de Caxias do Sul e o aumento das áreas de influência
agrícola. Estes resultados indicam a tendência de antropização da bacia hidrográfica ao longo dos anos,
em função da conversão de áreas naturais em ecossistemas antropizados.
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