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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. Na Figura 2 e na Tabela 1 é possível
observar a evolução do uso e cobertura do solo na bacia do rio Tega.

Estes resultados indicam a tendência de antropização da bacia
hidrográfica ao longo dos anos, em função da conversão de áreas
naturais em ecossistemas antropizados, ou seja, conversão em área
urbanizada e uso agropastoril.
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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi de avaliar a evolução do uso e cobertura do
solo na bacia hidrográfica do rio Tega para um período de 29 anos por meio
da utilização de imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

A seguir está descrita a metodologia adotada neste trabalho e a
localização da bacia hidrográfica (Figura 1).

As transformações ocorridas nas paisagens naturais refletem a evolução dos
processos produtivos humanos, sendo estes, os responsáveis por acarretar
modificações substancias ao longo da superfície terrestre um curto espaço
de tempo. 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. Com o uso de sistemas de informação geográfica é possível
avaliar a mudança do uso e cobertura do solo ao longo do tempo. E de
acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a melhor unidade de
estudo e gestão, são as bacias hidrográficas.
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Avaliação da evolução do uso e cobertura do solo na bacia hidrográfica 

do rio Tega-RS

• Área=295km²;

• Parcialmente inserida em Caxias do Sul; 

• Bacia antropizada.

Bacia hidrográfica do rio Tega

Imagem de satélite;•

Landsat • 5 (1985 e 2004);

Landsat • 8 (2014);

Resolução espacial = • 30m.

Sensoriamento Remoto

• Mata nativa;

• Uso agropastoril;

• Solo exposto;

• Lâmina d’água;

• Silvicultura (digitalização em tela);

• Área urbana (digitalização em tela).

Classes de uso e ocupação 
do solo

• Pré-processamento das imagens:

• Importação;

• Reprojeção;

• Mosaico;

• Amostragem.

• Classificação supervisionada :

• Pixel a pixel - Máxima Verossimilhança Gaussiana.

Geoprocessamento

Classes de uso e 

ocupação do solo

1985 2004 2014

km² % km² % km² %

Mata nativa 126,79 43,06 104,42 35,46 93,05 31,60

Uso agropastoril 112,33 38,14 107,38 36,46 121,11 41,13

Solo exposto 23,15 7,86 22,33 7,58 19,45 6,60

Lâmina d'água 5,88 2,00 6,77 2,30 5,97 2,03

Mata exótica 2,06 0,70 0,97 0,33 0,72 0,24

Área urbana 24,26 8,24 52,61 17,87 54,19 18,40

Figura 2 – Uso e cobertura do solo na bacia do rio Tega em 1985, 2004 e 2014

Tabela 1 – Uso e cobertura do solo na bacia do rio Tega em 1985, 2004 e 2014

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Tega


