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A Região  da  Uva  e  Vinho,  alvo  deste  estudo,  corresponde  a  uma zona  turística  brasileira  localizada  no
nordeste  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Economicamente  bem  desenvolvida,  está  alicerçada  na
agricultura  familiar  em  pequenas  propriedades  rurais.  Em  função  dessa  característica,  a  conversão  de
áreas naturais  em ecossistemas agrícolas e urbanos foi  crescente ao longo das últimas décadas.  Neste
sentido,  o mapeamento  do  uso  e  cobertura  do  solo  pode  ser  utilizado  para  identificar  as  mudanças
ocorridas  numa  dada  paisagem  ao  longo  tempo.  Na  atualidade,  compõe  uma  ferramenta  de  grande
relevância para a tomada de decisão no que tange a conservação dos ambientes naturais. Desta forma, o
emprego  de  dados  de  sensoriamento  remoto  aliado  aos  Sistemas  de  Informações  Geográficas  (SIGs),
permitem acompanhar tais alterações, quantificar e identificar com exatidão os locais que mais sofreram
com as pressões antropogênicas. As imagens de satélite mais longínquas, datam do início da década de
80,  sendo  assim,  tem-se  um  espaço  temporal  significativo  para  verificar  tais  alterações  e,  juntamente
com  dados  secundários,  analisar  quais  os  fatores  que  influenciaram  nessa  dinâmica. Desta  forma,  o
objetivo  deste  trabalho está  em mapear  o  uso  e  cobertura  da região  Uva e  Vinho,  por  meio  do uso de
imagens dos satélites Landsat 5 e 8.  Para atingir o objetivo proposto, foi utilizado o plugin dzestsaka,
disponível  no  SIG  QGis  3.22,  o  qual  realiza  uma  classificação  supervisionada,  por  meio  da  coleta  de
amostras de cada classe de uso e cobertura do solo.  As classes mapeadas foram: área florestal  nativa,
área florestal exótica, campos nativos, campos antrópicos, solo exposto, áreas agrícolas, lâmina d’água e
área urbana.  Os  dados obtidos  indicaram um aumento das  áreas  florestais  nativas  e  exóticas,  além do
decréscimo  das  áreas  agrícolas  na  região  de  ocorrência  da  Floresta  Ombrófila  Mista  e  da  Floresta
Estacional Decidual. Em contraponto, as áreas ocupadas pelos campos nativos foram sendo substituídas
pelo uso agrícola, solo exposto e área florestal exótica. Estes dados poderão ser empregados na adoção
de  políticas  públicas  que  visam  a  proteção  das  áreas  ainda  conversadas,  recuperação  daquelas  áreas
consideradas  sensíveis,  de  interesse  de  preservação  e  implementação  de  corredores  florestais  que
garantam a manutenção do fluxo gênico da fauna e flora.
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