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Introdução: Ao longo dos anos, novas ferramentas e métodos de estudo dos ambientes
aquáticos surgem de forma a diminuir a demanda de consideráveis esforços logísticos
e financeiros para a execução dos programas de monitoramento. Dentre estas,
destacam-se as técnicas de sensoriamento remoto que tem se mostrado promissoras,
principalmente, quando se emprega o uso de sensores orbitais, uma vez que elas
permitem a obtenção simultânea de dados correspondentes a grandes extensões
espaciais, podendo inclusive realizar uma série histórica das mudanças do ambiente a
ser estudado. Objetivo: O objetivo do trabalho foi a realização de uma série histórica
da taxa de ocupação por macrófitas na Lagoa Dourada ao longo de 20 anos, utilizando
imagens do satélite Landsat5-TM. Metodologia: Foram utilizadas as imagens do
satélite Landsat5-TM, que, possui 6 bandas multiespectrais e 1 banda termal. As
imagens apresentam projeção cartográfica UTM e formato GeoTiff. Foram utilizadas
as imagens da órbita 218, ponto 73, de 17/02/1985, 05/06/1995, 21/07/2006 e
01/08/2010, disponibilizadas pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). As imagens
foram processadas no software ArcGIS 9.2. A partir da combinação das bandas 3.4.5,
foi realizada a vetorização do contorno da lagoa, bem como das áreas ocupadas por
macrófitas emersas e com folhas flutuantes em cada imagem. A partir dos polígonos
gerados obteve-se a área ocupada por mácrófitas e a área da Resultados: A análise das
imagens permitiu detectar que relativa a área total da Lagoa (1,33 km2) a taxa de
ocupação por macrófitas ao longo dos anos ficou na faixa de 76%. Sendo que,
comparando os anos de 1985 e 2010, ocorreu um aumento de 4% na área ocupada pela
vegetação em 20 anos, com pico de 85% em 2005. Pelas imagens, também foi possível
distinguir que estas plantas ocupam principalmente as regiões de margem, locais de
menor profundidade, apesar de haver uma concentração na extremidade onde há a
entrada das águas de um córrego que abastece a lagoa, o Ribeirão São Bento. Nesta
região também está localizado um vertedouro para escoamento da água da lagoa que
forma um pequeno córrego, este fatores podem justificar a alta produção das
macrófitas e sua intensa ocupação nesta região do corpo d’água, pois o córrego pode
estar atuando como fonte de nutrientes advindos de plantações e pastagens que
ocorrem em seu entorno. Conclusão: O sensoriamento remoto foi eficaz no estudo
temporal da ocupação por macrófitas neste corpo d’água, permitindo, inclusive, o
mapeamento das regiões de maior abundância e, consequentemente, possibilitou a
detecção das possíveis causas para este fenômeno. Será possível elaborar novas
pesquisas e projetar ações de mitigação e recuperação deste ambiente.
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