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RESUMO

Em ecossistemas aquáticos, as macrófitas compõem a principal comunidade produtora de biomassa, podendo interferir de diferentes maneiras na sua dinâmica fluvial,

principalmente quando direcionamos aos reservatórios artificiais de hidroelétricas, podendo causar inúmeros impactos negativos quando de sua presença excessiva, prejudicando

seus usos múltiplos (ESTEVES, 1998). Desta maneira, o presente trabalho objetivou a identificação espacial e quantitativa de macrófitas aquáticas, no período chuvoso, no

reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas-MG por meio de sensoriamento remoto, buscando analisar os condicionantes responsáveis por sua proliferação. Todos os

processamentos foram realizados no Sistema de Informações Geográficas (SIG), ArcGIS 10 da Esri, com auxílio do programa Google Earth para tomar as amostras de

treinamento. As imagens de satélite usadas são do Landsat 8, onde se aplicou uma composição colorida em Falsa cor RGB de bandas 6, 5 e 4 e posteriormente fusionada a

banda 8 (pancromática), obtendo uma imagem com resolução espacial de 15m e escala máxima de projeto de 1:50.000, a partir daí aplicou-se os métodos de classificação não

supervisionada e supervisionada, somente na área do reservatório, sendo extraído por meio de um shapefile vetorizado manualmente em todo seu perímetro. As classes

encontradas foram: Água, Macrófitas aquáticas e Bancos de areia com ou sem vegetação, e quantificadas através da ferramenta de Álgebra de Mapas. Os resultados

evidenciaram que os locais de maiores infestações são aqueles mais próximos às margens, braços dos rios tributários da represa, que em situação de redução do nível d’água, a

água recua deixando grandes área alagáveis e fluxo reduzido, estas áreas recebem grande quantidade de material alóctone, propiciando o desenvolvimento excessivo das

macrófitas, condicionadas principalmente pelo aporte de sedimentos orgânicos vindos à montante, como esgotos domésticos e compostos ricos em fósforo e nitrogênio.
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