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In this manuscript, we aimed to develop and test a trophic state index based on in
situ radiometry applicable to TM/Landsat images. The application of the classification
system suggests that the TM4/TM3 ratio may be used as Trophic State index and
applied to time series of TM/Landsat images to evaluate its temporal variability in the
Ibitinga´s Reservoir (Brazil) during the three last decades.
We believe that our findings could be of interest to the readers of the
"AMBIAGUA", because the knowledge about the presence and distribution of
Chlorophyll-a in lakes and reservoirs can improve water monitoring and help ensuring
good water quality for human consumption.
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