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RESUMO 

 

A interferência antrópica no ambiente tem alterado paisagens e comprometido recursos 

renováveis e não renováveis. Dentre esses últimos estão os hidrocarbonetos, cuja exploração tem 

propiciado mudanças significativas na paisagem. O fato das maiores reserva de hidrocarbonetos 

estarem normalmente, longe das áreas de consumo, faz com que haja uma demanda de tempo e 

recursos relevantes. Deste modo, os gastos com transporte de grandes quantidades de óleo e gás 

através de canalizações de extensas distâncias vêm contribuindo para o processo de degradação 

do ambiente, fruto do desmatamento da cobertura vegetal. Nesse sentido, monitorar uma área, a 

partir do mapeamento é fundamental. O uso das Geotecnologias tem proporcionado essa 

informação, para análise da dinâmica do Uso e Cobertura da Terra e os monitoramentos no 

cumprimento das normativas ambientais do sector petroleiro aplicadas para sua mitigação. Na 

Bolívia uma das maiores reserva de gás é o campo de exploração de gás Margarita-Huacaya, 

explorada a partir do ano 1994. O objetivo principal dessa dissertação é analisar as mudanças 

multitemporais do Uso e Cobertura da Terra por meio de uso das Geotecnologias, analisando as 

principais transformações da paisagem no campo de exploração de gás na Sub-bacia Huacaya no 

Sul da Bolívia, no período de 1995 a 2017. Essa Sub-bacia localiza-se na região do Subandino 

Sul no Bioma do Chaco Boliviano. A metodologia adotada aborda três artigos: 1- detecção das 

mudanças de Uso e Cobertura do Solo a partir do uso do classificador Random Forest em 

imagens de satélite processadas no Google Engine, entre os anos 1995 e 2017; 2- análise da 

dinâmica multitemporal das drenagens que estão próximas as infraestruturas de atividade gasífera 

entre anos 1998 e 2017; e 3-monitoramento das linhas de gasoduto e das áreas de desmatamento, 

restauradas e reflorestadas, mediante a comparação das imagens de índices de vegetação NDVI e 

NDFI, e da Fração Solo proveniente do Método de Mistura Espectral  entre os anos 2000 e 2017. 

Para efetivação dessas atividades utilizou-se processamento digital de imagens, como também 

dados da Legislação da Bolívia sobre as questões ambientais e exploração petrolífera. Os 

resultados obtidos na área de estudo apresentam modificações de Uso e Cobertura das Terras ao 

longo do tempo, detectando a variabilidade das áreas de cada classe separadas em aspectos 

positivos e negativos. As técnicas utilizadas possibilitaram monitorar, a partir das normativas 

ambientais, temporalmente evidenciando formas de minimizar os impactos ambientais pela 

exploração dos recursos de gás. 

 

Palavras Chaves: Índices espectrais, Conjunto de Variáveis espectrais, linhas do Gasoduto, 

dinâmica fluvial, Mistura espectral. 
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ABSTRACT 

 

 

Anthropic interference in the environment has altered landscapes and compromised renewable 

and non-renewable resources. Among the latter are hydrocarbons, whose exploitation has led to 

significant changes in the landscape. The fact that larger hydrocarbon reserves are usually away 

from consumption areas means that there is a demand for relevant time and resources. Thus, the 

costs of transporting large quantities of oil and gas through pipelines of extensive distances have 

contributed to the process of environmental degradation, as a result of deforestation. In this sense, 

monitoring an area from the mapping is fundamental. The use of Geotechnologies has provided 

data to analyze the dynamics of Land Use and Coverage and the monitoring in the compliance of 

the environmental regulations of the oil sector applied for mitigation. In Bolivia, one of the 

largest gas reserves is the Margarita-Huacaya gas exploration field, which has been operated 

since 1994. The main objective of this dissertation is to analyze the multitemporal changes of the 

Land Use and Coverage through the use of Geotechnology, analyzing the main transformations 

of the landscape in the field of gas exploration in the Huacaya Sub-basin in southern Bolivia from 

1995 to 2017. This sub-basin is located in the South Subandine region of the Bolivian Chaco 

Biome. The methodology adopted emphasizes three aspects: 1 - detection of the changes of 

Usage and Coverage of the Earth from the use of the Random Forest classifier in satellite images 

processed in the Google Engine, between the years 1995 and 2017; 2 - Analysis of the 

multitemporal dynamics of the drainage systems that are close to the gas activity infrastructures 

between 1998 and 2017; and 3 - Monitoring of the pipeline lines and deforestation areas, restored 

and reforested, by comparing NDVI and NDFI vegetation index images, and the Soil Fraction 

from the Spectral Mixing Method between 2000 and 2016. In order to carry out these activities, 

digital image processing was used as well as data from the Bolivian Legislation on environmental 

issues and oil exploration. The results obtained in the study area present modifications of Land 

Use and Coverage over time, detecting the variability of the areas of each class separated into 

positive and negative aspects. The techniques used allowed to monitor, from the environmental 

regulations, temporarily showing ways to minimize the environmental impacts by the 

exploitation of gas resources. 

 

Keywords: Use and Land Cover, Margarita-Huacaya, set of spectral variables, pipeline lines, 

fluvial dynamics, and spectral mixture. 
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1. CAPITULO I – CONSIDERAÇÔES INICIAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

A mudança do Uso e Cobertura do Solo tem se constituído em importante subsídio para 

tomada de decisões sobre as questões ambientais. Ao longo do tempo, tem-se acelerado o 

processo de desenvolvimento da sociedade, sendo perceptíveis nos dias atuais, as profundas 

marcas na superfície terrestre. Essas transformações e alterações são desencadeadas através da 

interferência antrópica sobre o ambiente (ROSA, 2007). 

O homem, no transcurso da sua existência, vem constantemente modificando a paisagem 

natural da Terra e frequentemente de forma inadequada, em função do crescimento urbano, que 

obriga a procurar recursos, contribuindo para o processo de degradação do ambiente, pelo 

desmatamento da cobertura vegetal, causando impactos ambientais negativos que comprometem 

a sobrevivência humana. (SANTOS et al., 2014). 

Um dos maiores problemas ambientais identificados pela comunidade científica 

internacional está relacionada ao Uso e Cobertura do Solo, ao crescimento e desenvolvimento da 

civilização que utiliza os recursos para melhorar a qualidade de vida, para diferentes fins. 

 Por outro lado, a instalação de cidades, indústrias e outras aglomerações humanas, ao 

longo das planícies de inundação dos rios, têm sofrido com a erosão fluvial, pela dinâmica natural 

de um sistema fluvial, de migrar lateralmente, ao longo do tempo. As alterações de fluxos dos 

rios são inevitáveis no decorrer dos anos, constantemente estão se movendo devido à força da 

água e a variações da precipitação. Isto tem sido particularmente bem estudado para os processos 

hidrológicos e mudanças climáticas, e é preciso avaliar as possíveis mudanças na cobertura 

vegetal e nos solos, no caso desse estudo da Sub-bacia do rio Huacaya (PENTEADO, 1983). 

O entendimento e o monitoramento do Uso e Cobertura do Solo são de fundamental 

importância para compreender a organização do espaço. Esse monitoramento consiste na busca 

do conhecimento da sua utilização pelo homem, bem como, da caracterização da vegetação 

natural que reveste a terra e, sobretudo, a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo 

homem (ROSA, 2007) 

O mapeamento de uma dada área tem sido possível a partir do uso das geotecnologias, 

referentes ao Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informação Geográfica, que proporcionam 

o conhecimento para análise da dinâmica do Uso e Cobertura da Terra (FLORENZANO, 2005). 
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Atualmente, os hidrocarbonetos são as principais fontes de energia do mundo moderno. 

Estando desigualmente distribuídos ao redor do mundo, os hidrocarbonetos são utilizados 

principalmente na forma de óleo e gás, encontrando-se as maiores reservas normalmente longe 

das áreas de consumo. Porém, nesta condição, tempo e recursos relevantes são gastos no 

transporte de grandes quantidades de óleo e gás através de canalizações em extensas distâncias. 

Além do transporte, durante a exploração e produção, há sempre algum risco de acidente 

ambiental por conta de diferentes fatores naturais e especializados com alto grau de sensibilidade 

à atuação humana. Dessa forma, os desafios para o monitoramento ambiental são inerentes das 

complexas interações entre os processos físicos e bioquímicos, bem como da grande variabilidade 

da escala espacial e temporal destes fenômenos terrestres (BENZ, POLITANO e GENOVEZ, 

2005).  

Com a progressiva disponibilidade de satélites comerciais que estão em operação, a 

utilização das imagens orbitais mostram-se como uma alternativa para o aperfeiçoamento do 

monitoramento de extensas áreas, cobrindo grandes extensões simultaneamente. O uso dessa 

geotecnologia possibilita a orientação quanto às verificações de campo e ações de 

contingenciamento, quando necessário (WAHL et al. 1994, 1996; MENDOZA et al. 2003).  

O fornecimento das imagens de satélite por meio das técnicas de sensoriamento remoto 

ajusta uma visão de conjunto multitemporal de áreas de superfície da Terra muito extensas. Elas 

mostram os ambientes e a sua transformação e ressaltam os impactos ocasionados por fenômenos 

naturais como a erosão de solo, além de modificações antrópicas, como o crescimento urbano e 

desmatamento, além de atividades ligadas à exploração de gás e óleo (FLORENZANO, 2005). 

Entretanto, o árduo uso dos recursos naturais e a recente alteração das mudanças no Uso 

e Cobertura da Terra têm trazido sérios efeitos. Nesse panorama, torna-se cada vez mais 

importante o desenvolvimento de ações que ajudem na conservação e recuperação dos recursos 

naturais e da qualidade de vida (CHELOTTI, 2017). 

Segundo a empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a Região do 

Subandino Sul e Pé de Monte na Bacia de Tarija na Bolívia, é uma província gasífera que abarca 

uma área próxima aos 100.000 km2. Nesse espaço, está um dos maiores campos de exploração de 

gás, denominado Margarita- Huacaya, que possui grandes reservas de Gás natural na Bolívia, 

YPFB em sociedade com outras empresas que operam na Bolívia desde 1994. Atualmente, as 

operações de exploração e produção de hidrocarbonetos ocorrem nas regiões de Tarija (campos 
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de San Alberto, Itaú e Margarita-huacaya), com produção de gás que cobre a demanda interna do 

país e dos vizinhos Argentina e Brasil.  

Uns dos impactos ambientais da atividade de exploração de hidrocarboneto é a 

construção de gasodutos, caminhos de acesso e perfuração de poços, que implicam  em 

desmatamento da floresta. A aplicação dos Instrumentos legais da Gestão Ambiental vigentes na 

Bolívia como Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) e Plan de Prevención y 

Mitigación (PPM) - Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) a Ley Boliviana de 

Medio Ambiente (Lei 1333) e o Reglamento Ambiental del Sector de Hodrocarburo (RASH) 

amortizam, prevêem e mitigam as áreas destinadas para recuperação levando em conta que a 

recuperação ambiental está sendo realizada pelos órgãos competentes No entanto é necessário 

avaliar e comprovar esta recuperação, assim como identificar as ameaças pelas mudanças naturais 

e antrópica sobre as infraestruturas gasífera. 

O campo exploratório de Margarita-Huacaya tem grandes reservas de gás natural na 

Bolívia, que são exploradas e são transportadas por tubulações de diferentes polegadas que 

chegam a centros de coleta. Enquanto as instalações operacionais são regidas dentro dos 

regulamentos ambientais nacionais para a sua construção, a dinâmica de evolução da terra é 

assustadora e pode afetá-las. O interesse ao realizar a pesquisa baseia-se principalmente em 

monitorar e analisar as mudanças da superfície da terra para proteger e preservar o ambiente e a 

redução dos possíveis impactos nas áreas operacionais, para não afetar o desenvolvimento dos 

recursos econômicos através da análise das possíveis causas que podem afetar o ambiente, como 

as estruturas operacionais no futuro (Revista Energia YPFB-2007). 

Com essa dissertação espera-se responder as seguintes questões de pesquisa: Os 

Instrumentos de Gestão Ambiental os quais são a lei ambiental, Regulamentos do setor de 

hidrocarbonetos e os planos de recuperação ambiental estão sendo executados de forma 

satisfatória dentro do campo de exploração de gás? Há modificação ao longo do tempo do Uso do 

solo em função da exploração de gás? Há recuperação das áreas degradadas a o longo do tempo 

nas linhas de gasodutos em relação à execução das medidas de mitigação ambiental?  

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos. No primeiro capítulo consta de Introdução, 

incluindo a justificativa, pergunta da pesquisa, o objetivo geral e específico, e a localização da 

área de estudo e sua caracterização. No segundo capitulo conta com a Revisão de Literatura dos 
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principais temas e assuntos abordados. No terceiro quarto e Quinto capitulam encontram-se os 3 

artigos com a respectiva metodologia , resultados obtidos, conclusões e discussão.  

1.2. OBJETIVOS 

Geral 

Analisar as mudanças multitemporais do Uso e Cobertura do Solo por meio 

de uso das Geotecnologias avaliando a gestão ambiental no campo de exploração de 

gás Margarita-Huacaya no sul da Bolívia, no período de 1995 a 2017. 

 

Específicos 

1. Detectar as principais mudanças de do Uso e Cobertura do Solo a partir de 

métodos de Geoprocessamento no período de 1995 até 2017;  

2. Analisar a dinâmica do leito do Rio Huacaya para identificar as infraestruturas 

de atividade gasífera ameaçadas pela erosão fluvial no período 2000 e 2017; e, 

3. Monitorar a degradação e recuperação da cobertura vegetal na área de atividade 

gasífera no período de 1998 a 2017. 

 

1.3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo conhecida como campo de Exploração de gás Margarita-Huacaya 

encontra-se dentro do Bioma do Chaco boliviano situado na localidade Puerto Margarita entre os 

Departamentos Tarija e uma pequena área no Departamento de Chuquisaca, dentro da província 

de O’Connor município de Entre Rios. A área pertence à região Subandina do Sul da Bolívia no 

Bioma do Chaco Boliviano entre as coordenadas geográficas -20° 90’ 71,72’’ Latitude (S), -63° 

81’ 43,90’’ longitude (W) e -20° 30’ 86,83’’ Latitude (S), -63° 62’ 10,18’’ longitude (W) (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.).  
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Figura 1.1. Localização da Área de Estudo 

Características Geológicas e Geomorfológicas 

Do ponto de vista geológico, a área abrangida pelo estudo é localizado na unidade 

morfo-estrutural: Faixa Planície Subandina região intermédia entre o altiplano e as Llanuras 

orientais que compreende a 13% do território Boliviano (Mapa Geológico da Bolívia, YPFB-

GEOBOL, 1996). A pesquisa se expande sobre depósitos de idade quaternária, em mais de 48% 

de extensão, com 206 km. Os depósitos predominantes são aluviais, flúvio-lacustres, coluviais 

terraços e dunas.  Os demais 52% (223 km) são constituídos de sedimentos do Paleógeno, 

compostos por arenitos, lentes de conglomerados, argilas e folhelhos de origem continental. 

Dentro da área de estudo da pesquisa afloram quartzitos, similar com rochas existentes 

no território argentino e determinado como pertencente ao Proterozoico Superior. Além das 

rochas metamórficas, afloram unidades geológicas constituídas de arenitos, argilitos, siltitos, 
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conglomerados, calcário, gipso, xistos e diamictitos, como se observa na Erro! Fonte de 

referência não encontrada. (MONTES DE OCA, 1997). 

 

Figura 1.2. Mapa Geológico adaptado para área de estudo. Fonte: CDRNB 

Existem principalmente sedimentos quaternários não consolidados de sedimentos de 

origem fluvial, com 1500 a 2000 m de espessura, que consiste basicamente em uma alternância 

entre as areias, argilas, siltes e cascalhos com variações locais na composição e estrutura. Há 

dificuldade em se definir os sedimentos terciários, dos sedimentos do quaternários.  

Por exemplo, a formação do Paleógeno, que pertence ao grupo de Chaco é composta 

principalmente por calcário, arenito e conglomerado. As rochas mais jovens são formadas por 

arenitos, folhelhos, conglomerados e Margas que correspondem às formações Yecua, Tariquia e 

Guandacay. Rochas do Cretáceo estão na área ocidental no extremo sul da área, representadas 

pelas formações Canjones, Yantatá e Ichoa, que formam um conjunto de anticlinais e sinclinais 

estreito, cuja composição litológica predominantemente é composta de arenito e calcarenito 

intercalado com folhelhos (Figura 1.3. Sequência estratigráfica Fonte:YPFB –transierra 
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). 

Sistema Formação Espessura Descrição litológica 

Quatérnário: 
pleistoceno 

Aluvial 10-17 Solos aluviais intercalados com camadas de grãos de areia fina 
a grossa, argilas avermelhadas, e espessura das camadas 
variando de 1 a 30 metros. 

Neógeno: 
Plioceno 
Mioceno 

 

Chaco 
Superior 

1000 Camadas alternadas de areia e cascalho, pobre seleção, 
fracamente endurecidas com cimento calcário, argilas e 
siltitos, cinza-claro as espessas camadas de areia e argila 
variando de 1 a 30 metros 

Chaco 
inferior 

670 Camadas alternadas de areia média, juntamente com a 
camada endurecida por cimento calcário; argilas 
avermelhadas escuras e siltitos cinza. A a espessura das 
camadas de argila varia de 1 a 20 metros. 

Yecua 300 Predominância de argilas escuras, verde-avermelhada; com 
uma espessura de 1 a 5 metros, intercaladas com finas 
camadas de arenito, calcário e gipsita. 

Paleógeno: 
Oligoceno 

 

Petaca 200 A base desta unidade é composta por camadas brechoides a 
conglomeráticas de cor brancas a avermelhada. Acima deste 
conglomerado observa-se alternância de folhelhos e arenitos. 

  Composto por camadas calcarenitos, intercaladas com finas 
lentes de xisto. 

Cretáceo 
 

Cajones 50 - 300 Composto por camadas de calcário, calcarenito, areias 
intercaladas com finas lentes de xisto. 

Yantata 110-240 Predominância de grânulos grossos subarredondados média e 
boa seleção, friável, porosa e permeável: com pouca cor 
amarelada. 

Ichoa 150-480 Composta por arenitos avermelhados, brancos, amarelos e 
verdes. Os grãos são arredondados e bem selecionados, com 
estratificação cruzada. 

Figura 1.3. Sequência estratigráfica Fonte:YPFB –transierra 

A evolução tectônica da sul da Bolívia é caracterizada desde o Paleozoico Superior até o 

Mesozoico inferior, por uma subsidência quase contínua, interrompida por movimentos 

epirogênicos que resultou em descontinuidades relacionadas com as fases tectônicas terciárias, 

especialmente a partir do Mioceno e Plioceno.  

Estas orogenias se constituíram no principal impulso Frontal resultando, esta evolução 

tectônica da distribuição dos cinturões finos e dobrados, tais como as cordilheiras Caipipendi, 

Charágua e Águaragüe (EEIA YPFB-TRANSIERRA, 2000). 

Apresenta uma série de anticlinais e sinclinais composta de rochas de diferentes sistemas 

com um norte em direção sul, ligeiramente alongada no Oriente. Deformações que ocorrem nas 
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rochas são resultantes de diferentes períodos de esforços tectônicos principalmente E - W que 

moldaram a área.  

De acordo com estudos realizados pela Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos à 

altura da localidade da área que se encontra a leste da corte de projeto estrutural Leste-Oeste, 

mostra uma série de estruturas geológicas no subsolo, que expressa o grau de deformação para as 

duas superfícies. 

 

 

Figura 1.4. Mapa de estruturas Geológicas adaptado para área de estudo 

 

Para a área estudada, apenas foram consideradas aquelas unidades geológicas que são de 

importância para a exploração e a recolecção de gás, entre estes são sedimentos quaternários 

formações do grupo Chaco do sistema Terciário, formações de Yantatá e Ichoa do Sistema do 
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Cretáceo. Rochas do Cretáceo estão na área ocidental, que formam um conjunto de Sinclinais 

estreitas e anticlinais. (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Geomorfologicamente a área estudada está localizada entre as montanhas Aguaragüe y 

Caipiendi, o qual se encontra na Província fisiografias do subandino sul. Do ponto de vista 

geológico, a área de estudo abarcada está localizada na unidade morfo-estrutural: Faixa Planície 

Subandina, (YPFB-GEOBOL, 1996).  

 
Figura 1.5. Mapa Fisiográfico adaptado para área de estudo. Fonte: CDRNB 

Dentro da área de estudo são observados quatro tipos de paisagens geomorfológicas, 

sendo estas: as colinas que se encontram nos locais altos entre as serranias onde atravessam as 

planícies aluviais, que são os locais mais baixos entre colinas e os Piemontes, localizadas entre as 

serranias alinhadas formando sinclinais. As serranias chegam a estar localizadas na faixa mais 

alta da área de estudo, formando falhas e anticlinais maiores bem localizadas. (SERGEOMIN, 

1991). (Erro! Fonte de referência não encontrada.).  
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Altimetria 

As inovações tecnologias para o levantamento de superfície terrestre permitiram gerar 

dados de altimetria mediante as missões conjuntas internacionais com os empregados na missão 

SRTM (Shuttle Radar Topographyc Mission) conseguindo mapear unidades altimétrias para 

melhorar a análise de interpretação em três dimensões (BOSIO, V; ZUIM, L, 2007). A área de 

estudo para a presente pesquisa conta com uma altitude ente 451 e 1,561m. A maior parte das 

linhas de dutos encontra-se nas regiões baixas, e só atravessa pelas regiões altas (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). 

 
Figura 1.6. Mapa de Altimetria adaptado para área de estudo:  Fonte: CDRNB 

Declividade 

A inclinação da superfície do terreno é o que se considera Declividade em relação à 

horizontal. Ou seja, essa diferença de altura entre dois extremos e a distância horizontal entre 

esses pontos. Os valores de declividade podem ser expressos em porcentagem ou variar entre 0° e 

90° (MARIA et al., 2005). A declividade na área de estudo é baixa variando entre 0 e 4.9° nas 
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planícies aluvias baixas e as maiores inclinações estão nas regiões serranas entre 48 e 78°  de 

declividade (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 
Figura 1.7. Mapa de Declividade adaptado para área de estudo Fonte: CDRNB 

Relevo e Sombra  

O mapa de relevo sombreado ajuda a visualizar dados de superfície tridimensional em 

um ambiente bidimensional, sendo ele a forma mais realista de representar esse ambiente. O 

sombreamento ilumina feições de superfície baseadas na posição de uma fonte de luz imaginaria, 

lançando sombras que tornam as feições de superfície reconhecíveis.  Relevos sombreados são 

geralmente utilizados para produzir mapas que tenha apelo visual, usados como um fundo de 

relevo sombreados sobre o qual você pode desenhar dados raster ou dados vetoriais.  

Quanto ao relevo, ele sempre gera sombra do lado oposto à incidência da luz solar e, com isto, 

nos locais onde há sombra, a incidência de luz é muito baixa, e consequentemente, pouca energia 

chegará aos sensores dos satélites. Chegando pouca energia nos sensores, estas áreas sombreadas 

vão apresentarem com uma coloração de tonalidade mais escura (MOREIRA, 2000) (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 1.8. Esquema de um relevo para mostrar o efeito de sombra do lado oposto ao sol.  Fonte MOREIRA, 2000 

 

Figura 1.9. Mapa de Sombra e Relevo da área de estudo 



 

13 
 

Para nossa área de estudo é importante ter em conta a orientação da sombra com relação 

do sol para detectar a sombra das vertentes mais altas. Na figura 1.9 encontra-se a área de leste 

para oeste, ele permite diferenciar a sombra das vertentes com maior facilidade e ajudar a não 

confundir com os corpos de água. 

Solos  

No Subandino sul, o PH do solo está entre 6,1 e 7,2, variando ligeiramente de ácido a 

neutro. A análise da área do solo mostra que não existem limitações em termos de 

disponibilidade de fósforo. O alumínio não é um fator limitante devido aos seus baixos níveis, a 

quantidade de matéria orgânica, em geral, é moderada variando entre 0,9 e 1,6 (PDM-TARIJA, 

2010). Na área de estudo se pode observar a presença de Argila com a coloração do solo 

totalmente vermelha intensa, que com pouca chuva tende a saturar rapidamente (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). 

 

Figura 1.10. Coloração do solo e presença de argila 

A FAO, organização para a alimentação e agricultura, desenvolveu uma classificação 

mundial chamada Classificação Mundial do Solo que oferece generalizações úteis de pedogênese 

em relação à interação dos principais fatores formadores dos solos. No Mapa Mundial do Solo 

publicado pela UNESCO, 1974 na escala de 1:5 M, a maioria dos nomes apresentados tem 

significados iguais em muitos países (FAO-UNESCO, 1971). 

A FAO classifica as unidades de solo em 26 classes mundiais, ela conta com um sistema 

classificatório com unidades abreviativas, considerando como o primeiro sistema 
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verdadeiramente internacional, sendo que muitos solos se acomodam sobre a base de suas 

descrições no campo. As unidades dominantes são: Unidades de Solo, Classes de Texturas e 

Classes de inclinação (FAO-UNESCO, 1971) 

CAMBISSOLOS CALCÁRIOS E EUTRICAS (Bk2-c), E (Be). O termo Cambissolo deriva da 

palavra latina "viras" que significa muda, aludindo ao princípio da diferenciação de horizontes, 

manifestada por alterações na cor, estrutura ou a lavagem dos carbonatos, entre outros. O 

Cambissolo desenvolve-se na alteração do material derivado de uma vasta gama de rochas, 

depositados por vários processos geológicos como o vento, os depósitos aluviais ou coluviais. 

Eles aparecem em todas as formas, climas e tipos de vegetação. O perfil é do tipo ABC. O 

horizonte B é caracterizado por uma fraca a moderada alteração de material original, pela 

ausência de quantidades significativas de argila, matéria orgânica e composta de ferro e alumínio 

de origem aluvial. Eles permitem uma ampla gama de possíveis usos agrícolas. Suas principais 

limitações estão associadas com a topografia e baixa espessura. Em áreas de inclinação elevada, 

sua utilização é reduzida à floresta ou pastagens (FAO-UNESCO, 1971) 

LITOSSOLOS (I-c) Eles constituem a principal fase de formação do solo, a mesma camada 

(horizonte A) é menos de 10 cm de espessura, predominantemente em matéria orgânica, com 

uma média a alta fertilidade. Ocorrem em regiões altas, o que dificulta sua exploração econômica 

(Figura 13) (FAO-UNESCO, 1971) 

LUVISSOLOS CRÔMICOS (Lc) São caracterizados por um horizonte B argiloso de cor 

vermelha intensa, falta de horizonte E álbido, de Propriedades verticais e horizonte cálcico. São 

solos de espessura muito variável, quase sempre desenvolvido em rocha calcária e apenas 

pontualmente em ardósias. Eles apresentam um horizonte A ócrico de vermelho, com pouca 

matéria orgânica e com uma espessura muito baixa, e cujo limite com o horizonte B argiloso é 

muito difuso. O horizonte B repousa diretamente sobre o calcário, é argiloso e vermelho 

brilhante, tem uma forte estrutura multifacetada e mostra a revestimentos de argila muito fina. 

Embora desenvolvidos sobre calcário, os luvissolos crômicos são muito lavadas e um PH 

fracamente ácido, uma capacidade de troca catiônica é média e eles não estão totalmente 

saturados. São solos que contêm grandes quantidades de água e apresenta como inconveniente a 

dissolução irregular dos calcários, apresentando afloramento constante. (FAO-UNESCO, 1971). 

(Erro! Fonte de referência não encontrada.).  
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Figura 1.11. Mapa de Solos adaptação para o área de estudo Fonte: CDRNB 

Clima 

O clima em Puerto Margarita se considera um clima Cálido e Temperado. Ao longo do 

ano chove muito pouco apenas no verão, sendo o inverno seco. Dentro da classificação de Clima 

de Köppen-Geiger (cientista alemão) consiste em uma classificação natural mundial o qual 

identifica cada tipo de clima com uma série de letras que indicam o comportamento das 

temperaturas e precipitações que caracteriza o tipo de clima a qual pode ser verificada no site: 

https://es.climaté-data.org/location/717390/  

Para a área de estudo o clima é considerado Cwa Subtropical com inverno seco, segundo 

a classificação climática de Köppen-Geiger. A temperatura média em Puerto Margarita é de 23° 

C (Erro! Fonte de referência não encontrada.) 

https://es.climate-data.org/location/717390/
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Figura 1.12. Climograma do Puerto Margarita. 

As precipitações contam com uma média de 871 mm. O mês mais seco é agosto, com 2 

mm de precipitação e o mês de março que tem a maior precipitação do ano.  

A diferença na precipitação entre mês mais seco e o mais chuvoso é de 163 mm. A 

temperatura, média varia durante o ano em 10° C.(Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Figura 1.13. Temperatura Media e Precipitações, Fonte, (Köppen-Geiger, 2017). 

 

Hidrografia 

Na área de estudo atravessa o rio mais importante do Sul Boliviano, o Rio Pilcomayo 

que é um curso de água da Bacia da Prata que atravessa o território da Bolívia, servindo de 

fronteira em parte do seu curso Argentina e Paraguai. Tem um comprimento nominal de 2426 

km, e drena uma bacia de 270,000 km². É o único rio do mundo que apresenta o fenômeno da 

extinção do canal devido à sedimentação. Conta com um Rio menor estacional que desemboca 
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até o Rio Pilcomayo (“PLAN DEPARTAMENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

TARIJA 2006) (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Figura 1.14. Mapa hidrológico adaptação para área de estudo Fonte: CDRNB 

 As inundações e o transbordamento de rios são riscos naturais que ocorrem com alta 

frequência em todo o Estado, causando grandes prejuízos econômicos. A importância econômica 

das inundações e transbordamento de rios, córregos e riachos estão relacionadas com afetação de 

áreas de maior produtividade agrícola, que geralmente têm a maior densidade de população, além 

de melhor infraestrutura.  

Fisiograficamente a área de estudo tem uma planície de inundação sazonal e ocasional, 

atingem as áreas adjacentes aos rios e o Riachão, sujeitas a inundações recorrentes por conta da 

sua natureza sempre em mudança. As planícies de inundação e outras áreas propensas à 

inundação devem ser examinadas para esclarecer a forma em que pode afetar o desenvolvimento 

ou ser afetada por ela (Erro! Fonte de referência não encontrada.).  As inundações são o 
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resultado das chuvas fortes ou contínuas que excedam a capacidade de absorção do solo e a 

capacidade de carga de rios, córregos e áreas costeiras. Isso faz com que um determinado curso 

de água transborde suas margens e inunde terras adjacentes (Leopold et al., 1984). 

 

Figura 1.15. Mapa de Risco de Inundação adaptação para a área de estudo. 

 Vegetação 

As florestas desta região são caracterizadas pela presença de inúmeras plantas 

suculentas, principalmente espinhosas, o dossel é contínuo e baixo com espécies emergentes 

isoladas, cuja composição e estrutura florística variam de acordo com as condições edáficas e 

topográficas. 

As três maiores classificações da floresta da região do Chaco Boliviano segundo (NAVARRO, 

2004). 

a) Floresta Seca Chaqueña 
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As diferentes comunidades de plantas da floresta seca do Chaco, que é topograficamente uma 

planície com a presença de colinas e montanhas dispostas em lugares diferentes que fazem parte 

da zona do Chaco. 

A vegetação geralmente baixa com a presença de arbustos espinhosos distribuídos na Província 

da Cordilheira e parte de Chiquitos (Santa Cruz); Província de Luis Calvo (Chuquisaca) e a 

Província do Grande Chaco (Tarija).  

A formação de Chaqueña muda na composição e estrutura florística de acordo com as condições 

climáticas e edáficas. As espécies de plantas mais dominantes pertencem a famílias: Caparaceae, 

Fabaceae, Aacrdiaaceae, Apocynaceae, Rhamnaceae, Ulmaceae, Celastraceae, Nyctaginaceae, 

Cactaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Cochlospermaceae, Zigophyllaceae e Santalacea 

(NAVARRO,2004). 

As espécies predominantes na floresta do chaqueña são geralmente, plantas suculentas 

espinhosas, que formam diferentes camadas 4 a 6 m de altura com algumas atingindo a 15 m. 

(Aspidosperma Quebracho Blanco, Ceiba speciosa). 

b) b) Floresta Seco Chaqueño de Arenales y Cerros  

A vegetação na floresta, é constituída por espécies que formam um dossel atingindo de 8 a 10 m 

de altura, podendo atingir 18 m. As espécies deste tipo de floresta são desenvolvidas em solos 

arenosos, bem como em colinas ou serranias de chaqueñas isoladas, constituídas por rochas de 

arenito. 

c) Bosque Serano Chaqueño 

A vegetação que encerra esse tipo de floresta é mais complexa. Ele apresenta espécies 

dominantes com três camadas bem diferenciadas. Baixo estrato com espécies que atingem 10 m 

de altura, estrato médio, com espécies que atingem 18 m de altura e, copa alta com espécies que 

atingem 25 m de altura. O mais representativo dessa espécie arbórea de dossel são: Schinosis 

haenkeana, Astronium urundeuva, Tabebuia impetiginosa, Anadenanthra colubina, Amburana 

cearensis, Zanthoxylum cocos, Calycophyllum multiflorum e Schinopsis cornuta, entre os mais 

destacados (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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A)  

B)  

C)  

Figura 1.16. Perfil Florestal no Bosque na area (A) pertence a zona alta de ladera Densa,(B) vegetação em transição pe de 

monte e (C), vegetação aberta Rala. Fonte: NAVARRO, 2004 

Para nossa área de estudo (Navarro, 2004), se adapta 10 unidades de vegetação que 

atravessa e que são consideradas e classificações mediante uma codificação de letras as quais são 

as seguintes: 

 (t11b)+t12+t13b+t14b+t17; (t11b)= Boliviano-tucumanos transição seca floresta de 

basimontano baixo Sul: Amburana cearensis-Loxopterygium grisebachi série. Floresta de Soto e 

Cuchimara ou Sotomara (Loxopterygium grisebachii). 

(t11b)+t12+t17; Boliviano-tucumanos transição seca floresta de basimontano baixo Sul: 

Amburana cearensis-Loxopterygium grisebachi série. Floresta de Soto e Cuchimara ou Sotomara 

(Loxopterygium grisebachii). 
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t13b+t14b+t4c; Freatofitico Algarrobal interandino-inferior boliviano-tucumano: série de 

Vallesia glabra-Prosopis alba. Freatofitica da vegetação altitudinal inferior nível dos vales secos 

inter andinas+ t14b= Sauceda ribereña boliviano-Tucumano 

t13e+t14b+t14c+t16e; Freatofitico Algarrobal interandino-inferior boliviano-tucumano: série de 

Vallesia glabra-Prosopis alba. Freatofitica da vegetação altitudinal inferior nível dos vales secos 

Interandinas.  

(t11b)+t11c+t12+t17; Boliviano-tucumanos transição seca floresta de basimontano baixo Sul: 

Amburana cearensis-Loxopterygium grisebachi série. Floresta de Soto e Cuchimara ou Sotomara 

(Loxopterygium grisebachii),  

(t11b)+t12+t17; Boliviano-tucumanos transição seca floresta de basimontano baixo Sul: 

Amburana cearensis-Loxopterygium grisebachi série. Floresta de Soto e Cuchimara ou Sotomara 

(Loxopterygium grisebachii),  

(t12)+t16f+t17; (t12)= Florestas, matagal e pradarias cumes das cadeias montanhosas de 

basimontano pisos boliviano-tucumanos edafoxerofilos e baixa alta altitude (CES409.195). 

Unidade cartográfica, que inclui comunidades arbóreas baixas de um complexo. 

t13b+t14b+t4c; t13b= Freatofitico Algarrobal interandino-inferior boliviano-tucumano: série de 

Vallesia glabra-Prosopis alba. Freatofitica da vegetação de altitudinal inferior nível dos vales 

secos inter andinos + t14b = Riverenha Sauceda boliviano-Tucumano t13e+t14b+t14c+t16e; 

t13b= Freatofitico Algarrobal interandino-inferior boliviano-tucumano: série de Vallesia glabra-

Prosopis alba. Freatofitica da vegetação de altitudinal inferior nível dos vales secos interandinos 

+ t14b = Riverenha Sauceda boliviano-Tucumano  

t15+d12d; t15= Vegetación acuática y palustre interandina y subandina boliviano-tucumana. 

Unidade cartográfica, compreendendo a complexa variedade de comunidades de plantas 

aquáticas e plantas marginais em zonas húmidas e as massas de água dos vales.  

t9c+t12+t17; t9c= Floresta boliviano-tucumano Chari ou Willka e Tipa: série Parapiptadenia 

excelsa-Tipuana tipu. + t12 = floresta, matagal e pradarias cumes das cordilheiras dos pisos 

basimontano boliviano-tucumanos edafoxerofilos. 

ta= Complexo de vegetação antrópica: vegetação das áreas muito perturbado ou transformados 

pela ação humana, principalmente, incluindo grandes áreas (de acordo com a escala utilizada) de 

lavouras, pastagem, cultivo de terras e áreas desmatadas. 
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ta+t13e+t14b+t14c+t16e; ta= Antropogênica vegetação complexa + t13e = Algarrobal 

freatofitico transitório para o Chaco de pisó basimontano: série Mimozyganthus carinatus-

Prosopis alba Freatofitica da vegetação da bacia do Andino. 

As diferentes unidades de vegetação são refletidas do mapa de vegetação adaptado para a área de 

estudo da fonte do Centro Digital de Recursos Naturais de Bolívia. (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). 

 

Figura 1.17. Mapa de Vegetação (NAVARRO, 2004) 
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Aspectos Socioeconômicos 

Segundo dados do Ministério de Hidrocarbonetos, O campo operativo de exploração de 

gás da área de estudo conhecido como campo Margarita-huacaya é considerado o segundo campo 

maior de Bolívia e está em operação desde 1994. Ele armazena as maiores reservas e volumes de 

produção o qual cobre a demanda interna e os mercados de exportação para Argentina e Brasil. A 

área do campo operativo compreende de 743 Km2 de superfície.  

O atual sistema de encanamento, dutos e encanamentos que se originam os centros de 

produção na região e o Chaco sub Andino são basicamente direcionados para Santa Cruz, onde 

são incorporados ao sistema integrado que vai para o Brasil. Em volumes menores são dirigidos 

também a Tarija e El Puente, em direção ao sul de Madrejones Campo Duran (Argentina) e 

Bermejo para Ramos, Argentina. (“PLAN DEPARTAMENTAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL TARIJA”, 2006) (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Figura 1.18. Ductos existentes na Região de Tarija-Bolívia Fonte (PDOT, Tarija-Bolívia). 

 

 

Área de Estudo 
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Aspectos Demográficos 

A zona é agrupada por capitanias e organizações territoriais (TCOs) e Associações, sendo que 

quaisquer das obras de intervenção colidem principalmente com as autoridades locais. A área de 

estudo atravessa o Território indígena da ITIKA-GUASU (ITIKA-GUASU et al., 2011) onde 

existem 4 pequenas comunidades na área de trabalho que são : Kumandaroty, Cururuy, Yuati, 

Itaparára. A atividade petroleira traz trabalho com mão de obra local para os habitantes destas 

comunidades. (“PLAN DEPARTAMENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TARIJA, 

2006) (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

 

Figura 1.19. Mapa de Sobreposição de direitos de Uso Fonte (PDOT, Tarija-Bolívia). 

 

 

 

 

Área de Estudo 



 

25 
 

1.4. Metodologia Geral 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram estabelecidas seis etapas do processo 

metodológico (Figura 1.20), listadas a seguir: 

1- Revisão da literatura (levantamentos bibliográficos, dados secundários); 

2- Coleta de dados da área de estudo e construção de uma base de dados SIG, a partir de 

dados pré-existentes e elaborados durante a pesquisa; 

3- A pesquisa está divida em três Artigos os quais respondem a cada um dos objetivos 

específicos traçados; 

4- Processamento digital de Imagens (Pré-processamento, Processamento e pós-

processamento) para cada etapa abordada. 

5- Validação dos dados (trabalho de campo); 

6- Integração dos dados (análise e resultado); 

A pesquisa toda tem um espaço Temporal de 22 anos, cada Artigo conta uma análise 

multitemporal diferente dentro do espaço temporal estabelecido. Isto por conta que em cada um 

dedes tem um ano base de começo de atividades de operação. 

Fluxograma geral da Metodologia 
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Figura 1.20. Fluxograma Geral da Metodologia 
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2. CAPITULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentadas as referências básicas que subsidiaram a pesquisa. 

Dessa forma foi dividida em cinco principais itens. O primeiro aborda a Legislação Ambiental da 

Bolívia, uma vez que, o tema principal tem rebatimento com essa temática. No segundo item 

serão abordadas as referências sobre Mapeamento de Uso e cobertura da Terra a partir de análises 

multitemporais, desmatamento e recuperação da vegetação a partir de exploração de gás. Será 

tratado também o sistema fluvial e sua relação com exploração de gás. E por último as 

geotecnologias como ferramental para o estudo realizado. 

2.1. Legislação Ambiental na Bolívia 

A formulação de polít icas ambientais na Bolívia decorre de uma 

preocupação global para a proteção do meio ambiente que, a partir da década de 

1970, manifestou-se em vários foros internacionais.  

O quadro jurídico para a aplicação de polít icas ambientais baseia-se nas disposições 

que emana da Const ituição Polít ica do Estado (CPE) sendo os instrumentos de 

gestão ambiental aplicável os seguintes:  

Lei 1333 de Meio Ambiente:  A Lei 1333 do direito do ambiente fo i 

promulgada no dia 27 de abril de 1992 e publicado no bolet im oficial da Bolívia em 

15 de junho de 1992. A lei é de caráter geral e não enfat iza uma at ividade específica 

qualquer. Seu objet ivo é "a proteção e conservação do meio ambiente e recursos 

naturais, regulando às ações do homem em relação à natureza e promovendo o 

desenvolvimento sustentável, com o objet ivo de melhorar a qualidade de vida da 

população". Esta lei define o quadro geral de proteção ambiental que governa o  país 

os objet ivos da Polít ica Ambiental e das responsabilidades das autoridades 

ambientais, além de incorporar o planejamento ambiental no planejamento do 

desenvolvimento nacional descrito na fonte do Centro de Promoção de Tecnologias 

sustentável. (CPTS, 2016). 

Lei Florestal da Bolívia 1700: O objet ivo desta lei é regulamentar o uso 

sustentável e a proteção das florestas e terras florestais para o benefício das 

gerações atuais e futuras, harmonizando o interesse social, econômico e ecológico 
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do país. O Art.3 diz que se entende por Proteção: “A não utilização de cobertura de 

árvores e solo nas terras e espaços dest inados para este fim e o conjunto de medidas 

que devem ser cumpridas, incluindo, se for o caso, a obrigação de arborizar ou 

promover a regeneração natural da floresta”. 

Regulamento Ambiental do Setor de Hidrocarbonetos (RASH): Este regulamento 

estabelece os limites e procedimentos para as atividades do setor de hidrocarbonetos que entrarão 

em vigor em todo o território nacional são: exploração, refino e industrialização, transportes, 

comércio, comercialização e distribuição de petróleo bruto, gás natural e sua respectiva 

comercialização, cujas operações produzem impactos ambientais e/ou sociais, no ambiente e na 

organização socioeconômica das populações sentada em sua área de influência. 

Identificação e Prevenção de Impactos: Em conformidade com os regulamentos de 

prevenção e controle ambiental da lei nº 1333 este documento deve identificar e prever os 

impactos de um projeto, trabalho ou atividade que pode causar sobre o ambiente e a população, a 

fim de estabelecer as medidas necessárias para evitar ou atenuar aqueles que deram negativo e 

reforçar os positivos. Com a apresentação da seção, em conformidade com as disposições da 

legislação. 

Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental (EEIA): De acordo com a definição do 

Regulamento sobre Prevenção e Controle Ambiental RPCA (Art. 7), o EEIA é um estudo com o 

objetivo de identificar e avaliar os potenciais impactos positivos e negativos que podem resultar 

na execução de um projeto, trabalho ou atividade, a fim de estabelecer as medidas para evitar, 

mitigar ou controlar aqueles que são negativos e incentivar o lado positivo. Dentro deles existem 

programas e planos aos quais se descrevem a continuação PPM – PASA. 

Programa de Prevenção e Mitigação (PPM): Inserir o programa de prevenção e 

mitigação, destinados a prevenir, minimizar, restaurar, excluir ou compensar os impactos 

ambientais potenciais em todas as fases do projeto, é por este motivo que os detalhes são medidas 

para serem executadas para cada etapa, ou fase de atividade, para instalações de superfície, 

construção de gasodutos e expansão do coletor de campo. 

Plano de Aplicação e Seguimento Ambiental (PASA): O instrumento Ambiental, 

PASA, responde às regras do Regulamento para a prevenção e controle ambiental (RPCA), para 

prevenir, controlar ou mitigar impactos negativos ao meio ambiente que possam surgir durante as 
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atividades do projeto, de acordo com as especificações do Regulamento para a prevenção e o 

controle ambiental da lei do meio ambiente (LEI1333, 1992). 

Plano de Abandono y Restauração: O plano de Abandono e restauração é um 

instrumento de gestão ambiental que incorpora medidas para restaurar o ambiente ao seu estado 

original, na medida do permitido pela viabilidade técnica, em conformidade com os requisitos da 

legislação ambiental, bem como procedimentos e normas internas da empresa e do setor 

(LEI1333, 1992). 

2.2. Mapeamento de Uso e Cobertura do Solo a partir da Análise Multitemporal de 

imagens de satélite 

O conceito uso da terra ou “Land Use” relaciona-se a utilização cultural da terra, já o 

conceito cobertura da terra ou “Land Cover” refere-se ao seu revestimento. As áreas florestais, 

por exemplo, podem ocorrer de um só tipo, no entanto, podem ter usos diferentes, tais quais: 

reservas biológicas, lazer, exploração de madeira, do solo, etc. (NOVO, 2008). 

O Estudo do Uso e Cobertura da terra consiste em procurar conhecimentos de toda a sua 

utilização por parte do homem ou, quando não é utilizado por ele mesmo, a caracterização dos 

tipos de categorias de vegetação natural que reveste a terra, como também as respectivas 

localizações (FALLIS, A.G; ROSA, 2013). Uma das necessidades dos seres humanos sempre foi 

conhecer a dinâmica da terra já que desde muito tempo atrás foi possível formas de referências 

sobre relações entre atividade do homem e a natureza (ALMENDA, 2017). 

O conhecimento sobre o Uso da terra ganha relevância na necessidade de garantir sua 

sustentabilidade diante das questões ambientais, sociais e econômicas a ele relacionadas e 

trazidas ganhou força no debate sobre o desenvolvimento sustentável. (IBGE, 2013).  

Desta maneira a conceituação do Uso e Cobertura da terra é utilizada muitas vezes no 

sentido em comum. A cobertura da terra associa-se com os tipos de cobertura natural e 

antropizada, estas, as imagens de sensoriamento remoto são capazes de registrar podendo-se 

interpretar as associações de Reflectância, texturas, estruturas e padrões de formas para derivar 

informações acerca das atividades de uso, a partir do que é basicamente informação de cobertura 

da terra  (ARAÚJO FILHO et.al, 2007). 

Ainda para o autor, Araújo Filho et. al. (2007) a obtenção acerca do que se refere às 

informações detalhadas e precisas sobre o espaço geográfico, são necessárias para as atividades 

de planejamento e tomada de decisões. Ainda, os mapas de uso e de cobertura da terra 
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particularmente são instrumentos importantes que auxiliam, promovem, mapeiam e enaltecem o 

desenvolvimento sustentável ambiental, sendo imprescindíveis para o planejamento local ou 

regional do terreno. 

2.3. A Dinâmica dos sistemas fluviais e impacto ambiental 

Penteado (1983) evidencia que a dinâmica fluvial é o estudo dos cursos da água e das 

bacias hidrográficas, o que torna importante discutir o funcionamento natural ou por ações 

antrópicas nos canais fluviais (Ex: atividades socioeconômicas: construções e instalações de 

gasoduto). Com o passar dos anos os ambientes fluviais vêm sofrendo mudanças em função de 

diversos fatores dentre eles destacam-se: os naturais: físicos, climáticos, bióticos ou, pela ação do 

homem, sendo decorrentes essas modificações/alterações na paisagem. 

Segundo Santos (2007) as modificações decorrentes na paisagem são desencadeadas 

pela ação de agentes naturais e ação do homem, sendo estes manifestados no tempo e no espaço. 

A erosão, enchente, inundação e assoreamento são fenômenos que normalmente depositam os 

sedimentos e afetam as áreas mais baixas onde ficam localizados os rios e canais fluviais. 

A inundação é um fenômeno natural que ocorre nos cursos fluviais, sendo que as 

elevações dos níveis da água variam de pequena a grande dimensão, causando transbordamento 

do seu canal principal, transportando os sedimentos, e depositando as frações mais grosseiras nas 

margens (SANTOS 2007). 

A dinâmica fluvial é um dos elementos que integram o sistema ambiental e físico, uma 

vez que, os processos de transporte, erosão e deposição de sedimentos contribuem para a 

formação geomorfológica das paisagens e das formas do relevo superficial terrestre. Os rios são 

os principais e os mais importantes agentes modeladores topográficos, pois, o escoamento nos 

canais fluviais exibem diversas características dinâmicas, que são responsáveis pelas qualidades 

atribuídas aos processos fluviais (LAJEADO, 2014). 

Dessa Forma, os canais fluviais constituem os agentes mais importantes no transporte de 

sedimentos, funcionando como condutores de escoamento das áreas elevadas para as mais baixas, 

sendo os receptores finais das alterações que ocorrem na bacia hidrográfica. Isto é, os processos 

de erosão, transporte e deposição de um sistema fluvial variam no decorrer do tempo e, 

espacialmente, são interdependentes, resultando não apenas das mudanças do fluxo, como 

também da carga existente. Portanto, quando se faz uma análise geral de uma bacia hidrográfica, 
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não se podem considerar os processos de erosão, transporte e deposição separadamente, além de 

outros elementos que interferem na dinâmica e funcionamento desse sistema 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

De acordo Zancopé (2008) as relações entre a dinâmica das correntes fluviais e as 

quantidades e tipos de cargas sedimentares determinam os regimes de transporte e estabelecem 

uma variedade na forma do canal fluvial. Estes processos de transformação ocorrentes ao longo 

do tempo e do espaço são denominados de processos dinâmicos fluviais.  

2.4. Desmatamento e recuperação da vegetação a partir de exploração de gás 

Aquela necessidade de diferentes fontes de energia para fornecer para a população e 

manter o crescimento econômico da nação é que impulsiona a intensa exploração das reservas de 

petróleo e gás natural. Sua produção conta com importantes infraestruturas de escoamento 

(oleoduto e gasoduto) integradas em uma base de operações das organizações e de quem as 

administram (MOREIRA, 2016). 

A atividade da indústria petrolífera precisa abrir espaço na floresta para exploração e 

perfuração e o crescimento da exploração de petróleo e gás natural provoca o desmatamento. A 

retirada da vegetação é um aspecto ambiental negativo que vem atrelado a uma série de impactos 

ao meio ambiente, sendo que a localização dessas áreas está nos topos de morros e planícies, mas 

também ocorrem em margens do rio. As intervenções ocorrem por meio de equipes ou 

maquinaria pesada para realizar corte compactação e aterramento dos solos (NASCIMIENTO, 

2009). 

Os Programas de Recuperação das Áreas degradadas podem perder sua eficácia, devido 

à falta de gestão, à remoção do horizonte superficial do solo, aos aterramentos e a alta 

compactação aplicada para suportar maquinários de extremo peso, vinculados, ainda, às 

condições climáticas, geomorfológicas e ao difícil acesso às clareiras remotas. Estas áreas que 

foram modificadas, incluindo a retirada do solo, geralmente têm uma regeneração mais lenta 

quando comparada como áreas desmatadas. A remoção dos solos e a exposição destas camadas 

superficiais levam para mudanças físicas químicas e biológicas nas características do solo e 

distúrbios no ecossistema (SANTOS JR., 2006). 

A remoção da cobertura vegetal está associada à perda de banco de sementes. É 

importante levar em consideração que na hora de restaurar o solo, tem de serem devolvidas estas 
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agrupações derivadas de sementes na qual chegam ao solo pelo mecanismo de dispersão 

tornando-se um reservatório de sementes viáveis em uma parcela. Este banco de semente 

constitui um elemento fundamental na sucessão ecológica da floresta (BAKER, 1989; 

GARWOOD, 1989). 

 A recuperação deve considerar a sucessão primária como ponto de partida das 

atividades. A resiliência do ecossistema foi quebrada e os bancos de sementes e horizontes 

superficiais do solo eliminados. A aplicabilidade dos planos de restauração e recuperação ordena 

devolver todos os bancos de sementes, restaurar o terreno para evitar erosão, além de trabalhos de 

restauração, que possibilitará o fomento da sucessão secundária (NASCIMENTO 2009).   

2.5. Geotecnologias na análise multitemporal 

As geotecnologias são importantes para o estudo de maior ênfase da dinâmica fluvial e 

da paisagem, sendo assim, existem diversas geotecnologias, dentre elas podem-se destacar: o 

geoprocessamento, SIG, sensoriamento remoto. Estas são importantes para o desenvolvimento de 

estudos espaciais e temporais dos movimentos terrestres globais, locais e regionais. (ROSA, 

2014; SANTOS, 2004). 

As técnicas e os sistemas de Sensoriamento Remoto e análise Multitemporal podem 

permitir o estudo do desenvolvimento ambiental de uma região, através de análises 

multitemporais estabelecendo comparações entre dois ou mais períodos de uma mesma paisagem 

podendo desta forma, auxiliar no monitoramento ambiental da região, sendo um dos meios 

disponíveis hoje para acelerar e reduzir custos de mapeamentos e de detecção de mudanças geo-

ambientais (CARLA et al., 2009). 

O Sensoriamento Remoto possibilita a obtenção de dados de forma confiável, rápida e 

repetitiva, em diferentes escalas e faixas espectrais, e o SIG (sistemas de informações 

geográficas) permite a ligação dessas informações com outros tipos de produtos, o que torna 

essas tecnologias complementares. Então, pode-se afirmar que a utilização de produtos do 

sensoriamento remoto e SIG são aliadas para a transmissão de informação (ROSA, 2014; SANO, 

2014).  
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Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

Segundo o Silva (2003, p.27): 

“Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são usualmente 

aceitos como sendo uma tecnologia que possui a ferramenta necessária para 

realizar análises com dados espaciais e, portanto oferece, ao ser implementado, 

alternativa para o entendimento da ocupação e utilização do meio físico, 

compondo o chamado universo da Geotecnologia, ao lado do Processamento 

Digital de Imagens (PDI) e da Goestatística.” 

 

Sistema de Informação Geográfica deve trabalhar com dados geocodificados; 

superposição de informações temáticas das mais variadas áreas; estruturação de dados 

geoambientais, políticos, sociais e econômicos; definição do uso da terra; avaliação da 

percentagem de cobertura temática (agricultura, floresta, campos, lâmina d’água, entre outras) em 

determinada região; determinação de locais para instalação de complexos industriais, portos, 

barragens, avaliação da tendência de crescimento urbano (BOLFE, 2001). 

Um SIG tem fundamental importância na análise temporal e espacial, possibilitando a 

realização de análises geográficas através de instrumentos completos de hardware, software e 

procedimentos computacionais, buscando fazer modelos sobre os fenômenos do mundo real, seus 

aspectos ou parâmetros que ocorrem no espaço geográfico. O SIG atende aos processos de 

trabalhos voltados para a sistematização das informações disponíveis, em especial, as que 

incluem os estudos de uso e cobertura da terra. 

Os dados espaciais podem ser armazenados em camadas temáticas ou layers, planos de 

informação ou mapas, podendo as estruturas ser representada no formato raster (matricial) ou no 

formato vector (vetor), dependendo do objetivo proposto pelo trabalho. 

Processamento digital de imagens (PDI) 

Nos últimos trinta anos, a utilização de imagens digitais originárias do sensoriamento 

remoto possibilitou um grande desenvolvimento das técnicas voltadas para a análise de dados 

multidimensionais, adquiridos através de diversos sensores remotos. Tais técnicas recebem o 

nome de processamento digital de imagens, pois permitem melhorar e aperfeiçoar o aspecto 
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visual de certas feições, para que o analista técnico possa ajudar na análise e desenvolvimento da 

sua interpretação. O PDI gera produtos que podem ser, posteriormente, usados em outros 

processamentos. 

A função primordial do processamento digital de imagens é a de fornecer ferramentas 

para facilitar a identificação e a extração das informações contidas nas imagens, para posterior 

interpretação (CRÓSTA, 1992).  

Para Meneses e Almeida (2012. p.82), o PDI: 

“[...] consiste na execução de operações matemáticas dos dados, visando as suas 

transformações em imagens de melhores qualidades espectrais e espaciais e que 

sejam mais apropriadas para uma determinada aplicação.” 

 

O Processamento Digital de Imagens é a manipulação numérica de imagens digitais por 

computador, de modo que a entrada e a saída sejam imagens, onde melhora a sua visualização 

(aspecto visual) de certas feições estruturais, a partir do comportamento do número digital (ND), 

correspondente a Radiância dos pixels de cada objeto ou alvo, gerando, assim, produtos que 

possam ser posteriormente submetidos a outros processamentos. 

O tratamento de imagens digitais nada mais é do que a análise e a manipulação de 

imagens por meio de técnicas computacionais, com a finalidade de identificar e extrair 

informações de imagens sobre fenômenos ou objetos do mundo real, e transformar a imagem de 

tal modo que as informações radiométricas contidas nelas sejam mais facilmente discriminadas 

pelo analista. Assim, o PDI consiste em um conjunto de técnicas importantes para o 

melhoramento das imagens, possibilitando uma melhor análise dos dados e objetos contidos em 

determinada área imageada e coletadas por sensores remotos (MOREIRA, 2005, p.272). 

As técnicas de processamento digital de imagens podem ser divididas em três partes: 

Pré-Processamento, Processamento e Pós-Processamento, onde: 

O pré-processamento é uma etapa de preparação das imagens com o objetivo de remover 

características indesejáveis para serem utilizadas pelo usuário, transforma os dados digitais brutos 

em dados corrigidos radiometricamente, geograficamente, correção atmosférica e de ruídos por 

aplicações de algoritmos. Tais técnicas consistem na preparação dos dados de satélites para 

posterior classificação da imagem. 
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Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) 

A mistura espectral apresenta várias aplicações na área de sensoriamento remoto, com as 

imagens quase sempre apresentando uma combinação de Pixels puros e misturados a 100%, 

dependendo da resolução espacial do sensor que seja utilizado. (SHIMABUKURO, et. al. 2017) 

O Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) tem como objetivo principal estimar as 

proporções dos diferentes elementos presentes na composição espectral de um pixel, em função 

da informação dos comportamentos espectrais “pixels puros” ou endmembers, de cada elemento. 

Uma relação linear é usada para representar a mistura espectral de alvos dentro do elemento de 

resolução (pixel) do sistema de sensoriamento remoto. Seguindo essa abordagem, a resposta de 

cada pixel em qualquer comprimento de onda espectral pode ser considerada como uma 

combinação linear das respostas de cada componente que se supõe estar na mistura. Assim, cada 

pixel de imagem, contém informações sobre a proporção e a resposta espectral de cada 

componente dentro da unidade de resolução espacial. 

Modelo Digital do Terreno 

De acordo com Oliveira & Camargo (2005), o início das pesquisas da modelagem digital 

do terreno é creditado ao Professor Charles L. Miller, do Massachussets Institute of Technology 

(MIT) no período de 1955 a 1960, tendo como objetivo principal a execução de projetos de 

estradas auxiliados por computador. Nestes projetos eram criados modelos altimétricos do terreno 

a partir de pontos de altitudes obtidas por métodos fotogramétricos, espaçados a intervalos 

regulares. Atualmente, o conceito de mapeamento em geral envolve o conceito de modelos 

digitais de superfícies, em particular a do relevo terrestre, e não mais apenas o traçado de curvas 

de nível em papel. 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) tem como objetivo expressar o relevo ou 

topografia, como a altitude e declividade, procurando modelar sua superfície através de uma 

função que forneça a elevação de cada ponto do terreno a partir de suas coordenadas no plano xy, 

ou seja, o relevo poderia ser modelado por uma função matemática na forma da equação z = 

f(x,y). Para Felgueiras e Câmara (2001 p.7-1), um Modelo Numérico de Terreno é: 

“Uma representação matemática computacional da distribuição de um 

fenômeno espacial que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. 

Dados de relevo, informação geológicas, levantamentos de profundidades do 
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mar ou de um rio, informação meteorológicas e dadas geofísicas e geoquímicas 

são exemplos típicos de fenômenos representados por um MNT.” 

 

Na literatura, encontram-se diversos sinônimos para a abreviação MDT. Cabe aqui 

apresentar os mais comuns: MNT (Modelo Numérico de Terreno), MNE (Modelo Numérico de 

Elevação), DTM (Digital Terrain Model) e MDE (Modelo Digital de Elevação). Evidentemente 

os termos “terreno” e “elevação” perderam o significado original ao longo do tempo, na medida 

em que as aplicações foram se diversificando. 

Alguns usos do Modelo digital de Terreno (MDT) e Modelo Numérico de Terreno 

(MNT), são: armazenamento de dados de altimetria para gerar mapas topográficos; análises de 

corte-aterro para projeto de estradas e barragens; elaboração de mapas de declividade e exposição 

para apoio à análise de geomorfologia e erodibilidade; levantar perfis topográficos e delimitar 

bacias hidrográficas; apresentação tridimensional (em combinação com outras variáveis). 

Os modelos digitais de terrenos são capazes de representar digitalmente um conjunto de 

dados e a partir daí extrair informações, seja através de consultas diretas seja através de análises e 

manipulações, gerando informações adicionais. 

Os modelos digitais são utilizados para se obter informações da superfície em estudo, 

sem ter que trabalhar diretamente com a superfície real. As informações extraídas do modelo 

podem ser de caráter qualitativo ou quantitativo, através da extração de informações do tipo, área, 

volume, etc. 

Após a geração do MDT, podem-se usar as informações contidas no modelo digital em 

várias aplicações, tais como: na agricultura de precisão; terraplanagem; geração do perfil; geração 

de curvas de nível; maquetes eletrônicas; ortorretificação de imagens de satélite. 

Plataforma de Monitoriamento de Ambiente ON-line 

O Google Earth Engine é uma plataforma de monitoramento de ambiente on-line que 

torna disponível para o mundo inteiro um modelo digital dinâmico de nosso planeta que é 

atualizado diariamente. Ele armazena petabytes de dados de satélite e permite que ferramentas de 

alto desempenho analisem e interpretem essas informações, que podem ser visualizadas em um 

mapa, desde mudanças da floresta tropical na Amazônia até os recursos hídricos no Congo. Visita 

no site: HTTPS://www.google.com/intl/pt-BR/earth/outreach/tools/earthengine.htm. 

https://www.google.com/intl/pt-BR/earth/outreach/tools/earthengine.htm
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3. CAPITULO III – Artigo 1         

                                                                                   

Detecção das principais mudanças de Uso e Cobertura do Solo a partir de métodos de 

Geoprocessamento no Campo de Exploração de Gás no Sul da Bolívia a partir do período 

de 1995 até 2017 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo detectar as principais mudanças de uso e de uso e cobertura do Solo no 
bloco de exploração de Gás no Sul da Bolívia. São constatadas algumas métricas de validação do modelo, 

assim como uma comparação visual dos resultados obtidos.  A aplicação dos instrumentos legais da 

Gestão Ambiental vigentes na Bolívia amortiza, prevê e mitiga as áreas destinadas para recuperação. A 
área selecionada para este estudo situa-se na zona de atividade de gasoduto Bloque Margarita-Huacaya no 

sul da Bolívia. Foi realizada uma classificação do solo em 5 classes definidas pelo Sistema de 

Classificação LCCS: 1) Vegetação Densa Primaria; 2) Vegetação Aberta Baixa, 3) Solo Exposto Natural; 
4) Solo exposto Antrópico; 5) Corpos D’água. Essa aplicação foi feita nas imagens Landsat composta de 

27 diversas variáveis espectrais entre bandas e índices de vegetação como: NDFI, NDVI, SAVI, EVI2 e 

MDT construídas dentro de uma plataforma com linguagem de programação no Code.Editor do Google 

Earth Engine. Utilizou-se a classificação Random Forests sendo 6 imagens compostas livres de nuvens 
num espaço temporal entre os anos 1995 ate 2017. Realizou-se trabalho de campo para validar a 

classificação tomando pontos e avaliando mediante a matriz de confusão com uma acurácia total de 0.91, 

Indice Kappa 0.77 e TAU 0.95. Os resultados mostraram Randon Forest em dados exitosos tengo 
mudanças a o longo do tempo. Para a Vegetação Densa Primaria aumenta um 2.38%, Vegetação Aberta 

Baixa baixou um 4.33%, Solo Exposto Natural diminuiu um 0.76%, Solo Exposto Antrópico aumentou 

2.3%, o corpo da água aumenta 0.41% podendo concluir que há modificações mínimas nas classes isto 

data que as leis ambientais estão se executando de forma efetiva na área de atividade gasífera.  

Palavras chaves: Variáveis espectrais, Classificação Random Forest, Uso e Cobertura do Solo. 

ABSTRACT 

This article aims to detect the main changes of use and use and coverage of Soil in the block of Gas 

exploration in the South of Bolivia. Some validation metrics of the model are verified, as well as a visual 
comparison of the obtained results. The application of the legal instruments of Environmental 

Management in force in Bolivia amortizes, predicts and mitigates the areas destined for recovery. The area 

selected for this study is located in the zone of activity of the Margarita-Huacaya Block gas pipeline in 

southern Bolivia. Soil classification was performed in 5 classes defined by the LCCS Classification 
System: 1) Primary Dense Vegetation; 2) Low Open Vegetation, 3) Natural Exposure Only; 4) Exposed 

only Anthropic; 5) Water Bodies. This application was made in the Landsat images composed of 27 

different spectral variables between bands and vegetation indices such as: NDFI, NDVI, SAVI, EVI2 and 
MDT built inside a platform with programming language in the Code Earth. The Random Forests 

classification was composed of 6 cloud-free composite images in a time space between 1995 and 2017. 

Field work was carried out to validate the classification by taking points and evaluating by means of the 

confusion matrix with a total accuracy of 0.91, Kappa 0.77 and TAU 0.95. The results showed Randon 
Forest in successful data I have changes over time. For Dense Primary Vegetation increases by 2.38%, 

Low Open Vegetation has decreased by 4.33%, Natural Exposure Soil has decreased by 0.76%, 

Antropical Exposure Soil has increased by 2.3%, the body of water increases by 0.41% and it can be 
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concluded that there are minimal changes in the classes this date that environmental laws are being 

effectively implemented in the area of gas activity. 

Keywords: Spectral Variables, Random Forest Classification, Soil Use and Coverage. 

3.1. Introdução 

A intervenção no Uso e Cobertura do Solo tem constituído importante subsídio para 

tomada de decisões sobre as questões ambientais. Ao longo do tempo, tem-se acelerado o 

processo de desenvolvimento da sociedade sendo perceptíveis, nos dias atuais, as profundas 

marcas na superfície terrestre. Essas transformações e alterações são desencadeadas através da 

interferência antrópica sobre o ambiente (ROSA, 2007). 

A interferência do homem na paisagem natural tem sido realizada frequentemente de 

forma inadequada, em função de um crescimento urbano nem sempre ordenado, e da busca por 

recursos, o que contribui para o processo de degradação do ambiente, pelo desmatamento, 

causando impactos ambientais negativos que comprometem a sobrevivência humana. (SANTOS 

et al., 2014). 

Um dos maiores problemas ambientais identificados pela comunidade científica 

internacional está relacionada ao Uso e Cobertura do Solo, ao crescimento e desenvolvimento da 

civilização que utiliza os recursos para melhorar a qualidade de vida, para diferentes fins. 

O mapeamento de uma dada área tem sido possível a partir do uso das geotecnologias, 

referentes ao Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informação Geográfica, que proporcionam 

o conhecimento para análise da dinâmica do Uso e Cobertura da Terra (FLORENZANO, 2007). 

Atualmente, os hidrocarbonetos são as principais fontes de energia do mundo moderno, 

estando desigualmente distribuídos ao redor do mundo, são utilizados principalmente na forma de 

óleo e gás, encontrando-se as maiores reservas normalmente longe das áreas de consumo. 

(BENZ, POLITANO e GENOVEZ, 2005). 

Uns dos impactos ambientais da exploração de hidrocarbonetos é a construção de 

gasodutos, caminhos de acesso e perfuração de poços que implicam em desmatamento da 

vegetação original. A aplicação dos Instrumentos legais da Gestão Ambiental vigentes na Bolívia 

amortiza, prevê e mitiga as áreas destinadas para recuperação. Levando em conta que a 

recuperação ambiental está sendo realizada pelos órgãos competentes, é necessário avaliar e 

comprovar esta recuperação, assim como identificar as ameaças pelas mudanças naturais e 

antrópica sobre as infraestruturas gasífera. Este artigo tem como objetivo detectar as principais 

mudanças de Uso e Cobertura do Solo no bloco de exploração de Gás no Sul da Bolívia com a 

utilização das Geotecnologias de Geoprocessamento. 

3.2. Área de Estudo 

A área de estudo conhecida como campo de Exploração de gás Margarita-Huacaya 

encontra-se dentro do Bioma do Chaco boliviano situado na localidade Puerto Margarita entre os 

Departamentos Tarija e uma pequena área no Departamento de Chuquisaca, dentro da província 

de O’Connor município de Entre Rios. Esta área faz parte da região do Subandina Sul no Sul da 
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Bolívia, entre as coordenadas geográficas -20° 90’ 71,72’’ Latitude (S), -63° 81’ 43,90’’ 

longitude (W) e -20° 30’ 86,83’’ Latitude (S), -63° 62’ 10,18’’ longitude (W) (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). 

  

 
Figura 3.1. Localização da Área de Estudo 

3.3. Métodos 

A escala temporal utilizada para a metodologia adotada é de 22 anos, com um espaço 

temporal a cada cinco anos, a partir do ano 1995 até 2017. Utilizou-se a plataforma de Google 

Earth Engine (GEE) para acesso ao catálogo de imagens dos sensores TM, ETM+ e OLI do 

satélite Landsat TOA Reflectância (top atmospheric Radiance) da Collection 1 Tier 1 

disponibilizadas pelo USGS (https://landsat.usgs.gov/landsat-collections) . Todo o processo se 

desenvolveu na plataforma GEE, utilizando a linguagem de programação Java Script no Code 

Editor. (Figura 3.3). 

Materiais Secundários 

Neste estudo, fez-se necessariamente a busca de referências literárias, bem como 

pesquisas documentais em artigos, teses, dissertações, revistas e periódicos, e sites eletrônicos 

devidamente reconhecidos nos âmbitos nacionais e internacionais a cerca do tema em questão e 

da área de estudo a fim de servir de uma linha base para o embasamento metodológico. A 

metodologia está apresentada no fluxograma metodológico. (Figura 3.2) 

https://landsat.usgs.gov/landsat-collections)
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Figura 3.2. Fluxograma metodológico. 
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Dados Raster 

 

Neste tópico são apresentados os diferentes dados raster obtidos, tais como, Imagens de 

Satélite, Indices de Vegetação e Modelos digitais de Terreno em uma só imagem. 

 

Mosaico Temporal Composto Google Earth Engine 

Nesta pesquisa se utiliza um script do Uso e Ocupação do Solo utilizado pela Organização 

MapBioma adaptado para área de estudo do Chaco Boliviano. Foram coletadas imagens de 

satélite por meio da plataforma do Google Earth Engine dentro da plataforma code editor do site: 

https://code.earthengine.google.com/ construindo um Mosaico temporal extraindo uma imagem 

com dados de mediana entre época chuvosa e época seca com correção atmosférica em 

Reflectância ao Tope da Atmosfera (TOA), com um intervalo de 5 anos a partir de 2000 até 2017. 

No quadro 3.1 encontram-se os dados gerais das imagens. 

Quadro 3.1. Imagens de Satélite Landsat TOA  https://code.earthengine.google.com// 

N° de Imagens Tipo de Sensor Data Resolução espacial 

1 Landsat 5 TM (TOA Reflectance) 01/01/1995 a 01/12/1995 30 m 

2 Landsat 5 TM (TOA Reflectance) 01/01/2000 a 01/12/2000 30 m 

3 Landsat 5 TM (TOA Reflectance) 01/01/2005 a 01/12/2005 30 m 

4 Landsat 5 TM (TOA Reflectance) 01/01/2010 a 01/12/2010 30 m 

5 Landsat 7 TM (TOA Reflectance) 01/01/2013 a 01/12/2013 30 m 

6 Landsat 8 0LI (TOA Reflectance) 201/01/2017 a 01/12/2017 30 m 

 

Pré-Processamento e processamento dos dados no GEE 

O pré-processamento começa pela introdução da geometria da área de estudo mediante a 

função “Fusion table” no Google Drive transcrita no script mediante a ferramenta 

ee.FeatureCollection('ft:1t9HuI0F7Iw-tfJ6McVnHgFjqi1490kP4PYZYjOYd').  

A Composição das imagens livres cria um algoritmo de mascaramento de nuvens 

simples, baseada nas suas propriedades espectrais e terminais das nuvens, sendo por isso,  

denominada de imagem livre de nuvens, (Cloud-Free), realizada pelo filtro da Banda “BQA” 

disponíveis na coleção de imagens da USGS (Google 2016). 

 Para a redução da Coleção de Imagens, a plataforma GEE utiliza a ferramenta 

ImagenColletion.reducer(), que transforma as imagens em uma só. A presente coleção utilizou-se 

do valor da mediana de cada pixel das imagens de 01 de janeiro a 30 de maio de cada ano 

selecionadas utilizando a função ImagemCollection.filter daté(). A mesma é ajustada a área de 

estudo por meio da ferramenta Clip (), onde utiliza o algoritmo da geometria. O resultado deste 

processo se mostra na Figura. 3.4.  

Em seguida, acrescenta-se ao Script a construção da livraria espectral (obtenção de 

Endmembers) proposto por Souza Jr, (2000), Análise de Mistura Espectral (SMA), para extração 

das frações espectrais (GV, Soil, NPV, Cloud Shade) (Quadro. 3.2). 

https://code.earthengine.google.com/
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Quadro 3.2. Endmenbers acrescentado ao Script do ambiente de trabalho 

BLUE GREEN RED NIR SWIR1 SWIR2 Frações espectrais 

119.0 475.0 169.0 6250.0 2399.0 675.0 var gv = fractions.select('gv') 

1514.0 1597.0 1421.0 3053.0 7707.0 1975.0 var npv = fractions.select('npv') 
1799.0 2479.0 3158.0 5437.0 7707.0 6646.0 var soil = fractions.select('soil') 

4031.0 8714.0 7900.0 8989.0 7002.0 6607.0 var cloud = fractions.select('cloud') 

 

O próximo passo é a inclusão das Variáveis de Cálculo de Índice Normalizado de 

Frações (NDFI), Proposto por Souza Jr, (2005) utilizando a seguinte fórmula: 

NDFI =
GVShade − (NPV + Soil)

GVShade + (NPV + Soil)
 

Onde GVshade é a fração de GV normalizada pela sombra dada por: 

GVShade  =
GV

1 − Shade
 

Para fornecer maiores informações espectrais ao classificador, foram utilizadas todas as 

imagens disponíveis para cada ano e calculadas a amplitude de variação e desvio padrão EVI2, 

NDVI, NDWI e SAVI. A mediana das bandas de Reflectância e a amplitude e desvio padrão dos 

índices mencionados foram utilizadas como referência para a classificação RF (Quadro. 3.3). 
Quadro 3.3. Índices normalizados de Vegetação como variável para construção do mosaico temporal 

Índices Normalizados Formula Autor 

NDVI 
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

NIR − RED

NIR + RED
 

ROUSE et al,1974 

EVI2 
𝐸𝑉𝐼 = 2.5 

NIR − RED

NIR + (2.4 ∗ RED) + 1
 

JIANG et al., 2008 

SAVI 
𝑆𝐴𝑉𝐼 =

NIR − RED

NIR + RED + L
 (1 + 𝐿) 

HUETE, 1988 

NDWI 
𝑁𝐷𝑊𝐼 =

GREEN − NIR

GREEN + NIR
 

CHEN et al, 2003 

 

A área de trabalho conta com um terreno bastante montanhoso o qual é facilmente 

perceptível. A movimentação do relevo cria sombras emitidas pelo ângulo do sol e 

espectralmente tendem a confundir com os valores corpos de água. Acrescentou-se como variável 

ao Script do Trabalho o DEM SRTM. (Shuttle Radar Topography Mission) fornecido por 

USGS/SRTMGL1_003, como variável Geomorfológica do Modelo de Elevação Digital de 

Terreno para o cálculo de ângulo de incidência solar e sombra do terreno.  
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Figura 3.3. Processamento no GEE, plataforma Code.editor. Fuente: https://code.earthengine.google.com/ 

As classes adotadas no mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra foram as desenvolvidas 

pelo sistema LCCS na Bolívia (Land Cover Classification System). 

O sistema de classificação da cobertura da terra (LCCS) desenvolvido pelos Estados 

Unidos para agricultura e alimentação (FAO) e o programa das Nações Unidas para o meio 

ambiente (PNUMA) a fim de satisfazer as necessidades, melhorou o acesso à confiança e 

padronizou as informações de cobertura de terra e mudanças que ocorrem na Terra.  O LCCS é 

um sistema de classificação abrangente, normalizado a priori, projetado para atender 

necessidades específicas dos usuários e criado para exercícios de mapeamento 

independentemente da escala ou medidas utilizadas para o mapeamento (Quadro 3.4; Figura 3.4). 

Este sistema facilita a comparação entre os tipos de cobertura, independentemente da fonte de 

dados, disciplina temática ou país (GUERRA CEREZO, 2006). 

 
Quadro 3.4. Sistema de Classificação LCCS adaptado para Área de Estudo. 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Descrição 

Superfície 

terrestre 

  

  

Superfície 

Natural 

Vegetação 

Densa Primária 

Vegetação de Ladeiras, sempre verde, alta 

atividade fotossintética 

Vegetação de mata Ciliar e proteção de ribeira. 

Vegetação 

aberta Baixa 

Vegetação da planície e pé de monte,  

Vegetação, rala, estacional. Semidecídua, 

baixuras 

Solo Exposto 

Natural 

Leitos do Rio, depósito de areia, áreas erodidas, 

Superfície 

Antrópica 

Solo Exposto 

Antrópico 

Áreas cultivadas, estradas, caminhos, concretos, 

vivendas, infraestruturas, aeroporto. 

Superfície 

Aquática 

Área Natural 

Aquática 
Corpos D’água 

Rios maiores, menores, lagoas, tanques para 

gado. 
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01/01/1995 a 30/05/1995 01/01/2000 a 30/05/2000 01/01/2005 a 30/05/2005 

   
01/01/2010 a 30/05/2010 01/01/2013 a 30/05/2013 01/01/2017 a 30/05/2017 

Figura 3.4. Mosaico Temporal da média de Imagens Landsat TM, TM+ e Oli compostas com Correção atmosfera TOA. 
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Classificação com Random Forest 

A Random Forests é uma técnica de agregação desenvolvida por Leo Breiman, que 

melhora a precisão da classificação ao incorporar aleatoriedade na construção de cada 

classificador individual. É um algoritmo de aprendizagem supervisionada. Como você pode 

perceber pelo seu nome, ele cria uma floresta de um modo aleatório, na maioria dos casos 

treinados com o método de bagging. A idéia principal do método de bagging é que a combinação 

dos modelos de aprendizado aumenta o resultado geral. 

 

Para a classificação das imagens, utilizou-se o algoritmo Random Forest (RF), também 

conhecido como “Árvores Aleatórias” (Breiman, 2001). Trata-se de uma combinação de árvores 

preditivas, de modo que cada árvore depende dos valores de um vetor testado aleatoriamente de 

forma independente e com a mesma distribuição para cada um destes (Belgiu & Drăgu, 2016; 

Stumpf & Kerle, 2011). Este processo foi executado diretamente com o Google Earth Engine 

(GEE). 

A classificação de Randon Forest implementada para as diferentes imagens compostas, 

se trabalhou com 6 imagens a partir do ano base 1995 até o final 2017, sendo gerado de forma 

manual,  amostras de treinamento para cada classe definidas pelo LCCS. A quantidade de 

amostras para cada uma das seis classes foi variada com uma média de 900 a 1000 elementos 

entre pontos e polígonos. (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Execução das áreas de treinamento nas classes escolhidas 

 O Random Forest é executado na Imagem construída pelo conjunto de variáveis 

espectrais, distribuindo um conjunto de amostras colocadas manualmente.  São utilizadas 27 

bandas acrescentando dados geomorfométricos para melhorar a qualidade dos resultados da 

classificação. (Figuras 3.6 e 3.7). 
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Figura 3.6. Classificações a partir de 3 anos 1995 até 2005 
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Figura 3.7. Classificações a partir de 3 anos 2010 até 2017 
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Pós-Classificação (Trabalho de campo) 

O trabalho de campo foi realizado nos dias 18 a 22 de dezembro de 2017. Para o qual 

foi utilizado um automóvel tipo Caminhonete 4x4 que leva um GPS integrado Track net para 

coletar pontos ao longo do percurso, Também foi utilizado um GPS da marca Garmin GPSmap-

76CSx para coletar pontos manuais nas áreas de difícil acesso e uma máquina fotográfica para 

registrar os usos e cobertura do solo, como também os tipos de modelados do terreno e 

localização física da área de estudo. Nesta etapa foram coletados 2007 pontos que representam a 

localização das áreas de marcação dos pontos e classes descritas (3.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 

3.15). 

 

Figura 3.8. Mapa de pontos de Validação levantado com GPS no Campo 
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Figura 3.9. Ponto de validação para a Classe Vegetação Densa Primária nas ladeiras 
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Figura 3.10. Pontos de validação para a Classe Vegetação Aberta baixa 
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Figura 3.11.Pontos de validação desde cima e por embaixo para a Classe Vegetação Aberta baixa, 
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Figura 3.12. Pontos de validação para a classe de solos expostos naturais 

 



 

52 
 

 

 

 

Figura 3.13. Ponto de validação para a Classe Solos Exposto Antrópico em cruze de caminho, vivendas infraestruturas. 
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Figura 3.14. Ponto de validação para a Classe Solo Exposto Antrópicos em  construção de bebedouros artificial para gado, 

e linhas de gasoduto. 
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Figura 3.15. Pontos de validação em Corpos D’água 
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Validação do Mapa  
 

Esta fase do trabalho é importante, pois nela se realiza a validação dos dados através da 

ida ao campo e pode se comparar e ou afirmar os resultados obtidos através da classificação das 

imagens.  

Com os dados coletados empregou-se o processo de tabulação de dados ou tabulação 

cruzada, que é uma estatística usada para a análise de confiabilidade da classificação permitindo 

verificar o nível de acerto. 

A avaliação de precisão (accuracy assessment) é basicamente um processo em uma 

tabela, onde as linhas representam a classificação feita com nossas áreas de treinamento e as 

colunas representam as referências tomadas no campo, e a diagonal principal representa os 

acertos de nossa classificação.  

Com o software ArcGIS®, foi realizada a extração dos pontos coletados do mapa 

classificado, os quais foram organizados em uma tabela Excel para os 2007 pontos coletados que 

são observados no Quadro.3.5. 

Quadro 3.5. Matriz de confusão entre mapa classificado e a realidade do campo. 

Mapa classificado no computador do ano 2007  

M
ap

a 
re

al
 d

e 
ca

m
p
o

 

Nro. Classes 

1 2 3 4 5 

Totales 
Erro de 

Comissão 
Vegetação 
Densa 
Primária 

Vegetação 
Aberta baixa 

Solo 
Exposto 
Natural 

Solo 
Exposto 
Antrópico 

Corpos 
D’água 

1 
Vegetação 

Densa 

Primária 
40 0 0 0 0 40.00 1.000 

2 
Vegetação 

Aberta baixa 
2 73 0 0 0 75 0.973 

3 
Solo Exposto 

Natural 
1 1 19 5 1 27 0.704 

4 
Solo Exposto 

Antrópico 
15 28 23 1786 0 1852 0.964 

5 
Corpos 

D’água 
0 1 0 0 12 13 0.923 

Total 58 103 42 1791 13 2007   

 Erro de Omissão 0.310 0.291 0.548 0.003 0.077     

Acurácia total = Soma das diagonais / Total de pontos coletados no campo 

 

 

Acurácia 

total 
0.961634 
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Índice de Concordância Kappa 

COHEN (1960) define o índice Kappa como “um coeficiente de concordância para escala 

nominal que pede a proporção de concordância depois que a concordância 10 atribuída à 

casualidade é retirada de consideração”. 

Para a validação do mapa, utilizou-se os índices de Kappa (que varia de 0 e 1, quanto 

mais próximos de 1 maior será a acurácia dos dados) Para a determinação do valor do índice de 

Kappa, emprega-se a seguinte equação (COHEN, 1960): 

𝐼𝐾 =
𝑃0 − 𝑃𝑒

1 −  𝑃𝑒
 

 P0 = É a proporção de simultaneidades observadas 

𝑃0  =
𝐴 + 𝐵

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐵
 

 

   Po =  0.961634 

Pe = é a proporção de simultaneidades esperadas na hipótese de independência entre os 

observadores 

𝑃𝑒  =
𝑇𝐴𝐵 ∗  𝑇𝐴𝐶 + 𝑇𝐵𝐷 ∗  𝑇𝐶𝐷

(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐵)2
 

 

 

   Pe =  0. 0.826276 

O índice de concordância Kappa que foi calculado para a seguinte classificação é de: 

IK = 0.779157 

Escala de importância – Índice de KAPPA (Quadro 3.6). 

 

Quadro 3.6. Valores de Importância para o Cálculo de concordância  Fonte: Landis e Koch, 1977 (apud Silva, 2003) 

ÍNDICE DE KAPPA (IK) GRAU DE IMPORTÂNCIA 
<0,00 

0,00 –0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 – 1,00 

Sem correspondência Insignificante 

Discreto 

Moderado 

Substancial correspondência 

Quase perfeito 

 

𝐴 𝐵 

𝐶 𝐷 

𝐴 𝐵 
TAB 

𝐶 𝐷 
TCD 

TAC TBD 
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Índice de Concordância TAU 

O Índice ou coeficiente de concordância Tau (KLECKA, 1980), baseia-se na 

probabilidade a priori (ANTUNES; LINGNAU, 1997), na qual a concordância esperada (Pr) 

pode ser obtida antes mesmo de elaborar a matriz de erros. O valor de Pr é expresso por 1/n, onde 

n é número de categorias ou classes. Pode ser considerado, ainda, se a classificação das 

categorias foi efetuada com a mesma probabilidade ou não. Sua interpretação foi feita da mesma 

forma do que coeficiente Kappa seguindo a formula a seguir: 

𝜏 =
𝑃0 − 𝑃𝑟

1 −  𝑃𝑟
 

Também se pode interpretar da seguinte forma melhorando sua compreensão: 

 

 

 

O índice de concordância TAU que foi calculado para a seguinte classificação é de: 

TAU = 0.95204 

Além do IK, e IT foram utilizados os Erros de Comissão (varia de 0 e 1, quanto mais 

próximo de 0, menor são os desvios da interpretação) e Omissão (varia entre 0 e, 1 quanto mais 

próximo de 0 mais estreita é a correspondência entre a interpretação e a realidade terrestre), 

como parâmetros de veracidade.  

3.4. Resultados 

Para análise do Uso e Cobertura do Solo na Sub-bacia Huacaya, no sul da Bolívia 

utilizou-se o classificador Randon Florest, que resultou em dados exitosos, no que diz respeito à 

separação de classes aplicadas para as imagens compostas ou mosaicos temporais. Os mesmos 

são interpretados nos quadros 3.7 e 3.8, em valores em Km2 e porcentagens. 

Quadro 3.7. Resultados das mudanças de uso e ocupação da terra em Km2 nos anos 1995 até 2017 

Nro.  

Classes 
Uso e Cobertura da terra 1995  2000  2005  2010  2013  2017  

1 Vegetação Densa Primária 253.19 193.47 272.50 193.47 274.42 272.24 

2 Vegetação Aberta baixa 516.43 559.30 486.35 559.29 473.77 481.70 

3 Solo Exposto Natural 17.50 17.52 13.64 17.52 9.69 11.41 

4 Solo Exposto Antrópico 8.23 20.79 17.13 20.78 31.27 26.67 

5 Corpos D’água 5.89 10.16 11.61 10.15 12.06 9.20 

Superfície total da Área 801.24 801.24 801.24 801.24 801.24 801.24 

 

 

classesdetotal

classesdetotaltotal

diagonalsoma

1
1

1

−

−

=
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Quadro 3.8. Resultados das mudanças de uso e ocupação da terra em %  nos anos 1995 até 2017 

 

Para a classe de Vegetação Densa primária observa-se extensão da superfície no ano de 

1995 um 253.19 Km2 o que correspondia um 31.60% da área total área de estudo, 

compreendendo um incremento de 272.24Km2 de superfície para o ano 2017. Esta diferença pode 

variar na faixa transicional no pé de monte com a vegetação aberta baixa.  

Para a classe de Vegetação Aberta Baixa observa-se uma redução da superfície da área 

apresentando no ano 1995 um 516.4 Km2 que representa o 64.45% da superfície total que reduz a 

481.70 Km2 que compreende um 60.12% para o ano 2017. A mesma mudou pela presença da 

construção das linhas de gasodutos e os principais acesso e infraestruturas para exploração de 

gás.  

Para a classe de Solo Exposto Natural Observa-se a redução das áreas superficiais 

quando comparamos os dados de análise dos anos 1995 até 2017 que passa uma superfície inicial 

17.50 Km2 que representa um 2.18% a 11.41km2 representando o 1.42%. Nessas áreas se 

encontram os leitos de drenagem seca pelo clima, e o dinamismo mostrado é o resultado do 

depósito de sedimentos nos meandros do rio e a regeneração de vegetação altamente 

fotossintética pertencente a classe de Vegetação Densa Primária. 

A classe de Solo Exposto Antrópico é representada pelas as construções de caminhos, 

linhas de gasoduto, e áreas destinadas para agricultura. A superfície exposta em 1995 era de 8.23 

km2 que representa o 1.03% do total da área. Em 2017 a área total foi de 26.67Km2 representando 

3.3%, ou seja, o solo exposto triplicou entre 1995 e 2017. Os caminhos principais foram de apoio 

como interconexão entre populações, municípios e acessos para poços de extração de gás. 

Para a classe de Corpos D’água pode-se observar o aumento da superfície de um 5.89 

Km2 que representa o 0.74% do total da área, de 1995 para 2017 com um total de 9.20Km2 

representando o 1.15% da superfície total. Isso ocorre pela mudança para a classe 3, onde 

aumenta a porcentagem das águas e reduz as superfície dos solos expostos naturais pelo 

dinamismo dos corpos de água ocorridas durante o transcurso dos anos quando o a instalação do 

gasoduto teve inicio.       

Para uma interpretação visual as imagens classificadas, se dividiram em 3 Zonas que são 

renomeadas em  Zona “A” que representa à zona sul, a B que é a zona media e “C” que 

representa a zona norte da área de estudo (Figura 3.16). 

N° de 
 Classes 

Uso e Cobertura da terra 1995% 2000% 2005% 2010% 2013% 2017% 

1 Vegetação Densa Primária 31.60 24.15 34.01 24.15 34.25 33.98 

2 Vegetação Aberta baixa 64.45 69.80 60.70 69.80 59.13 60.12 

3 Solo Exposto Natural 2.18 2.19 1.70 2.19 1.21 1.42 

4 Solo Exposto Antrópico 1.03 2.59 2.14 2.59 3.90 3.33 

5 Corpos D’água 0.74 1.27 1.45 1.27 1.51 1.15 

Superfície total da Área 100 100 100 100 100 100 
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1995 2000 2005 2010 2013 2017 

Figura 3.16. Zona "A" representando a zona Media da área de exploração gasífera 

Figura 4.3. Zona "A" representando a zona Media da área de exploração gasífera 
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Zona “A” sul da área de estudo:  

No ano 1995 Observa-se a classe de Solo Exposto Antrópico, representada pela cor 

amarela, apresenta uma extensa área a qual pelas informações dos habitantes, a área era de uso 

agrícola pertencente à Universidade Estadual Juan Misael Saracho (Tarija). A partir do ano 2000 

já se observa as primeiras estradas provenientes das atividades gasífera. Em 2005 houve o 

aumento das áreas antrópicas pelas construções de estradas, e linhas de ductos instalados na 

superfície e construção da planta processadora de gás. Também os Corpos D’águas vão se 

tornando com maior comprimento entre 2010 e 2013 pela mudança da classe de Solos Exposto 

Natural, reduzindo para 2017. (Figura. 3.17) 

 

Figura 3.17. Mudanças Multitemporal da Zona "A" no lapso do tempo 

A partir de 2010 a classe de solo exposto antrópico aumenta, já que em 2007 GVT- 

Fase I e II (Gasoduto Villamonte-Tarija) tem início, com as primeiras construções (Revista 

YPFB, Reporte & Energia, 2014). 
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Figura 3.18. Construções GVT- Fase I e II no ano 2007 e 2008.  Fonte Revista Reporte & Energia, 2014. 

Uma mudança maior é registrada nos anos 2010 para 2013 com a ampliação da planta 

processadora de gás e novas linhas de gasoduto, onde começa a terceira Fase do Gasoduto 

Villamontes Tarija (GVT), (Figura 3.18). A redução massiva de atividade agrícola passa para 

uma área extensa de vegetação aberta e há notável ampliação dos solos antrópicos.  Em 2013 

pode-se observar a ampliação maior da classe dos corpos D’água e a redução da superfície da 

classe de solo exposto natural. 

Na trajetória de 2013 a 2017 começa a construção do projeto Margarita-Huacaya Fase I 

e Fase II com ampliação dos recolhedores de gás na planta processadora de gás (Revista YPFB, 

Reporte & Energia, 2014) 

Zona “B”: parte central da área de estudo:  

Na zona denominada “B” que representa a parte central da área de estudo se observa a 

mudança da classe de vegetação aberta para classe de solo exposto antrópico a partir do ano 

1995 para o ano 2000, representada pela cor vermelha. A partir do ano 2000 observa-se a 

construção do aeroporto e as primeiras construções de caminhos e estradas como parte das 

atividades gasíferas. (Figura. 3.20).  

É notável o dinamismo da classe de solo exposto natural no leito do rio, quando os seus 

meandros vão se juntando para tomar um novo curso de água. Pode-se observar uma área de 

banhado natural de acumulação de água estacional que vai acumulando a partir do ano 2000 

crescendo em superfície para 2005 e reduzindo novamente para o ano 2010, dando intenso 

dinamismo à classe de Corpo d’água.  

No ano 2005 se observa a construção uma área de bebedouro pelos moradores 

destinados para o gado, que pode ser observado na parte superior esquerda na Figura 3.21 do ano 

2005 onde tem um acúmulo de água. 

No ano 2013 e 2017 se observa uma variação do acúmulo de água de grande extensão, 

mesmo que ao longo do tempo possa variar devido à falta de água na área estudada, mudando 

para a classe de Solo Exposto Natural, dependendo das estações climáticas como ilustrado na foto 

atual da Figura. 3.19. 
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Figura 3.19. Fotografia da Construção do bebedouro para gado de grande extensão 

A partir do ano 2005 observa-se a ampliação do aeroporto o qual pertence à classe de 

solo exposto antrópico e o poço exploratório “MRG-X1” em conjunto com o caminho de acesso 

dentro do projeto de execução MGR-Fase I e primeiro centro coletor de gás que conecta até a 

planta processadora principal (Revista Reporte & Energia, 2014). Para o ano 2010 as linhas de 

dutos principais e centro coletor se mostram mais claras e se inicia o caminho de acesso até o 

próximo poço de gás MGR-7 planejado na sua construção. 

Essa fase de construção de linhas de gás, sempre conta com áreas de acampamento que 

são estacionais e outras fixas, do lado do aeroporto se observa um dos acampamentos maiores 

para morada dos trabalhadores com nome “Casa Alta” que ressalta a partir do ano 2005 (Figura 

3.20). 

No ano 2013 se dá a continuidade do projeto MGR-Fase II com a ampliação dos poços 

exploratórios de gás e a construção das estradas de acesso e a canalização das linhas dos 

gasodutos MGR-5, 6, 7 e 8 (Figura 3.21). 

 

Figura 3.20. Acampamento destinado para trabalhadores das atividades petroleiras 
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Figura 3.21. Mudanças multitemporal da Zona "B" no lapso do tempo 
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Zona “C” norte da área de estudo:  

Em 2005, a zona C praticamente não possui interferência antrópica. Apenas observa-se, 

a vegetação com uma mudança estacional, entre Vegetação Densa Primária e Vegetação Aberta 

Baixa. A área de cor vermelha pertence à classe de solo exposto natural, as quais mudam 

sazonalmente para a área dos Corpos D’água em algumas datas do ano dependendo da 

intensidade das chuvas (Figura. 3.23). 

Para o ano 2000 alguns caminhos, que são acessos dos moradores, aparecem nas bordas 

do leito do rio. Assim para período entre 2005 e 2010 ocorrem mudanças na classe de solos 

antrópicos, com a construção das linhas de gasoduto, caminhos de acesso e centros coletores de 

gás do Projeto MGR-Fase I.  

É possível observar na imagem aérea da Figura. 3.22, que a área ocupada pelos Recursos 

Hídricos nas datas 2005 e 2013 possui um maior acúmulo de água, aumentando então área úmida, 

isso ocorre devido ao nível maior de precipitação nesses anos. 

Para os anos de 2013 e 2017 de se observa a ampliação do solo antrópico pelas 

construções de caminhos de acesso para o poço exploratório de gás HC-X1 e X2, na zona 

próxima às bordas do leito de rios estacionais como se vê na Figura 3.23. 

 

Figura 3.22. Fotografia Aérea do Banhado natural de estação sazonal Fonte: VARGAS, 2017 
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Figura 3.23. Mudanças multiteporal da Zona "C" no lapso do tempo 
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Análise das mudanças das classificações entre os anos de 1995 e 2000 

Os Mapeamentos das classificações com Random Forest dos anos 1995 e 2000 se 

ilustram nos Anexos 1 e 2. Os gráficos de barra mostram os dados positivos para ganho e 

negativos para perda de superfícies de cada classe se observa (Quadros 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12).  

A classe de Vegetação Densa Primária teve uma variação de -59.72Km2 de mudança 

que representa o -7.45% de área perdida. Para Vegetação Aberta Baixa ocorreu um aumento de  

42.87 km2 o qual representa um 5.35% da área considerada. Para a classe de Solo Exposto 

Natural, a mudança foi mínima com uma variação 0.02 km2, o qual representa 0.001% como se 

observa no quadro comparativo. Para a classe de Solo Exposto Antrópico a variação de mudança 

foi de 12.56 km2 que representa uma variação 1.57% da superfície. A classe de Corpos d’água 

também teve uma variação mínima de 4.27Km2 o qual representa o 0.53% de mudança, isto 

devido ao dinamismo das águas na área de estudo.   

 
Quadro 3.9. Resultados das superfícies entre ano 1995 e 2000 

Nro. 
Classes 

Classes 

1995 2000 Diferença no Tempo 

Sup. 

Km2 

% de 

Ocupação 

Sup. 

Km2 

% de 

Ocupação 

Sup. 

Km2 

% de 

Variação 

1 
Vegetação Densa 

Primária 
253.1853 31.60 193.4703 24.15 -59.72 -7.45 

2 
Vegetação Aberta 

baixa 
516.4263 64.45 559.296 69.80 42.87 5.35 

3 
Solo Exposto 

Natural 
17.5041 2.18 17.5248 2.19 0.02 0.001 

4 
Solo Exposto 

Antrópico 
8.2314 1.03 20.7882 2.59 12.56 1.57 

5 Corpos D’água 5.8896 0.74 10.1574 1.27 4.27 0.53 

  
801.24 100 801.24 100 
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Quadro 3.10. Estatísticas comparativas de mudança de superfícies 

 

 

Quadro 3.11. Variação das superfícies em valores de Km2 entre 1995 e 2000. 

 
 

 

Quadro 3.12. Variação das superfícies em valores de % 
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Análise das mudanças das classificações entre 2005 e 2010 

Os Mapeamentos das classificações com Random Forest dos anos 2005 e 2010 se 

ilustram nos anexos 3 e 4. Nos gráficos de barra estão os dados positivos para ganho e negativos 

para perda de superfícies de cada classe (Quadros 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16).  

A variação de superfícies para a classe de Vegetação Densa Primária teve uma redução 

de -79.15 Km2 que percentualmente representa uma variação de - 9.86%. A vegetação aberta 

mostrou um aumento de superfície de 72.95 Km2 equivalente a 9.10% da superfície total. O Solo 

exposto natural teve variação crescente de 3.89km2 de área representando o 0.48% da do total da 

superfície. Para a classe de solo exposto antrópico a variação foi parecida com a classe de solo 

exposto natural com um 3.66km2 representando o 0.46% da superfície. Os corpos d’água 

tiveram uma redução de -1.45Km2 da superfície total e a sedimentação de material e a aparição 

de mata ciliar nas bordas do leito do rio fez com que o índice de vegetação crescesse em 1.27% 

da superfície. 

Quadro 3.13. Resultados das superfícies entre ano 2005 e 2010 

Nro. 

Classes 
Classes 

2005 2010 Diferença no Tempo 

Sup. 
Km2 

% de 
Ocupação 

Sup. 
 Km2 

% de 
Ocupação 

Sup. 
Km2 

% de 
Variação 

1 
Vegetação Densa 

Primária 272.50 34.01 193.4703 
24.15 

-79.03 -9.86 

2 
Vegetação Aberta 

baixa 486.35 60.70 559.296 
69.80 

72.95 9.10 

3 
Solo Exposto 

Natural 13.64 1.70 17.5248 
2.19 

3.89 0.48 

4 
Solo Exposto 

Antrópico 17.13 2.14 20.7882 
2.59 

3.66 0.46 

5 Corpos D’água 11.61 1.45 10.1574 1.27 -1.45 -0.18 

    801.24 100 801.24 100     
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Quadro 3.14. Estadísticas comparativas de mudança de superfícies 

 

 
Quadro 3.15. Variação das superfícies em valores en Km2 

 

 

Quadro 3.16. Variação das superfícies em valores em % 
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Análise das mudanças das classificações para o período de 2013 a 2017 

Os Mapeamentos das classificações com Random Forest dos anos 2013 e 2017 se 

ilustram nos anexos 5 e 6. Os gráficos de barra mostram os dados positivos para ganho e 

negativos para perda de superfícies de cada classe (Quadros 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20). 

A variação de superfícies para a classe de vegetação densa primária teve uma redução 

de -2.19 km2 que representa a perda de – 0.27%. Na Vegetação Aberta Baixa mostrou-se um 

aumento de superfície de 7.95 Km2, equivalente a 0.99% da superfície total. O Solo Exposto 

Natural tem uma variação de 1.72 km2 de superfície o que representa um aumento de 0.22%. A 

diferença da classe Solo Exposto Antrópico tem uma diminuição de -4.60 km2. Houve 

construção das linhas de dutos, caminhos e algumas vivendas foram se desenvolvendo. Além 

disso,  houve expansão de áreas ocupadas pela agricultura, o que implicou na modificação para a 

classe de vegetação aberta pela presença de regeneração da vegetação arbórea. A classe Corpos 

D’água teve uma redução de -2.87 Km2 que representa a perda de -0.36%. Isso se deve ao 

dinamismo dos leitos mediante a sedimentação do material.  

Quadro 3.17. Resultados das superfícies entre ano 2013 e 2017 

No. 
Classes 

Classes 

2013 2017 Diferença no Tempo 

Sup. 

Km2 

% de 

Ocupação 

Sup. 

Km2 

% de 

Ocupação 

Sup. 

Km2 

% de 

Variação 

1 
Vegetação Densa 

Primária 
274.4298 34.25 272.241 33.98 -2.19 -0.27 

2 
Vegetação Aberta 

baixa 
473.7708 59.13 481.7007 60.12 7.93 0.99 

3 
Solo Exposto 

Natural 
9.6921 1.21 11.4165 1.42 1.72 0.22 

4 
Solo Exposto 

Antrópico 
31.2768 3.90 26.6778 3.33 -4.60 -0.57 

5 Corpos D’água 12.0672 1.51 9.2007 1.15 -2.87 -0.36 
  801.24 100 801.24 100   
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Quadro 3.18. Estadísticas comparativas de mudança de superfícies 

 

 

Quadro 3.19. Variação das superfícies em valores em Km2 

 

 

Quadro 3.20. Variação das superfícies em valores em % 
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3.5. Conclusões 

O uso das Geotecnologias tem proporcionado informação sobre o progresso da mudança 

de Uso e Ocupação do Solo, para diferentes fins de recursos naturais. Nesse sentido, com uso das 

imagens de satélite (Landsat TM, TM+ e OLI) e o processamento em nuvem com a plataforma de 

Google Earth Engine identificaram rapidamente a localização na zona de exploração de gasoduto.  

Um algoritmo "Randon Forest" foi utilizado para a classificação das imagens Landsat 

para o mapeamento das áreas de exploração de gás, conseguindo separar satisfatoriamente as 

classes de solo exposto natural e Solo Exposto Antrópico, tendo quase uma mesma Reflectância 

espectral. 

A validação foi realizada e a precisão do classificador "Random Forest" foi calculada por 

meio da técnica de Matriz de Confusão, cuja análise apresentou uma precisão superior a 96%, 

isto no mapeamento na área de exploração de gás com imagem de satélite. 

Pode-se concluir que há modificação ao longo do tempo do Uso do Solo em função da 

exploração de gás na área de estudo. Efetivamente a mudança com relação à atividade antrópica 

providente das atividades de exploração de gás foi minimizada ao longo do tempo de exploração. 

Isso aponta que os Instrumentos de Gestão Ambiental, tais como a lei ambiental, os regulamentos 

do setor de hidrocarbonetos e os planos de recuperação ambiental estão sendo executados de 

forma satisfatória dentro do campo de exploração de gás. 
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4. CAPITULO IV – Artigo 2                 

                                                                                   

Análise da dinâmica do leito do Rio Huacaya para identificar infraestruturas de atividade 

gasífera ameaçadas pela erosão fluvial no período 2000 e 2016 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo Analisar da dinâmica do leito do Rio Huacaya para identificar 
infraestruturas de atividade gasífera ameaçadas pela erosão fluvial no período 2000 e 2017. As 

metodologias de Geoprocessamento e SIG foram utilizadas para sua execução.  A área selecionada para 

este estudo situa-se na zona de atividade de gasoduto próxima ao Rio Huacaya no sul da Bolívia. Para este 

trabalho se utilizaram Imagens de Google e Fotografias aéreas, Imagens Satélite Landsat e Sentinel 2A 
Geoprocessadas na Plataforma de Google Earth Engine transformando Imagens de SAVI. Gerou-se a 

Sub-bacia, modelamentos 3D e perfilados topográficos com MDT. Segundo a lei ambiental Boliviana 

protege 100 metros de distância para construções de atividade gasífera dos corpos da agua que foi gerado 
com ferramenta Buffer tendo como principais resultados 3 Áreas que estavam fora dos parâmetros de 

proteção aplicando medidas de mitigação mediante o monitoramento temporal das imagens. Conclui-se 

que os Instrumentos de Gestão Ambiental preveem e mitigam as áreas que são modificadas pela ação 

natural do curso do rio. 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the dynamics of the Huacaya River bed to identify gas activity infrastructures 

threatened by river erosion in the period 2000 and 2017. Geoprocessing and GIS methodologies were used 
for its execution. The area selected for this study is located in the pipeline activity zone near the Huacaya 

River in southern Bolivia. For this work we used Google Images and Aerial Photographs, Landsat Satellite 

Images and Sentinel 2A Geoprocessed in the Google Earth Engine Platform transforming SAVI Images. 

The Sub-basin was generated, 3D modeling and topographic profiles with MDT. According to the 
Bolivian environmental law it protects 100 meters of distance for constructions of gas activity of the 

bodies of the water that was generated with tool Buffer having as main results 3 Areas that were outside 

the protection parameters applying mitigation measures through the temporal monitoring of the images. It 
is concluded that the Environmental Management Instruments foresee and mitigate the areas that are 

modified by the natural action of the course of the river. 

4.1. Introdução 

A erosão fluvial, pela dinâmica dos meandros do rio impacta os territórios ocupados 

atualmente por cidades, indústrias, instalações, entre outros. As alterações de fluxos dos rios são 

inevitáveis no decorrer dos anos, já que, constantemente estão se movendo devido à força da água 

e a variações da precipitação (PENTEADO, 1983). Isto tem sido particularmente bem estudado 

para os processos hidrológicos e mudanças climáticas, e é preciso avaliar as possíveis mudanças 

na cobertura vegetal e nos solos, no caso desse estudo da Sub-bacia do rio Huacaya. 
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O mapeamento de uma dada área tem sido possível a partir do uso das geotecnologias, 

referentes ao Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informação Geográfica, que proporcionam 

o conhecimento para análise da dinâmica do Uso e Cobertura da Terra (FLORENZANO, 2007). 

A dinâmica fluvial é um dos elementos que integram o sistema ambiental e físico, uma 

vez que, os processos de transporte, erosão e deposição de sedimentos contribuem para a 

formação geomorfológica das paisagens e das formas do relevo superficial terrestre. Os rios são 

os principais e os mais importantes agentes modeladores topográficos, pois, o escoamento nos 

canais fluviais exibem diversas características dinâmicas, que são responsáveis pelas qualidades 

atribuídas aos processos fluviais (LAJEADO, 2014). 

A região de Margarita- Huacaya, que possui grandes reservas de Gás natural na Bolívia, 

tem sido explorada pela YPFB em sociedade com outras empresas que operam na Bolívia desde 

1994. Atualmente, as operações de exploração e produção de hidrocarbonetos ocorrem nas 

regiões de Tarija. 

Aquela necessidade de diferentes fontes de energia para fornecer para a população e 

manter o crescimento econômico da nação é que impulsiona a intensa exploração das reservas de 

petróleo e gás natural. Sua produção conta com importantes infraestruturas de escoamento 

(oleoduto e gasoduto) integradas em uma base de operações das organizações e de quem as 

administram e uma rede de encanamentos conectados para seu transporte e caminhos de acesso 

para fazer controle delas. (MOREIRA, 2016). 

Algumas destas infraestruras são colocadas próximas aos rios respeitando parâmetros 

estabelecidos de normas de prevenção ambiental. O dinamismo dos cursos de água ocasiona 

erosão fluvial conseguindo se aproximar os meandros do rio no passar dos tempos às 

infraestruturas destinadas para atividade gasífera. Este artigo tem como objetivo analisar a 

dinâmica do leito do Rio Huacaya para identificar se a erosão fluvial ameaça a infraestrutura 

instalada para a exploração de gás, no período 2000 e 2017. 

4.2. Área de Estudo 

A área de estudo é uma subárea dentro do campo de Exploração de gás Margarita-

Huacaya e encontra-se dentro do Bioma do Chaco boliviano situado na localidade Puerto 

Margarita no departamento e Tarija, dentro da província de O’Connor, município de Entre Rios. 

Está localizado na região do Subandino Sul na região Sul de Bolívia no Bioma do Chaco 

Boliviano entre as coordenadas geográficas -20° 90’ 71,72’’ Latitude (S), -63° 81’ 43,90’’ 

longitude (W) e -20° 30’ 86,83’’ Latitude (S), -63° 62’ 10,18’’ longitude (W).  

A área de estudo atravessa um rio Chamado Huacaya que desemboca no Rio Pilcomayo. 

Paralelo ao do Rio Huacaya atravessa uma rede de encanamentos e caminhos de atividade 

Gasífera, que conecta desde um centro recolhedor até uma Fábrica processadora de Gás. (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.).  

As precipitações contam com uma média de 871 mm. O mês mais seco é agosto, com 2 

mm de precipitação e o mês de março que tem a maior precipitação do ano.  

A diferença na precipitação entre mês mais seco e o mais chuvoso é de 163 mm. A 

temperatura, média varia durante o ano em 10° C. 
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Figura 4.1. Localização da área de estudo 

4.3. Materiais e Métodos 

Para este artigo utilizou-se uma escala temporal de 16 anos com um espaço temporal de 

cada três anos, a partir do ano 2000 até 2016. Foi realizada também uma avaliação da gestão 

ambiental para o ano 2017 com o seu estado atual.  

 

Materiais Secundários 

Neste artigo, fez-se necessariamente a busca de referências, bem como pesquisas 

documentais em artigos, teses, dissertações, revistas e periódicos, e sites eletrônicos devidamente 

reconhecidos nos âmbitos nacionais e internacionais a cerca do tema em questão e da área de 

estudo a fim de servir de uma linha base para o embasamento metodológico.  

A metodologia está apresentada no fluxograma metodológico (Figura 4.2) 



 

77 
 

 

Figura 4.2. Fluxograma da metodologia para análise das modificações no curso do rio Huacaya 

Dados Raster 

Utilizou-se as imagens de Satélite Landsat dos sensores TM, ETM+ e OLI e a imagem 

do satélite “Sentinel-2A” do ano 2017 com 10 m resolução espacial fornecida pelo Google Earth 

Engine. Também se utilizou um raster DEM (Digital Elevation Model) da agencia de exploração 

espacial do Japão (JAXA) do site. http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/bhutan_gli/index.htm Os 

dados vetoriais shapefiles foram obtidos do centro digital de Recursos Naturales de Bolivia 

(CDRNB) (Quadro 4.1).  

Quadro 4.1. Imagens de Satélite Landsat TOA  https://code.earthengine.google.com//   

N° de 
Imagens 

Tipo de Sensor Data Resolução 
espacial 

1 Landsat 5 TM (TOA Reflectance) 01/01/2000 a 01/08/2000 30 m 

2 Landsat 5 TM (TOA Reflectance) 01/01/2003 a 01/07/2003 30 m 

3 Landsat 5 ETM+ (TOA Reflectance) 01/01/2006 a 01/08/2006 30 m 

4 Landsat 5 ETM+ (TOA Reflectance) 01/01/2009 a 01/08/2009 30 m 

5 Landsat 8 OLI (TOA Reflectance) 01/01/2013 a 01/07/2013 30 m 

6 Landsat 8 OLI (TOA Reflectance) 01/01/2016 a 01/08/2016 30 m 
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78 
 

Imagens de Satélite Sentinel- 2A 

O SENTINEL-2A é uma missão de imagem multi-espectral, de alta resolução e ampla 

cobertura, que apoia estudos de Monitoramento Terrestre “Copernicus”, incluindo o 

monitoramento da vegetação, cobertura de solo e água. Os dados do SENTINEL-2 contêm 13 

bandas espectrais UINT16 representando a refletância de TOA dimensionada em 10000, com 4 

bandas no visível e no infravermelho, 6 bandas no “Red Edge” e no infravermelho de onda curtas 

e 3 bandas para correções atmosféricas. A resolução espacial variou, com quatro imagens tendo 

resolução de 10 metros, seis imagens com resolução de 20 metros e três com resolução de 60 

metros (Quadro. 4.2). 

Segundo o site http://www.engesat.com.br/sentinel-2/ Sentinel-2A é uma missão 

imageadora multiespectral do Programa GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security) que conta com dois Satélites sincronizados administrados conjuntamente pela 

comunidade Europeia e a ESA para Observação da terra.  

Nesta dissertação se utilizou uma imagem do ano 2017 formada de um mosaico de 

pixels entre a época de janeiro e junho obtida a partir da plataforma do Google Earth Engine no 

site https://code.earthengine.google.com/ 

 
Quadro 4.2.Caracteristicas do Satélite Sentinel-2 

Resolução 
Nro. De 
Bandas 

Nome da Banda 
Comprimento de 

Onda Central 
(nanômetro) 

Combinações 
de Bandas 

10 m  

B02 Blue (Azul) 490 Cor Verdadeira  
RGB 04/03/02 
Falsa Cor 1 e 2 
RBB 08/04/03 

B03 Green (verde) 560 

B04 Red (Vermelho) 665 

B08 NIR (Infravermelho) 842 

20 m  

B05 Red Edge 1 490 

SWIR 1 
 RGB 12/11/8A  

B06 Red Edge 2 560 

B07 Red Edge 3 665 

B08A Red Edge 4 842 

B11 SWIR 1 1610 

B12 SWIR 2 2190 

60 m  

B01 Aerosol 443 

- B09 Water Vapor 940 

B10 Cirus 1375 

 

Imagens Google Earth de Alta resolução  

A partir da imagem de alta resolução fornecida pela Google Engine, se fez uma 

comparação com o que foi observado em campo. Alguns mapas foram gerados com o intuito de 

http://www.engesat.com.br/sentinel-2/
https://code.earthengine.google.com/
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mostrar o dinamismo do canal do rio e o quanto esse canal se aproxima da infraestrutura 

implantada para a exploração de gás. 

Modelo Digital de Terreno 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) tem como objetivo expressar o relevo ou 

topografia, como a altitude e declividade do terreno (Felgueiras e Câmara, 2001). Para essa 

pesquisa se utilizou o Modelos digitais de Terreno: 

MDT Alos Palsar de 12.5m de resolução adquirido da Japan Aerospace Exploration 

Agency (JAXA). 

Fotografias Aéreas e Terrestres 

A Fotografia aérea é uma ferramenta importante para análise da superfície da terra, é obtida com 

o uso de câmeras instaladas a bordo de vários meios de comunicação de ar. Para este estudo 

utilizou-se fotografias aéreas para complementar o análise do estado atual do terreno, e as 

fotografias terrestres utilizadas para validar os dados no campo. 

Dados vetoriais 

A informação espacial se obtém no formato digital, que é fornecido de diferentes fontes 

dentro do site de Centro Digital de Recursos Naturais de Bolívia (CDRNB), (Quadro 4.3): 

Quadro 4.3. Informação espacial em formato digital da Fonte: CDRNB 

Dados Digitais Fontes de informação 

Sub-bacia Serviço Nacional de Informação para o Desenvolvimento (2000) 

Rios Maiores SUNIT (2007); Sistema de informação Territorial de Apoio à Produção (2009). 

Rios Menores SUNIT (2007); Sistema de informação Territorial de Apoio à Produção (2009) 

Vegetação NAVARRO, G. y W. FERREIRA (2007) Mapa de Vegetação de Bolívia Escala 

1: 250.000. Edição CD-ROM. RUMBOL SRL. ISBN 978-99954-0-168-9. 

Depósito Legal 2-7-116-11. Edição auspiciada por The Natura Conservancy 
(TNC), CONDESAN, The Nature serve. 

Solos FAO - UNESCO (1993) 

Via Principais Administração Boliviana de Carreteiras (2008) 

Via Secundaria Administração Boliviana de Carreteiras (2008) 

Aeroportos  Sistema Único Nacional de informação da Terra (SUNIT 2008) 

Gasodutos Yasimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

 

Aplicativos e plataformas de geoprocessamento 

Para elaboração e desenvolvimento processionais dos dados dessa pesquisa se utilizaram 

ferramentas de Geoprocessamento e SIG (Quadro 4.4).  
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Quadro 4.4. Softwares e Plataformas para Geoprocessamento dos dados raster e vectoriais. 

Softwares Utilidade 

ArcGIS 10.05 
ArcMap, Arc Catalog, Arc 

Toolbox 

- Geoprocessamentos e dos dados espaciais e imagens de satélite. 
- Extração da bacia hidrográfica, Mapeamentos, 

ENVI 5.3 e ENVI Clássico  - Geoprocessamentos Digital de Imagens de Satélite, Cálculos 
matemáticos, Classificações. 

Plataforma GEE. - Programação Java Script, Execução do Processamento de Imagens e 

Cálculos Matemáticos. 

Pre- Processamento e Processamento digital dos dados 

Foi elaborado um ambiente de trabalho mediante a linguagem de programação Java 

Script no GEE, onde se Introduziu a Geometria da área de estudo com a função “Fusion table” no 

Drive. Fornece-se de uma coleção de Imagens Landsat TOA Reflectância (top atmospheric 

Radiance) já calibradas e uma imagem Sentinel-2 do programa Copérnico ('COPERNICUS/S2') 

com cada Satélite em Ambiente de trabalho Independiente (Scripts). Para cada um dos Satélites 

com a ferramenta ImageCollection() que cria um algoritmo de mascaramento de nuvens simples e 

reultando em imagens livre de nuvens (Cloud-Free). Nesta coleção utilizou-se uma mediana da 

época de chuva e outra média da época seca do ano 2017 que foi reduzida, Filtrada e 

transformada em uma só imagem mediante a ferramenta de imagenColletion.reducer() e 

ImagemCollection.filter daté() para filtrar a data e para filtrar no ambiente de trabalho 

imageColection Bounds(). Os scripts podem ser observados nos Anexos 7 e 8 do texto. 

Índice de Vegetação ajustado ao Solo SAVI  

O índice SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) proposto por (Huete, 1988) aplicado 

para diferentes tipos de vegetação utiliza um fator de correção do efeito solo Chamado “linha do 

solo” cujo valor do parâmetro “L” é igual à variação espectral entre 0.2, 0.5, e 0.9 dependendo a 

densidade do dossel da floresta a aplicar (Ponzoni, 2017). Para nossa área de estudo ajustou-se o 

valor do fator de correção 0.9 tomando em conta que nosso tipo de vegetação que apresenta a 

região do Chaco Boliviano é Floresta aberta. O SAVI se Calcula mediante a seguinte expressão: 

 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
NIR − RED

NIR + RED + L
 (1 + 𝐿) 

 Onde:  

 NIR = banda de Reflectância Infravermelha 

 RED = banda de Reflectância Vermelha 

L= Parâmetro que varia segundo a densidade da vegetação, utilizada para todas as 

imagens o valor de 0,9. 

Para o Cálculo SAVI, se utiliza outras bandas de Reflectância do satélite Landsat como 

satélite Sentinel-2A, em caso de TM e ETM+ as bandas são Banda 4 e Banda 3 para OLI e Banda 

5 e 4, e para Sentinel-2A utiliza-se as Banda 8 e 4. O processamento para o Cálculo do índice 

SAVI se acrescentou no Script na plataforma de GEE do Code editor para execução automática 

de todas as imagens a serem exportadas com a ferramenta Export.image.toDrive() como se 

observa na (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Imagem de Satélite SAVI na Plataforma Code editor. 

Fonte: https://code.earthengine.google.com 

Mosaico dos dados DEM 

O mosaico realizado para fusionar duas imagens de MDT onde a área de estudo fica 

completamente em toda sua extensão foi executado no ENVI 5.3. Mesmo assim, para realizar o 

respectivo geoprocessamento para extração da sub-Bacia, o mapeamento hidrológico e a análise 

respectiva, utilizou-se o ArcGIS 10.05 (Figura 4.4). 

 

                
       AP_26315_FBS_F6760_RT                AP_26315_FBS_F6750_RT1 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico do DEM 

 Figura 4.4 Processo de Mosaico dos MDT.  

https://code.earthengine.google.com/
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Extração e delimitação da sub-bacia hidrográfica e corpos de água 

A delimitação automática da sub-bacia foi aplicada para poder realizar a análise da 

dinâmica fluvial das águas dentro da nossa área de estudo. Esta técnica é realizada pelo Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), baseada em dados Topográficos sendo os Modelos digitais de 

terreno que armazenam dados atitudinais (SILVA e MORA, 2013). 

Para a delimitação automática da sub-bacia se utilizou a imagem DEM Alos Palsar que 

foi mosaicada no processo anterior. Utilizou-se o pacote de Ferramentas ArcHidro (Hidrology) 

do software ArcGis 10.5, utilizando a imagem DEM no formato Raster o qual se pode mostrar o 

detalhe no fluxograma  de extração da sub-Bacia, gerando as seguintes informações: 1) Fill = 

recheio dos pixeis vazios, 2) Flow Direction = direção do fluxo do rio pela semelhança das 

células de uma matriz, 3) Flow Accumulation = Considera-se o número de células que drenam 

para cada célula de uma grade de entrada, formando dessa maneira os rios, 4) Stream = Para a 

delimitação da rede de drenagem, 5) Watérshed =  delimitação da bacia hidrogracfica, 6) Stream 

Link e Stream Order = Mapa hidrológico. O fluxograma do processo se detalha na Figura 4.5. e 

O resultado visualizou-se na figura 4.6 
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Flow Direction 
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Flow Accumulation 
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Stream Order 

Sub-Bacia 

Mapa hidrologico 

Watershed 

Figura 4.5. Delimitação Automática da bacia hidrográfica pertencente à área de estudo 
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Figura 4.6. Sub-Bacia hidrográfica Gerada a partir do Modelo Digital de Terreno 
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Perfis topográficos  

Os perfis topográficos são representações ortográficas nos planos cartesianos de um 

corte vertical ou vertical segundo a direção do corte que se escolha. Um perfil topográfico é um 

corte ou secção ao longo de uma linha traçada no mapa.  

Para a essa etapa da pesquisa realizou-se dois tipos de perfis topográficos que nos 

ajudam a analisar com mais certeza a morfologia dos canais de drenagem onde os rios correm e 

determinam sua dinâmica. 

O perfil longitudinal realizou-se com a ferramenta 3D, com análise do software ArcGis 

10.05 onde se desenha o canal principal das nascentes do rio até a zona de intervenção com o rio 

principal Pilcomayo e o perfil transversal que corta a superfície para analisar a dinâmica fluvial 

com relação ao terreno. 

Buffer no leito do Rio Huacaya 

Existem muitas aplicações no SIG para estudos de monitoramento ambiental. Um desses  

procedimentos é a delimitação da área de proteção ou preservação. Segundo as leis ambientais 

como a 1333 e o Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos (RASH) o qual menciona que 

toda atividade de canalização de linhas de ductos e caminhos devem estar a 100 m de distância 

dos corpos da Água. Desta forma se aplica um buffer no trajeto da margem esquerda do leito do 

Rio com uma distância de 100 metros para a respectiva análise.  

Visualização 3d da sub-bacia hidrográfica 

Modela-se a sub-bacia hidrográfica com uma visualização 3D, para realizar um análise 

de melhor precisão da Geomorfologia da drenagem dos canais com relação às infraestruturas de 

hidrocarbonetos executados anos atrás. A situação que se encontra hoje pela mudança natural dos 

meandros do rio é realizada mediante a ferramenta ArcScene 10.5 do software ArcGis desktop.  

Para a modelação em Visualização 3D se colocou o MDT e os dados shp. Vetoriais de 

caminhos do rio, executados pela automatização dos canais de drenagem e as infraestruturas que 

se encontram atualmente em operação.  

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

4.4. Resultados 

A Sub-bacia do Rio Huacaya, tem uma extensão de 103,23Km. De acordo com a análise 

do perfil topográfico longitudinal a área com maiores ameaça de erosão pela dinâmica fluvial, se 

encontra no curso Inferior da sub-bacia, onde os canais de drenagem possuem comprimento 

maior e menos estável o que ocasiona mudança dos meandros dos rios (Figura 4.7) 

 

                                              Figura 4.7. Perfil topográfico longitudinal da sub-Bacia Hidrográfica do Rio Huacaya 

Quanto ao resultado da Identificação de áreas próximas ao leito do Rio Huacaya se 

encontram três locais dentro da barreira de proteção ou limite estabelecido segundo Lei 

Ambiental (Lei. de Meio Ambiente, 1333/1992). Os locais Foram renomeados como A1, A2 e A3. 

(Figura 4.8) 
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Figura 4.8. Delimitação das áreas de proteção segundo lei com a técnica Buffer 
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A1) O resultado da análise pode ser interpretado mediante as séries multitemporal de Imagens de 

Satélite SAVI apresentada na Figura 4.9. No ano 2000 e 2003, ainda se observa a presença de 

construções de caminhos bem estruturados. Para o ano 2006 até 2009, se observa a presença de 

caminho bem próximo ao leito do rio com risco maior de erosão fluvial do caminho do acesso.  

Para o ano de 2013 as medidas de prevenção são aplicadas mediante uma canalização para 

desviar o fluxo do rio cortando o meandro do rio de uma forma longitudinal. A modificação pela 

ação do homem mudou o curso rio, como resultado se observa uma regeneração de vegetação 

para o ano 2016. 

 

Figura 4.9. Conjunto de Imagens Multitemporal SAVI zona A1 

     A análise do perfil topográfico mostra que o meandro se encontra inverso à descida pelo 

relevo natural e isso ajuda a garantir as medidas de contingência que foram realizadas pela 

canalização e a regeneração da vegetação natural (Figura 4.10). 

Meandro 
do Rio 

Caminho 

Caminho 
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Figura 4.10. Delimitação de área de proteção com Buffer e perfil topográfico para A1 
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  Pode-se, observar nas imagens de melhor qualidade o comportamento da canalização e a 

regeneração da floresta a qual evita que continue a erosão, apoiada pelo gabiões colocados para 

dirigir o curso da água do rio. (Figura 4.11e 4.12). 

   

Figura 4.11. Izq. Imagem Google, 2017 da canalização para desvio do curso do rio. Der Imagen SAVI sentinela 2A 2017 

  

Figura 4.12. Métodos de restauração com Gabiões de pedra para desvio da água 

 

A2) O resultado da análise pode se interpretar mediante as séries multitemporal de Imagens de 

Satélite SAVI apresentada na Figura 4.13 e descrição de distâncias no quadro 4.5. 

Observa-se que para ano 2000 se tem uma distância de 160m do meandro do rio até o 

aeroporto, mesmo que para o ano 2003 ele faça uma curvatura menor aproximando para 115m.  

Entre os anos 2006 e 2009 pode-se observar a proximidade do aeroporto com ao meandro do rio 

com 105 m e 103m tornando um meandro maior. Para o ano 2013 ele se encontra com uma 

distância de 93 m encontrando-se fora da regulamentação estabelecida. Para o ano 2016 foram 

realizadas as atividades de contingência mediante a canalização pra retomar o curso do leito do 

rio.  

+1 

0 
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Figura 4.13. Imagens multitemporal SAVI zona A2 

Quadro 4.5. Distância do meandro do Rio em relação da Infraestrutura da Zona A2 

Ano da imagem Distância em M 

2000 106  

2003 115  

2006 104  

2009 101  

2013 93  

2016 55  

Na Análise do perfil topográfico observa-se que tem um desnível contrário ao avanço da 

ameaça da erosão fluvial. Isso vai garantir a regeneração natural da floresta depois da correção do 

curso da água ou canalização (Figura 4.15). 
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Figura 4.14. Delimitação de área de proteção com Buffer e perfil topográfico para A2 
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Atualmente se pode observar que a canalização executada como contingência em 2016 

está atuando de forma correta e começando a regeneração final do ano 2017. (Figura 4.15). Para 

final do ano 2017 se pode observar a imagem SAVI e Fotografia aérea que está tendo erosão 

novamente pela intensidade das chuvas de final de ano, sendo constatada pela redução do bosque 

adjacente. (Figura 4.16). 

 

   

Figura 4.15. Fotografia Google Earth e Imagen SAVI da canalização como medida de mitigação para mudar o curso do 

rio no começo do ano 2017 

  

Figura 4.16. Fotografia aérea e Imagem SAVI da proximidade do leito do rio com o aeroporto final 2017 

 

A3) O resultado da análise pode se interpretar mediante as séries multitemporal de Imagens de 

Satélite SAVI apresentada na Figura 4.17 e descrição de distâncias no quadro 4.6. Neste ponto se 

pode observar que para o ano 2000 já se tinha uma mudança do rio que ficava próximo ao 

caminho registrando uma distância de 215 m. Observa-se a regeneração da floresta próxima ao 

meandro para o ano 2003 e uma proximidade do meandro do rio às infraestruturas de 179 m. Nos 

anos 2006 e 2009 observou-se uma mudança maior com proximidade de 115 para 108 m 
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definindo o maior comprimento do meandro do rio. Nos anos 2013 e 2016 a tubulação já se 

encontra dentrodos limites de proteção é ameaçado pela erosão do leito do rio. 

 
Figura 4.17. magens multitempois SAVI zona A2 

Quadro 4.6. Distância do meandro do Rio em relação da Infraestrutura da Zona A3 

Ano da imagem Distância  

2000 215 metros 

2003 179 metros 

2006 115 metros 

2009 108 metros 

2013 82 metros 

2016 35 metros 

No perfil topográfico se pode observar a altitude do caminho e a válvula presente no 

local que se encontra em sentido contrário da ameaça de erosão fluvial o qual vai garantir a 

regeneração rápida da floresta no meandro do rio (Figura 4.18). 
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Figura 4.18. Delimitação de área de proteção com Buffer e perfil topográfico para A3 
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Mediante a resolução espacial da imagem SAVI tratada com a imagem de satélite 

Sentinel-2 de 10m de resolução temporal no ano 2017 determinou-se o estado atual e pode-se 

apreciar com maior detalhe as áreas que se encontram próximas ao leito do Rio. (Figura 4.19). 

Pode-se observar que em meados do ano 2017 ainda se tinha começado obras de 

contingenciamento onde a proximidade da erosão para o caminho e, para final do ano 2017 se 

tinha já executando uma canalização para desviar o curso do rio. (Figura 4.20)  

 

Figura 4.19. Der. Imagem Sentinel 2A Execução dos planos de contingencia para final do ano 2017.  

Izq. Imagem google começo do ano 2017 

   

Figura 4.20. Avaliação da área com imagem real de campo e imagem de alta qualidade Google Earth. Ano 2017 

4.5. Conclusões 

Conclui-se que graças as Geotecnologias mostra a possibilidade de identificar áreas 

próximas com possíveis ameaças de erosão fluvial pela ferramenta Buffer acrescentando o valor 

de distância sendo compatível como o que a lei exige.  

A aplicabilidade de modelamento 3D análise de perfis tipográficos forneceram 

informações analíticas que permitiram determinar o curso do leito do rio mostrando de forma 

transversal e longitudinal mesmo permitindo uma análise mais sólida. 

A o longo do tempo se conclui que há mudanças do curso das aguas nas planícies de 

inundação onde o fluxo de água é lento e tende a geram meandros do rio, estas são ameaçantes no 

tempo quando chegar perto de Infraestruturas, como caminhos e encanamento de Gasoduto ou 

áreas urbanas.  

+1 

0 

-1 
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O monitoramento temporal de imagens mostrou a mudança dos corpos de agua e a 

aplicação das normas ambientais possibilitou uma avaliação, na minimização dos impactos 

ambientais com a execução das medidas de mitigação.  

Isto mostra que as Empresas de Exploração de Gás estão cumprindo com as normas da 

Lei 1333 de Meio Ambiente e o Regulamento Ambiental do Setor Hidrocarbonetos (RASH). 

Imagens de maior resolução espacial como Imagem Sentinel-2A, fotografias aéreas e 

Imagem do Google de alta resolução fornecem maior detalhe os monitoramentos das áreas de 

interesse com respeito à vegetação e solos que foi analisado. 
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5. CAPITULO V – Artigo 3                                                                        

             

Monitoramento da degradação e recuperação da Cobertura Vegetal na área de atividade 

gasífera no período de 1998 a 2017 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo Monitorar a degradação e recuperação da Cobertura Vegetal na área de 

atividade gasífera no período de 1998 a 2017. A área selecionada para este estudo situa-se dentro do Bloco 
de exploração de Gás onde se encontra uma rede de encanamentos de transporte de Gás integradas no sul 

da Bolívia é considerada a Fase de construção MGR-II onde a atividade levou diferentes etapas de 

monitoramento: a) antes de começar o projeto de construção (Sem desmatar), b) Execução da construção 
(Desmatamento) c) Depois da construção (Restauração) d) depois da Restauração (Reflorestação). 

Utilizou-se 4 Imagens Landsat do sensor TM ETM+ e OLI, as Imagens foram Trabalhadas em Aplicativo 

ENVI 5.3 para execução do NDVI . Fez-se a construção de uma biblioteca espectral de “Endmembers”, 
também chamado pixel puros (PPI), Analise de Mistura espectral para extração da Fração Solo e Índices 

NDFI. Os resultados se mostram de forma comparativa entre as imagens. Onde NDFI e Fração Solo, 

detalham melhor resposta espectral para os solos desmatados, e a restauração e reflorestamento das linhas 

de dutos observa-se melhor com NDVI mais ainda onde não há intervenção de caminhos adjacentes aos 
dutos, pode concluir que as mudanças feitas pela atividade gasífera são mitigadas pela aplicação das leis 

ambientais, tendo regeneração da vegetação nas linhas reflorestadas.  

Palavras Chaves: Desmatamento, Restauração, Reflorestação, Endmembers , Mistura Espectral, Pixel 

Puros, Fase de Construção MGR-II 

ABSTRACT 

 

This article aims to monitor the degradation and recovery of vegetation cover in the area of gas activity 

from 1998 to 2017. The area selected for this study is located within the Gas Exploration Block where 

there is a network of transport pipelines of integrated gas in the south of Bolivia is considered the MGR-II 
construction phase where the activity took different monitoring steps: a) before starting the construction 

project (without deforestation), b) construction execution (deforestation) c) after of construction 

(Restoration) d) after Restoration (Reforestation). We used 4 Landsat images of the ETM + and OLI TM 
sensor, the Images were worked on the ENVI 5.3 Application to execute the NDVI. A spectral library of 

"Endmembers", also called pure pixel (PPI), Spectral Mixture Analysis for Solo Fraction extraction and 

NDFI Indices was constructed. The results are shown in a comparative way between the images. Where 

NDFI and Fraction Soil, detail better spectral response for deforested soils, and the restoration and 
reforestation of the pipelines is best observed with NDVI, even where there is no intervention of paths 

adjacent to the pipelines, it can be concluded that the changes made by the activity are mitigated by the 

application of environmental laws, and regeneration of vegetation in reforested lines. 

Key Words: Deforestation, Restoration, Reforestation, Endmembers, Spectral Mixture, Pure Pixel, MGR-

II Construction Phase 
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5.1. Introdução 

A necessidade de obter diferentes fontes de energia para fornecer para a população e 

manter o crescimento econômico da nação é que impulsiona a intensa exploração das reservas de 

petróleo e gás natural. A produção conta com importantes infraestruturas de escoamento 

(oleoduto e gasoduto) integradas em uma base de operações das organizações e de quem as 

administram. (MOREIRA, 2016). 

A atividade da indústria petrolífera precisa abrir espaço na floresta para exploração e 

perfuração e o crescimento da exploração de petróleo e gás natural aumenta o desmatamento. A 

retirada da vegetação é um aspecto ambiental negativo que vem atrelado a uma série de impactos 

ao meio ambiente, sendo que a localização dessas áreas está nos topos de morros e planícies, mas 

também ocorrem em margens do rio. As intervenções ocorrem por meio de equipes ou 

maquinaria pesada para realizar corte compactação e aterramento dos solos (NASCIMIENTO, 

2009). 

Os Programas de Recuperação das Áreas degradadas podem perder sua eficácia, devido 

à falta de gestão, à remoção do horizonte superficial do solo, aos aterramentos e a alta 

compactação aplicada para suportar maquinários de extremo peso, vinculados, ainda, às 

condições climáticas, geomorfológicas e ao difícil acesso às clareiras remotas. Estas áreas que 

foram intervindas geralmente tem uma Regeneração mais lenta quando comparada como áreas 

desmatadas. (SANTOS JR., 2004). 

A remoção da cobertura vegetal está associada à perda de banco de sementes. É 

importante levar em consideração que na hora de restaurar o solo, tem que ser devolvida estas 

agrupações derivadas de sementes na qual chegam ao solo pelo mecanismo de dispersão 

tornando-se um reservatório de sementes viáveis em uma parcela. Este banco de semente 

constitui um elemento fundamental na sucessão ecológica da floresta (BAKER, 1989; 

GARWOOD, 1989). 

 A recuperação deve considerar a sucessão primária como ponto de partida das 

atividades. A resiliência do ecossistema foi quebrada e os bancos de sementes e horizontes 

superficiais do solo eliminados. A aplicabilidade dos planos de restauração e recuperação ordena 

devolver todos os bancos de sementes, restaurar o terreno para evitar erosão e trabalhos de 

restauração possibilitará o fomento da sucessão secundaria (NASCIMENTO 2009).  Este artigo 

tem como objetivo Monitorar a degradação e recuperação da Cobertura Vegetal na área de 

atividade gasífera no período de 1998 a 2017  

5.2. Área de Estudo 

A área de estudo é uma subárea dentro do campo de Exploração de gás Margarita-

Huacaya encontra-se dentro do Bioma do Chaco boliviano situado na localidade Puerto Margarita 

no departamento e Tarija, dentro da província de O’Connor,  município de Entre Rios. A área faz 

parte da  região do Subandino Sul na região Sul de Bolívia entre as coordenadas geográficas -20° 

90’ 71,72’’ Latitude (S), -63° 81’ 43,90’’ longitude (W) e -20° 30’ 86,83’’ Latitude (S), -63° 62’ 

10,18’’ longitude (W). 

Nesta área foram monitoradas cinco linhas de gasoduto cada um com diferente espaço 

temporal, segundo a data de começo e finalização. As etapas de monitoramento são: a) antes de 

começar o projeto de construção (Sem desmatar), b) Execução da construção (Desmatamento) c) 
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depois da construção (Restauração) d) depois da Restauração (Reflorestação) avaliando a 

aplicação da gestão ambiental pelas medidas de mitigação as quais se descrevem no quadro 3.11: 

Quadro 5.1. Informação detalhada das linhas de Gás monitoradas 

Nro. Nome dos 

Gasodutos 

Longitude 

(Km) 

Polegadas 

(“) 

largura de desmatamento (m) 

1 Trunk Line 11.33 16 30 

2 MGR - 5 3.03 10 20 

3 MGR - 6 3.13 10 20 

4 MGR - 7 9.23 10 20 

5 MGR - 8 4.63 10 20 

 

 

Figura 5.1. Detalhe das infraestruturas de atividade gasífera 
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5.3. Materiais e Métodos 

Neste artigo a metodologia tem um espaço temporal de 19 anos entre 1998 até 2017 

utilizando imagens Landsat TM e OLI fornecidas da USGS descarregada pelo site 

https://earthexplorer.usgs.gov/ de melhor qualidade, datas similares e de menor quantidade de 

nuvens para uma visualização eficiente. A Etapa foi desenvolvida com o apoio do software ENVI 

5.3, ArcGIS 10.5, segundo o fluxograma metodológico (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Fluxograma metodologico  
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Preé-Processamento de imagens 

Aplicam-se estas técnicas visando melhorar a qualidade dos dados, como: composição 

multiespectral de bandas, Correção geométrica, Atmosférica Reflectância TOA, mosaicos, 

recortes das imagens e realce espectral.  

Realizou-se a composição espectral das imagens transformando de uma imagem crua a 

uma imagem multiespectral, (RGB). Em seguida, se realiza a correção radiométrica para cada 

imagem, sabendo que as imagens têm erros nos dados do pixel. (Chuvieco, 1996).   

A correção atmosférica foi realizada para minimizar o efeito de dispersão da energia 

eletromagnética, se aplicando a imagens digitais, a fim de eliminar o efeito dos aerossóis e brilho 

intrínseco que é inserido pelo sensor e é refletido na imagem, sabendo que se têm partículas de 

águas suspensas na atmosfera.  

No geral, o efeito mais importante é devido ao espalhamento atmosférico que causa 

adição de valores à resposta original. Com o processo de correção atmosférica TOA se alcança 

uma melhorar a qualidade visual da imagem; bem como, exclui o componente intrusivo da 

atmosfera (segundo Arias, Zamora e Bolahos 2014). 

 

    

Figura 5.3. (Esq.) Imagem de Refletância de 1 a 10000. (Der) Imagem de Reflectância transformada de 0 a 1 

As imagens de Reflectância TOA utilizadas tem como resultado dados de Reflectância 

de 1 a 10.000 (Figura. 5.3). Esses dados são transformados pela calculadora digital do software 

ENVI (band Mach) em valores de Reflectância de 0 a 1, podendo ser utilizada para diferentes 

geoprocessamentos mediante a seguinte formula: (b1 le 0)*0+(b1 ge 10000)*1+(b1 gt 0 and b1 lt 

10000)*float(b1)/10000 (Figura 5.3). 

Cortam-se as imagens de Satélite dos diferentes anos, compreende a área de trabalho 

mediante o software ENVI 5.3 com a ferramenta Spatial subset. Para ajustar as imagens à área de 

estudo elas são recortadas pela ferramenta Raster Processing – Clip do ArcGis 10.05 pela 

geometria da área de estudo. 

O realce de imagens digitais se aplica para melhorar a qualidade visual. Alguns realces 

de contraste foram testados no trabalho, como: o realce linear, realce linear 2%, gaussiano e 

equalização. Dentre todos testados o lineal 2% foi realizado no Software ENVI 5.3, obteve 

melhor desempenho, destacando algumas áreas de interesse. 

Imagens de Satélites Landsat da USGS 

Como material base da Etapa 3 foram coletadas as imagens de satélite landsat-5 com o 

senstor TM (Thermatic Mapper), Landsat-7 com o sensor ETM+ (Enhanced Thermatic Mapper) 
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e landsat 8 com o sensor OLI (Operation Land Imager) de épocas similares entre Janeiro e Julho 

e diferentes anos a partir de 1995 até 2017, disponíveis do site https://earthexplorer.usgs.gov/. 

(Quadro 5.2). 

Quadro 5.2. Imagens de satélite Landsat do Site https://earthexplorer.usgs.gov/. 

No de Imagens Tipo de 

Sensor 

Data Resolução 

espacial 

Resolução 

temporal 

Resolução 

espectral 

1 TM 1995 30 m 8 – 16 dias 7 bandas 

2 ETM+ 2008 30 m 8 – 16 dias 7 bandas 

3 OLI 2013 30 m 8 – 16 dias 11 bandas 

4 OLI 2016 30 m 8 – 16 dias 11 bandas 

Processamento de imagens e Construção de Biblioteca espectral (Endmembers ou Pixel 

Puro). 

O desenvolvimento do processamento metodológico utilizado nesta pesquisa é a 

utilização e construção de uma biblioteca espectral conhecida como membros finais ou 

“Endmembers”, também chamado pixel puro (PPI), designado assim por que conta com o mesmo 

dado de refletância dentro do tamanho de resolução espacial (PONZONI 2017.). 

(Souza Jr., et al., 2005) mostrou que é possível obter membros finais globais padrão do 

Espaço espectral n-dimensional Landsat. (Souza Jr., et al., 2005). 

No cenário de imagem é imperativa para uma aplicação bem-sucedida de modelos SMA. 

Para mistura espectral os membros finais são esperados em ambientes florestais ou frações; GV, 

NPV, Solo e Sombra (Shade). Mais recentemente introduzem-se um membro para Nuvens 

(Cloud) para facilitar o mascaramento da nuvem.  

O Endmembers da imagem GV, NPV, Soil e Shade foram extraídos da livraria espectral 

proposta por Souza et al., 2013, do projeto do Mapbiomas determinando para os seguintes 

sensores: Landsat TM / + ETM, OLI, (Quadro 5.3). Assim se observa na imagem o conjunto suas 

assinaturas espectrais de cada uma das frações (Figura.5.5 e 5.6) e os dados de endmenbers 

Colletion refletidos ( Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4. Assinaturas das Frações espectrais (Souza, 2013). 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Quadro 5.3. Endmembers aplicável para Landsat TM e OLI 

Band BLUE GREEN RED NIR SWIR1 SWIR2 Endmembers 

Wavelegth 0.485 0.56 0.66 0.83 1.65 2.215 
 

R
ef

le
ct

â
n

ci
a

 119 475 169 6250 2399 675 // GV 

1514 1597 1421 3053 7707 1975 // NPV 

1799 2479 3158 5437 7707 6646 // Soil 

4031 8714 7900 8989 7002 6607  // Cloud 

0 0 0 0 0 0 //Shade 

 

 

 

Figura 5.5. Assinatura espectral dos Endmenber das Imagens Landsat TM e OLI 

 

 

Figura 5.6. Endmember Collection Spectral. 
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Análises de Mistura Espectral (SMA) 

 O SMA decompõe a mistura espectral - comumente encontrada nos valores de 

Reflectância de pixels de dados de detecção remota - em frações de materiais mais puros, 

conhecidos como membros finais. o modelo SMA assume que o espectro da imagem é formado 

por uma combinação linear de n espectros puros (Souza et al., 2013). Neste método se realizou 

para todas a imagens de satélite, introduzindo os endmembers da livraria espectral, extraindo 

cinco frações espectrais, desenvolvidas no software ENVI 5.3 (Figura 5.7) 

 

       
1995                            2008                             2013                            2017 

Figura 5.7. Análise de Mistura Espectral. 

Os valores da mistura espectral negativas são transformados a valores positivos, 

multiplicados por 100 mediante algoritmo: 

float (b1)*100 

Onde b1= á Mistura Espectral 

O resultado os valores da Reflectância são convertidos de O a 100 por meio do 

Algoritmo: 

(b1 le 0)*0+(b1 ge 100)*1+(b1 gt 0 and b1 lt 100)*float(b1)/100 

Cálculo do Índice de Diferença Normalizada de Frações (NDFI) 

Segundo Souza Júnior et al., (2013) para melhorar o sinal de degradação causado pelo 

corte seletivo e desmatamento da  floresta, o Índice de Diferença Normalizado de Fração (NDFI) 

deve ser calculado utilizando as imagens de fração obtidas com SMA. Para nossa área de estudo 

foi utilizada a fórmula: 

NDFI =
GVShade − (NPV + Soil)

GVShade + (NPV + Soil)
 

Onde GVshade é a fração de GV normalizada pela sombra dada por: 

GVShade  =
GV

1 − Shade
 

Gv = Vegetação Verde altamente Fotossintética 

NPV = Vegetação Não Fotossintética 

Soil = Solo exposto 

Shade = Sombra 

Os valores de NDFI variam de -1 a 1. Teoricamente, os valores de NDFI em floresta 

intacta devem ser elevados (i.e., cerca de 1) devido à combinação de alta GVshade (i.e., alta GV e 
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sombra do dossel) e baixo NPV e valores do solo. À medida que a floresta se torna degradada, o 

NPV e as frações do solo aumentam devido à diminuição da cobertura do dossel, diminuindo os 

valores de NDFI relativos às florestas intactas. A banda sintética NDFI combina todas as 

informações de refletância mostradas relevantes para identificação e mapeamento de degradação 

de florestas (Souza Júnior et al., 2013). 

Cálculo de Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) 

Para ROUSE et al. (1974) O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) é um 

índice de vegetação muito versátil para à avaliação da vegetação e a dinâmica de mudança de 

cobertura. Este índice foi estudado e avaliado com uma série de satélites por muitos anos, 

alterando seu método de cálculo quanto ao número e tipo de bandas de satélites. 

Nesta etapa laboratorial se realizou o Cálculo matemático no software ENVI 5.3. Este 

índice é bidimensional e envolve a divisão da diferença e a soma entre duas bandas: 

infravermelho próximo e do vermelho visível, aplicado a todas as imagens: 

NDVI =
NIR − RED

NIR + RED
 

Onde: 

RED = Vermelho Visível 

NIR = Infravermelho próximo 

Utilização da Fração Solo do SMA 

A escolha da Fração solo nesta pesquisa é para comparar o grau de eficácia na 

visualização com os outros índices. Ele é gerado mediante o processo de Procura de Endmembers 

de cada imagem utilizada. O fluxo de trabalho elaborado começa com a redução de dados 

espectrais MNF e a Execução automática dos Pixels Puros (PPI). Eles foram Visualizados 

mediante a Janela Visualizadora “N-D Visualizer”, para identificar o Endmenber do Solo o qual 

se observa na figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Janela N-D Visualizer para identificação do Endmenbers do Solo 
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5.4. Resultados 

Os resultados obtidos até o presente são realizados por meio de uma análise descritiva e 

comparativa mediante diferentes imagens, proveniente de cálculos matemáticos, para cada área 

de atividade gasífera monitoradas que foram designadas como: Fábrica Processadora de Gás, 

Linha de fluxo Troncal (Trunk Line), Linhas de Fluxo Margarita nomeadas como MGR-5, MGR-

6, MGR-7, MGR-8. 

Nota-se a Mudança que teve a atividade gasífera no começo da construção, no ano 1995 

onde a área se apresenta sem intervenção antrópica. A Fração Solo e NDVI mostra uma melhor 

percepção da vegetação antes da construção da Fábrica Processadora de Gás, e uma parte da 

linha troncal (Trunk line). 

No ano 2008 se pode observar o a ocupação a área para construção de uma infraestrutura 

gasífera nomeada como Fábrica Processadora de Gás “Margarita” aonde todas as linhas de duto 

chegam para o respectivo tratamento como se podem observar as linhas de chegada da Trunk line 

e o seu estado atual. 

A Fração Solo e o NDVI mostram com melhor detalhe a área desmatada, que muda a 

infraestrutura operativa de exploração de gás. Para o ano 2007 apresenta uma extensão da área 

onde se encontra a fábrica processadora de gás natural, onde o NDFI e a Fração Solo apresentam 

maior detalhe na resposta espectral no Figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Comparação dos índices e Fração do solo para área de Fabrica processadora de Gás. 
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 Os resultados da análise de monitoramento da Linha Troncal (Trunk line) de 16 

polegadas (linha principal de gás que chega dos centros recolhedores), atualmente se encontra 

em funcionamento. O quadro comparativo se aprecia na Figura 5.10 e a validação dos dados com 

as fotografias de campo apreciada na Figura 5.11. 

 Para o ano 1995 a linha troncal não se encontra instalada se observando com detalhe no 

índice NDVI onde se aprecia a maior atividade fotossintética da vegetação. O ano 2008 apresenta 

um maior detalhe no NDVI com o crescimento de Solo Exposto em comparação com a 

vegetação. A Fração de Solo apresenta um detalhe melhorado das áreas de acampamento 

instaladas e a construção de um aeroporto perto das linhas para os trabalhadores. Ao desmatar a 

floresta para realizar a instalação dos dutos, como medida de remediação se realiza a 

Restauração devolvendo os nutrientes e sementes a os Solos com a mesma capa de terra 

principal chamado “Solo Superior” (Top Soil). 

Entre os anos de 2008 e 2017 se inicia o projeto de reflorestação das linhas que foram 

desmatadas na instalação de gasoduto, as quais se aplicaram as medidas de remediação pra 

restauração da área. A linha troncal (trunkline) foi construída no paralelo do caminho por essa 

razão ainda pode-se observar uma como floresta aberta pelo reflexo do caminho. (Figura 5.10)  

O NDVI e NDFI mostraram melhor detalhe da redução espectral das linhas expostas 

depois do reflorestamento. Pode-se verificar o resultado a restauração nas áreas que foram 

desmatadas tanto com invasão de espécies pioneiras e conjunto a reflorestação feita pelos órgãos 

a cargo. A linha troncal (trunk line), na maioria da trajetória se encontra com vegetação e árvores 

produto da reflorestação feita no ano 2009.   

 

Figura 5.10. Comparação dos índices de vegetação e Fração do solo para Trunk Line de 16 polegadas 
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                                                                       DESMATADO                                   Ano da Foto: 2011 

  

                                                                   RESTAURADO                                 Ano da Foto: 2011 

  

                                                                  REFLORESTADO                                  Ano da Foto: 2013 

  

                                                                    REGENERADO                                    Ano da Foto: 2017 

Figura 5.11.  Imagens do Monitoramento da gestão Ambiental na linha Trunk line. Fonte: VARGAS, 08-17 
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Os resultados da análise de monitoramento da Linha de Fluxo MGR-5 de 10 polegadas é 

apresentada no quadro comparativo da Figura 5.12, e a validação dos dados com as fotografias de 

campo apreciada na Figura 5.13. 

No ano 2008 da linha do fluxo mgr-5 ainda se encontra instalada, se pode observar em 

todas as comparações entre índices NDVI, NDFI, Fração Solo. Para o ano 2013 a execução da 

construção da linha MRG-5 foi realizada, ela pode refletir com maior detalhe na Fração solo que 

NDVI e NDFI. Depois da atividade de desmatamento, se realizou a restauração da linha MGR-5, 

que não apresenta caminho de acesso do lado como outras linhas. Para o final do ano 2013 as 

atividades de Reflorestamento nas na linha são executadas no transcurso da temporada de chuva 

para garantir as espécies de plantas nativas da zona plantadas.  

A análise espectral da Fração Solo, o NDVI e o NDFI se podem apreciar a baixa 

intensidade de refletância para solo exposto, tendo uma melhor resposta em NDVI, pela atividade 

fotossintética da vegetação que se encontra em regeneração.Para o ano 2017 observa-se que o 

estado atual da linha tem menor a Reflectância de um solo exposto, devido a Regeneração da 

vegetação e a reflorestação feita como medida de remediação. 
 

 

Figura 5.12. Comparação dos índices e Fração do solo para linhas de Fluxo MGR-5. 
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                                                                       DESMATADO                                   Ano da Foto: 2012 

  

                                                                   RESTAURADO                                 Ano da Foto: 2012 

  

                                                                   REFLORESTADO                                  Ano da Foto: 2013 

  

                                                                       REGENERADO                                    Ano da Foto: 2017 

Figura 5.13. Imagens do Monitoramento da gestão ambiental da linha MGR-5, Fonte: VARGAS, 08-17. 
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Os resultados da análise de monitoramento da Linha de Fluxo MGR-6 de 10 polegadas 

estão apresentados no quadro comparativo da Figura 5.14, e a validação dos dados  aparecem na 

Figura 5. Observa-se a ausência desmatamento antes de 2008 com as áreas constituídas 

totalmente com floresta Primária. Isso reflete nos índices de vegetação e Fração Solo com 

presença de atividade fotossintética da floresta. Para o ano 2013 começa execução do 

desmatamento, a partir da construção de uma linha de canalização, observada na Fração solo. 

Posteriormente se realiza a restauração das áreas nas ladeiras com declividade por onde 

se enterrou o duto. Em Conjunto com as outras linhas de fluxo, foram executadas as atividades de 

reflorestação no ano 2013. Nesta linha ela apresenta um caminho de acesso no qual dificulta a 

variação e visualização de regeneração. Mesmo assim se observa a redução de solo exposto na 

imagem da Fração Solo e NDFI, para o ano 2017 depois da execução de reflorestamento.  

 

Figura 5.14. Comparação dos índices e Fração do solo para linha de fluxo MGR-6 
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                                                                       DESMATADO                                   Ano da Foto: 2012 

  

                                                                    RESTAURADO                                 Ano da Foto: 2012 

  

                                                                     REFLORESTADO                                  Ano da Foto: 2013 

  

                                                                       REGENERADO                                    Ano da Foto: 2017 

Figura 5.15. Imagens do Monitoramento da gestão ambiental da linha MGR-6. Fonte: VARGAS, 08-17 
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Os resultados para a análise de monitoramento da Linha de Fluxo MGR-7 de 10 

polegadas são apresentados no quadro comparativo da Figura 5.16, e a validação dos dados com 

as fotografias de campo apreciada na Figura 5.17.  Observa-se nas imagens NDVI, Fração solo e 

NDFI de 2008, a ausência de desmatamento e presença da vegetação. Na imagem do ano 2013 se 

observa a linha desmatada, ano que se realizou a instalação daquele duto onde pode ser captado e 

interpretado na Fração Solo, NDVI e NDFI com muita claridade os solos descobertos. 

As atividades de Restauração imediatamente foram realizadas seguindo todas as 

normativas ambientais, planos de mitigação e geotécnicas utilizadas para áreas de maior 

declividade o qual esta linha de duto atravessa grandes declividades de maior risco. Depois das 

atividades de Restauração ao final do ano, na época chuvosa, começa a atividade de 

reflorestamento, com técnicas de proteção de ladeiras com declividade. Pode-se observar melhor 

nas imagens de NDFI e Fração Solo. 

O ingresso para as áreas, durante a visita de campo, foi quase impossível devido à 

invasão massiva da vegetação, para a qual desde o replantio, se observa um bom crescimento 

arbóreo. Este duto não apresenta caminho adjacente, o que facilitou a retomada da vegetação 

como se observa nas imagens do ano 2017. Essa regeneração da vegetação também é observada 

na Figura 5.17. 
 

 

Figura 5.16. Comparação dos índices e Fração do solo para linha de fluxo MGR-7.  
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                                                                        DESMATADO                                       Ano da Foto: 2012 

  

                                                                         RESTAURADO                                 Ano da Foto: 2012 

  

                                                                       REFLORESTADO                                  Ano da Foto: 2013 

  

                                                                         REGENERADO                                    Ano da Foto: 2017 

Figura 5.17. Imagens do Monitoramento da gestão ambiental da linha MGR-7. Fonte: VARGAS, 08-17 
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Os resultados da análise de monitoramento da Linha de Fluxo MGR-8 de 10 polegadas 

é apresentada no quadro comparativo da Figura 5.18, e a validação dos dados com as fotografias 

de campo observada na Figura 5.19. No ano 2013 foi último duto se enterrar no solo, ao longo do 

seu percurso. A instalação ocorreu ao lado de um caminho adjacente, para acesso ao poço 

exploratório,  

Observa-se nas imagens de todos os índices comparativos NDFI, NDVI, Fração Solo e 

Composição RGB que para o começo do ano 2013 ele ainda estava construído, pela resposta 

espectral na Floresta, mas se tinha a intervenção do caminho adjacente. Nesta linha de duto a 

restauração ocorreu juntamente com o reflorestamento com as devidas normativas ambientais e 

geotécnicas, para garantir o reflorestamento da linha. Construíam-se áreas de exclusão nos 

extremos da variante que ingressa fora do caminho adjacente. 

Para o 2017 se observa áreas desmatadas que reflexe o caminho de acesso devido que o 

gasoduto foi construído do lado dele, mas há uma redução do comprimento de área desmatada em 

um pequeno espaço onde se realizou uma variante ou desvio do duto que ingressa na floresta 

afastada do caminho, que mostra ter menos Reflectância na Fração Solo e para o NDVI 

apresenta alta Reflectância de vegetação. 
 

 

Figura 5.18. Comparação dos índices e Fração do solo para linha de fluxo MGR-8 
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                                                                    DESMATADO                                       Ano da Foto: 2014 

  

                                                                         RESTAURADO                                 Ano da Foto: 2014 

  

                                                                   REFLORESTADO                                  Ano da Foto: 2015 

  

                                                                      REGENERADO                                    Ano da Foto: 2017 

Figura 5.19. Imagens do Monitoramento da gestão ambiental da linha MGR-8. Fonte: VARGAS, 08-17 
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5.5. Conclusões 

Este estudo mostrou que o Índice de Fração de Diferença Normalizada (NDFI) é uma 

técnica válida para detectar a degradação da floresta associada à exploração de gás nos locais 

com escasso acesso para o monitoramento O NDFI foi estabelecido com imagens de alta 

resolução espacial (ou seja, Landsat TM, ETM + e OLI) abertamente disponível para o público, 

mesmo que a cobertura constante da nuvem possa ser motivo de preocupação. 

Os resultados mostraram que o NDFI é capaz de detectar infraestrutura associada à 

maioria das operações de exploração de gás, (caminhos, estradas, dutos, poços exploratórios entre 

outros). Paralelamente a Fração de solo mostrou-se robusta para fornecer informação visual, mas 

que todo das áreas desmatadas e que foram destinadas para caminhos de acesso fixo, que não 

pode ser revertido.  

A partir dos trabalhos executados, concluímos que houve todo um trabalho de 

recuperação da vegetação de áreas degradadas pelas construções de gasoduto ao longo do tempo. 

Isso indica que as medidas de mitigação são efetivas minimizando a mudança da paisagem e o 

comprometimento dos solos.  

As Geotecnologias estão proporcionando informação detalhada com o 

Geoprocessamento de Imagens de Satélite. 

As geotécnicas para restaurar as áreas de declividade são eficazes para acelerar a 

vegetação em pouco tempo para evitar a erosão. Imagens de maior resolução espacial forneceram 

com maior detalhe os monitoramentos das áreas em um tempo menor.  

Através da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto espacial, os índices de 

vegetação foram muito eficazes é aplicável para estudos de monitoramento ambiental no lapso do 

tempo, e foi considerável a detecção das áreas desmatadas e regeneradas nas linhas de gasoduto. 

Com o mapeamento de Imagens NDVI os resultados foram mais robustos a distinção das 

áreas expostas se detalharam com maior precisão 
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Anexo 1. Classificação Supervisionada Random Forest ano 1995 
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Anexo 2. Classificação Supervisionada Random Forest ano 2000 
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Anexo 3. Classificação Supervisionada Random Forest ano 2005 
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Anexo 4. Classificação Supervisionada Random Forest ano 2010 
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Anexo 5. Classificação Supervisionada Random Forest ano 2013 
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Anexo 6. Classificação Supervisionada Random Forest ano 2017 
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Anexo 7. Criação do Scritp utilizado para execução automática Sentinel-2. Feita 

pelo autor da Dissertação 

// 1) Geometria da Área de Estudo 

var geometry = ee.FeatureCollection('ft:1t9HuI0F7Iw 

tfJ6McVnHgFjqi1490kP4PYZYjOYd'); 

Map.addLayer(geometry); 

 

// 2) Carregar uma coleção de imagem Sentinel-2 

var sentinel = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2') 

// 3) Filtragem da coleção de Imagem 

.filterDaté('2017-01-01','2017-12-15') 

.filterBounds(geometry); 

. 

// 4) Impressão na consola 

print(sentinel); 

// 5) composição media da imagem 

var sentinelmedia = sentinel.median().clip(geometry); 

Map.centerObject(geometry, 10) 

Map.addLayer(sentinelmedia, imageVisParam2); 

// 6) Cálculo do índice de Vegetação SAVI () 

var SAVI = function(image) { 

 

var savi = image.expression('(1 + L) * float(nir - red)/(nir + red + L)', { 

'nir': image.select('B8'), 

'red': image.select('B4'), 

'L': 0.9 //ajustado para o vegetação do Chaco Boliviano 

}); 

return savi.rename("savi"); 

}; 

 

// 7) Mostrar na tela do Computador 

var saviboli = SAVI(sentinelmedia); 

Map.addLayer(saviboli,imageVisParam3,'SAVI'); 

// 8) Exportação da imagem SAVI no Drive 

Export.image.toDrive({ 
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image: saviboli, // selecionar imagen 

description: 'SAVI', // nombre de imagen 

maxPixels: 1e13,  // 

region: geometry, // area de trabajo 

scale: 10 

}); 

Anexo 8. Criação do Scritp utilizado para execução automática Landsat Feita pelo 

autor da Dissertação 

// 1) Geometria da Área de Estudo 

var geometry = ee.FeatureCollection('ft:1t9HuI0F7Iw-

tfJ6McVnHgFjqi1490kP4PYZYjOYd'); 

Map.addLayer(geometry); 

// 2) Carregar uma coleção de imagem Landsat 

var Landsat = ee.ImageCollection('LANDSAT/LE7_TOA_1YEAR') 

.filterDaté('2000-01-01','2000-08-30') 

.filterBounds(geometry); 

 

// 3) Definição da Visualização dos parametros. 

var vizParams = { 

bands: ['B5', 'B4', 'B3'], 

min: 0, 

max: 255, 

gamma: [0.95, 1.1, 1] 

}; 

// 4)Impressão na consola 

print(Landsat); 

// 5)Composição media da imagem 

var Landsatmedia = Landsat.median().clip(geometry); 

// 6)Centralizar e Zoom na Area de trabalho 

Map.centerObject(geometry, 10) 

// 7) Mostrar na tela do computador o Mosaico Temporal 

Map.addLayer(Landsatmedia, vizParams, 'IMG'); 

// 8) Cálculo do indice de Vegetação SAVI () 
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var SAVI = function(Landsatmedia) { 

var savi = Landsatmedia.expression('(1 + L) * float(nir - red)/(nir + red + 

L)', { 

'nir': Landsatmedia.select('B4'), 

'red': Landsatmedia.select('B3'), 

'L': 0.09 

}); 

return savi.rename("savi"); 

}; 

// 8) Mostrar na tela do computador Imagem SAVI 

var SAVIboli = SAVI(Landsatmedia); 

Map.addLayer(SAVIboli, imageVisParam, 'SAVI') 

 

// 9) Exportação da imagem SAVI no Drive 

Export.image.toDrive({ 

image: Landsatmedia, // selecionar imagen 

description: 'SAVI', // nombre de imagen 

maxPixels: 1e13,  // 

region: geometry, // area de trabajo 

scale: 30 

}); 

 


