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RESUMO  

O presente trabalho buscou caracterizar os processos erosivos que afetam as áreas 

mineradas no limite sul do Parque Nacional de Brasília, conhecida como Cascalheira do 

Exército. A pesquisa foi fundamentada por revisão bibliográfica e documental, análises 

em campo para o reconhecimento da área, utilização de veículo aéreo não tripulado 

(VANT), imagens de satélite, ferramentas de medição manuais e softwares de SIG para 

processar os dados. A partir dos modelos gerados e por meio de análises baseadas no 

mapeamento, foi possível observar o alto nível de degradação da área, com a presença 

de erosões do tipo laminar, em ravinas e voçorocas em evolução. A caracterização da 

cascalheira servirá para embasar futuros planos de recuperação de áreas degradadas e o 

restabelecimento da estabilidade do ambiente. 

 

Palavras-chave: Parque Nacional de Brasília, Cascalheira, Processos erosivos, 

Geotecnologia, Veículo aéreo não tripulado (VANT), Plano de recuperação de áreas 

degradadas.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT  

This study has identified and described the erosive processes that affect the mined areas 

in the southern limit of the Parque Nacional de Brasília, known as Army's Gravel Mine. The 

methodology used was based on bibliographical and documentary review, field work, 

unmanned aerial vehicle flight (UAV), satellite imagery, manual measurement tools and 

GIS software to process the data. From the models and analyzes made, based on the 

mapping, was possible to notice the advanced stage of degradation on the area, with 

sheet, rill and gully erosions. In this way, the characterization of the gravel will serve to 

support future plans for the recovery of degraded areas, which will promote the 

containment of the impact and the restoration of the stability of the environment. 

 

Key-Words: National Park of Brasilia, Gravel Mine, Erosive processes, Unmanned 
aerial vehicle (UAV), Recovery plan for degraded areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre todos recursos naturais, renováveis ou não, os bens minerais 

constituem um dos pilares que caracterizam o progresso da sociedade. Desde que 

produziu o primeiro artefato mineral, o ser humano vem trabalhando com 

engenhosidade no propósito de desenvolver, pesquisar, extrair, beneficiar e 

transformar minérios nas mais diversas aplicações e em coisas úteis para a 

sociedade. A importância do minério para a humanidade é destacada inclusive na 

história da civilização como marcos divisórios das eras geológicas: “idade da 

pedra lascada” (Paleolítico); “idade da pedra polida” (Neolítico); “idade dos metais” 

(do cobre e bronze e do aço) (ENRÍQUEZ, 2008; VIANA, 2015). 

Ocorre que por conta de uma conduta exploratória pouco atenta às 

implicações no ambiente, a mineração ao mesmo tempo que possibilita o 

crescimento econômico e traz benefícios sociais, ocasiona impactos ambientais e, 

normalmente, não promove desenvolvimento igualitário para todas as partes. 

Todavia, enquanto os lucros e os principais bônus da atividade são privatizados e 

alcançam escala nacional e mundial, os maiores problemas permanecem em nível 

local. Esse é o desafio para se elaborar políticas sustentáveis a indústria da 

mineração para a recuperação das áreas degradadas (VIANA, 2012; VIANA, 

2015). 

Exemplo desta situação ocorre no Distrito Federal. Mesmo sendo uma 

unidade federativa relativamente nova, foram registrados em seu território 

atividades de mineração e degradação pelo menos desde 1955. Com a 

construção da nova capital houve um incremento de áreas exploradas para a 

retirada de materiais usados na construção civil. O abandono desses sítios de 

mineração sem que houvesse quaisquer ações visando à sua recuperação deixou 

marcas impressas na paisagem local (CORRÊA et al., 2004). Com o passar do 

tempo, o abandono contribuiu para o agravamento das degradações dificultando a 

execução de projetos de recuperação nas áreas exploradas. 

Dentre os vários locais do Distrito Federal onde a exploração mineral foi 

realizada, o Parque Nacional de Brasília (PARNA de Brasília) é um caso a ser 

destacado pela existência de processos erosivos ainda em evolução decorrentes 

das atividades mineradoras. O parque é uma unidade de conservação federal da 
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classe de proteção integral, fiscalizada e gerenciada pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Também é uma das principais 

alternativas de lazer para a população do Distrito Federal e do entorno, com 

piscinas, trilhas, visitas guiadas e observatório. O espaço, ainda, é protagonista 

em diversos estudos científicos, autorizados pelo Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBIO), voltados para a preservação da fauna e 

da flora, contenção de incêndio e recuperação de áreas degradadas. 

O emprego de geotecnologias para análises de estudos ambientais é cada 

vez mais comum e pode ser um diferencial para compreender melhor o processo 

de degradação, pois tais ferramentas geotecnológicas utilizam técnicas modernas 

tais como tecnologias computacionais e georreferenciadas para levantamentos e 

mapeamentos ambientais.  

Tendo em vista a degradação causada por atividades mineradoras de 

décadas atrás que continua a contribuir com a evolução desses processos 

erosivos, agravando o quadro atual e os possíveis cenários futuros, o presente 

trabalho de conclusão de curso tem como norte a seguinte questão: Quais são as 

características dos processos erosivos que afetam as áreas mineradas no limite 

sul do Parque Nacional de Brasília e como as geotecnologias podem fornecer 

dados precisos para auxiliar no desenvolvimento de futuros planos de recuperação 

de áreas degradadas para o parque. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar e analisar os processos erosivos no interior do Parque 

Nacional de Brasília destacando o uso das Geotecnologias, e dos dados obtidos 

por essas técnicas como importantes ferramentas para futuros planos de 

recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Levantar dados históricos a respeito da extração de cascalho no interior do 

Parque Nacional de Brasília; 

● Identificar e caracterizar impactos dos processos erosivos a partir de 

análises em campo, medições métricas e auxílio de geotecnologias; 

● Gerar mapas temáticos a partir dos dados levantados em campo com o 

VANT; 

● Verificar a efetividade do uso das geotecnologias para a caracterização 

dos processos erosivos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Ao longo dos anos, a área onde atualmente está localizado o limite do 

Parque Nacional de Brasília (PARNA de Brasília) foi alvo de atividades recorrentes 

da mineração. Corrêa (2007) alerta que áreas mineradas promovem impactos 

ambientais que desfavorecem a estabilidade do solo, o restabelecimento da 

vegetação e o assoreamento dos corpos hídricos ao seu redor. A exploração de 

cascalho no interior do PARNA de Brasília proporcionou um conjunto de áreas 

degradadas que correspondem a antigas cascalheiras, que ao passar dos anos 

geraram vários processos erosivos de diferentes escalas e tipos. 

As geotecnologias têm se mostrado extremamente úteis na determinação 

dos elementos da paisagem para o planejamento ambiental e gestão territorial, 

pois permitem analisar o espaço de maneira rápida e eficiente (SANTOS, 2015). 

Dessa forma, as ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto de 

VANT podem fornecer um diagnóstico de qualidade, relacionando o tratamento da 

informação espacial, a coleta de dados, o seu processamento, a sua análise e por 

fim, o seu uso integrado. Assim, algumas das contribuições que as geotecnologias 

promovem são produtos de qualidade que podem auxiliar no manejo de áreas 

degradadas, objetivando o alcance do desenvolvimento sustentável (SANTOS, et 

al 2015). 

A comunidade externa ao PARNA, em especial a acadêmica, é incentivada 

a desenvolver trabalhos conforme um regulamento interno, que permite a 
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realização de atividades de pesquisa e educação ambiental em concordância com 

o plano de manejo iniciado em 1991 em convênio entre o IBAMA e a Fundação 

Pró-Natureza (FUNATURA). Tal iniciativa visa fomentar ações em prol do 

equilíbrio do ambiente e o desenvolvimento sustentável do parque. 

Partindo da revisão bibliográfica e documental, análises em campo, 

utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT), imagens de satélite, ferramentas 

de medição manuais e softwares de SIG para processar os dados, a presente 

pesquisa pretende fornecer ao parque um produto geoespacial de qualidade que 

facilitará a produção de planos de recuperação para a área degradada por 

mineração, buscando restabelecer a estabilidade do ambiente.  

 

1.4 HIPÓTESE 

 

H0 - A cascalheira ao sul do Parque Nacional de Brasília apresenta 

impactos ao solo como processos erosivos e desnivelamento da área em estágio 

avançado. O uso de geotecnologias para obtenção de informações a respeito da 

área, permitirá caracterizar a formação e a evolução desses processos erosivos, o 

que proporcionará à administração do PARNA de Brasília informações precisas 

capazes de auxiliar em futuros planos de recuperação de áreas degradadas para 

a unidade de conservação federal. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

   

2.1 MINERAÇÃO 

 

 A mineração é uma atividade que envolve a movimentação de sedimentos 

em grande escala. A retirada da vegetação para o acesso ao minério gera o 

aumento de solos desnudos e sujeita o ambiente físico à erosão acelerada em 

geral. A partir deste conceito, a exploração da lavra provoca a desestabilidade do 

ambiente, criando assim áreas degradadas pelas várias alterações ocorridas no 

ecossistema (MARTINS, 2001). 
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A atividade de extração mineral no Brasil é mensurada como um dos 

maiores potenciais minerais do planeta, assim como os seus impactos 

socioambientais. Para cada lavra legalizada, milhares de outras ilegais são 

abertas, além de pequenas extrações clandestinas de agregados para a 

construção civil. As atividades de mineração normalmente ocorrem em cavidades 

naturais subterrâneas, em unidades de conservação, terras indígenas, rios e em 

outros ambientes naturais (VIANA, 2007). 

Os minerais são imprescindíveis por fornecerem elementos essenciais de parte 

dos produtos da vida moderna. Entretanto, o consumidor final dificilmente associa 

artigos de uso cotidiano às substâncias minerais, por dois motivos: 1) devido às 

inúmeras etapas entre o processo de mineração e a disponibilização do produto e; 

2) falta de articulação do setor em conscientizar a população sobre a importância 

da indústria extrativa mineral (VIANA, 2012). 

Tendo em vista o anuário mineral brasileiro de 2010, em 2009, dentre as 

reservas minerais foi explorado o total de 59 substâncias, das quais 25 são 

metálicas, 28 são não metálicas, 2 são gemas/diamantes e 4 são energéticas 

(BRASIL, 2010). No ano de 2014, a indústria da mineração no Brasil em 2014 

alcançou valores substanciais quando comparado a outros setores da economia, 

no qual participa em 4% do PIB com valor correspondendo a R$ 188.756,2 

milhões (US$ 80,2 bilhões) (BRASIL, 2016a). 

Independente das características da mineração, se é uma atividade formal 

ou informal, subterrânea ou em superfície, situada na área perimetral urbana ou 

rural, é garantido que ela provoca impactos, desde a extração até o 

beneficiamento da matéria-prima. Esses impactos variam de acordo com o local 

de extração, conforme o tipo de lavra e também das características naturais e 

humanas da área da jazida e seu entorno, incluindo, densidade da população, 

topografia, clima e aspectos socioeconômicos (VIANA, 2015). 

No Distrito Federal, as formas mais recorrentes das lavras são as de classe 

II, com o foco na obtenção dos sedimentos como: areia, cascalho, argila, saibro e 

aterro. Essa classe de mineração é caracterizada por possuir um baixo custo de 

investimento de tecnologias, de controle ambiental e formas de manejo das áreas 

degradadas geradas. Com base na imagem Landsat ETM de novembro de 2002, 

existem mais de três mil hectares de áreas mineradas esgotadas no Distrito 
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Federal (Figura 1) que não foram recuperadas e tornaram-se um passivo 

ambiental acumulado desde a década de 50 (CORRÊA et al., 2004). 

 

Figura 1: Localização das Áreas mineradas no Distrito Federal. 

 

Fonte: CORRÊA et al., 2004. 

 

2.2 PROCESSOS EROSIVOS 

 

Cada área da atuação que pesquisa os processos erosivos, fornece uma 

gama de peculiaridades relativos a esse fenômeno. Guerra e Guerra (2003) 

identificam que há pesquisadores que possuem um pensamento restrito sobre o 

que é uma erosão, considerando-a apenas como um processo de destruição do 

solo, exercido em geral pela água ou pelo vento que proporcionam o transporte de 

sedimentos. Contudo, para geólogo e para o geógrafo, por exemplo, o termo 

erosão se refere ao conjunto de ações que modelam a paisagem, já para os 

pedólogos e para os agrônomos, tendem a ser mais restritos as noções dos 

desgastes dos solos.  

Os principais fatores que controlam a variação da taxa de erosão, segundo 

Guerra (1994) são a erosividade da chuva, erodibilidade do solo como a textura, 



 

 

profundidade, estrutura, cobertura vegetal e as características das encostas

elementos que, interliga

uma maior suscetibilidade a erosão que outras. Assim, o papel antrópico é muito 

importante por ser capaz de alterar equilíbrio desses elementos que formam a 

paisagem e a modificam, acelerando os processos

mineração, ou retardando com propostas de recuperação do solo.

 

Figura 2: Descrição diagramática do processo erosivo

Fonte: RAMOS 1982, apud Prochnow, 1990.

 

profundidade, estrutura, cobertura vegetal e as características das encostas

elementos que, interligados, explicam os motivos de algumas áreas possuírem 

uma maior suscetibilidade a erosão que outras. Assim, o papel antrópico é muito 

importante por ser capaz de alterar equilíbrio desses elementos que formam a 

paisagem e a modificam, acelerando os processos erosivos, com as atividades de 

mineração, ou retardando com propostas de recuperação do solo.

Figura 2: Descrição diagramática do processo erosivo

Fonte: RAMOS 1982, apud Prochnow, 1990.
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profundidade, estrutura, cobertura vegetal e as características das encostas. Tais 

dos, explicam os motivos de algumas áreas possuírem 

uma maior suscetibilidade a erosão que outras. Assim, o papel antrópico é muito 

importante por ser capaz de alterar equilíbrio desses elementos que formam a 

erosivos, com as atividades de 

mineração, ou retardando com propostas de recuperação do solo. 

Figura 2: Descrição diagramática do processo erosivo

 

Fonte: RAMOS 1982, apud Prochnow, 1990. 
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Sendo assim, as atividades humanas alteram as condições naturais e 

podem acelerar os processos de desgaste e perda do solo. A intensidade da 

chuva, a força dos ventos e até mesmo a gravidade, associados a topografia da 

área e sua cobertura vegetal, atuam como agentes de transporte dos materiais 

desagregados a jusante, modificando a paisagem e provocando o assoreamento 

dos corpos hídricos (ARAUJO, 2010). 

 

2.2.1 TIPOS DE EROSÃO 

 

Os processos erosivos possuem as características de desagregação das 

partículas do solo, o transporte dos materiais pela ação dos agentes do clima e o 

acúmulo dos sedimentos em áreas com menor altitude. Dessa forma, os autores 

Bertoni e Lombardi (1990) classificam a erosão em dois tipos, em erosão 

geológica e a erosão antrópica. A erosão geológica ou natural é considerada como 

uma manifestação mais lenta, a partir da modelagem do terreno que ocorre 

naturalmente pela ação das chuvas e dos ventos. Já a erosão antrópica, 

classificada pela intervenção humana como o desmatamento e as queimadas, 

promovendo a fragilidade do solo e assim facilitando o transporte dos sedimentos 

pelos agentes do clima.  

Os tipos de erosão foram posteriormente complementados por Guerra e 

Guerra (2003), onde expressou-se que a erosão é dividida vários tipos, sendo as 

mais recorrentes na crosta terrestre: a erosão acelerada, elementar, eólica, fluvial, 

glaciária, marinha e pluvial. 

A erosão hídrica é a mais comum nas áreas com intervenção humana pois 

a pluviosidade em contato com um solo desprotegido, ou seja, desnudo, facilita o 

transporte dos sedimentos. Os processos erosivos hídricos se iniciam 

normalmente, através do escoamento da água da chuva de forma desordenada e 

espalhada, nomeada como escoamento superficial difuso (erosão em lençol). 

Posteriormente, passa para uma concentração dos fluxos da chuva, promovendo 

o ravinamento (erosão em ravinas). Por fim, o escoamento pode evoluir para uma 

categoria mais concentrada, chegando a formar voçorocas e alcançando na 

maioria das vezes o nível freático (GUERRA, 2009). 
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 A erosão laminar ou superficial difusa é caracterizada pelo desgaste e 

arraste da camada superficial de toda a área de alcance do agente. A matéria 

orgânica e as partículas de sedimentos são as primeiras camadas do solo a serem 

lixiviados (Magalhães et al, 2001). Esse tipo de erosão começa a ser percebida 

somente quando atinge um grau elevado, a partir do surgimento das raízes das 

plantas (ARAUJO, 2010). 

O ravinamento está associado a uma maior concentração de sedimentos a 

partir do escoamento superficial canalizado (GUERRA, 1997). Com a remoção do 

solo são criados canais e canaletas visíveis, diferenciando das erosões laminares 

pelo perfil criado e pela maior profundidade alcançada (ARAUJO, 2010). 

As voçorocas se manifestam de forma mais agressiva, o processo erosivo 

que atinge o nível freático, mobilizando vários metros cúbicos de solos em um 

curto período de tempo (SÁ, 2001). É a forma de erosão hídrica mais difícil de ser 

controlada e recuperada, uma vez que o desgaste contínuo da área da voçoroca 

leva ao seu aprofundamento e alargamento, enquanto os desgastes das 

cabeceiras levam outras áreas a atingirem o mesmo nível de degradação 

(ARAUJO, 2010). 

 

2.3 GEOTECNOLOGIAS 

 

As geotecnologias, tais como o geoprocessamento relacionam a aquisição 

de dados com o tratamento da informação espacial, o seu processamento, a 

análise e o uso integrado para a aplicabilidade desejada. De forma geral, as 

geotecnologias auxiliam os levantamentos que posteriormente subsidiam gestões 

territoriais e ambientais, englobando de forma isolada ou em conjunto o 

sensoriamento remoto, os sistemas de informação geográfica (SIG), a topografia, 

a fotogrametria e a geoestatística (SOUZA E CROSTA, 2016). 

Os potenciais das geotecnologias estão relacionados com a capacidade de 

analisar espacio-temporalmente as condições ambientais das áreas degradadas, 

apoiando estudos em diferentes compartimentações ambientais. Uma das suas 

aplicabilidades está relacionada com as atividades que proporcionam a geração 

de áreas instáveis em relação a engenharia do solo, como construção civil, 

urbanização, agricultura e erosões em geral (BITAR et al, 2000). 
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2.3.1 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

 O sensoriamento remoto é uma ferramenta que ajuda na obtenção de 

dados da superfície e combina diferentes tipos de tecnologia para obter imagens e 

outros dados da superfície terrestre por meio da captação e registro da radiação 

eletromagnética refletida ou emitida (FLORENZANO, 2007), feito remotamente por 

sensores montados em balões, aeronaves, veículos aéreos não tripulados ou 

satélites. 

De acordo com Florenzano (2007), a origem do sensoriamento remoto 

ocorre juntamente ao surgimento da fotografia aérea e seu desenvolvimento está 

estreitamente vinculado ao uso militar. Em 1862, durante a Guerra Civil 

Americana, já era utilizado um corpo de balonistas para fazer o reconhecimento 

das tropas inimigas com fotografias aéreas. Em 1909, as fotografias aéreas são 

incorporadas na aviação, técnica muito empregada na Primeira Guerra Mundial. 

Entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria surgiram novos sensores para 

identificação de alvos e espionagem. A partir da década de 1960, os satélites 

passaram a ser uma ferramenta nova que permitia trabalhar com áreas maiores. 

 Como citado, os objetos na superfície refletem ou emitem radiação em 

curvas particulares de frequências dentro do espectro eletromagnético, não 

restritas a faixa de luz visível. Os sensores têm a função de captar tais 

frequências, uma vez que esse tipo de dado pode ser aplicado em uma série de 

análises em diferentes campos de estudo. 

 Existem diversos sensores capazes de fornecer dados sobre a superfície 

terrestre, dentre eles existem os sensores fotográficos, os sensores de varredura e 

os radares, utilizados na produção de imagens do terreno (LUCHIARI, 2001). 

 

2.3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Com os dados obtidos pelos sensores é necessário a existência de uma 

interface que permita manipulá-los de forma a gerar informações, para isso 

existem os Sistemas de Informação Geográfica. Os SIG permitem a integração de 

dados provenientes de várias fontes, como dados cartográficos, dados de censo e 

cadastro urbano e rural, imagens de satélite e modelos numéricos de terreno em 
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uma só base de dados (CÂMARA, CASANOVA e MAGALHÃES, 1996) e realizar o 

geoprocessamento, definido como a manipulação de informações associadas a 

uma área no espaço (GARCIA, 2016). 

De acordo com Burrough (1989) os SIGs podem ser utilizados como 

ferramenta de produção de mapas, apoio para análise de fenômenos no espaço 

físico e um banco de dados geográficos para armazenamento e recuperação de 

informação espacial. Dessa forma, os SIGs são amplamente usados no 

monitoramento de uso e manejo do solo e análises temporais no espaço físico 

(GARCIA, 2016). 

 

2.3.3 VANT 

 

Vem sendo consolidado como técnica de obtenção de imagens aéreas o 

uso de Veículos Aéreos Não Tripulados, os VANTs, também popularmente 

conhecidos como Drones. O termo VANT abrange uma série de diferentes tipos 

de veículos voadores, cada um com sua particularidade a respeito de 

funcionamento e operação, entretanto em relação a obtenção de imagens aéreas 

ao princípio técnico aplicado é o mesmo para todos VANTs. 

O uso de VANTs como ferramenta de sensoriamento remoto têm seu início 

em 1888 com o francês Arthur Batut e o primeiro registro oficial de 

aerofotogrametria, utilizando uma câmera fixada em uma pipa para registrar sua 

cidade Labruguiere a 90 m de altitude (BRANQUINHO e HAYAKAWA, 2012). Para 

isso a câmera contava com um obturador de disparo rápido, para minimizar as 

distorções do movimento da pipa, que foi ativado por um pavio de queima lenta, 

simultaneamente a uma bandeira para sinalizar que a foto havia sido feita 

(SKLAVER et al., 2006). Em 1890 Batut publicou o livro “A Fotografia Aérea por 

Pipas” onde citou as possíveis aplicações da técnica para agronomia, exploração, 

arqueologia, e fins militares (LONGHITANO, 2010) 

Outro notável foi George R Lawrence, que após um terremoto em São 

Francisco, em 1906, utilizou um conjunto de 17 pipas para fazer uma foto 

panorâmica da cidade para verificar os danos sofridos (LONGHITANO, 2010). 

Ainda de segundo Longhitano, Lawrence pode ser considerado pioneiro no 

emprego de imagens aéreas para avaliação de impactos pós-desastre.  
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A partir do início do século XX, o interesse militar associado ao 

desenvolvimento da aviação a transforma na ferramenta mais difundida para 

obtenção de fotografias aéreas e os VANTs acabam por cair em desuso 

(BRANQUINHO e HAYAKAWA, 2012). Só a partir dos anos 1970 há uma 

retomada no estudo do uso de VANTs para sensoriamento remoto, sendo em 

1979 o primeiro experimento em aplicações fotogramétricas (EISENBEISS, 2004). 

VANTs são uma tecnologia que vem crescendo rapidamente no 

sensoriamento remoto em especial para áreas menores (KELCEY e LUCIEER, 

2012), o que vem contribuindo para a ampliação do seu uso. Devido a altitude de 

operação, os sensores utilizados em VANTs são capazes de adquirir imagens com 

resolução superior aos aviões e satélites, capturando muitos detalhes e permitindo 

uma caracterização cada vez mais precisa do objeto de estudo (FENG, LIU e 

GONG, 2015). 

Entretanto, os VANTs sofrem com limitações de capacidade de carga e 

autonomia de voo, o que implica na sua operação em áreas menores e com 

sensores menores (KELCEY e LUCIEER, 2012). 

 

2.3.4 NDVI 

 

 NDVI (Normalized Differentiation Vegetation Index, ou em português Índice 

de Vegetação por Diferença Normalizada) é um índice amplamente usado na 

estimação de cobertura vegetal, biomassa e no monitoramento do uso e manejo 

do solo (SHIMABUKURO, 1998), desenvolvido na década de 1970 por 

pesquisadores da Texas A&M University subsidiados pela NASA. O NDVI surgiu 

da necessidade de monitorar quantitativamente a variação sazonal da vegetação 

(ROUSE et al., 1973). Para isso foi elaborado um modelo matemático que utiliza 

os valores de absortância e refletância da radiação solar pela folhagem das 

plantas.  

Ainda segundo Rouse et al. (1973) a faixa do espectro eletromagnético 

correspondente ao vermelho (0,63 – 0,69 μm) é fortemente absorvida pela 

vegetação, enquanto que o infravermelho próximo (0,76 – 0,90 μm) sofre bastante 

reflexão e, portanto, uma razão entre essas duas bandas seria útil no 

monitoramento das mudanças na vegetação. Para minimizar os erros que 
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poderiam surgir de acordo com a localização e período do ano em uma razão 

simples entre o vermelho e o infravermelho próximo, foi estabelecida a seguinte 

equação, descrita por Jensen (1996) apud Melo et al., (2011): 

 

NDVI = (NIR - R) / (NIR + R) 

 

Onde NDVI é o índice de Vegetação por Diferença Normalizada, NIR é a 

refletância no comprimento de  onda  correspondente  ao  Infra- Vermelho Próximo 

e R é a refletância no comprimento de onda correspondente ao Vermelho. Os 

valores de NDVI variam entre -1.0 a 1.0, onde os valores mais altos correspondem 

a vegetação fotossinteticamente ativa, os valores mais baixos podem 

corresponder a outras superfícies, como solo exposto, rocha e valores muito 

próximos de -1.0 podem indicar corpos hídricos (KARABURUN, 2010). 

 

2.3.5 MODELOS DIGITAIS 

 

Os modelos digitais são representações tridimensionais de diversos 

fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Sua aplicabilidade está 

relacionada ao monitoramento de fenômenos ambientais, planejamento urbano, 

uso e ocupação do solo, etc. Dentre os modelos digitais são destacados o modelo 

digital de terreno (MDT), modelo digital de elevação (MDE) e modelo digital de 

superfície (MDS) (EGG, 2012). 

O MDT considerado também como modelo numérico do terreno (MNT) é 

caracterizado por representar matematicamente aspectos da superfície real, ou 

seja, representa dados topográficos, batimétricos, de temperatura etc. Assim, 

apresenta informações relacionadas a distribuição de um determinado fenômeno 

espacial na superfície terrestre, não levando em consideração áreas que possuem 

edifícios ou florestas que influenciam na reflectância do pixel (CAMARGOS, 2015). 

O MDS é a representação da superfície terrestre mais integralizada, pois 

diferente do MDT, é capaz de representar qualquer objeto que esteja na 

superfície, como edificações e vegetação e o MDE trabalha basicamente com 

dados de altitude, representando a variação das cotas altimétricas ao longo do 

perfil (EGG, 2012). 
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2.4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (RAD) 

 

A recuperação de áreas degradadas é um tema que vem ganhando 

destaque ao longo dos anos, desde que o tema desenvolvimento sustentável 

ganhou força nas questões da gestão de políticas públicas. As abordagens de 

recuperação de áreas degradadas é um processo que deve ser realizado 

mediante um plano previamente elaborado, devendo conter objetivos bem 

estabelecidos e explicitados que embasam as práticas essenciais para o 

restabelecimento da estabilidade do ambiente (KAGEYAMA e GANDARA, 2000) 

Os conceitos de RAD como restauração, recuperação e reabilitação são 

expressados pelo sistema nacional de unidades de conservação (SNUC) como: 

restauração o ato de recuperar o ambiente degradado ao mais próximo possível 

das condições que se encontrava anterior a degradação, a recuperação o 

processo de restabelecer a condição do ambiente a uma condição não degradada, 

que seja alcançado a estabilidade do ambiente e não sendo necessariamente o 

retorno a condição que se encontrava anteriormente ao impacto e a reabilitação é 

a restituição do equilíbrio ecológico de forma que seja restabelecida sua forma 

produtiva com base na sua capacidade do local (SNUC 2002). 

Por fim, a recuperação de áreas é amparada pela Constituição Federal de 

1988, em seu art. 225: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações 
[...] 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O PARNA de Brasília foi criado a partir do decreto nº 241, de novembro de 

1961 e teve seus limites alterados a partir da lei nº 11.285, de 8 de março de 
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2006. Possui uma área de aproximadamente 42.389,01 ha, sendo uma Unidade 

de Conservação Federal da categoria de proteção integral, destinada à 

preservação dos ecossistemas naturais e paisagens de beleza cênica (DODF, 

2006). Está localizado a noroeste do limite estadual do Distrito Federal, distante a 

aproximadamente 10 km do centro de Brasília. Suas principais formas de acesso 

são pela via Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Via EPIA), onde se 

encontram as entradas de visitantes e de funcionários (IBDF, FUNATURA, 1998). 

Utilizando o Google Earth é possível observar algumas áreas mineradas 

com feições de solo exposto dentro do Parque Nacional. Assim, levando em conta 

a dificuldade do acesso, o aparente grau de degradação elevado e a quantidade 

de áreas degradadas por mineração, foi escolhida como objeto desse estudo, a 

cascalheira localizada ao extremo sul do interior do limite do PARNA de Brasília, 

entre as coordenadas UTM 182779 8257624N e 182279E 8257045N da zona 23 

Sul (figura 3). 

 

Figura 3: Área de estudo 

 

Fonte: Autores 
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3.1.1 CLIMA  

 

Por se localizar dentro do Distrito Federal, o PARNA apresenta o mesmo 

clima, que de acordo com a classificação Köppen-Geiger, é do tipo Aw, tropical de 

savana com estações de seca e de chuva bem definidas. 

É observado uma menor pluviosidade no inverno do que no verão, a 

temperatura média é de 21,1ºC. A umidade relativa do ar fica abaixo de 70% de 

maio a setembro, enquanto em agosto, pode cair para 15%, tendo média de 47%. 

A precipitação anual média é de 1.668 mm e a diferença de precipitação entre o 

mês mais seco e o mês mais chuvoso é de 277 mm, com longa estação seca 

entre julho e setembro (NIMER, 1989). 

Condições climáticas complementadas por Ferrante et al., (2001), que 

afirma que durante a estação seca, ou seja, no inverno, a pluviosidade é baixa, 

promovendo frentes frias que atingem as chapadas de Brasília, contudo não o 

suficiente para mudar as condições de umidade, sendo um período seco. Por fim, 

o DF apresenta uma variação de média anual de precipitação entre 1.200 mm e 

1.700 mm. 

 

3.1.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

O Distrito Federal integra o setor oriental da Província Estrutural do          

Tocantins, na porção centro sul da faixa de dobramentos Brasília. A geologia da 

região é formada por rochas metassedimentares dos grupos Canastra, Paranoá, 

Araxá e Bambuí (EMBRAPA, 2004) (fig. 4). Os grupos Paranoá e Canastra 

apresentam idade Meso/Neoproterozóica, e os grupos Araxá e Bambuí, idade 

Neoproterozóica (SOUZA e CAMPOS, 2001). Por fim, segundo o mapa geológico 

simplificado do DF, a unidade de rocha que a cascalheira de objeto de estudo se 

encontra é a ardósia (FREITAS-SILVA e CAMPOS, 1998). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4: Mapa geológico do Distrito Federal

 

A geomorfologia influência diretamente na circulação geral d’água, 

contribuindo com os fluxos das águas subterrâneas (ADASA, 2015). O DF é 

formado por “chapadas” ou 

geomorfológicas como: plano elevado, plano intermediário, vale dissecado e 

rampa íngreme (fig. 5). A área onde o PARNA de Brasília está localizado possui 

um plano intermediário, que exibe um padrão de rel

ondulado. Essa compartimentação possui características de baixa densidade de 

drenagem de água da chuva, com declividades inferiores a 12% e cotas entre 950 

e 1.050m (LACERDA e BARBOSA, 2012).

 

 

Figura 4: Mapa geológico do Distrito Federal 

Fonte: Freitas-Silva e Campos (1998). 

A geomorfologia influência diretamente na circulação geral d’água, 

contribuindo com os fluxos das águas subterrâneas (ADASA, 2015). O DF é 

formado por “chapadas” ou “chapadões”, possuindo diferentes compartimentações 

geomorfológicas como: plano elevado, plano intermediário, vale dissecado e 

rampa íngreme (fig. 5). A área onde o PARNA de Brasília está localizado possui 

um plano intermediário, que exibe um padrão de relevo de plano a suave 

ondulado. Essa compartimentação possui características de baixa densidade de 

drenagem de água da chuva, com declividades inferiores a 12% e cotas entre 950 

e 1.050m (LACERDA e BARBOSA, 2012). 
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A geomorfologia influência diretamente na circulação geral d’água, 

contribuindo com os fluxos das águas subterrâneas (ADASA, 2015). O DF é 

“chapadões”, possuindo diferentes compartimentações 

geomorfológicas como: plano elevado, plano intermediário, vale dissecado e 

rampa íngreme (fig. 5). A área onde o PARNA de Brasília está localizado possui 

evo de plano a suave 

ondulado. Essa compartimentação possui características de baixa densidade de 

drenagem de água da chuva, com declividades inferiores a 12% e cotas entre 950 



 

 

Figura 5: Mapa hipsométrico do Dist

Fonte: Campos (2011) adaptado de Novaes Pinto (1994a) e Martins e Baptista, (1998).

 

3.1.3 SOLOS 

 

A pedologia do PARNA de Brasília abrange diferentes tipos solo, 

predominando os Latossolos Vermelhos, Amarelos e os Cambissolos. Ambos se 

assemelham por possuir características de acidez e carência de de nutrientes 

(EMBRAPA, 2008). 

Ao sul da unidade de conservação federal, onde está localizada a área da 

cascalheira, objeto deste estudo, apresenta o solo do tipo Cambissolo Háplico, 

classificado com níveis de forte a muito forte de suscetibilidade de erosão. Os 

cambissolos são solos pouco desenvolvidos caracterizados pelo horizonte B 

incipiente em sequência a qualquer tipo de horizonte superficial. Seu horizonte 

diagnóstico B incipiente (Bi) é defin

Solos (EMBRAPA, 2018).

 

Figura 5: Mapa hipsométrico do Distrito Federal

Campos (2011) adaptado de Novaes Pinto (1994a) e Martins e Baptista, (1998).

A pedologia do PARNA de Brasília abrange diferentes tipos solo, 

predominando os Latossolos Vermelhos, Amarelos e os Cambissolos. Ambos se 

elham por possuir características de acidez e carência de de nutrientes 

Ao sul da unidade de conservação federal, onde está localizada a área da 

cascalheira, objeto deste estudo, apresenta o solo do tipo Cambissolo Háplico, 

m níveis de forte a muito forte de suscetibilidade de erosão. Os 

cambissolos são solos pouco desenvolvidos caracterizados pelo horizonte B 

incipiente em sequência a qualquer tipo de horizonte superficial. Seu horizonte 

diagnóstico B incipiente (Bi) é definido pelo Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (EMBRAPA, 2018). 
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rito Federal 

 

Campos (2011) adaptado de Novaes Pinto (1994a) e Martins e Baptista, (1998). 

A pedologia do PARNA de Brasília abrange diferentes tipos solo, 

predominando os Latossolos Vermelhos, Amarelos e os Cambissolos. Ambos se 

elham por possuir características de acidez e carência de de nutrientes 

Ao sul da unidade de conservação federal, onde está localizada a área da 

cascalheira, objeto deste estudo, apresenta o solo do tipo Cambissolo Háplico, 

m níveis de forte a muito forte de suscetibilidade de erosão. Os 

cambissolos são solos pouco desenvolvidos caracterizados pelo horizonte B 

incipiente em sequência a qualquer tipo de horizonte superficial. Seu horizonte 

ido pelo Sistema Brasileiro de Classificação de 



 

 

Figura 6: Mapa de solos do PARNA de Brasília

 

3.1.4 RECURSOS HÍDRICOS

 

Segundo o plano de manejo (FUNATURA, 1998), a rede de drenagem do 

PARNA tem como compo

afluentes, sendo possível agrupar os cursos d’água do parque em na sub

Torto e sub-bacia do Bananal.

Fora a drenagem superficial, também são descritos pontos de acumulação 

intermitentes e perenes, representados pelos campos de murundus, áreas de solo 

hidromórfico, as barragens de Santa Maria e do Torto, as piscinas da Água 

Mineral e uma lagoa na região leste do parque.

Ainda de acordo com as informações do plano de manejo, no PARNA 

existem dois sistemas de aquíferos distintos, aquífero do domínio poroso e 

aquífero do domínio fissural.

 

 

Figura 6: Mapa de solos do PARNA de Brasília

Fonte: Embrapa, 2008 

RECURSOS HÍDRICOS 

Segundo o plano de manejo (FUNATURA, 1998), a rede de drenagem do 

PARNA tem como componentes primários os ribeirões Torto e Bananal e seus 

afluentes, sendo possível agrupar os cursos d’água do parque em na sub

bacia do Bananal. 

Fora a drenagem superficial, também são descritos pontos de acumulação 

s, representados pelos campos de murundus, áreas de solo 

hidromórfico, as barragens de Santa Maria e do Torto, as piscinas da Água 

Mineral e uma lagoa na região leste do parque. 

Ainda de acordo com as informações do plano de manejo, no PARNA 

istemas de aquíferos distintos, aquífero do domínio poroso e 

aquífero do domínio fissural. 
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Figura 6: Mapa de solos do PARNA de Brasília 

 

Segundo o plano de manejo (FUNATURA, 1998), a rede de drenagem do 

nentes primários os ribeirões Torto e Bananal e seus 

afluentes, sendo possível agrupar os cursos d’água do parque em na sub-bacia do 

Fora a drenagem superficial, também são descritos pontos de acumulação 

s, representados pelos campos de murundus, áreas de solo 

hidromórfico, as barragens de Santa Maria e do Torto, as piscinas da Água 

Ainda de acordo com as informações do plano de manejo, no PARNA 

istemas de aquíferos distintos, aquífero do domínio poroso e 
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No domínio poroso a água fica armazenada nos espaços entre os grãos 

dos minerais que formam o solo, ou entre as rochas em processo de 

decomposição. No domínio fissural a água está armazenada ao longo das fraturas 

e falhas nas rochas. 

 

3.1.5 VEGETAÇÃO 

 

De acordo com o plano de manejo do parque, já foram encontradas as 

seguintes classes de fisionomias de vegetação: Mata de Galeria Pantanosa, Mata 

de Galeria não Pantanosa, Cerrado Denso, Cerrado sensu stricto, Campo Sujo, 

Campo Limpo, Campo Úmido, Brejo, Campo de Murundus, Vereda, Campo 

Rupestre e áreas antropizadas (IBDF, FUNATURA, 1998). 

Na área da cascalheira do exército a degradação ambiental causa 

alterações substanciais na fitofisionomia, no entanto ainda é possível identificar a 

predominância de vegetação rasteira, como gramíneas e arbustos, característica 

de Campos Limpos (FUNATURA, 1998), e alguns focos pontuais de maior 

densidade de vegetação onde também são encontradas árvores. 

 

3.2 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Os equipamentos utilizados para o levantamento dos impactos causados 

pela extração de cascalho no interior do PARNA de Brasília foram: o veículo aéreo 

não tripulado (VANT), imagens de satélite, ferramentas de medição manuais como 

a trena, GPS e softwares de SIG para processar os dados obtidos. 

 

3.2.1 PHANTOM 4 

 

 O VANT operado para a realização do levantamento neste estudo foi o 

modelo Phantom 4 (figura 7) da Dajiang Baiwang Technology (DJI). É uma 

aeronave que possui características de um quadricóptero por possuir quatro 

hélices, contém uma câmera acoplada com sensor de 1 polegada de 20 

megapixels e uma autonomia de voo de aproximadamente 30 minutos. 
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Figura 7: Phantom 4 

 

Fonte: Autores 

 

Também foi acoplado ao Drone o sensor multiespectral Parrot Sequoia de 

alta acurácia, com a finalidade de capturar bandas além do espectro visível e obter 

informações detalhadas sobre a cobertura vegetal do solo baseado no cálculo de 

NDVI definido por Rouse et al. (1973). 

 

3.2.2 SENSOR PARROT SEQUOIA 

 

 O sensor Sequoia, desenvolvido pela companhia Parrot, foi projetado para 

monitoramento de plantações utilizando VANTs como plataforma, o que permite 

uma grande economia na obtenção de imagens aéreas em relação a aviões e 

satélites. 

Além da câmera RGB o sensor apresenta 4 bandas correspondentes aos 

espectros eletromagnéticos do verde (550 nm BP 40 nm); Vermelho (660 nm BP 

40 nm); Vermelho Limítrofe (735 nm BP 10 nm) e Infravermelho Próximo (790 nm 

BP 40 nm). 
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3.2.3 TRENA 

 

 Em campo foram medidos a profundidade de 4 pontos distintos ao longo do 

perfil da cascalheira, com o auxílio de uma ferramenta de medição com o 

comprimento total de trinta metros (Figura 8). 

  

Figura 8: Trena 

 

Fonte: Vazlon Brasil 

 

3.2.4 SOFTWARES UTILIZADOS  

  

3.2.4.1 Pix4Dmapper 

Pix4Dmapper é um software capaz de gerar mapas 2D, georreferenciados 

de alta precisão e modelos 3D automaticamente a partir da triangulação aérea 

(AAT) e ajuste de feixes em bloco (BBA) (DA SILVA et al., 2014). 

Neste trabalho foi empregado na confecção do ortomosaico e do modelo 

digital de superfície (MDS) com as imagens captadas pelo VANT. 

 

3.2.4.2 ArcGis 10.2  

 

ArcGis é um software amplamente conhecido entre os sistemas de 

informação geográfica, desenvolvido pela ESRI, é um dos SIG mais utilizados no 

mundo, com mais de 1 milhão de usuários (SCOTT e JANICAS, 2010). 



 

 

Suas aplicações são variadas, no presente estudo foi usado para o 

processamento de imagens e criação de mapas.

 

 

3.3 METODOLOGIA 

 

Em busca do cumprimento dos objetivos específico

adotada uma metodologia dividida em análises de documentos históricos, 

levantamento de dados em campo e geoprocessamento a partir de softwares de 

SIG, Tabela 1. 

 

Tabela 1: Metodologias adotadas no trabalho

 

3.3.1 ANÁLISE DOCUMENTAL E HISTÓRICA

 

 Em busca da compreensão do histórico da cascalheira, foram levantados 

trabalhos e artigos que possuíam como tema as áreas mineradas de dentro do 

PARNA de Brasília, como também o seu plano de manejo e informações dos 

analistas ambientais que trabalham na Unidade de Conservação Federal.

  

Suas aplicações são variadas, no presente estudo foi usado para o 

processamento de imagens e criação de mapas. 

 

Em busca do cumprimento dos objetivos específicos do trabalho, foi 

adotada uma metodologia dividida em análises de documentos históricos, 

levantamento de dados em campo e geoprocessamento a partir de softwares de 

Tabela 1: Metodologias adotadas no trabalho

Fonte: Autores. 

E DOCUMENTAL E HISTÓRICA 

Em busca da compreensão do histórico da cascalheira, foram levantados 

trabalhos e artigos que possuíam como tema as áreas mineradas de dentro do 

PARNA de Brasília, como também o seu plano de manejo e informações dos 

ientais que trabalham na Unidade de Conservação Federal.
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levantamento de dados em campo e geoprocessamento a partir de softwares de 

Tabela 1: Metodologias adotadas no trabalho 

 

Em busca da compreensão do histórico da cascalheira, foram levantados 

trabalhos e artigos que possuíam como tema as áreas mineradas de dentro do 

PARNA de Brasília, como também o seu plano de manejo e informações dos 

ientais que trabalham na Unidade de Conservação Federal. 



 

 

3.3.2 ANÁLISES EM CAMPO

 

 Para a realização das análises em campo, primeiramente o projeto de 

pesquisa do presente estudo foi submetido para análise no portal do 

Autorização e Informação

a saída de campo foi realizada no dia 29/05/2019.

De acordo com plano de voo, foram realizados dois sobrevoos de 25 

minutos a 120 m, devido a autonomia e permissão de uso do espaço aéreo da 

aeronave, para que fosse contemplado todo o perímetro das duas cascalheiras. A 

área selecionada para o sobrevoo é de aproximadamente 89,5 ha. Foram 

capturadas 343 fotos com a câmera do Phantom 4 e 652 com o Sequoia figuras 9 

e 10. 

Figura 9: Posição de onde foram tir

ponto azul maior pela câmera do Phantom de acordo com o relatório de 

processamento de imagens feito pelo Pix4Dmapper

 

ANÁLISES EM CAMPO 

Para a realização das análises em campo, primeiramente o projeto de 

pesquisa do presente estudo foi submetido para análise no portal do 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO), após a autorização gerada 

a saída de campo foi realizada no dia 29/05/2019. 

De acordo com plano de voo, foram realizados dois sobrevoos de 25 

minutos a 120 m, devido a autonomia e permissão de uso do espaço aéreo da 

ara que fosse contemplado todo o perímetro das duas cascalheiras. A 

área selecionada para o sobrevoo é de aproximadamente 89,5 ha. Foram 

capturadas 343 fotos com a câmera do Phantom 4 e 652 com o Sequoia figuras 9 

 

Figura 9: Posição de onde foram tiradas as fotos ao longo do tempo a partir do 

ponto azul maior pela câmera do Phantom de acordo com o relatório de 

processamento de imagens feito pelo Pix4Dmapper

Fonte: Autores 
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Figura 10: Posição de onde foram tiradas as fotos ao longo do tempo a 

partir do ponto azul maior pelo sensor Sequoia de acordo com o relatório de 

processamento de imagens feito pelo Pix4Dmapper

 Por fim, as medições métricas foram realizadas em dois pontos ao longo da 

cascalheira maior que possui um melhor acesso 

também promoveu uma melhor noção visual dos aspectos de vegetação e dos 

processos erosivos, além de vários registros fotográficos.

 

3.3.3 PROCESSAMENTO DE IMAGENS E ELABORAÇÃO DE MAPAS 

TEMÁTICOS 

  

 Os processamentos foram reali

livro ArcGis 9.3 total, aplicações para dados espaciais de Santos 

mapas temáticos seguirão os padrões estabelecidos pelas normas técnicas de 

cartografia nacional, em destaque para o 

DE 1984. Foram respeitados os principais elementos de um mapa ressaltados 

pelo decreto e complementados posterior

Figura 10: Posição de onde foram tiradas as fotos ao longo do tempo a 

do ponto azul maior pelo sensor Sequoia de acordo com o relatório de 

processamento de imagens feito pelo Pix4Dmapper

Fonte: Autores 

 

Por fim, as medições métricas foram realizadas em dois pontos ao longo da 

cascalheira maior que possui um melhor acesso de entrada, a saída de campo 

também promoveu uma melhor noção visual dos aspectos de vegetação e dos 

processos erosivos, além de vários registros fotográficos. 

PROCESSAMENTO DE IMAGENS E ELABORAÇÃO DE MAPAS 

Os processamentos foram realizados no software ArcGis 10.2 com base no 

livro ArcGis 9.3 total, aplicações para dados espaciais de Santos 

mapas temáticos seguirão os padrões estabelecidos pelas normas técnicas de 

cartografia nacional, em destaque para o DECRETO Nº 89.817, DE 20 DE JUNHO 

. Foram respeitados os principais elementos de um mapa ressaltados 

pelo decreto e complementados posteriormente por Medeiros (2018), como título, 
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Figura 10: Posição de onde foram tiradas as fotos ao longo do tempo a 

do ponto azul maior pelo sensor Sequoia de acordo com o relatório de 

processamento de imagens feito pelo Pix4Dmapper 

 

Por fim, as medições métricas foram realizadas em dois pontos ao longo da 

de entrada, a saída de campo 

também promoveu uma melhor noção visual dos aspectos de vegetação e dos 

PROCESSAMENTO DE IMAGENS E ELABORAÇÃO DE MAPAS 

zados no software ArcGis 10.2 com base no 

livro ArcGis 9.3 total, aplicações para dados espaciais de Santos et al, (2010). Os 

mapas temáticos seguirão os padrões estabelecidos pelas normas técnicas de 

DECRETO Nº 89.817, DE 20 DE JUNHO 

. Foram respeitados os principais elementos de um mapa ressaltados 

mente por Medeiros (2018), como título, 
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grade de coordenadas, escala gráfica, escala numérica, legenda e norte 

geográfico. 

 Dessa forma, foram elaborados mapas temáticos detalhando a vegetação 

com o processamento do NDVI, o limite das áreas mineradas de forma que 

fossem expressos os comprimentos em hectares e por fim,  a profundidade das 

voçorocas com intuito de destacar as áreas com maior grau de degradação.   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 HISTÓRICO DA CASCALHEIRA 

 

 A construção de Brasília iniciada em 1956 incentivou a abertura de várias 

áreas de mineração no Distrito Federal. Na área onde está situado o limite do 

PARNA de Brasília, existiam fazendas, nas quais ocorriam várias jazidas de 

extração de areia e cascalho. Contudo, mesmo após sua criação em 1961, as 

atividades de extração de minério no parque não foram interrompidas devido à 

construção da barragem de Santa Maria, aumentando assim os hectares de solos 

expostos dentro da unidade de conservação (MARTINS, 1996). 

Os imóveis que formaram o limite do PARNA de Brasília, sendo eles a 

fazenda Bananal, Santa maria e velho Gio foram alvo de várias jazidas de 

extração de areia e cascalho até o ano de 1962, um ano após a criação do 

unidade de conservação. A partir de fotografias aéreas de 1975, foram levantadas 

na área do parque 40 sítios de solos desnudos, o estudo realizado em 1993 

constatou um número aproximado de 187 ha permaneciam sem ações de 

contenção ou manejo (LEITE et al., 1992; MARTINS, 1996). 

A partir de observações realizadas nas imagens foto-aéreas do Geoportal, é 

possível verificar a existência da degradação criada devido a exploração do 

minério desde 1975. Abaixo da área minerada, está situado o Córrego do 

Acampamento, que é um igarapé perene que cria uma pequena lagoa que ao 

longo dos anos vem sendo assoreada pelo sedimento transportado. 

 

 

 



 

 

 

 Figura 11: Cascalheira em 1975

Figura 13: Cascalheira em 2009

    

   

Figura 11: Cascalheira em 1975          Figura 12: Cascalheira em 1991

Figura 13: Cascalheira em 2009         Figura 14: Cascalheira em 2015

Figura 15: Cascalheira em 2017 

 

  Fonte: Geoportal 
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Figura 12: Cascalheira em 1991 

 

Figura 14: Cascalheira em 2015 
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Ao analisar o histórico de fotografias é possível observar que como ao 

longo do tempo não ocorreu nenhuma medida de contenção dos processos 

erosivos, notar-se principalmente o avanço da erosão em escala de voçorocas, ou 

seja, a transição das ravinas para as voçorocas lineares que acabaram se 

tornando o principal ponto crítico da degradação. 

  

4.2 COBERTURA DO SOLO 

 

O local de estudo apresenta uma grande área, de aproximadamente 11,2 

ha, de solo exposto e voçorocas, resultado da atividade de mineração e manejo 

inadequado do solo após o seu encerramento. 

Com a observação das imagens de satélite em composição RGB obtidas do 

Geoportal, percebe-se um tênue processo de revegetação natural dentro da 

cascalheira, entre 1975 e 2017, que pode ser atribuído ao encerramento das 

atividades de mineração naquela área. Esta condição foi confirmada no trabalho 

de campo, quando se notou o crescimento de vegetação rasteira e arbustiva na 

área da degradação. Em determinados focos de vegetação mais densa há 

inclusive a presença de espécies lenhosas, vide as figuras 16 e 17. 

No entanto, no mesmo período é evidente a ampliação da voçoroca, em 

contraste à pequena retomada de cobertura vegetal. 

Figura 16: Foto ilustrando a vegetação 

 

Fonte: Autores 
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Figura 17: Foto ilustrando a vegetação 

 

Fonte: Autores 

 

Para evidenciar a cobertura vegetal do solo foi elaborado um mapa com o 

software ArcMap 10.2 utilizando dados multiespectrais para o cálculo do NDVI.  

O mapa realizado com as imagens obtidas pelo VANT foi feito com a 

ferramenta Band Math, onde as bandas de frequência do vermelho e 

infravermelho próximo do sensor Parrot Sequoia foram inseridas conforme a 

equação do NDVI da seguinte forma: 

NDVI = (Banda 4 - Banda 2) / (Banda 4 + Banda 2) 

Uma vez que a Banda 4 do sensor corresponde ao NIR e a Banda 2 corresponde 

ao vermelho. 
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Figura 18: Mapa de NDVI

 

Fonte: Autores 

 

 Com a resolução espacial proporcionada pelo sensor acoplado ao VANT 

observa-se detalhadamente os focos de vegetação, representados pelos tons de 

cor verde, mesmo dentro das áreas de solo exposto, representadas pela cor 

vermelha. Também é notável a presença de vegetação densa limítrofe às erosões. 

Uma possível explicação a essa peculiaridade observada se deve a forma como é 

realizada a extração de cascalho, na qual o horizonte superficial, que contém o 

banco de sementes e matéria orgânica, é removido do local de mineração e 

despejado ao lado. Com mais nutrientes e sementes disponíveis essa porção de 

terra onde ocorre o despejo tem uma tendência a um maior crescimento de 

vegetação. 
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4.3 MOSAICAGEM DA ÁREA DO ESTUDO 

 

 Com base nas imagens retiradas do levantamento com o VANT, foi 

realizado o processamento das imagens para a geração do ortomosaico e do 

modelo digital de superfície (MDS). O processamento foi realizado com o software 

Pix4Dmapper. O processo foi classificado como semi-controlado, pois não houve 

coleta de pontos de controle. 

Nas figuras 19 e 20 é possível visualizar o resultado do processamento. 

 

Figura 19: Ortomosaico 

 

Fonte: Autores 
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Figura 20: Modelo Digital de Superfície

 

Fonte: Autores 

  

4.4 CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE EROSÃO 

 

Com a retirada da camada superficial do solo para aquisição dos cascalhos, 

formou-se no interior do limite do parque nacional vários perfis de cascalheiras. 

Tendo como base o ortomosaico das imagens do drone, que promove uma maior 

nitidez quando trabalhado com escalas superiores a 1:500, foram desenhados os 

limites das duas cascalheiras que são o foco desta pesquisa. Dessa forma, com o 

auxílio da ferramenta de criar polígonos do software ArcGis e com base na 

precisão do ortomosaico, constatou-se que a cascalheira maior possui uma área 

de 8,884595 ha e a cascalheira menor possui uma área de 3,123166 ha (Figura 

21). 
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Figura 21: Limites das Cascalheiras 

 

Fonte: Autores 

 

 Por toda a extensão da área de solo exposto observou-se diferentes formas 

de erosão em variados estágios de evolução. Predomina a erosão laminar, 

seguida de voçorocas e ravinas conforme mostra a figura 22. 
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Figura 22: Caracterização dos tipos de erosão 

 

Fonte: Autores 

 

Observa-se uma área maior de erosões laminares, seguida por ravinas e 

por último as voçorocas. Também é perceptível indícios da potencial evolução dos 

processos erosivos, em especial do avanço das voçorocas nos pontos onde se 

encontram com as ravinas, o que significa um aumento do passivo ambiental e da 

dificuldade de recuperação. 

No fundo do sulco da voçoroca foi observado o sentido da drenagem pela 

disposição dos sedimentos e uma aparente umidade, que pode ser indício da 

proximidade com o nível freático, característica de erosões em estágios muito 

avançados. Na figura abaixo é possível visualizar ravinas causadas pelo 

escoamento superficial. 
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Figura 23: Foto ilustrando as feições de ravina 

 

Fonte: foto tirada em campo 

 

 A feição de erosão que mais chama atenção são as múltiplas voçorocas 

associadas às erosões laminares das cascalheiras. Seguindo a classificação 

morfológica de Ireland, Sharpe e Eargle (1939), as voçorocas presentes no local 

podem ser enquadradas no tipo linear, caracterizada pela relação entre 

comprimento e largura. 

Ainda segundo os autores, voçorocas lineares podem apresentar 

crescimento na cabeceira e futuramente desenvolver um padrão bulboso, 

dendrítico ou composto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 24: Formatos característicos de voçorocas

Fonte: Irela

 

Abaixo uma foto tirada em campo na cabeceira da voçoroca localizada na 

cascalheira maior. 

Figura 24: Formatos característicos de voçorocas

Fonte: Ireland, Sharpe e Eargle (1939) 

Abaixo uma foto tirada em campo na cabeceira da voçoroca localizada na 
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Figura 24: Formatos característicos de voçorocas 

 

Abaixo uma foto tirada em campo na cabeceira da voçoroca localizada na 
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Figura 25: Foto tirada na cabeceira da voçoroca leste na cascalheira maior 

 

Fonte: foto tirada em campo 

 

 No ponto 47°57’32,8064’’ W 15°44’28,9280’’ S foi verificado que a 

profundidade da voçoroca atinge 6 metros e no ponto 47°57’31,3360’’ W 

15°44’35,9470’’ S foi medida a profundidade de 9 m, indicando uma progressão da 

erosão conforme o perfil de declividade da área, abaixo a foto tirada no ponto 

onde a profundidade atingia 9 m. 
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Figura 26: Foto ilustrando a voçoroca leste na cascalheira maior 

 

Fonte: foto tirada em campo 

 Foi processado um MDE a partir das cotas altimétricas em um intervalo de 

10 centímetros, geradas a partir do levantamento do drone (figura 27), a altitude 

da área variou entre 1093,3 m acima do mar, representando a parte de maior 

altitude da área com as cores quentes a partir do vermelho e 1025,5 m, 

representado pelas cores frias a partir do azul escuro. 
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Figura 27: Mapa do MDE 

 

Fonte: Autores 

  

 O MDE foi representado em quatro faixas de cores, a cor vermelha que 

representando as cotas altimétricas em torno de 1090 metros, a amarela 

aproximadamente 1070 metros, a azul ciano 1050 metro e a de azul escuro de 

aproximadamente 1030 metros. 

 A partir da ferramenta “3D analyst” do software ArcGis foi possível gerar 

gráficos que representam a variação da elevação com base nas cotas altimétricas 

e cores representadas. Segundo os gráficos 1 ,2, 3 e 4 as faixas de cores em 

vermelha e em azul escuro, não apresentaram variações expressivas que realçam 

a degradação. Já as cores amarelo e azul ciano apresentaram variação de altitude 

mais elevada, em especial a de azul ciano que variou aproximadamente 14 

metros, representando as voçorocas lineares que surgiram ao longo dos anos de 

escoamento de sedimentos pela água da chuva. 

 

 



 

 

Gráfico 1:Variação da elevação no Vermelho

Gráfico 2:Variação da elevação no Amarelo

Gráfico 3: Variação da elevação no Azul Ciano

Gráfico 4:Variação da

Gráfico 1:Variação da elevação no Vermelho 

 

Gráfico 2:Variação da elevação no Amarelo 

 

Gráfico 3: Variação da elevação no Azul Ciano

Gráfico 4:Variação da elevação no Azul escuro

Fonte: Autores 
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Gráfico 3: Variação da elevação no Azul Ciano 

 

elevação no Azul escuro 
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 Os gráficos mostram a variação de elevação nas faixas de cotas 

altimétricas definidas no MDE. Na região mais alta, correspondente a faixa 

vermelha a variação indica uma menor variação na altitude, já nas faixas de azul 

ciano e amarelo, onde encontram-se localizadas as voçorocas, nota-se uma maior 

variação de altitude, representando pontos de elevada degradação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

Os procedimentos realizados no decorrer desta pesquisa oferecem 

contribuição aos estudos relativos à caracterização dos processos erosivos. A 

caracterização da cascalheira tem potencial para auxiliar futuros planos de 

recuperação de áreas degradadas com a finalidade de conter o impacto e 

restabelecer a estabilidade dos ambientes perturbados dentro da unidade de 

conservação. 

Partindo da contextualização histórica da área analisada, constatou-se que 

a cascalheira é pelo menos tão antiga quanto o território do DF, uma vez que o 

material extraído dela foi utilizado para construção civil na época, embora não 

tenham sido obtidas informações a respeito da destinação exata, sobrando 

apenas especulações. 

Somando os esforços do trabalho de campo e a aplicação de técnicas 

geotecnológicas, entende-se que foi possível qualificar os processos erosivos na 

cascalheira abrindo espaço para a continuidade de estudos desse porte. Com o 

auxílio das imagens de satélite foram constatadas de forma qualitativa mudanças 

no padrão de vegetação e crescimento das erosões ao longo do período 

compreendido entre 1975 e 2017. 

O uso do VANT e do sensor multiespectral acoplado a ele propiciou a 

obtenção de informações, que aliadas a softwares de processamento de imagens 

cada vez mais avançados permitiu a elaboração de mapas e modelos com 

caracterizações detalhadas onde constam a declividade, índice de vegetação, o 

tamanho e a distribuição dos processos erosivos, devido a sua capacidade de 

obter dados de altíssima resolução de forma eficiente. Assim, as  observações in 

loco serviram para a identificação de atributos relativos a processos erosivos 

descritos por outros pesquisadores.  
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A eficiência, expressa na qualidade atingida em relação ao custo, no 

desenvolvimento do produto final permite crer que o método utilizado apresenta 

um diferencial positivo em relação às técnicas tradicionais de sobrevoo com 

aeronaves tripuladas ou imagens satelitais. Já os mapas elaborados auxiliam na 

visualização das características descritas e das informações levantadas. 

Ressalta-se que um estudo mais abrangente, demandaria um período de 

tempo superior ao semestre universitário (4 meses), viabilizando dados mais 

detalhados a respeito do local. Portanto, acrescentando variantes importantes 

relativas à ação das intempéries, temperaturas, a interação com outros 

integrantes do bioma etc. Outras dificuldades a serem superadas dizem respeito 

às limitações de capacidade de carga e autonomia de voo dos VANTS, o que está 

diretamente relacionado ao tamanho das áreas cobertas e dos sensores, 

sugerindo que seja necessário ampliar a quantidade de saídas a campo nesse 

cenário. Também a coordenação de trâmites burocráticos tais como liberação de 

autorizações, disponibilização de equipamentos e operadores, transporte e 

laboratórios para extração dos dados. 

A partir do exposto, o presente trabalho serve seu propósito como um 

levantamento de dados de detalhado que além de dar suporte a estudos sobre a 

recuperação da área estudada, também reforça a potencialidade das 

geotecnologias, em especial os VANTs como ferramenta para a obtenção de 

dados nesse tipo de pesquisa. 
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