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Resumo – Uma variedade de atributos da paisagem tem sido modelada com sucesso utilizando 
índices topográficos, tais como o índice topográfico de umidade do solo (ITu), definido como ln 
(As/tanβ), onde As é a área de contribuição específica e β é a inclinação do terreno. Neste trabalho, 
modelos digitais de elevação (MDE’s) com 5 e 20 m de resolução espacial foram utilizados para 
investigar a dependência da escala nos valores do ITu. O efeito das diferentes resoluções espaciais 
dos MDE’s sobre a distribuição das classes do ITu foram avaliadas por meio de estatística 
descritiva. Foi comprovado que o MDE de baixa resolução (carta topográfica na escala 1:50.000) é 
inadequado para a delimitação de zonas propensas à saturação hídrica. O MDE com 5 m de 
resolução obtido em um levantamento planialtimétrico utilizando um GPS dinâmico RTK, mostrou-
se adequado para a determinação das áreas hidrologicamente sensíveis, uma vez que conseguiu 
discretizar satisfatoriamente as áreas propensas à saturação hídrica. 

Palavras-Chave – Resolução, SIG, MDE. 

 

INFLUENCE OF RESOLUTION DIGITAL ELEVATION MODEL ON DETERMINATION 
OF THE TOPOGRAPHIC WETNESS INDEX 

 

Abstract – A variety of landscape attributes have been successfully modeled using topographic 
indices. One such index is the topographic index of soil moisture (TWI), defined as ln(As/tanβ), 
where As is the area specific contribution and β is the slope land. In this paper, digital elevation 
models (DEM's) with 5 and 20 m spatial resolution were used to investigate the dependence of the 
scale values of the TWI. The effect of the different spatial resolutions of MDE’s on the distribution 
of classes of TWI was evaluated using descriptive statistics. It was proven that the MDE low-
resolution (1:50.000 topographic map) is inappropriate for the delimitation of areas prone to water 
saturation. The DEM with 5 m resolution obtained using a planialtimetric survey using a dynamic 
RTK GPS was suitable for the determination of hydrologically sensitive areas, as it managed 
satisfactorily delimit areas prone to water saturation. 
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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é a unidade básica de planejamento para a compatibilização da 
preservação dos recursos naturais e da produção agropecuária. Elas possuem características 
ecológicas, geomorfológicas e sociais integradoras, o que possibilita a abordagem holística e 
participativa envolvendo estudos interdisciplinares para o estabelecimento de formas de gestão e 
desenvolvimento inerentes às condições ecológicas locais e regionais (Attanasio et al., 2006). 

Para a manutenção da saúde ambiental de bacias hidrográficas agrícolas, áreas com saturação 
hídrica temporária ou permanente exercem importante função do ponto de vista hidrológico, 
ecológico e geomorfológico (Zakia et al., 2006). Essas áreas são denominadas de áreas 
hidrologicamente sensíveis (AHS) e possuem maior probabilidade de atingirem o estado de 
saturação do solo além de apresentar forte relação com a dinâmica do lençol freático, devido à 
expansão e contração durante eventos pluviométricos.  

A identificação e a distribuição espacial, consequentemente a delimitação das AHS’s, pode 
ser feita utilizando o índice topográfico de umidade, o qual é definido pela relação entre a 
declividade local e a área de contribuição específica de montante, possuindo, portanto variação 
espacial significativa. Vários índices de umidade do solo derivados de Modelos Digitais de 
Elevação (MDE’s) foram propostos (Iverson et al.,1997; Summerell et al., 2004; Murphy et al., 
2009), mas o mais conhecido é o índice topográfico de umidade do solo (ITu). Este índice é 
definido como ln(As/tanβ), onde As é a área de contribuição específica por unidade de largura 
ortogonal à linha de fluxo (m2 m-1), ou seja, uma medida que representa o volume potencial do 
escoamento superficial em dado ponto da vertente e, β é o declive local (Beven e Kirkby, 1979). 

A área de contribuição específica está relacionada com o conceito de escoamento acumulado 
e leva em conta a complexidade da encosta, ou seja, descreve a tendência de um local para receber a 
água superfícial. A inclinação é um parâmetro que descreve a tendência para evacuar a água 
(Gruber e Peckham 2008). Este índice é portanto uma medida relativa da disponibilidade a longo 
prazo de umidade do solo de um determinado local na paisagem. No caso das vertentes convexas 
para que o fluxo acumulado seja divergente, a área de contribuição específica tende a diminuir. Para 
vertentes côncavas, a área de contribuição específica tende a aumentar, dando origem a um aumento 
rápido do fluxo acumulado à jusante, definida como área de contribuição específica (Rennó, 2003). 

A crescente disponibilidade de MDE’s e o advento de ferramentas de análise 
computadorizada do terreno tornou mais fácil a quantificação dos atributos topográficos de uma 
paisagem, o que facilitou o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas das ciências 
ambientais, como agricultura, hidrologia, biologia, geografia e engenharias, as quais utilizam 
variáveis dependentes da topografia (Ruhoff et al., 2011). Para Moore et al. (1991), os atributos 
topográficos desempenham papel importante sobre os processos hidrológicos, geomorfológicos e 
biológicos que atuam em paisagens. Eles moderam a distribuição espacial do clima, uma variável 
ambiental de igual importância no controle da distribuição e produtividade dos sistemas biológicos, 
moderam diretamente o fluxo de água sobre e através da superfície terrestre (Wolocke et al., 1990), 
moderam a distribuição espacial da umidade do solo no interior de uma bacia hidrográfica (Burr e 
Butcher, 1985) e as características químicas do fluxo (Wolock et al., 1990). Diante disso, índices 
topográficos derivados de MDE’s em ambiente do Sistema de Informação Geográfica (SIG) têm 
sido amplamente utilizados (Moore et al., 1991; Gruber e Peckham 2008). 

Os dados de MDE’s disponíveis são gerados em diferentes escalas e resoluções espaciais o 
que afeta a precisão dos atributos topográficos que serão extraídos. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da resolução de MDE’s na determinação do índice 
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topográfico de umidade do solo em duas bacias hidrográficas (BH’s) experimentais localizadas no 
Assentamento Alvorada, Júlio de Castilhos – RS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Local do estudo 

O presente trabalho foi desenvolvido em duas bacias hidrográficas localizadas no 
Assentamento Alvorada, Júlio de Castilhos, RS. As BH’s possuem áreas de drenagem de 142,64 ha 
(BH 1) e 78,27 ha (BH 2) e estão situadas entre as coordenadas 6747000 a 6752000 S, 241000 a 
244000 O, sistema de projeção de coordenadas WGS84, zona 22S. 

O relevo local é homogêneo, formado de modo geral por colinas suaves, bem arredondadas, 
esculpidas em rochas vulcânicas básicas da Formação Serra Geral e, em menores proporções, em 
rochas sedimentares correspondentes à Formação Tupanciretã. Os principais usos do solo nas BH’s 
são a integração lavoura-pecuária, com cultivo de soja e milho sob sistema plantio direto no verão, e 
pastoreio do gado em áreas de aveia e azevém no inverno. 

 

Determinação dos modelos digitais de elevação e índices topográficos de umidade do solo 

O MDE com 20 m de resolução espacial foi obtido a partir de informações (curvas de nível, 
rede de drenagem e pontos cotados) extraídas de uma carta topográfica da Diretoria do Serviço 
Geográfico do Exército (1976) na escala 1:50.000. A base de dados foi obtida no formato digital de 
um banco de dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Hasenack e Weber, 2010). 

O MDE com resolução de 5 x 5 m foi gerado a partir de um levantamento planialtimétrico 
com um aparelho de posicionamento cinemático em tempo real (RTK) tomando 7.165 pontos 
cotados na BH 1 e 4.039 na BH 2. Também foi gerado um MDE inserindo os açudes na 
interpolação, os mesmos foram vetorizados a partir de uma imagem do satélite QuickBird. 

A interpolação dos dados para a geração dos MDE’s, das diferentes fontes de informação, foi 
realizada pelo método Topogrid desenvolvido para estudos hidrológicos (Hutchinson, 1989). O 
MDE Topogrid utiliza o método de interpolação de diferenças finitas, combinando interpolação 
local com o método do inverso do quadrado da distância e interpolação global que utiliza uma 
superfície de continuidade, como o interpolador Kriging (ESRI, 2010). O procedimento é chamado 
Topo to Raster dentro do sistema de informação geográfica ArcGis. Este método permite congregar 
tanto as feições hidrográficas como a remoção de dados espúrios relativos a pontos de depressões 
(Jenson e Dominique, 1988). 

A partir dos MDE’s gerados, os mesmos foram convertidos para o formato txt utilizando a 
ferramenta Raster to ASCII do ArcGIS. No software SAGA GIS 2.0.8. foi determinado o índice 
topográfico de umidade do solo para as BH’s em estudo. O efeito das diferentes resoluções 
espaciais sobre a distribuição das AHS’s foi avaliada por meio de estatística descritiva. 

 

RESULTADOS  

Na base de dados carta topográfica o valor do ITu variou de 2 a 17 na BH 1 e de 4 a 17 na BH 
2, sendo que o desvio padrão foi de 2, 68 e 1,77 nas BH’s 1 e 2, respectivamente (Tabela 1). Na 
base de dados RTK o ITu variou de 1 a 19 na BH 1 e de 1 a 18 na BH 2, sendo que o desvio padrão 
foi de 2,12 e 2,20 nas BH’s 1 e 2, respectivamente (Tabela 1).  Na base RTK interpolada com os 
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açudes o ITu variou de 1 a 19 na BH 1 e de 1 a 18 na BH 2 e o desvio padrão foi de 2,23 em ambas 
BH’s (Tabela 1).   

A baixa resolução espacial do MDE carta topográfica fez com que as variáveis do terreno 
derivadas perdessem detalhamento, logo, muitas nuances da paisagem também foram perdidas. 
Houve tendência de superestimação das áreas propensas a atingirem o estado de saturação hídrica 
ao longo dos canais de drenagem como mostram as figuras 1A e 2A. Conforme Wolock e McCabe 
(2000), isso decorre da baixa resolução do MDE que provoca a diminuição no declive médio e 
aumento na área de contribuição. 

 
Figura 1 - Distribuição do índice topográfico de umidade do solo na bacia hidrográfica 1. (A) carta topográfica; (B) 
RTK; (C) RTK mais açudes. 

 

 

Figura 2 - Distribuição do índice topográfico de umidade do solo na bacia hidrográfica 2. (A) carta topográfica; (B) 
RTK; (C) RTK mais açudes. 

 

O MDE com resolução espacial de 5 m obtido do levantamento com GPS dinâmico RTK 
melhor representou as feições do terreno, consequentemente as áreas hidrologicamente sensíveis 
das BH’s estudadas (Figuras 1 B e 2 B). Nas figuras 1C e 2C, a inserção dos açudes na interpolação 
para geração do MDE melhorou visualmente a discretização das áreas úmidas (Figuras 3 e 4), 

(A) (B) (C) 

(A) (B) (C) 
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contudo houve um pequeno aumento no desvio padrão, sendo que na BH 1 o aumento foi maior em 
decorrência da maior área com açudes. 

De acordo com os mapas gerados, as áreas com azul mais escuro representam as áreas úmidas 
formadas principalmente em vertentes côncavas próximas a cursos d’água. As cores intermediárias 
representam as pendentes de curvatura convergente em que os fluxos tendem a se concentrar, 
aumentando a umidade do solo, essas áreas estão presentes, principalmente, no terço superior e 
médio das BH’s. As áreas em azul claro indicam baixa umidade do solo e estão localizadas em 
vertentes divergentes, interflúvios e estradas. 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva do índice topográfico de umidade do solo nas bacias hidrográficas 
1 e 2, Assentamento Alvorada, Júlio de Castilhos/RS. 

Área  Bacia hidrográfica 1  Bacia hidrográfica 2 

Base  Carta topográfica RTK RTK + açudes  Carta topográfica RTK RTK + açudes 

Mínimo  2 1 1  4 1 1 

Máximo  17 19 19  17 18 18 

Média  7,62 5,87 5,94  7,05 6,13 6,12 

Desvio padrão  2,68 2,12 2,23  1,77 2,20 2,23 

 

A tabela 2 mostra que a baixa resolução do MDE gerado a partir de informações da carta 
topográfica causou um aumento na área de contribuição em função da suavização das feições do 
terreno, com um maior acúmulo de pixels na classe de 5 a 7. No levantamento planialtimétrico, na 
BH 1, o maior acúmulo de pixels ocorreu na classe inferior a 5 e na BH 2, classe 5-7, o mesmo 
ocorreu na base RTK mais açudes. Nas classes com valores mais elevados do ITu, percebe-se um 
aumento na base RTK + açudes, refletindo o efeito dos reservatórios na distribuição das áreas 
hidrologicamente sensíveis. 

 

Tabela 2 – Distribuição das classes do índice topográfico de umidade do solo nas bacias 
hidrográficas 1 e 2 para as três bases de dados analisadas. 

Classes 

 Bacia Hidrográfica 1   Bacia Hidrográfica 2 

 Carta topográfica RTK RTK + açudes 
 

Carta topográfica RTK RTK + açudes 
 Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % 

 
Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % 

< 5  9,8 5,9 72,4 50,8 71,9 50,4 
 

2,4 2,6 31,2 39,8 31,7 40,5 

5-7  112,0 66,9 54,5 38,2 53,6 37,6 
 

70,6 76,0 35,6 45,5 35,1 44,9 

7-10  19,1 11,4 9,0 6,3 9,1 6,4 
 

17,7 19,1 6,9 8,8 6,7 8,5 

10-13  18,9 11,3 4,1 2,8 5,0 3,5 
 

2,1 2,2 3,3 4,2 3,4 4,3 

> 13  7,5 4,5 2,6 1,8 3,1 2,1 
 

2,4 2,6 1,3 1,6 1,4 1,7 

 

Áreas localizadas no entorno de corpos hídricos apresentam características físicas e 
ecológicas distintas devido à alta propensão a geração de escoamento superficial por saturação. Este 
fato possibilita a transferência de sedimentos e poluentes incidentes à montante em direção aos 
canais, logo, considera-se que essas áreas devam ser protegidas com o intuito de proporcionar um 
efeito de filtro biogeoquímico na paisagem, contribuindo para a qualidade da água. Sua localização 
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entre o ecossistema terrestre e o aquático lhes permite interceptar e assimilar muitos poluentes antes 
que eles entrem nos rios, córregos ou lagos (EPA, 2013). Além disso, essas áreas são de grande 
importância na regulação hidrológica da BH, pois interceptam e armazenam temporariamente água 
e sedimento do escoamento superficial aumentando a disponibilidade de água para a evaporação e 
infiltração diminuindo os picos de cheia e lentamente liberando-a de volta para o sistema (Hayashi e 
Van Der Kamp, 2000; Antonic et al., 2001). Isso se dá, pois a vegetação de zonas úmidas reduz o 
efeito erosivo da água corrente diminuindo a velocidade de enchentes, retendo sedimento e 
nutrientes adsorvidos. 

 

Figura 3 – Imagem do satélite QuikBird e discretização do índice topográfico de umidade na bacia hidrográfica 1. 

 

Conforme dados da US Environmental Protection Agency (EPA, 2013), zonas úmidas por 
estarem na interface terra-água são eficazes na remoção e armazenamento de fósforo de águas que 
fluem através delas. Algumas zonas úmidas são capazes de remover 85-90% de fósforo da água da 
enxurrada. Microorganismos e plantas absorvem esse nutriente e armazenam o restante no solo. 
Algas e algumas plantas vasculares podem também converter fosfatos para utilizar subprodutos, 
assim removendo-os do sistema. Entretanto, se houver uma sobrecarga de poluição, a zona úmida 
terá sua capacidade de filtro reduzida e essas áreas podem passar de dreno a fontes temporárias de 
sedimentos e nutrientes (Fisher e Reddy, 2001; Jordan et al., 2003; Aldous et al., 2007; Bostic e 
White, 2007). 

Em áreas agricolas o problema é agravado quando zonas úmidas são convertidas para 
agricultura. Conforme Almendinger et al. (2011), a incorporação de áreas úmidas para a agricultura 
não só reduz o habitat dos animais selvagens, mas representa uma tripla ameaça para a poluição de 
sedimentos em águas receptoras, pois: i) aumenta a área onde o solo se deteriora, ii) diminui a área 
onde o sedimento é preso e iii) oferece mais água para rios, resultando na erosão dos canais. 
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Diante do exposto, percebe-se que não podemos esperar que as zonas úmidas por si só, 
resolvam os problemas de poluição, pois cada zona úmida tem uma capacidade limitada de absorver 
nutrientes, metais, sedimentos, etc. Por isso, essas áreas devem ser preservadas e/ou restauradas a 
fim de amenizar os impactos ambientais adversos dos poluentes agrícolas na qualidade da água. 

 

Figura 4 – Imagem do satélite QuikBird e discretização do índice topográfico de umidade na bacia hidrográfica 2. 

 

CONCLUSÃO 

O método de determinação do índice topográfico de umidade do solo sintetiza os atributos 
tridimensionais do terreno com uma simples descrição do movimento da água em encostas e oferece 
uma base quantitativa para interpretar o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica. 
Embora esta análise se limite a especificar zonas propensas a saturação hídrica, o mapa gerado pode 
ser util na discretização das áreas hidrologicamente sensíveis e ajudar no gerenciamento de 
atividades potencialmente poluidoras. 

Neste trabalho foi comprovado que o modelo digital de elevação de baixa resolução (carta 
topográfica na escala 1:50.000) é inadequado para a delimitação de zonas propensas à saturação 
hídrica. O MDE de 5 metros de resolução obtido no levantamento de campo com GPS dinâmico 
RTK mostrou-se adequado para a determinação das áreas hidrologicamente sensíveis, uma vez que 
conseguiu discretizar satisfatoriamente as áreas propensas à saturação hídrica. 

 

REFERÊNCIAS 

ALDOUS, A.R.; CRAFT, C.B.; STEVENS, C.J.; BARRY, M.J.; BACH, L.B. (2007). Soil phosphorus 
release from a restoration wetland, Upper Klamath Lake, Oregon. Wetlands, 27, 1025–1035. 

ALMENDINGER, J.E.; MURPHY, M.S.; ULRICH, J.S. (2011). Use of the Soil and Water Assessment Tool 
to Scale Sediment Delivery from Field to Watershed in an Agricultural Landscape with Topographic 
Depressions. Journal of Environmental Quality, 2-9. 

ANTONIC, O.; DALIBOR, H.; RENATA, P. (2001). DEM-based depth in sink as an environmental 
estimator. Ecological Modelling, 138: 247–254.  

Área úmida 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

ATTANASIO, C.M; LIMA, W.P.; GANDOLFI, S.; ZAKIA, M.J.B.; VENIZIANI JÚNIOR, J.C.T. (2006). 
Método para a Identificação da Zona Ripária: Microbacia Hidrográfica do Ribeirão São João (Mineiros 
do Tietê, SP). Scientia Forestalis (IPEF), PIRACICABA, v. 71, p. 131-140. 

BEVEN, K.J.; KIRKBY, M.J. (1979). A physically based, variable contributing area model of basin 
hydrology. Hydrologic Science Bulletin, 24: 43–69. 

BOSTIC, E.M.; WHITE, J.R. (2007). Soil phosphorus and vegetation influence on wetland phosphorus 
release after simulated drought. Soil Science Society of America Journal, 71, 238–244. 

BURT. T. P.; BUTCHER, D. P. (1935). The role of topography in controlling soil moisture distributions. 
Journal of Soil Science, 36, 469-486. 

EPA - United States Environmental Protection Agency. Endereço: http://www.epa.gov/gmpo/education/. 
Acesso em: 12 de janeiro de 2013. 

ESRI, 2011. ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. 

FISHER, M.M.; REDDY, K.R. (2001). Phosphorus flux from wetland soils affected by long term nutrient 
loading. Journal of Environmental Quality, 30, 261–271. 2001. 

GRUBER, S.; PECKHAM, S. (2008). Land-surface parameters and objects in hydrology. In: Hengl, T. & 
Reuter, H.I. (eds.) Geomorphometry: concepts, software, applications. pp. 171–194. Elsevier, 
Amsterdam, NL. 

HASENACK, H.; WEBER, E. (org.). (2010). Base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul - 
escala 1:50.000. Porto Alegre, UFRGS-IB-Centro de Ecologia. 1 DVD (Série Geoprocessamento, 3). 

HUTCHINSON, M.F. (1989). A new procedure for gridding elevation and stream line data with automatic 
removal of spurious pits. Journal of Hydrology, 106, 211-232.  

IVERSON, L.R.; DALE, M.E.; SCOTT, C.T.; PRASAD, A. (1997). A GIS-derived integrated moisture 
index to predict forest composition and productivity of Ohio forests (U.S.A.). Landscape Ecology, 12: 
331–348. 

JENSON S.K.; DOMINGUE, J.O. (1988). Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for 
Geographic Information System Analysis. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 54 (11): 
1593-1600. 

JORDAN, T.E.; WHIGHAMA, D.F.; HOFMOCKELB, K.H.; PITTEKC, M.A. (2003). Nutrient and 
Sediment Removal by a Restored Wetland Receiving Agricultural Runoff. Journal of Environmental 
Quality, 32:1534-1547. 

MOORE, I.D.; GRAYSON, R.B.; LADSON, A.R. (1991). Digital terrain modelling: a review of 
hydrological, geomorphological, and biological applications. Hydrologic Processes, 5: 3–30. 

MURPHY, P.N.C.; OGILVIE, J.; ARP, P. (2009). Topographic modelling of soil moisture conditions: a 
comparison and verification of two models. European Journal of Soil Science, 60: 94–109. 

RENNO, C.D. (2003). Sistema de análise e simulação hidrológica aplicado a bacias hidrográficas. Tese 
(Doutorado em Sensoriamento Remoto), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 

RUHOFF, A.L.; CASTRO, N.M.R.; RISSO, A. (2011). Numerical Modelling of the Topographic Wetness 
Index: An Analysis at Different Scales. International Journal of Geosciences, 2, 476-483. 

SUMMERELL, G.K.; DOWLING, T.I.; WILD, J.A.; BEALE, G. (2004). Flag Upness and its application for 
mapping seasonally wet to waterlogged soils. Australian Journal of Soil Research 42, 155-162. 

WOLOCK, D.M.; MCCABE, G.J. (2000). Differences in topographic characteristics computed from 100 and 
1000 m resolution digital elevation models. Hydrological Processes, 14, 987–1002. 

WOLOCK, D.M., HORNBERGER, G.M.; MUSGROVE, T.J. (1990). Topographic effects on flow path and 
surface water chemistry of the Llyn Brianne catchments in Wales, Journal of Hydrology, 115, 243-259. 


