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RESUMO - Como conseqüência da  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foram obtidos 
dados de elevação em escala global aproximada, gerando a mais completa base de dados digital de 
alta resolução do planeta. SRTM consistiu de um sistema de radar específico e modificado que 
sobrevoou sobre a nave especial Endeavour durante uma missão de onze dias em Fevereiro de 2000 
(NASA, 2007). Utilizou-se o programa Global Mapper® para inserir os dados georreferenciados do 
levantamento SRTM. Em seguida, exportou-se o mapa em UTM para o ArcView®. Através da 
barra de ferramentas TERRAIN PROCESSING, utilizou-se os dados disponíveis do levantamento 
SRTM para delimitar a sub-bacia do alto Jaguaribe e analisar o delineamento oficial existente. 
Comparando-se com o Mapa de bacias hidrográficas do Estado do Ceará (Figura 2) pode-se 
denotar semelhança na forma, salvo por algumas áreas. O levantamento SRTM, juntamente com as 
ferramentas computacionais ArcView® e Global Mapper® demonstraram funcionar adequadamente 
para delineamento de redes de drenagem com excepcional economia de recursos financeiros e 
tempo.  

ABSTRACT - The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) resulted on availability of 
elevation data in a near global scale, generating the most complete topographic database in high 
resolution of the Earth. SRTM consisted of a specially modified radar system that flew onboard the 
Space Shuttle Endeavour during an 11-day mission in February of 2000. Global Mapper® software 
has been used to insert georreferenced data from SRTM. Then a map has been exported to 
ArcView® software. Using the tool TERRAIN PROCESSING, the SRTM data has been used to 
generate the high Jaguaribe basin and analyse the official map in order to evaluate the feasibility of 
using SRTM data. It has been demonstrated that the technology has worked well with financial and 
time saving.    
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1 - INTRODUÇÃO 

Os instrumentos computacionais do Geoprocessamento, chamados de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs), permitem a realização de análises complexas ao integrar dados de 

diversas fontes e criar bancos de dados georreferenciados. O termo Modelo Numérico do Terreno 

(MNT) é utilizado para denotar a representação quantitativa de uma grandeza que varia 

continuamente no espaço. Comumente associados à altimetria, também podem ser utilizados para 

modelar informações relativas às unidades geológicas e armazenamento de dados de altimetria para 

gerar mapas topográficos (Câmara & Medeiros, 1998).        

Existem duas formas de representações de mapas: vetoriais e matriciais. Qualquer entidade ou 

elemento gráfico de um mapa é reduzido a três formas básicas: pontos, linhas e áreas ou polígonos. 

A representação matricial consiste no uso de uma malha quadriculada regular sobre a qual se 

constrói, célula a célula, o elemento que está sendo representado. A cada célula, atribui-se um 

código referente ao atributo estudado, de tal forma que o computador saiba a que elemento ou 

objeto pertence determinada célula.  Redes possuem parte gráfica armazenada em forma de 

coordenadas vetorias, com a topologia arco-nó e seus atributos não gráficos guardados num banco 

de dados (Câmara & Medeiros, 1998).       

Como conseqüência da  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foram obtidos dados de 

elevação em escala global aproximada, gerando a mais completa base de dados digital de alta 

resolução do planeta. SRTM consistiu de um sistema de radar específico e modificado que 

sobrevoou sobre a nave especial Endeavour durante uma missão de onze dias em Fevereiro de 2000 

(NASA, 2007). 

Uma rede de drenagem é representa por uma estrutura vetorial de linhas orientadas com o 

sentido de montante para jusante. A representação usual de um rio é feita por meio de uma linha 

que passe no centro geométrico do mesmo, de modo que cada segmento de reta representa um 

trecho de rio. A sobreposição de mapas permite a remoção dos trechos dos rios fora do limite de 

bacia e identifica localizações dos cruzamentos dos rios e limites das sub-bacias. Essa localizações 

podem representar início de drenagem (fontes), saídas de sub-bacias (exutórios) ou sumidouros, 

como transposição de água entre bacias. O mapa resultante representa mapas de sub-bacias e 

respectiva rede de drenagem (Mendes & Cirilo, 2001).    

O objetivo deste trabalho é utilizar os dados disponíveis do levantamento SRTM para 

delimitar a sub-bacia do alto Jaguaribe e analisar sua eficácia, analisando-se o delineamento oficial 

existente. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se o programa Global Mapper® para inserir os dados georreferenciados do 

levantamento SRTM, inserindo-se aqueles capazes de cobrir toda a região do alto Jaguaribe, 

compreendidos entre as coordenadas 6º e 8º de latitude sul e 38º e 42º de longitude oeste. A seleção 

foi auxiliada pela sobreposição de mapa das bacias do Ceará, no programa ArcView®, de forma que 

selecionou-se e ajustou-se os grids para cobertura da sub-bacia desejada. 

Em seguida, exportou-se o mapa em UTM para o ArcView®, em arquivo de extensão grid. 

Através do Windows Explorer® é possível abri-lo como bloco de notas e converter o arquivo para a 

extensão .asc ou .txt. No ArcView®, transforma-se o arquivo para forma matricial (raster), 

ajustando-se o tamanho das células para 92 m. 

Através da barra de ferramentas TERRAIN PROCESSING, comandou-se: FILL SINK para 

remoção das depressões, o que garante a continuidade do fluxo entre uma célula e outra, pois as 

depressões representam obstáculos à determinação das direções de fluxo, já que uma célula onde 

todas as suas vizinhas são mais altas, caracteriza uma depressão. A obtenção das direções de fluxo é 

prejudicada quando num Modelo Numérico do Terreno (MNT) existem depressões e o método 

adotado para remover depressões consiste em preencher a célula ou as células da depressão até à 

altura da mais baixa entre as células vizinhas (Mendes & Cirilo, 2001). Em seguida comandou-se 

FLOW DIRECTION; FLOW ACCUMULATION; STREAM DEFINITION, selecionando-se o limite 

(threshold) de 5.000 e 500 para o número de células, repetindo-se o procedimento. Continuou-se o 

processamento comandando-se: CATCHMENT POLYGON PROCESSING; DRAINAGE LINE; 

ADJOINT CATHMENT PROCESSING. 

Finalmente editou-se a sub-bacia, unindo-se as microbacias e respeitando-se os divisores de 

água (linhas de cumeeira).      

 

2.1. Seqüência da rotina computacional 

2.1.1. No Global Mapper® 

a) abertura 

Iniciar/Todos Programas/Global Mapper   

 

 

b) Inserir dados do levantamento do satellite 

FILE/OPEN DATA FILES/E:GIS/SRTM 

Seleciona:S06W38; S06W39; S06W40;S06W41;S06W42;  

                S07W38; S07W39; S07W40;S07W41;S07W42; 
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                S08W38; S08W39; S08W40;S08W41;S08W42. 

 

c) Inserir camada (layer) de contorno da bacia  

FILE/OPEN DATA FILES/E:GIS/arc-gis1/003-bacias hidrográficas/shp-bacias 100 pol 

Projection/zone: -24/42w – 36w – southern hemisphere 

Seleciona e ajusta grids para cobertura da sub-bacia desejada 

 

d) Exportar para ArcView® 

TOOLS/CONFIGURE/PROJECTION/UTM/OK 

FILE/EXPORT RASTER AND ELEVATION DATA 

EXPORT ARC ASCII GRID (extensão GRID) 

 

WINDOWS EXPLORER/ABRIR COM/BLOCO DE NOTAS – extensão .asc ou .txt 

 

2.1.2. No ArcView® 

ARCTOOLBOX/CONVERTION TOOLS – TO RASTER 

ASCII TO RASTER 

INPUT: …..asc ou .txt 

TIPO DE DADO: FLOAT 

EXPORT DATA 92 

                             92 

Através da barra de ferramentas TERRAIN PROCESSING, comandou-se: 

FILL SINK    

FLOW DIRECTION 

FLOW ACCUMULATION 

STREAM DEFINITION 

Thershold – n° Cells: 5.000 e repetiu-se para 500.  

CATCHMENT POLYGON PROCESSING 

DRAINAGE LINE 

ADJOINT CATHMENT PROCESSING 

 

EDITANDO A BACIA/SUB-BACIA 

EDITOR/START EDITION 

EDITION/MERGE 

EDITION/SAVE EDITIONS 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

A Figura 1 apresenta a sub-bacia do Alto Jaguaribe delineada, utilizando-se a base de dados 

SRTM. As sub-bacias circundantes podem dar uma idéia de como o mapa se apresenta antes da 

edição para união das sub-bacias. 

Comparando-se com o Mapa de bacias hidrográficas do Estado do Ceará (Figura 2) pode-se 

denotar semelhança na forma, salvo por algumas áreas ao sul da sub-bacia que estão inseridas no 

Alto Jaguaribe, possivelmente por localizarem-se dentro do Estado. Pela Figura 1 deveriam estar 

mapeadas em outras sub-bacias, uma vez que estas áreas não contribuem com o volume afluente 

anual. Na Figura 3, pode-se visualizar estas áreas que estão em branco, não coincidentes com á área 

delimitada pela bacia, em verde.   

A Figura 4 apresenta a sub-bacia do Alto Jaguaribe gerada usando-se o levantamento SRTM, 

selecionando-se o limite (threshold) de 500 para o número de células, repetindo-se o procedimento. 

Pode-se observar uma maior densidade da rede de drenagem, porém com forma assemelhada 

quando se usa 5.000.  

 

 

Figura 1 – Sub-bacia do Alto Jaguaribe definida pelos dados do SRTM.   
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Figura 2- Mapa de bacias hidrográficas do Estado do Ceará 
Fonte: FUNCEME (2007) 
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Figura 3 – Áreas em branco ao sul, não coincidentes com a área de captação gerada pelo SRTM, em 
verde. 

 

 

Figura 4 – Sub-bacia do Alto Jaguaribe gerada pelo SRTM, com número de células igual a 500.  

 

A Tabela 1 apresenta o perímetro, área de captação e máximo comprimento da rede de 

drenagem para as sub-bacias geradas usando-se os dados do levantamento SRTM, optando-se pelos 

limites de células de 5.000 e 500. Pode-se observar que os perímetros e áreas de captação 

aproximam-se, havendo diferença no máximo comprimento da rede de drenagem.  
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Tabela 1 - Perímetro, área de captação e máximo comprimento da rede de drenagem para os limites 
de células de 5.000 e 500. 

Limite do nº 

Células 

Perímetro da 

Sub-Bacia 

(km) 

Área da Sub-

Bacia 

(km2) 

Máximo Comprimento da 

Rede de Drenagem 

(km) 

5.000 1.558 25.094 37.480 

500 1.562 25.172 35.695 

 

 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O levantamento SRTM, juntamente com as ferramentas computacionais ArcView® e Global 

Mapper®  demonstraram funcionar adequadamente para delineamento de redes de drenagem com 

excepcional economia de recursos financeiros e tempo.  

A seleção do número de células por ocasião da definição da rede de drenagem (STREAM 

DEFINITION) resulta em densidade de malha diferente (maior quando se faz opção por um maior 

número de células), impactando diretamente no máximo comprimento da rede de drenagem.  
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