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Resumo – O mapeamento preciso de bacias hidrográficas, é uma atividade necessária em grande 
parte dos trabalhos relacionados com recursos hídricos, tanto nas Engenharias, quanto na Geografia, 
Arquitetura, Ecologia, Geologia, etc. Para o mapeamento preciso de bacias hidrográficas é 
necessário que se disponha de dados de relevo com grande detalhamento, acurácia e precisão. Em 
2006, foi realizado o mapeamento do relevo do município de Goiânia, com alto detalhamento. Após 
avaliações, verificou-se que esse mapeamento tem precisão e acurácia compatível com as normas da 
cartografia nacional. Neste trabalho, foi utilizado esse mapeamento para avaliar dados altimétricos 
oriundos de dois projetos globais de mapeamento da superfície do planeta, o SRTM 3, com 
detalhamento de 90 metros e o ASTER-GDEM com 30 metros. Foram avaliados também os dados 
altimétricos oriundos de um projeto brasileiro denominado Topodata, que consistiu no refinamento 
dos dados SRTM 3 para detalhamento espacial de 30 metros. Os resultados mostraram que em 
locais onde não se dispõe de dados de relevo com precisão e acurácia, os dados do Topodata podem 
ser utilizados na maioria dos trabalhos envolvendo o mapeamento de bacias hidrográficas.  
 
Abstract – The watersheds mapping, with accuracy and precision is necessary in most of the work 
related to water resources, both in Engineering, and in Geography, Architecture, Ecology, Geology, 
etc. For the accurated watershed mapping is necessary available relief dataset in detail, accuracy and 
precision. In 2006, was produced a topography mapping of the Goiania municipality, with high 
detail, after an evaluation was found that this mapping also has precision and accuracy according the 
national cartography rules. In this study, we used this mapping the topography of Goiania, to assess 
altimetry dataset from two global projects mapping the planet's surface, the SRTM 3, with details of 
90 meters and the ASTER-GDEM with details of 30 meters. We also evaluated the relief data 
derived from a Brazilian project, called Topodata, which consisted in the refinement of SRTM 3 to 
30 meters of spatial detail. The results showed that in places where no mapping are available for 
relief with precision and accuracy the Topodata dataset can be used in most studies involving the 
mapping of watersheds. 
 

Palavras-Chave – Bacias hidrográficas, mapeamento, modelo digital de elevação. 

 

INTRODUÇÃO 

 Uma bacia hidrográfica pode ser entendida como um conjunto de terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes. Nas depressões longitudinais se verifica a concentração das águas das 

chuvas, isto é, do lençol de escoamento superficial, formando o lençol concentrado – os rios. A 
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noção de bacia hidrográfica obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores 

d’água, cursos d’água principais, afluentes e subafluentes. Em todas as bacias hidrográficas deve 

existir uma hierarquização na rede, e a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos, Guerra 

e Guerra (1997). 

 A bacia hidrográfica se configura atualmente como umas das principais unidades de 

gerenciamento territorial, sendo modelada pelas condições geológicas e climáticas locais. Entretanto, 

em função do desenvolvimento da sociedade, cada vez mais, as bacias hidrográficas têm sofrido 

alterações na estrutura física dos canais, no aporte de sedimentos, na composição da biota, no regime 

hidráulico e no fluxo de matéria e energia. Tais alterações e o padrão espacial do uso e cobertura do 

solo têm importantes efeitos sobre a produção e transporte de sedimentos, Vanacker et al. (2005). 

Devido a sua importância, vários profissionais que tratam da gestão de recursos hídricos 

sempre necessitam do mapeamento de bacias hidrográficas, Newson (1992). Antes do 

desenvolvimento e difusão dos mapas digitais e programas computacionais de Sistemas de 

Informações Geográficas, a delimitação de bacias hidrográficas era executada a partir de cartas 

topográficas analógicas, traçando-se, em torno da drenagem considerada e a partir dos pontos mais 

elevados da região, a linha dos divisores de água. 

A precisão do limite de uma bacia está diretamente relacionada à subjetividade do traçado da 

mesma. Assim sendo, métodos automáticos que adotam critérios bem definidos e passíveis de serem 

reaplicados para outras regiões, mantendo um mesmo padrão de qualidade na geração do limite, 

podem obter um melhor resultado em relação aos métodos manuais, Dias et al. (2004).  

Atualmente, com a disseminação de dados altimétricos digitais e programas computacionais de 

geoprocessamento, as técnicas automáticas de delimitação de bacias hidrográficas vem substituindo 

as antigas técnicas de delimitação manual, Medeiros et al. (2009). Modelos Digitais de Elevação 

(MDE), que podem ser obtidos por meio de vetorização e interpolação de curvas de nível, a partir 

folhas topográficas, e também através de dados aéreos e orbitais, são elementos fundamentais para a 

delimitação automática de bacias hidrográficas, Dias et al. (2004); Furnans (2001). Ao mesmo 

tempo, vem ocorrendo um aumento significativo na oferta de dados altimétricos que podem ser 

utilizados na delimitação de bacias hidrográficas. A partir de 2004, começaram a ser disponibilizados 

dados altimétricos em escala global, a partir da iniciativa da agência espacial norte-americana 

(NASA), em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e a Agência Espacial Italiana 

(ASI), responsáveis pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Posteriormente, em 2009, 

através de uma parceria entre o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) e a 

Agência Espacial Norte-Americana (NASA), foi elaborado o Modelo Digital de Elevação Global 

(GDEM). 
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Esses dados altimétricos globais são de excelente qualidade, e vem sendo utilizados 

globalmente em muitas aplicações hidrológicas. Esses dados têm sido utilizados em escalas 

geográficas regionais, no entanto em escala geográfica local, eles podem apresentar problemas, 

devido à resolução espacial, e a inconsistências altimétricas devido à urbanização e à densidade de 

cobertura arbórea. Em 2006, o município de Goiânia, capital do estado de Goiás, realizou um 

mapeamento altimétrico de alta precisão, a partir de mapeamento aerofotogramétrico. Nesse 

mapeamento local, os efeitos de urbanização e da cobertura arbórea foram minimizados, sendo esse 

dado, portanto, um modelo digital de terrenos, enquanto os dados GDEM e SRTM podem ser 

considerados modelos digitais de superfície. 

Neste trabalho, foram avaliados dados altimétricos provenientes de restituição 

aerofotogramétrico (em escala geográfica local), provenientes de levantamentos de sensoriamento 

remoto ativo (radar interferométrico - SRTM) e sensoriamento remoto passivo (estereoscopia entre 

imagens multiespectrais - GDEM), ambos em escala geográfica global. A hipótese deste trabalho foi 

a de que dados altimétricos em escala global tendem e a ter mais problemas que dados em escala 

local, pois tais dados são modelos digitais de superfície, uma vez que neles estão embutidas 

informações de alturas de áreas construídas e áreas cobertas por vegetação arbórea. Essa 

“contaminação” de dados altimétricos pode levar a diminuição da precisão na delimitação de bacias 

hidrográficas e também na obtenção de informações de morfometria do relevo, que são importantes 

nas análises e modelos hidrológicos. 

Os resultados e conclusões deste trabalho são importantes, pois muitos municípios brasileiros e 

de outros países em desenvolvimento não contam com mapeamentos altimétricos detalhados e 

precisos, como é o caso da capital de Goiás. Esses municípios recorrem então a dados altimétricos 

de superfície globais, que podem trazer incertezas significantes ou inconsistências no mapeamento de 

bacias hidrográficas e de variáveis morfológicas em áreas urbanizadas ou então com grande 

recobrimento arbóreo. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O município de Goiânia se estende por uma área de 723,28 km2. Localiza-se no planalto 

central Brasileiro, entre as longitudes 49º 27’ 10” W e 49º 04’ 35” W, e as latitudes 16º 49’ 40” S e 

16º 27’ 00” S, à aproximadamente 200 km de Brasília, capital federal. O relevo da área de estudo é 

relativamente plano, uma vez que declividade média é de 3,9%. A altitude média é de 786,31 metros 

acima do nível do mar e a variação altimétrica no município é bastante significativa, sendo a altitude 

mínima de 661,17 metros e a máxima de 1034,71 metros, ou seja, 373,54 metros. 
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A figura 1 apresenta o mapa de uso do solo e a localização da área de estudo, sendo que as 

áreas urbanizadas ocupam 356.55 km2 ou 49.30% do município, as áreas com vegetações nativas 

remanescentes ocupam 82.16 km2 ou 11.36% do município, as áreas agrícolas ocupam 29.81 km2 ou 

4.12% do município, e as áreas de pastagens ocupam 254.76 km2 ou 35.22%. 

 
Figura 1 - Mapa de Uso do Solo e Localização da Área de Estudo 

Devido à grande expansão urbana de Goiânia, grande parte de sua rede hidrográfica 

atualmente se encontra nas áreas urbanizadas. O município está na bacia hidrográfica do rio Meia 

Ponte, que percorre no sentido noroeste-sudeste, tendo como principais tributários o ribeirão João 

Leite e os córregos Samambaia e Lageado em sua margem esquerda, enquanto que na margem 

direita os principais tributários são os ribeirões Caveiras e Anicuns, sendo que este segundo tem 

como tributários em sua margem direita, os córregos Salinas, Taquaral, Macambira, Cascavel e 

Botafogo, conforme se pode observar na figura 2. 
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Figura 2 - Principais rios, ribeirões e córregos da rede hidrográfica de Goiânia 

Da mesma forma que muitos córregos, ribeirões e rios de Goiânia, a maior parte das bacias 

hidrográficas estão localizadas também em áreas urbanizadas, conforme ilustra a figura 3. 

O intenso processo de urbanização das bacias hidrográficas de Goiânia, assim como tem 

ocorrido na maioria das grandes cidades do Brasil e do mundo, resulta e várias consequências, tais 

como: impermeabilização e erosão do solo; enchentes; assoreamento; lançamento de lixo e esgotos 

urbanos. Para o correto planejamento e gestão ambiental e territorial das bacias hidrográficas 

urbanas, faz se necessário a disponibilização de mapeamentos do relevo com a maior precisão, 

acurácia e detalhamento possível. 
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Figura 1 - Principais bacias hidrográficas do município de Goiânia   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho, foi organizado para a área de estudo um conjunto de dados 

de relevo, obtidos por diferentes métodos, em diferentes níveis de detalhamentos. O conjunto de 

dados é formado por: 

 - Modelo Digital do Município de Goiânia: obtido em 2006, a partir de mapeamento 

aerofotogramétrico, que segundo as normas técnicas da cartografia nacional, Brasil (1984), atingiu 

classe A para a escala 1:5000, Nazareno, et al. (2009). Esse modelo digital de terreno, com 

resolução espacial de 5 metros, possui alto nível de detalhamento, precisão e acurácia. 

- Dados de relevo do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM): são resultados da missão 

realizada em conjunto pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e National 

Imaging and Mapping Agency (NIMA), dos Estados Unidos da América, com participação das 

agências espaciais Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfhart (DLR), da Alemanha, e Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI), da Itália. Estes dados foram obtidos em fevereiro de 2000, a partir do 
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ônibus espacial Endeavour, utilizando um equipamento SAR interferométrico, operando nas bandas 

X (λ = 3,1 cm) e C (λ = 5,6 cm). Em 11 dias de mapeamento, foram recobertos 80% da superfície 

terrestre (entre os paralelos 60° N e 56° S), o que resultou em modelos tridimensionais com 

amplitude da grade de 30 metros (SRTM 1) e 90 metros (SRTM 3), projetados para uma acurácia 

vertical e horizontal absoluta de 16 e 20 metros, respectivamente, Berry et al. (2007); Chien (2000); 

Ludwig e Schneider (2006); Rabus et al. (2003). Os dados de relevo SRTM 3, com resolução 

espacial de 90 metros  utilizados neste estudo foram adquiridos, em formato geotiff com unidade de 

altitude em metros e Sistema de Coordenadas Geográficas, datum horizontal World Geodetic System 

1984 (WGS-84), junto ao Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento por Satélite da 

EMBRAPA, no âmbito da Coleção “Brasil em Relevo” (www.relevobr.cnpm.embrapa.br), o qual 

realizou trabalhos de correção e padronização, eliminando depressões espúrias, picos e pontos 

anômalos e áreas com ausência de dados, Miranda (2005). 

- Dados de relevo Topodata: foram produzidos a partir de dados SRTM 3 (90 metros), que 

passaram por métodos de geoestatística, com o intuito de estimar dados de relevo maior 

detalhamento (30 metro), Valeriano e Rossetti (2009). Os dados Topodata foram adquiridos a partir 

do site do projeto elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

- Dados de relevo do Global Digital Elevation Model (GDEM): produzido a partir do 

processamento de imagens multiespectral adquiridas pelo sensor ASTER, lançado a bordo do satélite 

Terra, apresentando captura de dados de média resolução espacial e capacidade de visualização 

estereoscópica para a criação de MDE. Sua distribuição gratuita se iniciou em Junho de 2009, 

sugerindo possibilidades de aplicações em hidrologia, devido à melhor resolução espacial (30 

metros) em relação aos dados SRTM, Andrades Filho et al. (2009). 

- Dados auxiliares: para as avaliações, foi utilizado o mapa de uso do solo do município de 

Goiânia, elaborado a partir a partir da fusão de imagens obtidas pelos sensores HRC e CCD 

instalados a bordo do satélite CBERS-2B, Oliveira et al. (2011). Foi utilizado também um conjunto 

de vinte pontos, obtidos por levantamento planialtimétrico, utilizando receptores GPS geodésicos, 

com redução das altitudes geométricas para altitudes ortométricos. 

Após o processo de aquisição, os dados de relevo foram recortados para a área de estudo e 

então projetados cartograficamente segunda a projeção cartográfica Universal Transversa de 

Mercator (UTM), fuso 22, datum SIRGAS-2000. Da mesma forma, todos os dados auxiliares 

também foram processados considerando o mesmo sistema de projeção cartográfica e referencial 

geodésico. 

A primeira etapa da avaliação consistiu em verificar a diferença entre os dados de relevo e 

vinte pontos planialtimétricos bem distribuídos por todo o município de Goiânia (figura 4).  
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Figura 4 - Pontos obtidos por levantamento planialtimétrico no município de Goiânia 

Para cada um desses pontos, foram extraídos os valores de altitude de cada mapeamento de 

relevo, obtido por fotogrametria, SRTM 3, ASTER-GDEM e Topodata. De posse dos valores de 

altimetria, observados em campo e nos modelos digitais de elevação, foram calculadas as diferenças 

entre as observações de campo e os valores observados nos modelos digitais de elevação. Após os 

cálculos das diferenças, foram calculadas a média e o desvio-padrão das diferenças de observação. 

Foram também aplicadas análises de regressão entre os valores de modelos digitais de elevação e do 

levantamento de campo. 

Na segunda etapa da avaliação, adotou-se o modelo digital de elevação, obtido por 

levantamento aerofotogramétrico, como sendo o mais próximo do relevo real do município de 

Goiânia, devido ao seu alto nível de detalhamento. Foram realizadas análises matriciais entre os 

vários modelos digitais de elevação para verificar os locais das maiores diferenças. Posteriormente, 

os mapeamentos das diferenças entre os modelos digitais de elevação foram avaliados em relação ao 

mapeamento do uso do solo de Goiânia, a fim de se verificar se locais de maiores diferenças 

coincidem espacialmente com determinados tipos de uso e cobertura do solo. 
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Finalmente, foi realizada a última avaliação dos modelos digitais de elevação. Nessa etapa, a 

partir do modelo digital de elevação obtido por fotogrametria, foram delineadas as principais bacias 

hidrográficas do município de Goiânia. Em seguida, foram elaborados mapas de bacias hidrográficas 

a partir dos outros três modelos digitais de elevação (SRTM, Topodata e GDEM). Os delineamentos 

das bacias hidrográficas foram realizados utilizando Sistema de Informações Geográficas, que 

realizam um conjunto de operações sobre dados armazenados em estrutura matricial, representando 

o relevo. A primeira operação consiste em eliminar dados espúrios dos modelos digitais de elevação 

(MDE). Nessa operação, o programa utiliza um filtro de convolução de tamanho 3 por 3, que passa 

por todas as células do MDE, detectando células representando depressões ou saliências. As células 

de depressões e saliências tiveram seus valores substituídos por valores médios, que torna os 

modelos digitais de elevação mais suaves, viabilizando as aplicações de hidrologia. Na etapa 

seguinte, foram realizados os mapeamentos de direção de fluxo, onde foram analisados os valores 

altimétricos das células visando determinar as oito direções da declividade do relevo (norte, 

nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste). De posse do mapa de direção de fluxo, 

foram elaborados os mapas de acumulação de fluxo, que explicitam os locais do terreno onde a água 

tende a se acumular. A partir dos mapas de acumulação de fluxo, foi possível elaborar os mapas de 

rede de drenagem, que finalmente foram utilizados em combinação com os mapas de direção de 

fluxo para produzir os mapas de bacias hidrográficas, que foram posteriormente vetorizados. 

Os mapas de bacias hidrográficas, elaborados a partir dos modelos digitais de elevação 

(SRTM, Topodata e GDEM) foram comparados geometricamente e estatisticamente com o mapa de 

bacias hidrográficas produzido a partir do modelo digital de elevação gerado pelo levantamento 

aerofotogramétrico. Nesta etapa, inicialmente foi verificada se a quantidade de bacias hidrográficas 

delineadas pelos vários modelos foi a mesma. Em seguida, foi realizada uma análise de regressão 

entre as áreas das bacias hidrográficas delineadas a partir dos modelos SRTM 3, ASTER-GDEM e 

Topodata, com as áreas das bacias hidrográficas delineadas a partir do mapa de relevo de alto 

detalhamento. Posteriormente, foram calculados os valores médios e desvios-padrão das 

discrepâncias de áreas obtidas pela comparação entre os delineamentos. Finalmente, foi ainda 

realizada a análise do índice Kappa, entre o melhor resultado do delineamento e o delineamento de 

referência. O índice Kappa é uma medida de concordância do que seria esperado tão somente pelo 

acaso. Esta medida de concordância tem como valor máximo o 1, onde este valor 1 representa total 

concordância e os valores próximos e até abaixo de 0, indicam nenhuma concordância, ou a 

concordância foi exatamente a esperada pelo acaso. Desta forma, é possível qualificar o grau de 

concordância, se o índice tiver valor menor que 0, então não houve concordância; se o valor obtido 

estiver entre 0 e 0,19 ocorreu um concordância pobre; se o valor estiver entre 0,20 e 0,39 ocorreu 
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pouca concordância; no caso de valor entre 0,40 e 0,59 ocorreu concordância moderada; se o valor 

estiver entre 0,60 e 0,79 ocorreu concordância substancial e finalmente para valor entre 0,80 e 1,00 

ocorreu concordância quase perfeita Fleiss (1981).  

 

RESULTADOS 

Na primeira etapa, tomou-se o conjunto de pontos planialtimétricos se verificou na localização 

de cada ponto o valor da altitude em cada um dos modelos digitais de elevação. De posse deste 

conjunto de dados, foram calculadas as diferenças entre os valores de altitudes obtidas no 

levantamento planialtimétrico em campo (GPS) e os valores de altitudes nos modelos digitais de 

elevação. Em seguida, foram calculados os valores médios e os desvios-padrão das diferenças de 

altitudes. Da mesma forma, foram realizadas as análises regressão. A tabela 1 apresenta os resultados 

obtidos nessa etapa do trabalho. 
Tabela 1 - Diferenças entre pontos planialtimétricos precisos e modelos digitais de elevação em Goiânia 

 GPS – Fotogrametria GPS – SRTM 3 GPS - GDEM GPS - Topodata 

Média (m) 3,25 4,61 5.63 3,47 

σ (m) 3,53 3,80 4,95 2,11 

regressão y = 0,981x + 14,77 y = 1,001x - 3,776 y = 0,953x +38,61 y = 1,006x - 8,213 

r2 0,989 0,987 0,978 0,998 

 

Os resultados obtidos nesta primeira etapa mostram que todos os modelos digitais de elevação, 

independente de sua resolução espacial e método de produção, apresentam para o município de 

Goiânia, boa precisão e acurácia, se destacando o MDE produzido a partir do levantamento 

aerofotogramétrico e o MDE produzido a partir do projeto Topodata. O GDEM, apesar de possuir 

melhor resolução espacial que o SRTM 3, foi o que apresentou menor precisão e acuracidade. Sendo 

assim, para as outras etapas do trabalho, o MDE produzido pela aerofotogrametria foi considerado 

com sendo a “verdade de campo”, pois além de ter apresentado grande precisão, ainda foi produzido 

originalmente com a maior detalhamento espacial, de 5 metros, além de, durante a sua produção, as 

observações de altitude ocorreram sempre sobre o terreno, enquanto que os outros três MDE’s 

podem possuir observações de altitude tomadas sobre copas de árvores em áreas de densa cobertura 

vegetal e sobre coberturas de edificações em áreas urbanizadas. 

Na segunda etapa, foram realizadas comparações entre os três MDE’s obtidos direta ou 

indiretamente por observações orbitais (SRTM 3, ASTER-GDEM e Topodata), com o MDE obtido 

por levantamento aerofotogramétrico. As comparações foram elaboradas a partir da subtração 

matricial entre os MDE´s, onde: 
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ametriaAerofotogrSRTM
MDEMDEC 

31
     (1) 

ametriaAerofotogrTopodata
MDEMDEC 

2
        (2) 

ametriaAerofotogrGDEMASTER
MDEMDEC 

3
          (3) 

sendo: 

C1, C2 e C3 as comparações 1, 2 e 3 respectivamente. 

A figura 5 ilustra o mapeamento das comparações C1, onde é possível observar os locais onde 

o SRTM 3 tem valores maiores e menores que do modelo digital de elevação produzido a partir de 

aerofotogrametria. 

 
Figura 2 - Comparação entre SRTM 3 e DEM produzido por aerofotogrametria 
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A figura 7 ilustra o mapeamento das comparações C2, onde é possível observar os locais onde 

o modelo digital de elevação elaborado pelo projeto Topodata tem valores maiores e menores que 

do modelo digital de elevação produzido a partir de aerofotogrametria. 

 
Figura 3 - Comparação entre Topodata e DEM produzido por aerofotogrametria 

 

Como o projeto Topodata consistiu na elaboração de MDE a partir dos dados SRTM 3, os 

resultados das comparações C1 e C2 são muito próximos, sendo que mais de 60% da área apresentou 

diferença entre -5 metros a 5 metros. Verifica-se também que tanto o Topodata quanto o SRTM 3 

tendem ter altitudes superiores ao MDE tomado como referência. 

A mesma situação não se verifica em relação à comparação C3. Entre o MDE elaborado pelo 

projeto ASTER-GDEM e o MDE produzido a partir do levantamento fotogramétrico, se observa 

que uma porção significativa do ASTER-GDEM possui valores de altitude menores que o MDE de 

referência, conforme se observa na figura 7. 
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Figura 4 - Comparação entre ASTER-GDEM e DEM produzido por aerofotogrametria 

 

No mapeamento da comparação C3, observa-se uma descontinuidade no sentido norte-sul, que 

provavelmente localiza-se em região de junção de imagem, ou ainda se configura em algum problema 

sistemático, causado por alguma inconsistência do dado. 

Através da organização dos dados dos três mapeamentos de comparação em tabelas, foi 

produzido um gráfico comparativo, ilustrado na figura 8, onde é possível observar que 

aproximadamente 66% do SRTM 3 apresentou diferença altimétrica entre -5 metros e 5 metros em 

relação ao DEM de referência. No caso do Topodata, essa mesma faixa de diferença altimétrica 

representou aproximadamente 62% da área e o ASTER-GDEM aproximadamente 48% da área. 
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Figura 5 - Porcentagem de ocorrência de diferenças entre as comparações de modelos digitais de elevação 

 

As diferenças observadas entre os modelos digitais de elevação SRTM 3, Topodata e o MDE 

de fotogrametria, são decorrentes de três principais fatores, sendo eles, a resolução espacial, o tipo 

de cobertura do solo e a escala de produção. Devido a esses fatores, em alguns locais da paisagem 

podem ocorrer maiores diferenças entre MDE’s de SRTM 3 e Topodata e o relevo. Um exemplo são 

os pequenos vales íngremes e profundos, onde os valores de altimetria de SRTM 3 e Topodata são 

superiores aos valores altimétricos reais, pois a resolução espacial desses modelos impossibilitou o 

mapeamento dos vales. O mesmo pode acontecer com pequenas saliências do relevo. A figura 9 

mostra alguns fundos de vale na área de estudo, por onde passam córregos, onde foram detectadas 

diferenças de até 20 metros. 
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Figura 6 - Diferença altimétricas em fundos de vales, as áreas em tonalidades vermelhas são as que 

apresentaram as maiores diferenças 
 

Os modelos digitais de elevação SRTM 3, sua derivação - o Topodata e o ASTER-GDEM 

foram produzidos de forma automática, em larga escala em nível global. Desta forma, em locais 

densamente ocupados com prédios ou com densa cobertura vegetal de grande porte, os modelos 

digitais de elevação globais também podem apresentar valores altimétricos maiores que os valores 

reais. A figura 10 mostra uma região com alta densidade de edifícios na área de estudo, onde as 

áreas em tonalidades vermelhas mostram que os valores SRTM 3 possuem valores altimétricos 

superiores ao terreno. 
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Figura 7 - Locais com grande densidade de edifícios em área urbana, os locais em tonalidades vermelhas foram 

os que apresentaram maiores diferenças altimétricas 
 

A figura 11 mostra um local com cobertura vegetal de alta estatura e densidade, onde o 

modelo digital de elevação SRTM 3 apresenta valores superiores, aproximadamente 20 metros, em 

relação ao terreno. 

 
Figura 8 - Local com vegetação densa de grande porte, onde as áreas em tonalidades vermelhas são as que 

apresentaram maiores diferenças nos valores altimétricos 
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Após a constatação das diferenças entre os modelos digitais de elevação, partiu-se para a 

última etapa do trabalho, que consistiu em avaliar o quanto a resolução espacial e tais inconsistências 

verificadas nos MDE’s podem comprometer o delineamento de bacias hidrográficas em nível 

municipal. 

Para isso, realizou-se o delineamento das bacias hidrográficas dos principais rios, ribeirões e 

córregos da área de estudo, a partir do modelo digital de elevação detalhado, adotando esse como 

sendo a referência na comparação entre os mapeamentos das bacias hidrográficas. Nesta etapa, 

foram delineadas vinte e oito bacias, com áreas variando de 119 a 8317 hectares. 

A primeira análise foi a verificação da quantidade de bacias delineadas a partir dos dados 

SRTM 3, ASTER-GDEM e Topodata. O delineamento a partir do SRTM 3 resultou em 17 bacias, 

enquanto a partir do ASTER-GDEM foram delineadas 25 bacias. Finalmente, o delineamento a 

partir do Topodata resultou em 28 bacias, da mesma forma que o delineamento tomado como 

referência neste estudo.  

Em seguida, foram realizadas análises de regressão considerando as áreas das bacias 

hidrográficas delineadas. Conforme resultados apresentados na figura 12, os valores de áreas 

apresentaram bons relacionamentos em todos os delineamentos realizados.  

 
Figura 9 - Resultado da análise de regressão entre áreas de bacias hidrográficas delineadas automaticamente, a 

partir de dados SRTM 3, ASTER-GDEM, Topodata e aerofotogrametria 
 

 No gráfico, nas equações e nos valores de r2, é possível observar que a avaliação das áreas 

delineadas a partir dos dados SRTM 3 e ASTER-GDEM, quando comparadas com as áreas de 
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referência, apresentaram maiores dispersões que as áreas delineadas a partir do modelo Topodata, 

que apresentou r2 igual a 0,998.  

 Foram realizados também o cálculo e desvio-padrão das diferenças de áreas de bacias 

hidrográficas delimitadas a partir dos modelos SRTM 3, ASTER-GDEM e Topodata, em relação as 

áreas de bacias hidrográficas delimitadas pelo relevo mapeado por aerofotogrametria, os resultados 

estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 - Diferenças de áreas de bacias hidrográficas delimitadas a partir de SRTM 3, ASTER-GDEM e 
Topodata, em relação ao delineamento de referência. 

 SRTM 3 ASTER-GDEM Topodata 

Média  7,37% 8,23% 4,31% 

σ  10,58% 7,78% 4,32% 

 

A tabela 2 mostra que as áreas das bacias hidrográficas delineadas a partir do modelo digital de 

elevação Topodata apresentaram menores diferenças quando comparadas com as áreas das bacias 

hidrográficas delineadas a partir de modelos digitais de elevação de alto detalhamento, apesar deste 

segundo modelo conter problemas devido às áreas onde existem alta concentração de edifícios, áreas 

densamente cobertas por árvores e pelos fundos de vales, que são pouco detalhados neste modelo. 

Para finalizar esta terceira etapa do trabalho, as bacias hidrográficas delineadas a partir dos 

dados Topodata passaram ainda pela análise do índice kappa, onde o valor obtido foi 0,94 

possibilitando sugerir que houve uma concordância quase perfeita entre as bacias hidrográficas 

delineadas a partir do modelo digital de elevação Topodata e as bacias hidrografias delineadas a 

partir do modelo digital de elevação de alta resolução obtido a partir de levantamento 

aerofotogramétrico de alta precisão, acurácia e detalhamento espacial. 

 

CONCLUSÕES 

 O mapeamento de bacias hidrográficas deve ser realizado com precisão e acurácia, uma vez 

que essas unidades territoriais são de interesse principal da maioria das atividades que tratam dos 

recursos hídricos. Para isso, se faz necessário o mapeamento detalhado do relevo, que é uma 

atividade ainda onerosa, mesmo com os avanços tecnológicos dos últimos anos. Em 2006, foi 

realizado no município de Goiânia um mapeamento detalhado do relevo, com grande acurácia e 

precisão. Por outro lado, estão disponíveis dados do mapeamento da superfície do planeta, em 

menor resolução espacial, sendo que vários trabalhos apontam que alguns deles devem ser utilizados 

em mapeamentos em escala 1:100.000 e menores, devido a resolução espacial e também por se 

tratarem de mapeamentos da superfície e não do terreno, por serem influenciados por locais de 

grande adensamento de edifícios e de cobertura vegetal de alto porte. 
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Os resultados deste trabalho, no entanto, mostraram que os dados resultantes de um projeto 

elaborado no Brasil, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que consistiu na 

produção de um modelo digital de elevação a partir da interpolação dos dados SRTM 3, quando 

utilizados no delineamento de bacias hidrográficas, resultou em mapeamentos bastante precisos. 

Desta forma, para os trabalhos no Brasil, onde se faz necessário o delineamento de bacias 

hidrográficas, mas que não possuem dados altimétricos detalhados disponíveis, recomenda-se a 

utilização dos dados provenientes do projeto Topodata, sendo sempre importante observar as 

características da cobertura do solo e os objetivos dos trabalhos, antes da utilização desses dados. 
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