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RESUMO – A evolução da tecnologia de modelos de representação de terreno proporcionou 

melhorias nas análises de parâmetros hidrológicos de uma determinada área, através de Modelos 

Digitais de Terreno (MDT) e Modelos Digitais de Elevação (MDE). A diferenciação nas 

características, como delimitações de bacias e sub-bacias hidrográficas, rede hídrica e outros 

parâmetros, está na qualidade desses modelos. Assim, esta pesquisa objetivou gerar e analisar a rede 

de drenagem da bacia do Ipojuca através dos MDEs provenientes da Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM), no Brasil, após passarem por um refinamento, são distribuídos em escala 1:250.000 

pelo programa TOPODATA, e dos MDTs do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D) em 

escala 1:5.000. No município de Caruaru o estudo de avaliação planimétrica do trecho principal do 

rio foi realizado também com MDTs em 1:1.000 do PE3D, avaliando as três escalas através do 

software ArcGIS, pela ferramenta hidrológica ArcHydros. O tempo de processamento para geração 

da rede de drenagem em 1:5.000 apresentou maior tempo de processamento devido a maior densidade 

de dados armazenados em seus MDTs. Na avaliação planimétrica no trecho local em Caruaru, a rede 

gerada com a escala 1:1.000 foi a que apresentou maior precisão posicional. 
 

ABSTRACT– The evolution of the technology of terrain representation models has provided 

improvements in the analysis of hydrological parameters of a given area, through Digital Terrain 

Models (DTM) and Digital Elevation Models (DEM). The differentiation in characteristics, such as 

delimitations of basins and hydrographic basins, water network and other parameters, is in the quality 

of these models. Thus, this research aimed to generate and analyze the drainage network of the Ipojuca 

basin through the DEMs from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), in Brazil, after 

undergoing a refinement, are distributed on a scale 1:250,000 by the TOPODATA program, and the 

DTMs of the Pernambuco Tridimensional Program (PE3D) on 1:5,000 scale. In the city of Caruaru, 

the planimetric evaluation study of the main stretch of the river was also carried out with MDTs in 

1:1,000 of the PE3D, evaluating the three scales using the ArcGIS software, by ArcHydros 

hydrological tool. The processing time for generation of the drainage network in 1:5,000 showed a 

longer processing time due to the higher density of data stored in their MDTs. In the planimetric 

evaluation on the local stretch in Caruaru, the network generated with the 1:1,000 scale was the one 

with the greatest positional precision. 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito dos recursos hídricos se tornou comum a utilização de ferramentas de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) combinadas a MDE e/ou MDT para planejamento e execução de 

projetos em suas unidades de estudo. A delimitação de uma bacia hidrográfica, assim como a 

obtenção de sua rede hídrica se tornou algo mais preciso e rápido com a manipulação desses modelos 

digitais (TRIBE, 1992). 

A qualidade dos parâmetros hidrológicos determinados a partir de MDE e MDT estão 

diretamente ligados ao tipo de sensor utilizado para o levantamento topográfico da área analisada e 

de sua resolução espacial (VAZE, 2010), devendo ter sua resolução planejada para ser compatível 

com a informação e precisão que se deseja obter (LIU et al., 2005). Ariza-Villaverde et al. (2015) 

afirmam que o uso de modelos digitais de alta resolução fornece redes de drenagem precisas e 

minimiza o erro planialtimétrico, especialmente quando a rede é densa. 

Entre os MDEs mais utilizados pela literatura estão os derivados do programa Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM). Essa missão foi realizada no ano de 2000 utilizando tecnologia InSAR 

(Interferometric Synthetic Aperture Radar), resultando em um banco de dados planialtimétricos de 

praticamente todo globo terrestre (RABUS et al., 2003). Posteriormente, em 2008, o banco de dados 

do SRTM, até então liberado, passou por um refinamento por uma iniciativa brasileira para correção 

dos erros presentes nos MDEs referentes ao território do país, programa conhecido como 

TOPODATA (VALERIANO, 2008), passando a ser amplamente empregado em pesquisas e projetos 

referentes a área hídrica, como projetos de drenagem.  

Em nível estadual têm-se os dados referentes ao programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), 

iniciativa do governo para realização do levantamento planialtimétrico de todo território do Estado, 

através de tecnologia LiDAR (Light Detection And Ranging), obtendo MDT, MDE, ortofotos e 

imagens de Intensidade Hipsométrica em escala 1:5.000 com pixel de resolução espacial 1,0 x 1,0 m 

e em algumas cedes municipais, os mesmos produtos em escala 1:1.000 com pixel 0,5 x 0,5 m. 

A avaliação da qualidade de um dado geoespacial é uma das etapas mais importantes de sua 

construção. Normas e padrões são criados para permitir que os produtos possam ser classificados. 

Dentre os padrões internacionais pode-se citar o United States Map Accuracy Standards, ASPRS 

Accuracy Standards for Large-Scale Maps, Digital Elevation Model Standards, Geospatial 

Positioning Accuracy Standards, Guidelines for Digital Elevation Data, ASPRS Positional Accuracy 

Standards for Digital Geospatial Data, entre outros (CARVALHO; SILVA, 2018). 

O controle da qualidade espacial cartográfica no Brasil é regido pelo Decreto Nº 89.817 de 20 

de junho de 1984, que estabelece normas a serem observadas por todas as entidades públicas e 

privadas produtoras e usuárias de serviços cartográficos. As instruções reguladoras das normas 
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técnicas da cartografia nacional se destinam a estabelecer procedimentos e padrões a serem 

obedecidos na elaboração e apresentação de normas de Cartografia Nacional, bem como padrões 

mínimos a serem adotados no desenvolvimento das atividades cartográficas (BRASIL, 1984). 

O advento de novas tecnologias e a demanda por dados cartográficos digitais levaram à 

necessidade de que novos padrões de controles de qualidades para esses produtos fossem 

estabelecidos (TOLENTINO et al., 2017). Ainda segundo os autores, a Diretoria de Serviço 

Geográfico do Exército Brasileiro (DSG), em parceria com a Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE), estabeleceram a Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais 

Vetoriais (ET – ADGV), visando expor os conceitos relacionados com a qualidade posicional 

desejada para Produtos Cartográficos Digitais (PCD). 

Os produtos cartográficos digitais passam a ser classificados em quatro classes de PEC, A, B, 

C e D, tendo como norteador o Decreto Nº 89.817. Na Classificação da PEC-PCD planimétrico, 

altimétrico e erros padrões, as classes B, C e D, correspondem, respectivamente, as classes A, B e C 

da PEC prevista no Decreto Nº 89.817. A Tabela 1 apresenta em resumo dos critérios de classificação 

da PEC-PCD, segundo Brasil (2015). 

 

Tabela 1 - Classificação do PEC-PCD pelo DSG. 

Carta 
Planimétrica Altimétrica 

PEC Erro Padrão PEC Altimétrico Erro Padrão 

Classe A 
0,28 mm x Escala 

da carta 

0,17 mm x Escala 

da carta 

0,27 equidistância 

das curvas de 

nível 

1/6 da 

equidistância das 

curvas de nível 

Classe B 
0,50 mm x Escala 

da carta 

0,30 mm x Escala 

da carta 

1/2 equidistância 

das curvas de 

nível 

1/3 da 

equidistância das 

curvas de nível 

Classe C 
0,80 mm x Escala 

da carta 

0,50 mm x Escala 

da carta 

3/5 equidistância 

das curvas de 

nível 

2/5 da 

equidistância das 

curvas de nível 

Classe D 
1,00 mm x Escala 

da carta 

0,60 mm x Escala 

da carta 

3/4 equidistância 

das curvas de 

nível 

1/2 da 

equidistância das 

curvas de nível 
Fonte: Adaptado de Brasil (2015). 

 

A obtenção de parâmetros relacionados ao relevo de uma área ou até mesmo do próprio rio 

gerados a partir de MDTs ou MDEs de alta resolução pode impulsionar ou servir de base para estudos 

de modelos de simulação de vazão, estudo de assoreamento e dragagem de rios. Sendo assim, esse 

estudo visa a determinação da rede hídrica da bacia hidrográfica do rio Ipojuca com os MDTs na 

escala 1:5.000, realizando um comparativo local com a acurácia posicional de forma visual do trecho 

do rio principal que corta o município de Caruaru do estado de Pernambuco. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo consiste na bacia hidrográfica do Ipojuca localizada em sua totalidade no 

Estado de Pernambuco, entre as latitudes 08º 09’ 50” e 08º 40’ 20” Sul, e entre as longitudes 34º 57’ 

52” e 37º 02’ 48” Oeste, com área aproximada de 3.435 km²  e o município de Caruaru escolhida por 

ser cortada pelo rio Ipojuca, que teve levantamento LiDAR pelo PE3D em escala 1:1.000 e por 

apresentar trecho do rio com pouca presença de eutrofização, que impediria o processo de 

visualização e determinação desses.  

 

2.2 Obtenção da rede hídrica da bacia do Ipojuca  

O processo de aquisição de rede hidrográficas foi realizado com o software de 

geoprocessamento ArcGIS, através de seu complemento ArcHydros, essa ferramenta tinha em sua 

base os algoritmos necessários para a obtenção da rede de drenagem da bacia. São eles: Fill Sinks, 

Flow Direction, Flow Accumulation, Stream Definition, Stream Segmentation e Drainage Line 

Processing. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Geração da rede hídrica da bacia em 1:250.000 

A utilização do MDE com escala de 1:250.000 para geração da rede hídrica da bacia do Ipojuca 

se deu de forma rápida e o tempo de execução de cada algoritmo utilizado do ArcHydros pode ser 

evidenciado na Tabela 2, enquanto a rede gerada pode ser visualizada na Figura 1. A rede com essa 

resolução apresenta problemas quanto a sua continuidade em relação ao seu exutório no oceano 

Atlântico, terminando antes mesmo de chegar no ponto de encontro. 

 

Tabela 2 - Tempo de processamento dos algoritmos para bacia na escala 1:250.000. 

Algoritmos do ArcHydros Bacia do Ipojuca (s) 

Fill Sinks 10 

Flow Direction 8 

Flow Accmulation 15 

Stream Definition 1 

Stream Segmentation 2 

Drainage Line Processing 27 

Total (hh:mm:ss) 00:01:03 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 1 - Rede de drenagem gerada pela escala 1:250.000. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

3.2 Geração da rede hídrica da bacia em 1:5.000 

A determinação da rede hidrográfica a partir dos MDTs em escala 1:5.000 proveniente do PE3D 

foi um procedimento demorado quando comparado com a utilização dos MDEs do TOPODATA e a 

bacia teve que ser dividida em sub-bacias para poder ocorrer o processamento. Como indicado na 

Tabela 3, o tempo de processamento foi de 38 horas 45 minutos e 49 segundos, confirmando o que 

foi apresentado por Silveira (2000), ao afirmar que a resolução dos modelos digitais influi diretamente 

no tempo de processamento de dados. Na Figura 2 é apresentada a rede hídrica resultante. 

 

Tabela 3 - Tempo de processamento dos algoritmos para bacia na escala 1:5.000. 

Algoritmos do ArcHydros Sub-bacia 1 (s) Sub-bacia 2 (s) Sub-bacia 3 (s) Sub-bacia 4 (s) 

Fill Sinks 17400 12600 6780 1998 

Flow Direction 4380 1696 1152 670 

Flow Accmulation 19380 16800 13020 7380 

Stream Definition 795 710 549 165 

Stream Segmentation 11520 9060 7320 5940 

Drainage Line Processing 63 112 31 28 

Total para cada Sub-bacia 53538 40978 28852 16181 

Total (hh:mm:ss) 38:45:49 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 1 - Rede de drenagem gerada pela escala 1:5.000. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 A rede de drenagem gerada pelos MDTs 1:5.000 não apresenta falhas de continuidade como 

verificadas na rede gerada pelos MDEs 1:250.000, além disso, o erro planimétrico verificado quando 

comparado a posição real do rio com as linhas geradas é menor. 

 

3.3 Construção do Rio de Referência  

Com as ortoimagens do PE3D em escala 1:1.000 foi desenhado manualmente o trecho do rio 

Ipojuca que corta o município de Caruaru, levando em consideração o centro do fragmento, 

resultando em um comprimento de aproximadamente 10. O rio desenhado foi utilizado como 

referência para a análise visual de acurácia posicional, considerando que os produtos das ortoimagens 

possuem alta precisão cartográfica, uma vez que atendendo ao pressuposto da PEC-PDC classe A, 

apresentando erro máximo planimétrico de 0,28 m. 

 

3.4 Comparação entre os trechos do rio Ipojuca em Caruaru. 

Parte dos trechos utilizados para a comparação do rio gerado nos modelos digitais 1:1.000, 

1:5.000 e 1:250.000, no município de Caruaru, é demonstrado na Figuras 3.a e 3.b. Visualmente 

podemos distinguir a discrepância posicional entre a posição real do rio e a gerada a partir dos MDTs 

do PE3D e do MDE do TOPODATA: enquanto os trechos gerados pelos MDTs em escala 1:1.000 e 

1:5.000 não apresentam uma diferença visualmente tão perceptiva, a distorção do traçado é muito 

significativa no caso gerado a partir do TOPODATA. 
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Figura 3.a - Comparação dos trechos gerados no município de Caruaru. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 3.b - Comparação dos trechos gerados no município de Caruaru. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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4 CONCLUSÃO 

A obtenção da rede hídrica de uma bacia por Modelos Digitais de Terreno (MDTs) de alta 

resolução espacial é um procedimento que traz significativo aumento de precisão no processo de 

traçado das redes de rios. Como pode-se observar no estudo da geração da rede de drenagem na bacia 

do Ipojuca pelos MDTs numa escala de 1:1.000, 1:5.000 e 1:250.000, a partir das bases de dados do 

PE3D e TOPODATA. No entanto, o ganho de qualidade se reflete em significativo aumento do 

esforço computacional.  

Em relação ao traçado do rio gerado no município de Caruaru, os trechos gerados a partir dos 

MDTs na escala de 1:5.000 e 1:1.000 do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D) apresentaram 

erro planimétrico próximo um do outro, foi observado que na escala de 1:1.000 foi apresentou na 

maior parte do trecho uma maior proximidade do rio de referência. Já os segmentos obtidos pelos 

Modelos Digitais de Elevação (MDEs) do TOPODATA apresentaram uma divergência considerável, 

sendo o erro muito maior quando comparado aos MDTs do PE3D. 

Portanto, ao analisar a acurácia posicional verificando o Padrão de Exatidão Cartográfico (PEC) 

nos trechos que cortam o rio Ipojuca, na zona urbana de Caruaru, constata-se que nessa área os 

produtos atendem aos pressupostos da PEC-PDC classe A, apresentando erro máximo planimétrico 

de 0,28 m. 

Por fim, foi observado que o uso dos MDEs provenientes do levantamento do SRTM na geração 

da rede hídrica apresenta resultados satisfatórios, entretanto, para análises locais em áreas menores 

como áreas alagáveis por cheias, o uso de parâmetros provenientes dos MDTs de alta resolução se 

torna mais eficiente, apresentando menores distorções.  
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