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RESUMO – A crescente utilização de Modelos Digitais de Elevação (MDEs), para estudos 

hidrológicos, torna evidente a necessidade de verificação da qualidade dos diferentes produtos, hoje 

disponíveis, através do reconhecimento das suas limitações e dos impactos que estas podem causar 

nos produtos deles extraídos. Neste contexto, este trabalho objetiva analisar a topografia e as redes 

de drenagem extraídas para o munícipio de Jatobá- PE, a partir de dois produtos: o PE3D, resultado 

do levantamento LiDAR do projeto Pernambuco Tridimensional, com resolução espacial de 1 m; e 

o ALOS 3D, com dados globais disponibilizados gratuitamente para a resolução de 30 m. Foram 

analisadas também as variações topográficas existentes e consequentes perdas de informação para o 

modelo do PE3D, após a mudança da resolução  de 1 a 10m. Para o estudo de caso, verificou-se que 

não há perda significativa de informações, para reduções até 10m. Já para as redes de drenagem, em 

comparação com o ALOS 3D, com resolução de 30m, as redes extraídas do PE3D, com resolução 

de 10m, apresentam, como esperado, um maior grau de precisão. Isso não descarta, entretanto, o 

uso dos modelos do ALOS 3D, uma vez que em determinados pontos, este apresentou semelhanças 

com as redes extraídas dos dados LiDAR. 
 

ABSTRACT– The increasing use of Digital Elevation Models (MDEs), for hydrological studies, 

makes evident the need to check the quality of the different products available today, through the 

recognition of their limitations and the impacts they can cause on the products extracted from them. 

In this context, this work aims to analyze the topography and the extracted drainage networks, for 

the municipality of Jatobá-PE; from two different products, PE3D, resulting froma Lidar survey of 

the Pernambuco Three-dimensional project, with a resolution of 1m; and ALOS 3D, a global data 

available free of charge for a resolution of 30m. There were also analyzed the existing topographic 

variations and consequent losses of information for the PE3D model, after changing its resolution 

from 1 to 10m. For the case study, it was found that there is no significant loss of information, for 

reductions up to 10m. The drainage networks derived from As for drainage networks; compared to 

ALOS 3D, with a resolution of 30m, extracted from PE3D, with a resolution of 10m; presented, as 

expected, a greater degree of precision. This does not rule out, however, the use of ALOS 3D 

models, since at certain points; this showed similarities with the networks extracted from the data 

with higher resolution. 
 

 

Palavras-Chave – Modelo Digital de Elevação, ALOS 3D, PE3D.  

 

INTRODUÇÃO 

A crescente utilização de Modelos Digitais de Elevação (MDEs), para estudos hidrológicos, 

torna evidente a necessidade de verificação da qualidade dos diferentes produtos, hoje disponíveis, 
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através do reconhecimento das suas limitações e dos impactos que estas podem causar nos produtos 

deles extraídos (Silveira e Silveira, 2015).  

Apesar do surgimento de MDEs na década de 60 (Peucker e Douglas, 1975; Mark, 1984), o 

seu uso para extração de redes de drenagem surgiu apenas na década de 80, através de sequência de 

processos ainda hoje utilizados: preenchimento de depressões, definição da direção de fluxo, 

cálculo do acúmulo de drenagem e extração da rede de drenagem (Mark, 1984; O’Callaghan e 

Mark, 1984).  

Pode-se considerar Os Modelos Digitais do Terreno (MDTs) como se referindo à 

representação altimétrica do terreno, desconsiderando os objetos que possam existir na superfície, a 

exemplo de vegetação e construções; enquanto os Modelos Digitais de Superfície (MDSs) referem-

se aos valores altimétricos considerando-se esses objetos (El-Sheimy et al. 2005), sendo comum o 

uso do termo MDE para se referir de forma mais ampla tanto aos MDTs quanto aos MDSs. 

Uma das evidentes vantagens dos MDEs oriundos de imagens adquiridas de satélites ou 

levantamentos a laser é prover uma representação mais objetiva da superfície do terreno, uma vez 

que substituem a interpretação visual de fotografias áreas ou levantamentos de campo em pequena 

escala (Hengl e Macmillan, 2009). 

Atualmente, diversas bases de dados gratuitos estão disponíveis, para a comunidade científica, 

cobrindo grande parte do globo terrestre em grandes escalas, a exemplo do SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), TANDEM – X, ASTER GDEM (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer – Global Digital Elevation Model), ALOS 3D (Advanced Land 

Observing Satellite), além de dados de alta precisão, gerados por GPS (Sistema de Posicionamento 

Global) e LiDAR (Light Detection and Ranging), que possuem melhor resolução espacial (Souza e 

Almeida, 2014). 

Para Pernambuco uma importante base de dados pública, com dados de alta resolução, 

resultantes do mapeamento a laser de todo o estado, é o PE3D (Programa Pernambuco 

Tridimensional), atualmente gerenciado pelo Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco 

(PSHPE) (GEP, 2016). Os dados disponibilizados possuem resolução de 1m para todo o estado, 

totalizando cerca de 75 bilhões de pontos, com informações altimétricas. Tal levantamento a laser 

foi realizado após grandes enchentes na região entre os anos de 2010 e 2011 e objetivou o 

fornecimento de informações que suportem o desenvolvimento sustentável de Pernambuco. 

Poucos trabalhos, entretanto, existem hoje na literatura analisando as possibilidades desta 

grande base de dados (e.g. Cirilo et al., 2014, Mendonça, Marçal e Paz, 2019, Pontes et al., 2019). 

Neste contexto, este trabalho analisa as redes de drenagem extraídas para o munícipio de Jatobá-PE, 

de dois produtos distintos, o PE3D, , com resolução de 1m e o ALOS 3D, disponibilizado 
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gratuitamente para resolução de 30m a nível global. Uma resolução espacial mais refinada, 

entretanto, apresenta maior custo de processamento e de armazenamento, podendo tornar a extração 

de redes de drenagem inviáveis sem algum procedimento de processamento de alto desempenho. 

Por isto foram analisadas ainda, as variações topográficas existentes, e consequentes perdas de 

informação, para o MDT do PE3D, após a mudança da sua resolução, a cada metro, de 1 a 10m. 

Além das redes de drenagem extraídas, os dois modelos, ALOS 3D, com resolução de 30m, e 

PE3D, com resolução de 10m, foram comparados quanto às características altimétricas.  

 

METODOLOGIA 

Para processamento e comparação das redes de drenagem extraídas dos produtos PE3D e 

ALOS 3D- 30m, foram seguidas as etapas metodológicas descritas no fluxograma da figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas metodológicas.  

Delimitação da área de estudo e obtenção de dados 

A área de estudo foi definida em função da disponibilidade de dados na plataforma do PE3D 

em domínio público, além do fator limitante encontrado referente ao custo computacional, uma vez 

que o levantamento realizado no estado de Pernambuco conta, aproximadamente, com um ponto a 

cada 2 m² da área territorial do estado (Cirilo et al., 2014). Logo, definiu-se a área de estudo como o 

município de Jatobá, localizada nas coordenadas 09° 10’ 59’’ S e 38° 16’ 08” W (figura 2), com 

abrangência de, aproximadamente, 277 800 km². 

Os dados foram obtidos gratuitamente, com resolução de 30m e 1m, para o ALOS 3D e 

PE3D, respectivamente. Destaca-se aqui que os dados utilizados do produto PE3D referem-se ao 

MDT, enquanto os modelos utilizados do ALOS 3D correspondem às informações da elevação da 
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superfície (MDS). Porém, para facilidade de nomenclatura, aqui neste trabalho os dois modelos são 

referidos como MDE. 

Processamento dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) 

Todo o processamento dos modelos foi realizado no software Terrset, e o MDE PE3D foi 

analisado quanto à representação topográfica desde a resolução espacial original, de 1m, e 

degradações de 1 em 1m até a resolução de 10 m, e perfis transversais foram traçados, para mesma 

localidade, para o modelo original e as degradações derivadas. Já o MDE do ALOS foi analisado na 

resolução espacial original apenas, de 30 m. 

Definiu-se o MDE PE3D com resolução de 10m como o modelo cuja topografia seria 

analisada em outros aspectos. Para este modelo, assim como para o ALOS-30m, foram elaboradas 

as curvas hipsométricas da área de estudo, e extraídas as redes de drenagem, a partir das quais 

foram delimitadas duas sub-bacias.  

Para derivação das redes de drenagem foi considerado um limiar de área mínima de 13 000 m² 

para denotar o início da rede de drenagem. Tal valor foi definido a partir de análise comparativa 

com o mapa de rios disponibilizado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). 

 

 

Figura 2 – Delimitação da área de estudo. 
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Comparação dos MDEs e redes extraídas 

Primeiramente foram comparados os perfis transversais dos MDEs dos dados PE3D, com 

intuito de ser analisada a perda de qualidade da representação topográfica. 

Para comparação dos Modelos Digitais de Elevação disponibilizados pelos dois produtos, 

PE3D e ALOS 3D, foram traçadas e comparadas as curvas hipsométricas para os dois MDEs, além 

da determinação das áreas de sub-bacias delimitadas. As redes de drenagem foram também 

comparadas pela sobreposição e interpretação visual. 

 

RESULTADOS  

 Observou-se por meio de sobreposição das seções transversais, que a informação da elevação 

do terreno não apresenta variação perceptível após a contração da resolução espacial de 1 m até a 

mais grosseira, de 10 m (figura 3). 

 

Figura 3 – Sobreposição de perfis transversais do modelo PE3D para diferentes resoluções espaciais, de 1 a 10 

m.  

Através da análise das curvas hipsométricas de ambos os modelos (figura 4) pode-se observar 

que, em ambos os modelos, as elevações predominantes são inferiores a 300m, com 

aproximadamente 40% do munícipio com cota superior a 300 m, em ambos os modelos; e a quase 

inexistência de áreas com cotas superiores a 700m. 
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Figura 4 – Curvas hipsométricas para modelos do ALOS 3D e PE3D.  

As redes extraídas para os dois modelos podem ser analisadas na figura 5, e pode-se observar 

que em grande parte as redes coincidem entre si, principalmente em seus pontos de jusante. A rede 

extraída do ALOS 3D (em verde) possui, em sua maioria, rios com menor extensão e menos 

sinuosidades, como pode ser observado no detalhe 1; o que se justifica graças a resolução 3 vezes 

menor que a do MDE do PE3D. Com uma resolução maior, pôde-se obter uma rede mais 

representativa, porém em situações em que não se dispõe de capacidade de processamento; tem-se a 

alternativa de uso de um modelo de maior resolução, com ajuste do valor de área mínima para 

acumulo de drenagem. 
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Figura 5 – Redes de drenagem extraídas para modelos do ALOS 3D e PE3D.  

Atenção ainda deve ser dada as linhas, existentes nas margens da área delimitada, estas linhas 

não necessariamente compõem a rede de drenagem, mas possivelmente se originaram devido as 

bordas do MDE utilizado, que representava apenas o munícipio estudado, tendo os pontos externos 

a este o valor zero. 

Foram considerados dois exutórios próximos, para delimitação de sub-bacias (figura 6). Não 

se pode afirmar, entretanto, que a mesma sub-sabia está sendo delimitada, pois as diferenças nas 

redes de drenagem extraídas não permitiram a utilização do mesmo exutório para os dois modelos.  

 

Figura 6 – Sub-bacias delimitadas para modelos do ALOS 3D e PE3D, respectivamente. 
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As sub-bacias delimitadas no modelo do PE3D apresentaram maior área, o que indica que a 

área que escoa para a rede extraída do ALOS 3D é menor. A sub-bacia 2, apresentou área muito 

próxima para os dois modelos. 

As grandes diferenças encontradas para a sub-bacia 1 podem ser resultado da escolha dos 

exutórios em locais distintos para as redes extraídas dos dois modelos, além da existência de mais 

cursos d’água para o modelo PE3D, conforme pode ser visto no detalhe 1 da figura 5. 

 

Quadro 1 – Áreas de sub-bacias delimitadas para os modelos do ALOS 3D e PE3D 

ALOS 3D PE3D 

Sub-bacia 1 Sub-bacia 2 Sub-bacia 1 Sub-bacia 2 

22,52 km² 33,59 km² 43,47 km² 33,56 km² 

Fonte: Autora (2019). 

CONCLUSÕES 

A extração de redes de drenagem por meio de modelos digitais de elevação, associando dados 

SIG (Sistemas de Informações Geográficas) e algoritmos de processamento, possibilitam a 

otimização de processos e a obtenção de maior precisão dos produtos extraídos. É fundamental, 

porém, o reconhecimento das limitações existentes, no que concerne a capacidade de processamento 

de grandes bases de dados, e a deficiência de informações em dados com baixa resolução. 

A quantidade de pontos existentes nos dados oriundos do programa PE3D, podem apresentar 

um grande desafio para seu processamento, existe, porém, a possibilidade de redução de sua 

resolução, sem perdas significativas na precisão das informações altimétricas, como aqui verificado 

numa redução de escala em 10 vezes.  

Em comparação com o ALOS 3D, com resolução de 30m, as redes extraídas do PE3D, com 

resolução de 10m; apresentam, como esperado, um maior grau de precisão; o que não descarta, 

entretanto, o uso dos modelos do ALOS 3D, uma vez que apesar das menores extensões de redes, e 

da redução da sua sinuosidade, a em determinados pontos; este apresentou semelhanças com as 

redes extraídas dos dados com maior resolução. Podendo então, ser utilizados, com ajuste da área 

mínima de drenagem, e apresentar melhor resultado, com menor custo de processamento. 

Vale salientar ainda, que a análise de sub-bacias delimitadas, é representativo apenas em 

situações, nas quais o mesmo exutório pode ser escolhido para ambos os produtos. 

 

REFERÊNCIAS 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  9 

CIRILO, J. A.; ALVES, F. H. B.; SILVA, B. M.; CAMPOS, P. H. A. L. (2014).  “Suporte de 

Informações Georreferenciadas de Alta Resolução para Implantação de Infraestrutura e 

Planejamento Territorial”. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 07, nº. 04, p. 755-763. 

EL-SHEIMY, N.; VALEO, C.; HABIB, A. (2005). “Digital Terrain Modelling: Acquisition, 

Manipulation and Applications”. Artech House, Inc., Norwood-Massachusetts. 

GEP - Governo do Estado de Pernambuco. (2016). Pernambuco Tridimensional – PE3D. 

Disponível em:<http://www.pe3d.pe.gov.br/ Acesso em: junho de 2019. 

HENGL, T.; MACMILLAN, R. A. (2009). “Geomorphometry - A Key to Landscape Mapping and 

Modelling”. In: HENGL, T.; REUTER, H. I. (eds.) Geomorphometry - Concepts, Software, 

Applications, Series Developments in Soil Science vol. 33, Amsterdam: Elsevier, pp. 433-460. 

MARK, D. M. (1984). “Automated detection of drainage networks from digital elevation model”. 

Cartographica, Toronto, v. 21, no. 2/3, p. 168-178. 

MENDONÇA, R. L.; MARÇAL, C. L. D.; PAZ, A. D. (2019). “Efeito da resolução espacial e da 

fonte de dados de elevação sobre a caracterização da rede de drenagem”. In Anais no XIX 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos/SP, Abr. 2019. 

O'CALLAGHAN, J. F.; MARK, D. M. (1984). “The extraction of drainage networks from 

elevation data”. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, ScienceDirect, Elsevier B. V, 

Amsterdam, v. 28, p. 323-344. 

PEUCKER, T. K.; DOUGLAS, D. H.  (1975). “Detection of surface secific points by local parallel 

processing of discrete terrain elevation data”. Comput. Graph. Image Process., New York, v. 4, p. 

375-387. 

PONTES, J. I. P.; MELO, M. F. O.; LIMA, V. N.; ALCÂNTARA, L. A. (2019). “Pernambuco 

tridimensional: potencialidade de geração de produtos cartográficos de apoio a gestão de bacias 

hidrográficas”. In Anais no XIX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos/SP, Abr. 

2019. 

SILVEIRA, R.M. P.; SILVEIRA, C.T.S. (2015). “Análise comparativa entre modelos digitais de 

elevação com distintas características de processamento e aquisição”. Boletim de geografia, 

Maringá, v. 33, número especial, p. 106-121. 

SOUZA, J.O. P.; ALMEIDA, J.D.M. (2014). “Modelo digital de elevação e extração automática de 

drenagem: dados, métodos e precisão para estudos hidrológicos e geomorfológicos”. Boletim de 

geografia, Maringá, v. 32, n. 2, p. 134-149. 


