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RESUMO – A disponibilidade de dados de Modelos Digitais do Terreno (MDT) de alta resolução 
espacial é crescente. No entanto, este tipo de MDT requer grande esforço computacional, o que pode 
tornar inviável o uso para determinadas aplicações, sendo necessária a degradação da informação, ou 
seja, trabalhar com resolução espacial mais grosseira. Este estudo avaliou duas abordagens para obter 
redes de drenagem de resolução espacial degradada (30 m e 100 m) a partir dos dados de MDT de 
levantamento a laser (LiDAR): a reamostragem do MDT por média e um algoritmo de upscaling de 
direções de fluxo. A sub-bacia hidrográfica do riacho do Algodão (Pernambuco) é tomado como 
estudo de caso e quatro métodos são utilizados para avaliação das redes: inspeção visual, delimitação 
de bacia hidrográfica, comprimento do rio principal e distância média entre as redes. Os resultados 
mostraram que em geral o algoritmo de upscaling apresentou melhor desempenho em todas as 
técnicas de avaliação do que a abordagem da reamostragem do MDT e que essa diferença aumenta 
com a maior degradação da resolução espacial. Demonstra-se a relevância de obter redes de drenagem 
degradas via upscaling de direções de fluxo, mesmo para escalas tão refinadas como as envolvendo 
dados LiDAR. 
 
ABSTRACT – There is an increase availability of high spatial resolution Digital Terrain Models 
(DTM). However, this type of DTM requires great computational effort, which can make its use 
unfeasible for certain applications, requiring the degradation of information, i.e. working with lower 
spatial resolution. This study evaluated two approaches for deriving low spatial resolution river 
drainage networks (30 m and 100 m) from DTM acquired with laser surveys (LiDAR):  the method 
of DTM average resampling and one algorithm of flow directions upscaling. The sub-basin of the 
Riacho do Algodão is considered as study case and four methods are used to evaluate the drainage 
networks: visual inspection, watershed delimitation, length of the main river, and the average distance 
between the networks. The results showed that, in general, the upscaling algorithm performed better 
in all evaluation techniques than the DTM average resampling approach.  It is demonstrated the 
relevance of obtaining low resolution drainage networks via upscaling of flow directions, even for 
scales as refined as those involving LiDAR data. 
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INTRODUÇÃO 

A disponibilidade crescente de dados espaciais tem contribuído ativamente para o 

desenvolvimento de diversos estudos na área ambiental. Pode-se citar melhorias na coleta de dados e 

no refinamento de resoluções espaciais, permitindo a caracterização da superfície de forma mais 

fidedigna à realidade (FATHY et al., 2019). Recentemente, tem-se inúmeras fontes de dados 

topográficos, como levantamentos por Light Detection and Ranging (LiDAR). 

Uma forma de apresentação desse tipo de informação são os Modelos Digitais de Terreno 

(MDT), que representam a superfície terrestre sem a interferência de elementos como edificações e 

vegetação, enaltecendo a topografia e a caracterização precisa do relevo. Esse conjunto de dados 

provenientes de levantamentos LiDAR pode apresentar resoluções refinadas da ordem de 

centímetros, permitindo sua aplicação em múltiplas áreas, a exemplo da hidrologia. A extração das 

direções de fluxo e a determinação das redes de drenagem a partir do MDT caracteriza-se como uma 

etapa crucial à execução de estudos hidrológicos, tendo papel fundamental na modelagem hidrológica 

(SOUSA e PAZ, 2017). 

Entretanto, a utilização de dados tão refinados pode acarretar o aumento do custo computacional 

de processamento. Além disso, a delimitação e quantificação de parâmetros hidrológicos e 

topográficos sofrem expressiva influência de acordo com a resolução espacial do dado utilizado 

(HABTEZION et al., 2016). Como alternativa, tem-se procedimentos que buscam degradar a 

resolução espacial da informação, como a reamostragem do MDT e o upscaling das direções de fluxo. 

A reamostragem do MDT é a abordagem mais comumente utilizada, na qual os atributos dos 

pixels do MDT são agregados para gerar o atributo do pixel do MDT de resolução degradada.  O 

valor resultante da agregação para um pixel é o resultado do operador escolhido sobre todos os pixels 

de resolução refinada contidos em uma janela matricial (por exemplo, 3x3). Existem diversas técnicas 

para realizar a reamostragem de MDT, por exemplo por agregação ou suavização/filtragem. A técnica 

de agregação pode ser alcançada através de interpolação ou algoritmos específicos, entre as técnicas 

mais utilizadas estão: reamostragem pelo vizinho mais próximo e pela média (LE COZ et al., 2009). 

Outra abordagem são os procedimentos de upscaling das direções de fluxo, que consistem no 

escalonamento das direções de fluxo de uma resolução mais fina para uma mais grosseira (WU et al., 

2011; DAVIES e BELL, 2009).  

Cada abordagem apresenta aspectos positivos e negativos que podem vir a afetar os valores dos 

parâmetros medidos através de análises hidrológicas (PLACZKOWSKA et al., 2021), alterando, por 

exemplo, as características da rede de drenagem gerada (SHAW et al., 2005; REED, 2003) e 
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demandando, na maioria dos casos, a correção manual. Além disso, há necessidade de avaliar os 

procedimentos de upscaling de direções de fluxo com escalas espaciais mais refinadas envolvendo 

dados LiDAR (MORETTI e ORLANDINI, 2018). 

Este artigo avalia o desempenho do algoritmo de upscaling COTAT+ (Cell Outlet Tracing With 

an Area Threshold plus; PAZ et al. 2006), frente à abordagem de reamostragem do MDT por média, 

para mudança de escala de redes de drenagem derivadas de MDT LiDAR de alta resolução. É avaliado 

também o impacto da degradação da resolução espacial sobre a caracterização da bacia hidrográfica, 

tomando como área de estudo a sub-bacia hidrográfica do Riacho Algodão (Pernambuco). 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A sub-bacia do Riacho Algodão possui como rio principal o Riacho Algodão e tem uma área 

total de 74 km². Encontra-se à margem esquerda do Riacho das Garças, sendo um de seus principais 

afluentes e estando inserida em sua totalidade na bacia hidrográfica do Riacho das Garças, no sertão 

do estado de Pernambuco (Figura 1). A vegetação da região é predominantemente seca, típica da 

região de caatinga, com a ocorrência de altas médias climáticas e baixos índices de precipitação 

(APAC, 2018). 

 

 
Figura 1 – Localização da sub-bacia do Riacho Algodão em Pernambuco, Brasil. 

 

A escolha dessa área de estudo se deu devido à disponibilidade de dados LiDAR com resolução 

espacial de 1 metro de forma gratuita através do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D) e à 
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familiaridade com a bacia devido ao desenvolvimento de outros estudos correlatos realizados pelo 

grupo de pesquisa. O programa PE3D foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 

Pernambuco, com o intuito de realizar o levantamento aerofotogramétrico e o perfilamento a laser de 

todo o território pernambucano (SDEC, 2016). 

 

Processamento básico do MDT 

A partir da obtenção do MDT LiDAR de 1 metro, foi feito seu recorte para reduzir o custo 

computacional de processamento, de modo que o MDT ficou com 12.000 colunas e 10.500 linhas, 

sendo o sistema de referência e coordenadas SIRGAS 2000 UTM 24S. Para esse MDT de alta 

resolução, foi realizado o procedimento de remoção de depressões e determinação das direções de 

fluxo, com o algoritmo do tipo caminho de mínimo custo implementado no software TerrSET, 

considerado de qualidade satisfatória (BUARQUE et al., 2009; SIQUEIRA et al., 2016). Depois, 

foram determinadas as áreas acumuladas de drenagem e a rede de drenagem, considerando um limiar 

de área de drenagem mínima de 1 km², e delimitada a bacia hidrográfica de alta resolução. 

 

Obtenção da rede de drenagem a partir da reamostragem 

O procedimento de reamostragem do MDT pela média ocasiona como valor de pixel 

resultante a média dos pixels de uma janela 3x3. Com isso, foram gerados dois MDTs com resoluções 

espaciais diferentes, o MDT30 (resolução de 30 metros) e o MDT100 (resolução de 100 metros). Em 

seguida, foi feito o procedimento para a extração das redes de drenagem em cada uma dessas 

resoluções, de forma análoga ao realizado para a resolução original: remoção de depressões, cálculo 

de área acumuladas de drenagem e definição da rede de drenagem, mantendo mesmo limiar mínimo 

de 1 km². 

 

Obtenção da rede de drenagem por upscaling das direções de fluxo 

Para a aplicação do método upscaling com o algoritmo COTAT+ foi realizada a derivação 

das redes de drenagem de baixa resolução a partir de dois planos de informações já existentes, obtidos 

na etapa de processamento básico do MDT: (1) direções de fluxo de alta resolução; (2) áreas 

acumuladas de drenagem. O procedimento de upscaling foi executado para as resoluções degradadas 

de 30 e 100 metros, as mesmas trabalhadas na abordagem de reamostragem do MDT.    

Em síntese, os procedimentos internos de execução desse algoritmo consistem em: considerar 

que cada célula da grade de resolução grosseira é composta por um número de pixels da grade 

refinada; encontrar um único pixel exutório para cada célula de resolução grosseira; traçar o caminho 
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do fluxo a jusante a esse pixel exutório; determinar qual das oito células vizinhas recebem o fluxo 

drenado pela célula em análise (SARAIVA e PAZ, 2014). Dois parâmetros são utilizados nesse 

processo: o caminho mínimo a montante (CMM) e a área incremental mínima (AIM). O parâmetro 

CMM analisa a distância do caminho de fluxo a montante do pixel exutório até a borda da célula, 

enquanto o segundo analisa a contribuição da área de drenagem incremental das células vizinhas ao 

longo do traçado do fluxo a jusante do pixel exutório. 

O valor de CMM adotado foi o recomendado pela literatura (PAZ et al., 2006), de 1/5 do 

comprimento da célula, ou seja, nesse estudo foram utilizados os valores de 6 e 20 metros, para as 

resoluções degradadas de 30 e 100 metros, respectivamente. Em relação ao valor de AIM, recomenda-

se que seja igual à área da célula (PAZ et al., 2006) e, logo, os valores adotados foram de 0,0009 e 

0,01 quilômetros quadrados para as resoluções de 30 e 100 m, respectivamente. 

Como resultado do algoritmo de upscaling, tem-se as direções de fluxo nessas resoluções 

degradadas. Pela acumulação de fluxo, geram-se as áreas acumuladas de drenagem e, também 

adotando o limiar de área mínima de 1 km² tem-se a rede de drenagem correspondente. Similarmente, 

pela definição do local do exutório e em função das direções de fluxo, determina-se a delimitação da 

bacia hidrográfica. 

 

Métricas de avaliação da rede de drenagem 

A avaliação das redes de drenagem baseou-se na (a) inspeção visual, (b) comprimento do rio 

principal, (c) análise das características da bacia hidrográfica e (d) distância média. A inspeção visual 

auxilia na identificação de erros na estrutura da rede de drenagem (WU et al., 2011; SOUSA e PAZ, 

2017), sendo realizada neste trabalho a partir da comparação visual entre as redes de drenagem de 

alta resolução espacial e as geradas pelos procedimentos de reamostragem e upscaling das direções 

de fluxo. 

Por sua vez, a determinação do comprimento do rio principal permite avaliar o quanto de 

extensão do rio foi sub ou superestimado, sendo uma abordagem essencial para a realização de 

estudos hidrológicos. Tratando-se da bacia hidrográfica, a avaliação de sua delimitação propicia que 

sejam identificados erros relacionados à omissão ou inclusão errônea de áreas, sendo considerada a 

bacia delineada a partir do MDT de 1 m como referência 

O cálculo da distância média entre redes de drenagem é outra métrica amplamente utilizada, 

sendo obtida a partir da relação entre a área dos polígonos formados entre os rios que estão sendo 

analisados e o comprimento do rio de referência. Essa métrica permite identificar a semelhança entre 
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um rio derivado e um de referência, de modo que, quanto maior a distância calculada, mais este rio 

derivado se distancia daquele tido como referência (DAVIES e BELL, 2009). 

 

RESULTADOS 

Inspeção visual 

Ao comparar visualmente as redes de drenagem geradas pelo processo de reamostragem e 

pelo método de upscaling COTAT+ com a rede de alta resolução de referência, extraída a partir do 

MDT de 1 metro, pode-se perceber que a rede do COTAT+ apresenta um desempenho superior, se 

aproximando mais da rede de referência (Figura 2). Esse fato ocorre tanto para a resolução de 30 

metros, como para a de 100 metros.  

 

 
Figura 2 – Comparação entre as redes de drenagem de resolução de 30 e de 100 metros geradas pela reamostragem do 

MDT e pelo upscaling das direções de fluxo e a de resolução de 1 metro para trechos na porção superior e inferior da 

sub-bacia do Riacho Algodão. Destaque para os pontos de confluência A, B, C, D e E. 

 

Destaca-se que a rede do COTAT+ e a da reamostragem para 30 metros se comportam de 

modo mais semelhante com a de referência do que as mesmas para resolução de 100 metros. Isto 

demonstra como a degradação espacial afeta o delineamento da drenagem, fato já observado por 

outros autores, como Sousa e Paz (2017) e Davies e Bell (2009). A análise da sobreposição demonstra 

que as redes de 30 metros representaram satisfatoriamente a de alta resolução, com destaque apenas 

para o ponto C (Figura 2), onde a rede obtida via reamostragem do MDT não conseguiu representar 

bem a confluência. 

Para as redes de 100 metros, novamente a rede de drenagem obtida da reamostragem do MDT 

apresenta maior discrepância em relação à rede de referência do que a rede de drenagem oriunda do 

upscaling de direções de fluxo. Porém há trechos em ambas as redes com equívocos ao representar 

os pontos de confluência, em especial nas porções mais a noroeste e a sudeste, próximos à cabeceira 
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e ao exutório da bacia, respectivamente, com destaque para a reamostragem (pontos B e E - Figura 

2). Ainda, para as redes de reamostragem e de upscaling, observou-se a formação de polígonos nas 

junções dos rios, destacando-se os pontos A e D (Figura 2). Esse efeito visual, também chamado de 

falsa conexão da drenagem, ocorre devido à dificuldade de representação em resoluções mais baixas, 

como a de 100 metros, de trechos onde dois braços de rios de alta resolução estão muito próximos. 

 

Análise da delimitação de bacia hidrográfica 

 Com o aumento da resolução espacial a diferença entre delimitações apresentou aumento de 

ambos os erros de comissão e omissão (Figura 3), em acordo com o trabalho de Sousa e Paz (2017). 

Tal fato justifica-se pelo impacto do aumento do pixel frente à sua dificuldade em representar os 

contornos da bacia (WU et al., 2011). 
 

 
Figura 3 – Comparação entre as delimitações das bacias obtidas pelos procedimentos de reamostragem e upscaling das 

direções de fluxo (COTAT+) e suas respectivas porcentagens de omissão, comissão e concordância. 

 

Para bacias delimitadas nas resoluções degradadas por ambos os métodos, constatou-se que 

quanto maior o grau de degradação maior é o erro na delimitação, embora numericamente tenham 

sido relativamente pequenos. Para a bacia derivada do MDT30 o erro de omissão foi de 0,62% e de 

comissão de 0,38%, apontando que, mesmo com um fator de degradação de 30 vezes, a delimitação 

da bacia ainda apresenta 99,38% em concordância com a delimitação de referência. Já para a bacia 

derivada do MDT100 em que o fator de degradação foi de 100 vezes, o erro de omissão foi de 2,15%, 

comissão de 0,90% e o de tendo concordância de 97,85% com o formato de referência. 

Já em relação às bacias obtidas pelo COTAT+, os maiores erros de omissão e comissão 

observados foram os da bacia com resolução de 30 metros, sendo de 0,42% e 0,34%, respectivamente, 

enquanto para a de 100 metros a omissão foi de 1,43% e a comissão de 0,86%. Todavia, apesar dessa 

diferença, as bacias apresentaram um total de área semelhante à da bacia de referência, sendo a 

concordância para 30 metros de 99,6%, e de 100 metros, 98,6%. 
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Comprimento do rio principal 

O erro percentual do comprimento sofreu um acréscimo considerável de 5% de acordo com o 

aumento da degradação espacial e, em todos os casos, houve a subestimativa dos valores de 

comprimento (Figura 4-a). Esse comportamento de minimização do comprimento do rio pode ser 

justificado pela dificuldade das células de baixa resolução em representar as sinuosidades do rio. Tal 

erro também foi relatado por outros autores, como por exemplo, Souza e Paz (2017) e Colombo et al. 

(2007).  

O procedimento de reamostragem apresentou um melhor resultado para a resolução de 30 

metros e não houve diferenças significativas entre os métodos para a resolução de 100 metros. O 

comprimento do rio como métrica avaliativa das redes de drenagem de baixa resolução não deve ser 

considerado isoladamente, pois é possível obter um valor muito próximo do real sem que os padrões 

de caminho percorrido sejam respeitados (SOUZA e PAZ, 2017).  

 

Distância média 

 Percebe-se que a distância média obtida aumenta à medida que se degrada a resolução 

espacial (Figura 4-b). A distância média das redes de drenagem geradas pelo upscaling foram 

inferiores do que as obtidas com a rede gerada pela reamostragem do MDT. Isso está em concordância 

com o constatado na inspeção visual, em que a rede gerada pelo upscaling possui uma maior 

aproximação espacial da rede de referência.  

 

 
Figura 4 – (a) Diferença Percentual entre comprimentos do rio principal; (b) Distância média entre as redes de 

drenagem de referência e degradada. 

 

 

a) b) 
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CONCLUSÕES 

Em linhas gerais, conclui-se que as redes de drenagem degradadas para resoluções mais 

grosseiras 30x e 100x do que a resolução original de 1 m reproduzem satisfatoriamente os padrões e 

características principais da rede original. O tamanho total da bacia e o formato da delimitação foram 

pouco impactados com a mudança de resolução espacial, enquanto o comprimento do rio teve maior 

alteração. Isso tem implicações diretas em estudos como de propagação de ondas de cheia, já que a 

modelagem hidrológica teria comprimentos com erros consideráveis como entrada de informação, 

resultando em necessidade de compensação via calibração de parâmetros. 

A percepção de detalhes do traçado da rede evidencia uma perda de qualidade da informação 

mais notória e que se torna maior quanto maior a degradação da resolução espacial. Por exemplo, 

quanto ao posicionamento espacial de trechos de rio ou de confluências.  

Também se conclui que a abordagem de reamostrar o MDT para depois obter a rede de 

drenagem tende a gerar rede de drenagem com pior qualidade do que a rede de drenagem obtida pelo 

upscaling de direções de fluxo. Essa diferença entre os métodos aumenta com o aumento da 

degradação da resolução espacial. Embora o algoritmo testado não tenha sido proposto para trabalhar 

com dados tão refinados como os MDT LiDAR, os resultados desta pesquisa mostram potencial desse 

método para esse tipo de aplicação. 

Por fim, conclui-se pela necessidade de redobrar a atenção quando da extração de redes de 

drenagem em resoluções mais grosseiras do que a resolução original disponível, com o uso de 

algoritmos de upscaling de direções de fluxo ao invés do procedimento mais simples de reamostrar o 

MDT. Toda melhoria em redes de drenagem derivadas de MDT é um investimento para ter 

representações mais realistas dos sistemas físicos e reduzir incertezas e erros no processo de 

modelagem hidrológica ou em outros estudos que utilizem essas informações. 
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