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RESUMO – Dentre os produtos obtidos por sensoriamento remoto orbital, tem-se os Modelos Digitais 
de Elevação (MDE) como a principal fonte de dados de elevação do espaço geográfico. O MDE do SRTM 
continua sendo o mais famoso e usado, mas novos dados têm sido disponibilizados recentemente com 
melhorias, como NASADEM, COPDEM e FABDEM, estudados neste artigo. Para avaliar estas fontes de 
dados, foi utilizado um Modelo Digital do Terreno (MDT) a partir de informações LiDAR para a bacia 
hidrográfica do Rio Sirinhaém (Pernambuco). Para verificar a variação das elevações, foram selecionados 
pontos amostrais e gerados perfis transversais para diferentes usos e ocupações da bacia, além da criação 
de curvas hipsométricas. Os resultados demonstraram que para os dados de SRTM e NASADEM, áreas 
de vegetação densa influenciam em valores superiores ao LIDAR em até 20 m; nesses casos, o FABDEM, 
por sua vez, possibilitou uma redução de até 50% quando comparado ao SRTM. Já o COPDEM, por ser 
uma melhoria de uma fonte de dados distinta (TanDEMX), apresentou valores intermediários aos 
anteriores. Conclui-se pela validade de buscar novos MDEs globais gratuitos para áreas do Nordeste como 
a região de estudo. 
 
ABSTRACT– Among the products obtained by orbital remote sensing, there are the Digital Elevation 
Models (DEM) as the main source of elevation data of the geographic space. The SRTM DEM continues 
to be the most famous and used, but newer data have been recently available with improvements, such as 
NASADEM, COPDEM and FABDEM, studied in this paper. To evaluate these data sources, a Digital 
Terrain Model (MDT) was used based on LIDAR information for the Sirinhaém River Basin 
(Pernambuco). To verify the variation of the elevations, sampling points were selected and topographic 
profiles were generated for different land use land cover of the basin, in addition to the creation of 
hypsometric curves. The results showed that for the SRTM and NASADEM data, areas of dense 
vegetation influence values higher than LiDAR up to 20 m; in these cases, the FABDEM, in turn, enabled 
a reduction of up to 50% when compared to the SRTM. On the other hand, COPDEM, as an improvement 
of a different data source (TanDEMX), presented intermediate values. It is concluded by the validity of 
seeking new free global DEMs for areas of the Northeast as the study region. 
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia de sensoriamento remoto orbital permite, a partir da obtenção de imagens da 

superfície terrestre, uma melhor compreensão do espaço geográfico. Dentre os produtos que podem 

ser obtidos, tem-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) como o conjunto de dados mais útil para a 

representação tridimensional da superfície da Terra (Pereira et al., 2019). Este possui diversas 

aplicações: análises geográficas, modelos hidrológicos, estudos ambientais, gestão florestal (Su et al. 

2015), uso e ocupação da terra, operações militares, processamento de imagens de satélite, entre 

outras (Guth e Geoffroy, 2021). Os MDEs também podem ser chamados de Modelo Digital de 

Terreno (MDT) quando apresentam a superfície da terra desprovida de vegetação e das ações 

antrópicas, como a construção de edifícios (Guth e Geoffroy, 2021).  

O primeiro MDE global foi disponibilizado entre as latitudes 60° N e 56°S em 2000 pela U.S. 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), e denominado Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM). Inicialmente, as imagens disponibilizadas para regiões fora dos Estados Unidos da 

América (EUA) possuíam resolução espacial de 90 metros, porém posteriormente foram divulgadas 

e disponibilizadas novas imagens com resolução de 30 metros (Zhang et al., 2019). 

Outros MDEs tem sido desde então disponibilizados. Entre os mais recentes estão o 

NASADEM, disponibilizado pela NASA em 2020 e baseado no reprocessamento de dados SRTM 

mesclado com outros dados de melhor precisão; o Copernicus DEM (COPDEM), também 

disponibilizado em 2020 pela European Space Agency (ESA) e baseado em dados adquiridos durante 

a missão do satélite TanDEM-X (Li et al., 2022); e, o Forest And Buildings removed Copernicus 

DEM (FABDEM), disponibilizado em 2021, sendo o primeiro MDE global a remover árvores e 

edificações (Hawker et al., 2022). 

O Light Detection And Ranging (LiDAR) é uma técnica de sensoriamento remoto ativo, que 

auxilia e permite avaliar a precisão dos MDEs globais. Su et al. (2015) concluíram que os dados 

LiDAR podem ser usados para gerar MDEs com resoluções variando entre 50 cm a dezenas de metros 

em terrenos montanhosos com vegetação, com alta precisão. 

Diante de novas disponibilidades de produtos e dados, se faz necessário investigar a qualidade 

comparando com produtos já conhecidos, ao tratar-se do território brasileiro, particularmente para o 

Nordeste, dadas as características distintas de outras regiões em que estes produtos são desenvolvidos 

e validados. Nesse contexto, este trabalho busca avaliar os novos MDEs globais NASADEM, 

COPDEM e FABDEM, além do SRTM para efeito comparativo, considerando a bacia do Rio 
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Sirinhaém (Pernambuco) como área de estudo e tendo dados de MDT de levantamento LiDAR como 

referência. 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A área de estudo é a bacia do rio Sirinhaém, uma das mais significativas reservas hídricas do 

estado de Pernambuco (FERRAZ, 2019; Figura 1). É limitada ao norte pela bacia do rio Ipojuca e o 

grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 3 (GL3), ao sul pela bacia do rio Una e o grupo de bacias 

de pequenos rios litorâneos 4 (GL4), a leste pelo Oceano Atlântico e os grupos de bacia GL3 e GL4, 

e a oeste pela bacia do rio Una (APAC, 2019). 

 
Figura 1 - Localização da bacia do rio Sirinhaém 

Fonte: Autores (2022) 

A bacia do rio Sirinhaém compreende 19 municípios em sua área de 2.090,64 km² (2,13% da 

área do estado do Pernambuco). Em grande parte da área da bacia (70%) observa-se a ocorrência de 

vegetação de cana-de-açúcar, seguindo por mata atlântica (10,75%) e solo exposto (5,98%) 

(PERNAMBUCO, 1998). A bacia apresenta precipitação anual bastante irregular, com valores 

climatológicos de precipitação total anual oscilando, em média, entre 550 mm no setor oeste da bacia 

até 2.300 mm no setor leste (ITEP, 2011).  

Modelos Digitais de Elevação globais 

Neste estudo foram utilizados os MDEs globais SRTM, COPDEM, NASADEM e FABDEM 

e comparados com o modelo de referência MDT LiDAR. O MDE do SRTM foi obtido através do site 
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do USGS (2022); o MDE FABDEM obtido do site University of Bristol (2022); o MDE COPDEM 

do site COPERNICUS (2022), e o MDE do NASADEM obtido do site Earthdata Search (2022), todos 

na resolução espacial de 30m.  

Para compor a área de estudo obteve-se uma cena de cada MDE, correspondente à área da 

bacia e, em seguida, recortou-se a área de interesse desse estudo. Todo o processamento foi realizado 

no software QGIS Desktop 3.16.5 with GRASS 7.8.5, projetando todas as imagens para o sistema de 

coordenadas SIRGAS 2000 - Universal Transversa de Mercator (UTM) zona 25S. 

Modelo Digital do Terreno obtido por LiDAR 

Motivado pela ocorrência de enchentes que atingiram os municípios da Mata Sul do estado de 

Pernambuco entre 2010 e 2011 e a elaboração de estudos e projetos acerca da problemática, foram 

executados serviços de mapeamento por meio de uma varredura a laser do terreno (PERNAMBUCO, 

2016). Foi elaborado o Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D), finalizado em 2016, que 

incluiu o recobrimento aerofotogramétrico (ortofotos na escala 1:5.000 com resolução espacial de 50 

cm, fotoíndices e seus respectivos metadados) e perfilamento a laser de todo o território do estado 

(imagens de intensidade hipsométrica, modelos digitais de elevação e de terreno) (CIRILO et al, 

2014).  

O MDT proveniente do PE3D e usado na área da bacia do rio Sirinhaém possui resolução de 

1 m, assim, pelas características e precisão das elevações do MDT obtidos pelo LiDAR, tais imagens 

foram consideradas como referência neste trabalho para avaliação dos produtos globais. 

Elevações em pontos amostrais 

Para uma análise da variação de elevações para diferentes usos e ocupações do solo, foi 

utilizada a classificação do Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil 

(MapBiomas), o qual considera cinco grandes classes: floresta, formação natural não florestal, 

agropecuária, infraestrutura urbana e corpos d’água. 

Para cada classificação foram selecionados 20 pontos aleatoriamente e extraídas suas 

elevações para o MDT proveniente do LIDAR e os MDEs globais. Em seguida, foi realizada uma 

comparação direta, quantificando a diferença entre os modelos de elevação em relação às elevações 

do LIDAR.  

Traçado de perfis transversais 

A segunda forma de comparação entre os MDEs globais e MDT LIDAR se deu através da 

criação de três seções transversais posicionadas em áreas distintas do Mapbiomas, considerando áreas 
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contendo florestas, infraestrutura urbana e combinação de ambos. Depois foram realizadas análises 

da superposição visual dos perfis de elevação. 

Elaboração de curvas hipsométricas 

Por fim, foi criada a curva hipsométrica para a bacia a partir de cada MDE global e do MDT 

do LiDAR. A curva hipsométrica diz respeito a porcentagem de área da bacia que se encontra com 

valores acima de uma determinada cota. As curvas foram elaboradas com espaçamento de 1 m, sendo 

quantificadas as diferenças entre as curvas dos MDEs globais e a curva derivada do MDT LiDAR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Comparação de elevações em pontos amostrais 

 Os pontos selecionados para diferentes classificações quanto ao uso e ocupação do solo estão 

distribuídos espacialmente por toda a área da bacia (Figura 2) e as diferenças de elevações nesses 

pontos tomando os MDEs globais relativamente ao MDT LiDAR são mostradas na Figura 3, 

agrupados por tipo de uso e cobertura do solo. 

 
Figura 2 - Localização dos pontos amostrais para diferentes usos e ocupações na bacia do Rio Sirinhaém e visualização 

do MDT LiDAR e do MDE SRTM. 
Fonte: Autores (2022) 

  As maiores variações foram observadas em região de vegetação densa (floresta), atingindo 

elevações superiores a 30m em relação ao MDT. No FABDEM, foi observada uma melhor 

representação dessa classificação em relação aos demais MDEs globais, seguida do COPDEM, 

NASADEM e por último o SRTM. De modo geral, essa foi a ordem de melhor proximidade de 
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elevações com o MDT LiDAR, evidenciando incremento dos produtos mais recentes relativamente 

ao SRTM, principalmente o COPDEM e o FABDEM.  

 

Figura 3 – Diferenças entre os MDEs globais e o MDT LiDAR para pontos amostrais indicados na Figura 2. 

Fonte: Autores (2022) 

 Percebe-se que o SRTM e NASADEM apresentaram comportamentos mais semelhantes entre 

si em todas as classificações, sendo na presença de corpos d’água a diferença mais acentuada. A 

mesma observação pode ser feita ao comparar os modelos COPDEM e FABDEM, no qual a maior 

diferença foi obtida ao comparar as classificações de floresta e demais formações naturais. 

Comparação de perfis topográficos transversais 

 A partir da classificação de uso e ocupação do solo obtida pelo MapBiomas, foram escolhidas 

as três seções transversais a serem analisadas (Figura 4), buscando regiões com características 

distintas. 

Para a seção AB (Figura 5-a) é relevante o efeito da floresta na variação das elevações, sendo 

em média 10 metros, porém chegando em alguns pontos a 20 metros de diferença ao comparar o 

SRTM e NASADEM com a referência LiDAR. O CODPEM tem um comportamento que varia ao 

longo da seção, no qual em alguns trechos diferencia-se dos demais MDEs, porém depois iguala-se 

ao FABDEM no trecho entre 1500m a 3000m. Já o FABDEM é o que mais se aproxima do MDT. 

No caso do perfil CD (Figura 5-b), no início do trecho FABDEM e COPDEM apresentam 

elevações próximas ao LiDAR, visto que em áreas de infraestrutura urbana estes apresentam 

comportamentos semelhantes. As diferenças acentuam-se ao aproximar-se das áreas de agropecuária 

e da seção do rio. Os MDEs do SRTM e NASADEM seguem com comportamentos semelhantes ao 
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longo de todo trecho com variações de aproximadamente 2 metros entre eles e 10-20 metros em 

relação ao MDT. 

 
Figura 4 – Localização das seções transversais  

Fonte: Autores (2022) 

 

Figura 5 – Perfis topográficos transversais para as seções AB (a), CD (b) e EF (c) indicados na Figura 4. 

Fonte: Autores (2022) 

 A seção EF (Figura 5-c) diferencia-se das demais por ser uma região plana com vegetação 

densa e área alagadiça. Neste caso foram observados comportamentos particulares, especialmente ao 

analisar o FABDEM. Embora este tenha obtido bons resultados quando situados em regiões 
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montanhosas e de florestas, no caso das planícies não foi possível observar o mesmo, visto que as 

variações em relação ao MDT se mantiveram próximas a 10 metros ao longo do trecho. 

Análise comparativa de curvas hipsométricas 

 Na Figura 6-a estão apresentadas as curvas hipsométricas da bacia, que por se tratar de uma 

grande área e com variação de elevação superior a 800 m, as mesmas se sobrepõem, não sendo 

possível verificar a discrepância entre elas.  

(a) 

 
(b) 

 
Figura 6 – (a) Curva hipsométrica da bacia; (b) Gráfico “Diferença MDE-MDT (%) x Elevação (m)” 

Fonte: Autores (2022) 

Desta forma, optou-se por elaborar o gráfico apresentado na Figura 6-b, que representa a 

diferença entre os MDEs em relação ao MDT. Ratificando o que foi abordado nos resultados 

anteriores, os MDEs apresentam maior variação em áreas de planície, próximos ao exutório da bacia. 

As maiores variações observadas foram de aproximadamente 2% para SRTM e NASADEM e 1% 

para COPDEM e FABDEM. 

CONCLUSÕES 

 Com este trabalho, evidencia-se a melhoria da informação topográfica em MDEs globais 

disponibilizados recentemente, com destaque para o COPDEM e o FABDEM, relativamente ao dado 

mais famoso e utilizado, que é o SRTM. O MDE do NASADEM apresenta muito próximo ao SRTM, 

com melhoria marginal. 
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 Quanto ao COPDEM, este diferencia-se dos demais por apresentar um comportamento com 

valores intermediários entre SRTM/NASADEM e LIDAR. Isto se deve ao fato dele ser uma melhoria 

de outra fonte de aquisição de dados, o TanDEMx. Já quando comparado ao FABDEM, em regiões 

montanhosas estes apresentam elevações semelhantes. Ao avaliar o FABDEM notou-se uma melhoria 

de aproximadamente 50% em relação aos modelos SRTM e NASADEM, quando comparados ao 

LIDAR para regiões de vegetação densa. Ressalta-se que em alguns casos, o mesmo atinge elevações 

inferiores aos dados do MDT. Observou-se que as maiores diferenças foram observadas em regiões 

planas e alagadiças, no qual todos os MDEs estudados apresentaram variações máximas em relação 

ao MDT.  

 Com isso, conclui-se pela validade de usufruir dos MDEs globais e gratuitos disponibilizados 

recentemente, provando-se incrementar a representação topográfica especificamente na área de 

estudo em Pernambuco, mas que, provavelmente, deve ser representativo de demais áreas na região. 
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