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RESUMO – Áreas inundáveis podem ser estimadas a partir do descritor do terreno HAND (Height 
Above Nearest Drainage) de forma simples e rápida com base no processamento de Modelos Digitais 
de Elevação (MDEs). Além do SRTM, o MDE global mais conhecido e utilizado, outros MDEs têm 
sido disponibilizados com possíveis melhoramentos, surgindo a necessidade de investigar e comparar 
com os produtos já conhecidos para o território brasileiro. Este trabalho avalia a influência das novas 
fontes de MDE NASADEM, COPDEM e FABDEM em relação ao MDE SRTM na estimativa de 
áreas inundáveis a partir do HAND, na bacia do rio Mamanguape, Paraíba. Foi realizado o 
processamento do HAND com limiares 2 e 5 m para estimativa das áreas inundáveis para cada MDE, 
e depois levantadas as diferenças nos quantitativos de áreas dos novos MDEs em relação ao SRTM. 
O NASADEM apresentou muita similaridade ao SRTM, já o FABDEM mostrou maiores diferenças, 
seguido pelo COPDEM. Como esses novos MDEs globais são propostos na literatura com inovações 
para melhor representação da topografia, as diferenças de áreas inundáveis possivelmente podem 
representar melhorias de estimativas em relação aos resultados do SRTM. 
 
ABSTRACT – Flooded areas can be estimated from the HAND (Height Above Nearest Drainage) 
terrain descriptor in a simple and fast way based on the processing of DEMs (Digital Elevation 
Models). In addition to the SRTM, the most well-known and used global DEM, other DEMs have 
been made available with possible improvements, bringing the need to investigate and compare with 
the products already known for the Brazilian territory. This work evaluates the influence of the use 
of the new sources of DEM NASADEM, COPDEM and FABDEM relative to SRTM in the 
estimation of flood areas from the HAND, in the Mamanguape river basin, Paraíba. The processing 
of the HAND was performed with threshold heights of 2 and 5 m to estimate the flood areas for each 
DEM, and then calculated the differences in the quantitative areas from the new DEMs in relation to 
the SRTM. The NASADEM showed a lot of similarity to the SRTM, while the FABDEM showed 
greater differences, followed by the COPDEM. As these new global DEMs are proposed in literature 
with innovative aspects for better topography representation, the differences among flood areas 
possibly can represent better estimates relatively to the SRTM results. 
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Palavras-Chave – Sistema de Informação Geográfica; HAND; cheias.  
 
INTRODUÇÃO 

As ocorrências de inundações nos municípios brasileiros são apontadas como o segundo 

evento extremo mais recorrente entre os anos de 1991 e 2012 (CEPED/UFSC, 2013). Entre os danos 

causados pelas inundações estão as perdas de vidas humanas e animais, prejuízos na infraestrutura, 

nas atividades agrícolas, no saneamento, impactos culturais e históricos (MENGUE et al., 2016).  

As inundações ocorrem principalmente pelo aumento da vazão nos rios, ocasionado pelas 

precipitações na bacia hidrográfica que geram maior escoamento superficial. Podem estar associadas 

a diversos fatores, como chuvas intensas, pouca capacidade de infiltração do solo, alterações na 

cobertura vegetal e uso e ocupação do solo (ALVES et al., 2020). 

As inestimáveis perdas resultantes das grandes inundações ocorridas ao longo dos anos 

motivaram o desenvolvimento de estudos para avaliar a tendência de ocorrência de eventos extremos 

(LIRA e CARDOSO, 2018; PAPROTNY et al., 2018). Neste sentido, o uso de mapeamento de risco 

de inundação vem sendo vastamente usado como um elemento básico para o desenvolvimento de 

estratégias de mitigação, instrumento regulamentado pela legislação nos EUA e países da Europa 

(DEGIORGIS et al., 2012; CALDAS et al., 2018).  

Através das técnicas de modelagem e análise espacial em Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG), associados a dados de sensoriamento remoto, as áreas de risco de inundação podem ser 

identificadas, mapeadas e analisadas (OPOLOT, 2013). Uma forma simples de estimar as áreas de 

inundação é com base no processamento de Modelos Digitais de Elevação (MDEs), a partir do 

descritor de terreno denominado HAND (Height Above Nearest Drainage; RENNÓ et al., 2008; 

RODDA, 2005). O HAND é um descritor do terreno que se correlaciona com as condições de água 

no solo, o nível do lençol freático e a topografia. Ele é obtido a partir da rede de drenagem e da 

diferença de nível entre a rede e cada pixel da bacia de estudo (PEREIRA et al., 2011).   

O primeiro MDE global, o Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), foi disponibilizado 

em 2000 pela U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) (ZHANG et al., 2019). 

Desde então outros MDEs tem sido disponibilizados, entre os mais recentes estão: o Copernicus 

DEM, disponibilizado em 2020 pela European Space Agency (ESA); o National Aeronautics and 

Space Administration’s DEM (NASADEM) disponibilizado pela NASA em 2020 e se baseia no 

reprocessamento de dados SRTM mesclado com outros dados de melhor precisão (LI et al., 2022); e 
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o Forest And Buildings removed Copernicus DEM (FABDEM) disponibilizado em 2021 (HAWKER 

et al., 2022). 

Diante das novas disponibilidades de produtos e dados, surge a necessidade de investigar e 

comparar com os produtos já conhecidos para o território brasileiro, particularmente para o nordeste, 

dadas as características distintas de outras regiões em que são propostos e validados esses modelos. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar uma análise comparativa da influência do uso das 

novas fontes de MDE (NASADEM, COPDEM e FABDEM) em relação ao MDE SRTM na 

estimativa de áreas inundáveis a partir do HAND, utilizado como área de estudo a bacia do rio 

Mamanguape, localizada no estado da Paraíba (Brasil). 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

Como área de estudo, foi selecionada uma sub-bacia pertencente à bacia do Rio Mamanguape 

(Figura 1), localizada no litoral norte do estado da Paraíba e com área total de 3.522,69 km² (AESA, 

2006). A sub-bacia escolhida possui uma área de 3.108,74 km² e foi determinada a partir de um ponto 

de interesse no município de Rio Tinto.  

 
Figura 1 – Localização da bacia do rio Mamanguape.  

Fonte: Autores (2022). 
 

Quanto ao uso e ocupação do solo, ocorre um predomínio das classes de formação florestal e 

savânica, intercalado com pastagens na região interiorana da bacia e, próximo ao litoral, a 

configuração da paisagem se difere com maior presença de áreas com cultivo de cana-de-açúcar e 
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agropecuária (AESA, 2022). O clima da bacia caracteriza-se por um semestre úmido que ocorre de 

março a agosto, com precipitação média mensal em torno de 90 mm, e o semestre seco de setembro 

a fevereiro, no qual outubro registra-se o menor índice de chuva (SANTOS et al., 2015). 

Modelos Digitais de Elevação globais 

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

além do MDE SRTM, visto que é o mais conhecido e amplamente utilizado e tomado como base para 

melhorias feitas pelos novos MDEs. O MDE do SRTM foi obtido através do Earth Explorer, USGS 

(2022); o MDE FABDEM foi 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 30 m. 

Processamento dos MDEs 

Para compor a área de estudo obteve-se 2 cenas de cada MDE, correspondentes à área da bacia 

e, em seguida, recortou-se a área de interesse do estudo. 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 

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

Para cada MDE, foram geradas as direções de fluxo com algoritmo do tipo D8 (Deterministic 

Eight Neighbours), determinas as áreas acumuladas de drenagem e, a partir delas e considerando um 

limiar de área mínima de drenagem de 25 km² conforme Dantas e Paz (2021), foi determinada a rede 

de drenagem. A partir do ponto de interesse no Rio Mamanguape, foi delimitada a sub-bacia de 

estudo. Como os mesmos métodos foram usados para todos os MDEs e os resultados são analisados 

de forma relativa ao SRTM, não se tem influência considerável da escolha desses métodos nos 

resultados e conclusões. 

 

Descritor do terreno HAND 

 O HAND foi obtido para cada MDE (SRTM, NASADEM, COPDEM e FABDEM), a partir 

de uma rotina computacional desenvolvida em linguagem de programação FORTRAN e já utilizada 

para essa finalidade por Dantas e Paz (2021). Basicamente o algoritmo de cálculo opera da seguinte 

forma: para cada pixel da bacia que não é parte da rede de drenagem, a elevação é registrada (Z1) e é 

traçado o caminho de fluxo a jusante até encontrar a rede de drenagem, registrando a elevação do 

pixel da rede de drenagem encontrado (Z2); o HAND é dado pela diferença Z2 – Z1. 

Estimativa de áreas inundáveis a partir do HAND 
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O HAND gerado de cada MDE foi reclassificado para limiares de 2 e 5 m. As áreas da bacia 

acima do limiar indicam, de forma simplificada, as áreas inundáveis (NOBRE et al., 2016), supondo 

um aumento de nível d’água dos rios de forma uniforme por uma altura igual a esse limiar. 

Comparação de áreas inundáveis 

 O total e o mapeamento de áreas inundáveis obtidos a partir do HAND derivado do MDE 

SRTM foram utilizados como referência para analisar comparativamente os resultados 

correspondentes aos processamentos dos demais MDEs. O SRTM foi tomado como referência por 

ser o mais consolidado e utilizado por outros autores (DANTAS; PAZ, 2021).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Efeito do MDE sobre o HAND 

Conforme esperado, o descritor de terreno variou ao longo da bacia, apresentando 

predominância de valores mais baixos nas proximidades da rede de drenagem, especialmente nas 

partes média e baixa do trecho da bacia (Figura 2-a). Percebe-se que as diferenças entre o HAND 

obtido com os demais MDEs em relação ao HAND do SRTM (Figura 2-b, Figura 2-c e Figura 2-d) 

evidenciam tanto valores positivos quanto negativos que ultrapassam +- 10 m, com menor diferenças 

absolutas para o NASADEM e maiores diferenças para o COPDEM e FABDEM, que entre si 

apresentaram maior semelhança. 

Efeito do MDE sobre o mapeamento de áreas inundáveis 

Para o limiar HAND de 2 m, as áreas inundadas localizam-se principalmente às margens dos 

cursos d'água, com maior espalhamento no trecho final do Rio Mamanguape próximo ao exutório da 

bacia (Figura 3-Figura a). As diferenças do mapeamento de áreas inundáveis entre os três MDEs 

relativamente ao SRTM estão destacadas na Figura 3-b, Figura 3-c e Figura 3-d para um pequeno 

trecho da bacia. Maior semelhança ocorre entre os resultados do NASADEM com o SRTM, havendo 

certo equilíbrio de áreas acrescidas e deixadas de serem incluídas. Para o COPDEM e o FABDEM, 

tem-se maior divergência dos resultados do SRTM, havendo predominância de áreas que deixaram 

de ser inundadas nos resultados desses MDEs em relação ao SRTM. 

Para limiar do HAND de 5 m, as diferenças observadas na estimativa de áreas inundadas entre 

os resultados dos diferentes MDEs são menos perceptíveis (Figura 4), possivelmente porque há maior 

área sujeita a inundações com diferenças de elevações entre os MDEs de até 2 m do que acima de 2 

m. 
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Figura 2 – (a) HAND SRTM; (b),(c),(d) Diferença do HAND COPDEM, NASADEM e FABDEM, respectivamente, 

em relação ao HAND SRTM.  
Fonte: Autores (2022). 

 
Figura 3 – Estimativa de áreas inundáveis para um limiar do HAND de 2 m.  

Fonte: Autores (2022). 

a) b) 

d) c) 

a) 

b) 

d) 

c) 

e) 
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Figura 4 - Estimativa de áreas inundáveis para um limiar do HAND de 5 m.  

Fonte: Autores (2022). 
 

Efeito do MDE sobre o total de áreas inundáveis 

A área total de inundação obtida para o limiar do HAND de 2 m variou em função do MDE 

utilizado com maior amplitude do que para o limiar de 5 m (Figura 5Figura ). Percebe-se que há um 

aumento da área de inundação com o aumento da altura do limiar HAND de 2 m para 5 m. Esse 

acréscimo de área comumente segue uma função polinomial de terceiro grau, conforme notaram 

Goerl et al. (2017) e Dantas e Paz (2021). 

 
Figura 5 – Estimativa do total de áreas inundáveis para os limiares de HAND de 2 m (a) e 5 m (b) e para as diferentes 

fontes de MDE. Fonte: Autores (2022). 
 

a) 

e) 

d) 

c) 

b) 
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Para o limiar de HAND de 2 m, nota-se que o MDE FABDEM foi o que apresentou maior 

diferenciação do MDE de referência (Figura 6), com valor de área inundável excedente de 20,3 km², 

seguido pelo MDE do COPDEM, que apresentou diferença negativa de 9,2 km², isto é, o HAND 

SRTM apresentou maior área de inundação relativa. Com relação a limiar do HAND de 5 m, percebe-

se que a diferença não aumentou em função do acréscimo de área para o HAND FABDEM menos o 

HAND SRTM. Já para o HAND COPDEM houve um leve aumento nesta diferenciação. Sendo assim, 

a variação de área inundável em relação ao HAND de referência não aumenta na mesma medida do 

acréscimo de estimativa de área para os diferentes limiares. 

O HAND NASADEM foi o que apresentou maior semelhança com o HAND SRTM, com 

diferenciação negativa para limiar de HAND de 2 m de apenas 0,3 km² na área de inundação, e de 

1,2 km² para o limiar de HAND de 5 m.  

Figura 6 – Diferença do total de áreas inundáveis obtida do COPDEM, NASADEM e FABDEM relativa ao SRTM para 
os limiares de HAND de 2 m (a) e de 5 m (b).  

Fonte: Autores (2022). 
 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados desta pesquisa é possível afirmar que as melhorias realizadas no novos 

MDEs podem apresentar diferenças significativas na quantificação das áreas inundáveis quando 

relacionados ao MDE SRTM. O HAND NASADEM apresentou muita similaridade ao HAND 

SRTM, já o HAND FABDEM foi o que mostrou maiores diferenças, seguido pelo HAND COPDEM. 

Como esses novos MDEs globais são propostos na literatura com inovações para melhor 

representação da topografia, as diferenças de áreas inundáveis possivelmente podem representar 

melhorias de estimativas em relação aos resultados do SRTM. Por exemplo, como o FABDEM é 

proposto como um MDE com remoção de efeito de árvores e edificações, coerentemente foi estimado 

um aumento de áreas inundáveis em relação ao SRTM para um mesmo limiar de altura do HAND. 

 Conclui-se, portanto, pela relevância de considerar e trabalhar com os novos MDEs 

disponibilizados, principalmente os produtos COPDEM e ainda mais o FABDEM, que é proposto 
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como uma melhoria do COPDEM, enquanto o NASADEM resulta em pouca diferença relativa ao 

SRTM. 
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