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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FONTES E ESCALAS DE INFORMAÇÃO 
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Resumo – A delimitação e a caracterização fisiográfica de bacias hidrográficas estão entre os 

principais procedimentos a serem realizados na maioria das análises hidrológicas e, geralmente, 

baseiam-se no Modelo Digital de Elevação (MDE). Os MDEs podem diferir em função do método 

de coleta dos pontos de elevação e/ou dos princípios usados para sua geração. Assim, o objetivo do 

trabalho foi investigar o efeito da forma de obtenção e da escala das informações de diferentes MDEs, 

empregando cartas topográficas na escala 1:50.000 como referência e também imagens SRTM 30m 

e 90m, TOPODATA e ASTER, sobre a delimitação automática de bacias hidrográficas e a 

caracterização do relevo e da rede de drenagem, tomando como base cinco bacias hidrográficas. 

Foram analisadas as seguintes características: área de drenagem, perímetro, altitude máxima e 

mínima, declividade média e leis de Horton e Schumm. Com base nos resultados obtidos, concluiu-

se que, em geral: i) as áreas obtidas foram superestimadas em relação aos valores de referência; ii) os 

MDEs ASTER resultaram na superestimativa dos valores de comprimento total de cursos d’água; iii) 

os maiores erros de altitudes foram obtidos pelos MDEs ASTER e os menores pelo TOPODATA; e 

iv) as leis de Horton e Schumm variaram consideravelmente conforme a fonte.  

 

Palavras-Chave – Modelo digital de elevação, hidrograma unitário instantâneo, formulações 

geomorfológicas 
 

INFLUENCE OF DIFFERENT SOURCES AND SPATIAL RESOLUTIONS OF 

RELIEF INFORMATION ON THE CHARACTERIZATION OF 

WATERSHEDS FOR FLOOD MODELING 
 

Abstract – The delineation of watersheds and their physiographical characterization, commonly 

based on Digital Elevation Model (DEM), are procedures widely used for most hydrological analyzes. 

Different DEMs may be obtained depending on the method used for acquisition of elevations and/or 

the principles employed for its creation. Thus, the present study had as objective to investigate the 

effect of the acquisition method and spatial resolution of DEMs derived from different sources 

(SRTM 30m, SRTM 90m, TODODATA, and ASTER) on the automatic delineation of watersheds 

and characterization of their relief and drainage network. The results obtained from the 

aforementioned sources, taking into account 5 predefined watersheds, were compared to those 

obtained from topographical maps (1:50,000 scale). Some physiographical characteristics were 

analyzed: drainage area, perimeter, maximum and minimum elevation, mean slope, and Horton’s and 

Schumm’s laws. Based on the results obtained, it was concluded that: i) the drainage areas were 

overestimated when using different sources compared to the reference values;  ii) the DEMs ASTER 

resulted in overestimation of the watercourses’ network total length; iii) the largest errors in altitudes 

were obtained for the DEM derived from ASTER, while the lowest errors were from TODODATA; 

iv) Horton’s and Schumm’s laws varied significantly among the information sources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante o planejamento e desenvolvimento dos recursos hídricos, um dos grandes interesses é 

o estudo de cheias em bacias hidrográficas, permitindo a quantificação da vazão máxima ou da 

sequência temporal de vazões (hidrograma) oriundas de um ou mais eventos de chuva 

(ZAKIZADEH; MALEKINEZHAD, 2015). Nesse contexto, a existência de séries históricas torna-

se essencial para gestão de recursos hídricos. Entretanto, no Brasil existe um número insuficiente de 

seções de controle com monitoramento fluviométrico (BESKOW et al., 2013), tornando a modelagem 

hidrológica de cheias uma ferramenta imprescindível. O hidrograma unitário (HU), proposto por 

Sherman em 1932, é um meio de modelagem do escoamento superficial direto (ESD) amplamente 

utilizado que tem motivado o desenvolvimento de vários modelos conceituais, como o Hidrograma 

Unitário Instantâneo (HUI), proposto por Clark em 1945. Contudo, em virtude da necessidade de 

informações provenientes de redes de monitoramento hidrológico para a aplicação das teorias do HU 

e do HUI, aproximações geomorfológicas de modelos conceituais (e.g. Nash e Clark) vêm sendo 

empregadas, para as quais os parâmetros de ajuste são obtidos a partir da caracterização física da 

bacia hidrográfica e da rede de drenagem.  

No processo de delimitação e caracterização de bacias hidrográficas em softwares de 

geoprocessamento, a principal informação é a do relevo, obtida a partir de um Modelo Digital de 

Elevação (MDE). Segundo Zhang et al. (2017), o MDE é uma representação matricial contínua das 

elevações do terreno acima de um nível de base comum, que pode ser obtido de diferentes formas, 

tais como: por meio da interpolação de curvas de nível extraídas de cartas topográficas altimétricas, 

por interferometria de radar, como as geradas pelo radar SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) 

e por imagens estéreo ópticas, como as obtidas pelo sensor ASTER (Advanced Spaceborne Emission 

and Reflection Radiometer). 

De forma geral, a fonte mais comum para a geração de MDEs é aquela constituída por curvas 

de nível, pontos de altitude conhecida e, de forma complementar, pela rede hidrográfica, obtidas em 

cartas topográficas (SHAFIQUE; VAN DER MEIJDE. 2014; SHARMA; TIWARI, 2014). Segundo 

Chagas et al. (2010), o MDE derivado de curvas de nível na escala 1:50.000 e, obtido através de 

técnicas de interpolação, tem apresentado qualidade superior àqueles derivados de sensores remotos 

(e.g. SRTM e ASTER); contudo, a resolução espacial disponível geralmente não atende às escalas de 

informações necessárias para o desenvolvimento de estudos mais detalhados. Sharma; Tiwari (2014) 

afirmam que os métodos de coleta dos pontos de elevação e/ou os princípios usados para a geração 

do MDE diferem entre as fontes, o que pode introduzir algumas incertezas nos MDEs gerados e, 

consequentemente, exercer influência sobre a extração da rede de drenagem (THOMAS et al., 2014) 

e a caracterização morfométrica de bacias (SILVA et al., 2015). 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi investigar o efeito da forma de obtenção (fonte) e 

da escala das informações do relevo (MDEs) sobre a delimitação automática de bacias hidrográficas 

e a caracterização do relevo e da rede de drenagem, com vistas à utilização em modelos de HUI 

geomorfológicos, tomando como base cinco bacias hidrográficas de diferentes tamanhos localizadas 

nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A hipótese inicial do presente trabalho foi de que 

a fonte e a escala de informações do relevo exercem influência na caracterização física de bacias 

hidrográficas.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram avaliadas cinco bacias hidrográficas, sendo elas: arroio Cadeia (BHAC), arroio 

Caneleira (BHACN), sanga Ellert (BHSE), ribeirão Jaguara (BHRJ) e ribeirão Lavrinha (BHRL), 

sendo que as três primeiras se localizam no estado do Rio Grande do Sul (RS) e as demais no estado 

de Minas Gerais (MG) (Figura 1).  As bacias hidrográficas em questão são dotadas de monitoramento 

hidrológico, sob responsabilidade do Grupo de Pesquisa em Hidrologia e Modelagem Hidrológica 

em Bacias Hidrográficas/CNPq (http://wp.ufpel.edu.br/hidrologiaemodelagemhidrologica/) e 

possuem tamanho, relevo, uso e ocupação do solo, classe de solo e classificações climáticas 

diferenciadas. 

 

 

Figura 1 – Localização das bacias hidrográficas estudadas. 

 

Foram utilizadas como fontes para a obtenção dos MDEs as seguintes informações: imagem 

SRTM com resoluções espaciais de 30m e 90m, imagem SRTM de 90m convertidas para 30 m por 

krigagem, disponibilizadas no banco de dados TOPODATA, imagem ASTER com resolução espacial 

de 30m, cartas topográficas do exército vetorizadas na escala 1:50.000 e, somente para a BHSE, 1.000 

pontos cotados resultantes de um levantamento topográfico planialtimétrico, realizado com auxílio 

de uma estação total. O algoritmo utilizado para a obtenção do MDE a partir da base cartográfica e 

pontos cotados foi o implementado na ferramenta Topo to Raster do software ArcGIS 10.1. Os MDEs 

provenientes das cartas topográficas e do levantamento topográfico foram interpolados em células de 

25 m e 1m, respectivamente. Todos os MDEs foram georreferenciados para o sistema de projeção 

cartográfica UTM e datum SIRGAS 2000. 

Para avaliação da qualidade dos MDEs empregados, o MDE com resolução espacial de 25m 

derivado da base cartográfica (1:50.000) foi considerado como a verdadeira feição do relevo, 

conforme recomendado por Chagas et al. (2010). Especificamente para a BHSE, utilizou-se como 

referência o MDE com resolução espacial de 1m derivado de levantamento topográfico 

planialtimétrico.  
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A delimitação das bacias foi realizada de forma automática no software ArcGIS 10.1 (ESRI, 

2014), como feito por Brubacher et al. (2012), seguindo quatro etapas principais: preenchimento de 

depressões (fill), direção de fluxo (flow direction), fluxo acumulado (flow accumulation) e 

delimitação automática de bacias (watershed). As características fisiográficas derivadas do relevo 

foram: área de drenagem, perímetro, comprimento total de cursos d’água, altitudes máximas e 

mínimas, e declividade média da bacia. As declividades médias foram classificadas segundo 

EMBRAPA (1979), com o terreno podendo ser classificado em plano (0–3%), suave-ondulado (3-

8%), ondulado (8-20%), forte-ondulado (20-45%), montanhoso (45-75%) e forte-montanhoso 

(>75%).  

Visando à análise das altitudes, os MDEs foram reamostrados para a resolução espacial de 30 

m, com exceção do SRTM 90m, que não foi utilizado nestas análises por apresentar tamanho de pixel 

superior aos demais. As estatísticas empregadas para avaliação dos MDEs foram o erro médio 

absoluto (MAE) (SHARMA; TIWARI, 2014) e a raiz do erro médio quadrático (RMSE) 

(SHAFIQUE; VAN DER MEIJDE. 2014). 

A hidrografia das bacias foi gerada a partir da drenagem numérica, onde, primeiramente, 

obteve-se o limiar (valor limite) de área de drenagem, representada pelo número de pixels à montante, 

para a formação de curso d’água, tomando como base a hidrografia observada no levantamento 

topográfico no caso da BHSE, e a existente nas cartas topográficas para as demais bacias, similar à 

metodologia utilizada por Ozdemir; Bird (2009). De posse do limiar da área de drenagem mínima 

necessária para formar um curso d’água para cada uma das bacias, reproduziu-se o mesmo limiar para 

a extração da drenagem numérica nas demais fontes de relevo e obteve-se o comprimento total dos 

cursos d’água. 

As hidrografias obtidas numericamente foram então organizadas de forma hierárquica de 

acordo com a metodologia proposta por Strahler (1952). Posteriormente, utilizou-se a razão de 

bifurcação (RB) e razão de comprimento (RL), propostas por Horton (1945), além da razão entre as 

áreas (RA), estabelecida por Schumm (1956), para a caracterização das bacias hidrográficas, com base 

nos valores médios de RB, RL e RA (THOMAS et al., 2014; ZAKIZADEH; MALEKINEZHAD, 

2015). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 são apresentados os valores obtidos para área de drenagem (A), perímetro (P) e 

comprimento total dos cursos d’água (∑L) para cada bacia hidrográfica analisada neste estudo. 

 

Tabela 1 - Área de drenagem (A, em km²), perímetro (P, em km) e comprimento total de cursos 

d’água (∑L, em km), obtidos a partir dos diferentes MDEs para as bacias hidrográficas estudadas. 

Bacia hidrográfica 
BHAC BHACN BHRJ BHRL BHSE 

A P ∑L A P ∑L A P ∑L A P ∑L A P ∑L 

Cartas 121,3 71,9 228,9 61,0 48,4 118,9 31,9 35,2 67,0 6,7 11,7 19,4 0,76 3,99 2,21 

TOPODATA 135,6 68,9 227,1 67,8 46,8 136,1 32,3 34,2 59,3 6,8 11,6 15,5 0,87 3,88 2,41 

SRTM 30 135,8 65,6 248,4 67,9 47,0 149,4 32,3 34,9 66,0 6,8 11,8 17,5 0,86 4,15 2,83 

SRTM 90 135,8 71,2 216,9 67,9 43,4 137,2 32,2 32,7 62,3 6,9 11,2 16,6 0,97 4,00 2,50 

ASTER 135,7 72,9 252,5 67,7 48,4 153,1 32,3 35,3 77,2 6,9 12,1 17,4 0,93 4,00 3,60 

Lev. Topográfico - - - - - - - - - - - - 0,66 4,16 2,01 
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De forma geral, os valores de área obtidos a partir dos diferentes MDEs foram superestimados 

em relação à fonte referência, mas aproximaram-se entre si, como também observado por Silva et al. 

(2015), em estudo realizado em uma bacia hidrográfica do Mato Grosso utilizando MDEs SRTM 

90m, TOPODATA e ASTER. Para a BHAC e a BHACN, as superestimativas das áreas foram de 

11,6%, enquanto que, para as BHRJ e BHRL, foram substancialmente menores (1,7%). Durante o 

processo de delimitação da BHSE, foram encontradas algumas dificuldades devido à área da bacia, 

sendo esta muito pequena frente às resoluções espaciais utilizadas, resultando em diferenças variando 

de 14,3% (Cartas) a 42,9% (SRTM 90m) no valor da área. 

Com exceção da BHSE, para as demais bacias, em geral, as fontes resultaram em perímetros 

subestimados em relação à referência. Para estes casos, somente dados ASTER não subestimaram os 

valores dos perímetros e foram os que mais se aproximaram do valor real. Para a BHSE, todos os 

perímetros foram subestimados comparativamente ao valor real, mas aproximaram-se dele, com 

diferenças nos valores entre 0,24% (SRTM 30m) e 6,7% (TOPODATA).  

Os comprimentos de cursos d’água, obtidos a partir dos MDEs utilizados, foram subestimados 

na BHRL e, superestimados, para as BHACN e BHSE.  Resultados semelhantes aos das 

superestimavas foram observados por Brubacher et al. (2012), os quais relataram que os maiores erros 

associados ao cálculo de extensão dos rios ocorreram nas bacias mais planas, por causa da 

determinação/identificação de canais/trechos inexistentes. Na BHAC e na BHACN, as maiores 

aproximações foram obtidas a partir do MDE TOPODATA, enquanto que, nas BHRL e BHRJ, pelos 

dados SRTM 30m.  

Os comprimentos de cursos d’água obtidos a partir dos MDEs SRTM 90m e TOPODATA, de 

forma geral, foram os menores. Devido ao fato de ambos possuírem, originalmente, resolução 

espacial de 90m, o tamanho do pixel dificulta a captação de algumas feições do relevo. 

Comportamento semelhante foi observado por Thomas et al. (2014) em duas bacias no sul da Índia 

quando da análise de quatro fontes de MDEs: TOPO (20m), ASTER (30m), SRTM (90m) e GMTED 

(250m). 

Foram observadas diferenças em relação às altitudes mínimas entre os MDEs. Brubacher et al. 

(2012), obtiveram resultados semelhantes na bacia hidrográfica do rio dos Sinos (RS), destacando 

que, apesar de as maiores diferenças altimétricas ocorrerem em áreas escarpadas da bacia, estas foram 

percentualmente inferiores às observadas nas áreas planas. A Figura 2 apresenta os valores obtidos 

do MAE e RMSE para as bacias avaliadas neste estudo, onde pode-se observar que os valores de 

altitude diferiram dos valores adotados como referência nas análises e que os índices estatísticos, 

resultantes do SRTM 30m e TOPODATA, apresentaram valores semelhantes entre si e mais 

aproximados das verdades consideradas. Com exceção da BHSE, os dados ASTER apresentaram os 

maiores erros nas estimativas de altitudes. 
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Figura 2 – Erro Médio Absoluto (MAE) (a) e Raiz do Erro Médio Quadrático (RMSE) (b) obtidos a partir dos  

diferentes MDEs, para as bacias de estudo. 

 

No caso da BHSE, os valores de MAE e RMSE obtidos do MDE gerado a partir das cartas 

topográficas foram discrepantes em relação às demais fontes, o que se deve, possivelmente, ao fato 

de que, para esta bacia, as altitudes das cartas subestimaram praticamente todos os valores de altitudes 

em aproximadamente 20 m, como também observado por Brubacher et al. (2012), em estudo 

semelhante na bacia hidrográfica do rio dos Sinos, localizada no nordeste do estado do Rio Grande 

do Sul. Os valores de RMSE obtidos (Figura 2b) corroboram com os de recentes estudos, como o de 

Shafique; Van Der Meijde (2014), que compararam diferentes MDEs com dados SRTM. Toutin 

(2002), analisando MDEs obtidos a partir de Radar de Abertura Sintética (e.g. SRTM) com diferentes 

resoluções espaciais, estabeleceu como consenso um erro vertical entre 12 e 20m na precisão de 

MDE, ou seja, os erros obtidos neste estudo encontram-se dentro dos limites aceitos. 

Com base nas análises da declividade média, as bacias foram classificadas como onduladas, 

com exceção da BHRL que foi enquadrada na classe de declividade média forte-ondulada. Apenas a 

BHRJ apresentou classificação de declividade diferenciada entre as fontes, pois, segundo as 

informações extraídas das cartas, a declividade média da bacia seria suave-ondulada e nas demais, 

ondulada. 

De acordo com a classificação de Strahler (1952), a BHRL e a BHSE apresentaram ordem 3, a 

BHRJ apresentou ordem 4 e as BHAC e a BHACN apresentaram ordem 5, independentemente da 

fonte de relevo. Somente para a BHACN ocorreu diferenciação na ordem dos cursos d’água em 

função dos MDEs, onde o SRTM 90m gerou cursos até a ordem 4, enquanto que as demais, ordem 5. 

Os valores obtidos para as leis de Horton e de Schumm encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 2 - Razão de bifurcação (RB), razão de comprimento (RL) e razão entre áreas (RA) para as 

bacias hidrográficas avaliadas neste estudo. 

Bacia hidrográfica 
BHAC BHACN BHRJ BHRL BHSE 

RB RL RA RB RL RA RB RL RA RB RL RA RB RL RA 

Cartas 3,96 3,16 2,86 3,50 2,68 2,76 4,33 2,24 1,98 5,20 3,45 4,32 3,50 1,96 1,03 

TOPODATA 3,95 2,69 2,36 3,88 2,52 2,20 4,06 2,25 2,05 5,38 3,41 3,50 3,00 0,98 0,64 

SRTM 30 4,12 2,71 2,47 4,17 2,48 2,33 4,48 3,72 3,85 5,67 4,31 4,84 4,25 6,47 3,77 

SRTM 90 4,08 3,18 2,67 5,72 4,05 3,42 4,37 2,36 2,00 4,90 3,11 3,56 3,83 1,22 0,91 

ASTER 4,31 3,09 2,79 4,08 2,49 2,09 5,08 3,60 3,38 5,00 3,83 4,18 4,14 2,12 2,73 

Lev. Topográfico - - - - - - - - - - - - 2,25 5,88 3,14 
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Para a BHRL os valores de RA corroboram com os resultados de estudos realizados por 

Zakizadeh; Malekinezhad (2015) em uma bacia iraniana de ordem 5, utilizando cartas topográficas 

na escala 1:50000. Para as demais bacias, os baixos valores de RA e os altos valores de RB estão 

possivelmente relacionados a maior formação de cursos d’água de ordem 1 em áreas planas, como 

observado por Brubacher et al. (2012). Thomas et al. (2014), ao estudarem duas bacias indianas com 

rede de drenagem de ordem 4, obtiveram valores de RB e RL a partir dos MDEs SRTM 90m e ASTER 

muito próximos dos observados na Tabela 2 para as BHAC, BHACN e BHRJ. 

Sabe-se que, geralmente, faz-se uso de formulações geomorfológicas baseadas nas leis de 

Horton e Schumm para a obtenção dos parâmetros do Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI). Tendo 

em vista que os valores obtidos no presente trabalho variaram conforme a fonte de dados de relevo 

utilizada, espera-se que, consequentemente, impliquem em diferenças significativas nos valores dos 

parâmetros do HUI, como observado por Chavan; Srinivas (2015) em estudo semelhante realizado 

na Índia, avaliando os MDEs ASTER e SRTM 90 m. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os MDEs apresentaram grande influência no processo de delimitação e caracterização de bacias 

hidrográficas, principalmente na extração da rede de drenagem, para a qual, as fontes SRTM 90m e 

ASTER devem ser utilizadas com bastante cautela, dada a grande diferença observada nos valores 

obtidos com os de referência. As bacias planas foram as mais suscetíveis a erros, e estes aumentam 

conforme a área de drenagem diminui. 

Os valores para as relações de Horton e Schumm variaram consideravelmente com a utilização 

de diferentes MDEs, devido à grande diferença obtida na extração da hidrografia das diferentes 

fontes, principalmente na identificação das ordens dos cursos d’água. 

É importante ressaltar que, apesar de serem consideráveis as diferenças observadas entre os 

MDEs analisados e as características extraídas a partir dos mesmos, faz-se necessário avaliar o 

impacto destas diferenças na modelagem hidrológica de cheias, especialmente considerando 

aproximações geomorfológicas do HUI de Nash dependentes das relações de Horton e Schumm. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BESKOW, S.; NORTON, L. D.; MELLO, C. R. (2013) Hydrological prediction in a tropical 

watershed dominated by Oxisols using a distributed hydrological model. Water Resources 

Management, 27 (2), pp. 341–363. 

BRUBACHER, J. P.; OLIVEIRA, G. G.; GUASSELLI, L. A.; LUERCE, T. D. (2012) Avaliação de 

bases SRTM para extração de variáveis morfométricas e de drenagem, Geociências, 31 (3), pp. 381-

393. 

CHAGAS, C. S.; FERNANDES FILHO, E. I.; ROCHA, M. F.; CARVALHO JÚNIOR, W.; SOUZA 

NETO, N. C. (2010) Avaliação de modelos digitais de elevação para aplicação em um mapeamento 

digital de solos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 14, pp. 218-226. 

CHAVAN, S. R.; SRINIVAS, V. V. Effect of DEM source on equivalent Horton–Strahler ratio based 

GIUH for catchments in two Indian river basins. Journal of Hydrology, v. 528, p. 463–489, 2015. 

EMBRAPA (1979) Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ). 

Súmula da 10. Reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de Janeiro. 



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

ESRI, ArcGIS DESKTOP 10.1. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri), 

2014. CD-ROM. 

HORTON, R. E. (1945) Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical 

approach to quantitative morphology, Bulletin of the Geological Society of America, 56, pp. 275-370. 

OZDEMIR, H.; BIRD, D. (2009) Evaluation of morphometric parameters of drainage networks 

derived from topographic maps and DEM in point of floods. Environmental Geology, 56, pp. 1405–

1415. 

SCHUMM, S. A. (1956) Evolution of drainage systems and slopes in Badlands at Perth Amboy, New 

Jersey. Bulletin of the Geological Society of America, 67, pp.  697-646. 

SHAFIQUE, M., VAN DER MEIJDE, M. (2014) Impact of uncertainty in remote sensing DEMs on 

topographic amplification of seismic response and Vs30. Arabian Journal of Geosciences, 8 (4). DOI 

10.1007/s12517-014-1351-9. 

SHARMA, A.; TIWARI, K. N. (2014) A comparative appraisal of hydrological behavior of SRTM 

DEM at catchment level. Journal of Hydrology, 519, pp. 1394–1404. 

SILVA, C. R. P.; DEMARQUI, E. N.; ALMEIDA, F. T.; MINGOTI, R.; SOUZA, A. P. (2015) 

Diferentes modelos digitais de elevação na caracterização física da bacia hidrográfica do Rio 

Nandico, MT, Brasil. Scientia Plena, 11 (15), 051701. 

STRAHLER, A. N. (1952) Dynamic basis of geomorphology. Bulletin of the Geological Society of 

America, 63, pp. 923 – 938. 

THOMAS, J.; JOSEPH, S.; THRIVIKRAMJI, K. P.; ARUNKUMAR, K. S. (2014) Sensitivity of 

digital elevation models: The scenario from two tropical mountain river basins of the Western Ghats, 

India. Geoscience Frontiers, 5, pp. 893-909. 

TOUTIN, T. (2002) Impact of terrain slope and aspect on radargrammetric DEM accuracy. Journal 

of Photogrammetry & Remote Sensing, 57, pp. 228– 240. 

ZAKIZADEH, F.; MALEKINEZHAD, H. (2015) Comparison of Methods for Estimation of Flood 

Hydrograph Characteristics. Russian Meteorology and Hydrology, 40 (12), pp. 828-837. 

ZHANG, H.; YAO, Z.; YANG, Q.; LI, S.; BAARTMAN, J. E. M.; GAI, L.; YAO, M.; YANG, X,;  

RITSEMA, C. J.; GEISSEN, V. (2017) An integrated algorithm to evaluate flow direction and flow 

accumulation in flat regions of hydrologically corrected DEMs. Catena, 151, pp. 174 181. 

 


