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RESUMO 

 

Projetos de geração hidrelétrica geralmente são projetos onerosos, de alta 

complexidade, que demandam grandes investimentos e que levam anos para se 

concretizarem. A utilização de Modelos Digitais de Elevações (MDEs) em estudos 

de prospecções hidrelétricas traz diversas vantagens ao empreendedor. Todavia, para 

que análises hidrológicas possam ser embasadas em MDEs é necessário executar 

correções topológicas nestes, de modo a eliminar depressões e outras interferências, 

tornando-os hidrologicamente consistentes. Neste trabalho são contrapostos os 

resultados de dois métodos de correções de depressões em MDEs, o de 

preenchimento (Fill Depressions) e o de rompimento (Breach Depressions). O 

objetivo foi desenvolver um algoritmo (StretchStream) capaz de ajustar estes 

resultados sobre o traçado planimétrico real do curso d’água da bacia, uma vez que 

os dois métodos geram representações distintas do mesmo talvegue. Ao aplicar esta 

correção as extensões dos talvegues derivados do MDE tratado pelos dois métodos 

tornam-se iguais à de um traçado de referência, permitindo a comparação, em escala, 

dos correspondentes perfis verticais gerados. Um estudo de caso foi realizado para o 

trecho alto do rio Sapucaí, afluente da margem esquerda do rio Grande, que possui 

inventário hidrelétrico aprovado na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Este trecho de rio foi selecionado por ter sido objeto de aerolevantamento por 

perfilamento laser (Lidar) e também por dispor de mosaico de ortofotos de alta 

resolução (0,30m por pixel). O trabalho conclui que o emprego do método de 

abertura de brecha para pré-tratamento de MDEs de rios de regiões montanhosas 

apresenta resultados significativamente mais próximos dos valores de referência que 

o outro método, que é bastante difundido e utilizado de forma transparente para o 

usuário final em diversos programas comerciais de SIG. Conclui-se também que a 

análise crítica e o uso do método de rompimento de depressões contribuem para a 

maior assertividade dos estudos prospectivos hidrelétricos iniciais, reduzindo custos 

e prazos de desenvolvimento de novos potenciais para o empreendedor. O algoritmo 

desenvolvido no trabalho foi compilado em um plugin para o SIG QGIS, 

denominado StretchStream, disponibilizado para toda a comunidade SIG para 

utilização e futuros aprimoramentos. 

 

Palavras-chaves: MDE, Potenciais Hidrelétricos, Geo-programação, Python.  



ABSTRACT 

 

Hydropower generation projects are generally expensive, highly complex projects 

that require large investments and take years to materialize. The use of Digital 

Elevation Models (DEMs) in hydroelectric prospecting studies brings several 

advantages to the entrepreneur. However, for hydrological analyzes to be based on 

DEMs it is necessary to perform topological corrections on these, in order to 

eliminate depressions and other interferences, making them hydrologically 

consistent. In this work the results of two methods of depressions correction in 

DEMs are contrasted, a filling one (Fill Depressions) and a rupture one (Breach 

Depressions). The objective was to develop an algorithm (StretchStream) capable of 

adjusting these results on the real planimetric layout of the basin's watercourse, since 

the two methods generate different representations of the same thalweg. When 

applying this correction the thalwegs extensions derived from the DEM treated by 

the two methods become the same as that of a reference trace, allowing the 

comparison, in scale, of the corresponding vertical profiles generated. A case study 

was carried out for the upper section of the Sapucaí River, a tributary of the left bank 

of the Rio Grande, which has a hydroelectric inventory approved by the National 

Electric Energy Agency (ANEEL). This peace of river was selected because it was 

the object of aerial surveying by laser tillering (Lidar) and also because it had a high 

resolution orthophoto mosaic (0.30m per pixel). The work concludes out that the use 

of the breach method for pretreatment of DEM of rivers in mountainous regions, 

presents results significantly closer to the reference values than the other method, 

which is quite widespread and used in a transparent way for the end user in several 

commercial GIS programs. It is also concluded that the critical analysis and the use 

of the breaching depressions method contribute to the greater assertiveness of the 

initial hydroelectric prospective studies, reducing costs and development times for 

new potentials for the entrepreneur. The algorithm developed in the work was 

compiled into a plugin for GIS QGIS, called StretchStream, made available to the 

entire GIS community for use and future improvements.  

 

Keywords: DEM, Hydroelectric Potentials, Geocoding, Python. 
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1. INTRODUÇÃO  

As técnicas de modelagem matemática avançam continuamente na busca pela 

representação das complexidades tanto das feições naturais de terreno quanto no que se refere 

às interações entre os elementos da natureza nas superfícies. A representação tridimensional 

do terreno dá suporte à compreensão dos processos físicos e de seus impactos, além de 

permitir a execução do planejamento urbano, de estudos geológicos, o acompanhamento 

temporal de mudanças ambientais e a determinação de áreas de preservação permanente 

(MAKRAKIS, 2017, p.33-34). 

Atualmente, diversas tecnologias dão suporte à obtenção de modelos tridimensionais 

de representação do terreno, embasando-se estudos e projetos dos mais diversos tipos. Uma 

das tecnologias mais utilizadas para a representação tridimensional de superfícies são os MDE 

Digitais de Elevação – MDEs.  

Os MDEs podem ser obtidos através de técnicas de estereoscopia aplicadas sobre 

múltiplas imagens com sobreposição parcial da área de imageamento. Os sensores utilizados 

incluem os tipos ativo e passivo, com mecanismos óticos-mecânicos e digitais, que podem ser 

acoplados à veículos, drones, aeronaves e até satélites. 

De acordo com Francisco (2014) a tecnologia empregada os sensores podem incluir 

câmeras fotográficas, câmeras espectrais, radares e lasers, entre outros. Cada tecnologia 

apresenta alguma vantagem em relação às demais. Por exemplo, os sensores embarcados em 

satélites são capazes de cobrir todo o globo terrestre, gerando uma massa de dados 

georreferenciados de todo o planeta, algo inviável de se conseguir utilizando topografia 

convencional, por exemplo. Por outro lado, levantamentos topográficos convencionais 

permitem a mensuração precisa de estruturas detalhadas, algo que processos de sensores 

orbitais não são capazes de fazer devido à sua menor resolução espacial (adaptado de 

Subramanian et al., 2005).  

Apesar do fácil acesso aos MDEs público, o nível de detalhamento dos mesmos 

apresenta uma grande discrepância de acordo com a localização da área analisada, podendo 

ser de poucos metros em locais pertencentes aos Estados Unidos e Europa, por exemplo, ou 

de dezenas de metros como ocorre em regiões da América do Sul e da África. Tal variação 

torna o modelo de elevação gerado propenso a erros de detalhamento, podendo interferir na 

qualidade e resultados dos trabalhos nos quais foi utilizado o levantamento, como, por 

exemplo, em estudos para verificação de potenciais remanescentes de geração elétrica 
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advindos de fontes hídricas. 

O emprego de MDEs orbitais em estudos energéticos prospectivos deve ser precedido 

da análise das características dos modelos, selecionando aquele mais adequado à escala do 

projeto e que melhor representa o relevo da área de estudo, uma vez que os resultados gerados 

após o processamento do modelo podem divergir da realidade caso MDEs inadequados sejam 

utilizados. 

O presente trabalho trata os MDEs como produtos que podem ser gerados por meio de 

imagens de satélite para a representação do relevo do planeta embasando estudos e projetos, 

dentre os quais se destacam as investigações prospectivas iniciais de locais com maiores ou 

menores potenciais para geração de hidroeletricidade. 

Projetos de geração hídrica geralmente são onerosos e de alta complexidade, 

demandando grandes investimentos e alguns anos para se concretizarem. 

A justificativa do trabalho ora apresentado se deve principalmente à necessidade de se 

reduzir os prazos de execução de estudos de prospecção de centrais e, consequentemente, nos 

montantes requeridos para que se possam buscar investimentos na área de geração hídrica, 

aumentando a competitividade da empresa no mercado, conforme discutido ao longo do 

presente trabalho. Estima-se que, ao aplicar a metodologia desenvolvida no presente trabalho 

a um estudo prospectivo de potenciais hidrelétricos, o executor consiga redução de até setenta 

porcento na fase de investigações confirmatórias em campo. 

Para cada empreendimento implantado é necessário desenvolver estudos de 

alternativas para vários outros locais na mesma bacia hidrográfica, sendo que os custos de 

todos os estudos são embutidos no potencial de maior viabilidade técnica, econômica e 

socioambiental. 

Especialmente nas etapas iniciais de investigação, onde são maiores as incertezas 

quanto à continuidade dos estudos e projetos, é que os empreendedores enfrentam os maiores 

riscos financeiros, uma vez que muitos estudos acabam por indicarem a inviabilidade do 

negócio, seja por questões técnicas, por questões socioambientais ou econômicas. 

Muitos dos potenciais identificados em estudos de prospecção acabam por serem 

descartados na próxima etapa, durante a verificação in loco da existência ou não do mesmo. 

As principais causas de ocorrência de falsos positivos são: assumir que as informações dos 

modelos digitais de elevação são precisas e adequadas para a escala de projeto das 

investigações; erros no desenvolvimento de estudos hidrológicos, com utilização de 

parâmetros e métodos de cálculo inadequados para a região de estudo. 
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Portanto, a utilização de um método que agrega maior acurácia aos dados de entrada 

utilizados nos estudos de prospecção de novos potenciais, certamente contribuirá para a 

redução de seus respectivos custos de desenvolvimento, uma vez que um percentual maior de 

potenciais identificados nos estudos poderá ser comprovado nas etapas de investigações de 

campo. 

Os custos com horas técnicas de campo dos profissionais envolvidos, aluguéis de 

veículos, equipamentos e alimentação são os mais expressivos da fase inicial de estudos de 

novos aproveitamentos. 

1.1. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um método para ajustar 

planimetricamente perfis verticais de um mesmo rio, obtidos por meio de MDEs processados 

por diferentes métodos de tratamento de depressões, para se adequarem ao seu traçado 

planimétrico real, obtido por meio de fotointerpretação de imagens aéreas georreferenciadas 

de alta resolução. 

O método desenvolvido foi compilado em um algoritmo computacional denominado 

Stretch Stream, utilizando a linguagem de programação Python, e que será distribuído como 

um plugin da plataforma QGIS. 

 

O trabalho atende ao seu objetivo geral por meio dos seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar o MDE ALOS Palsar em substituição ao MDE Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM); 

 Apresentar duas metodologias de tratamento de depressões em MDEs para fins de 

utilização em análises hidrográficas e energéticas, a saber: preenchimento de 

depressões e abertura de brechas (ou rompimento de depressões); 

 Promover uma análise comparativa dos resultados gerados pelos dois métodos de 

tratamento de depressões, verificando qual dos algoritmos produz o perfil longitudinal 

com menores divergências em relação ao perfil de referência; 

 Contrapor as implicações resultantes da escolha do método de pré-tratamento de 

depressões utilizado no MDE a ser empregado em estudos de prospecção hidrelétrica; 

 Analisar qual é o método de tratamento de depressões mais adequado para utilização 

de MDEs em estudos energéticos. 
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1.2. Estrutura da dissertação 

Para fins de defesa, esta monografia está estruturada conforme se segue. 

No capítulo 1 é apresentada uma introdução aos temas envolvidos, as justificativas e 

os objetivos do presente trabalho. 

Em seguida, no capítulo 2 é apresentada a revisão da bibliografia utilizada, contendo 

um breve cenário sobre o mercado energético brasileiro, as diferentes técnicas topográficas 

empregadas em levantamentos para fins energéticos, um histórico de como se deu a evolução 

do sensoriamento remoto no mundo e, em particular, no Brasil, os modelos digitais de 

elevação de acesso gratuito e de cobertura global disponíveis atualmente e as plataformas 

computacionais de análise, interpretação e edição de informações geográficas. 

 No capítulo 3 é apresentada a metodologia desenvolvida no trabalho e no capítulo 4 

discorre sobre o estudo de caso com aplicação da metodologia desenvolvida. 

No capítulo 5 os resultados obtidos são discutidos e no capítulo 6 são apresentadas as 

conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 

Por fim, no Anexo I é apresentado o código fonte do algoritmo desenvolvido, para que 

possa ser modernizado e expandido futuramente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Desde o primórdio da civilização humana, o conhecimento do território sempre fora 

associado ao interesse e necessidade do homem. A metodologia utilizada pelos filósofos era a 

observação e descrição do meio, que possibilitava recriar os diversos territórios, de acordo 

com as representações do que viam.  Com o decorrer do tempo, diversas tecnologias foram 

criadas para facilitar essa representação, desenvolvidas com bases em medições e coleta de 

dados, para posteriormente processar tais informações, gerando uma representação virtual da 

realidade. A topografia foi uma das ferramentas utilizadas para realizar as medições, pois trata 

da determinação das dimensões e contorno da superfície física da Terra (VEIGA; ZANETTI; 

FAGGION, 2007). 

A origem da palavra topografia vem do grego, e é definida como a descrição do lugar. 

Para Doubeck (1989), o objetivo da topografia é “o estudo dos instrumentos métodos 

utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sob uma superfície 

plana”.  

No Brasil, o levantamento topográfico é normatizado pela NBR 13133/1994, e 

definido como um conjunto de métodos e processos que implantam e materializam pontos de 

apoio no terreno, através de medições de ângulos e distâncias, determinando assim suas 

coordenadas topográficas. Os pontos estabelecidos devem ter sua representação planimétrica 

em uma escala determinada e representação altimétrica, através de curvas de nível. 

Os processos utilizados para a realização dos levantamentos topográficos foram 

evoluindo conforme a necessidade do homem em obter dados de áreas cada vez maiores. 

Contudo, apesar do surgimento de diversos aparelhos sofisticados, a escolha do equipamento 

adequado deve considerar a análise da necessidade de cada projeto.  

2.1. Cenário atual do mercado de geração 

De acordo com a Agência Internacional de Energia - AIE (2019) o Brasil é o país com 

a matriz energética menos poluente entre as grandes economias mundiais, podendo somar até 

45% de fontes renováveis em 2023, com incremento na geração de bioenergia nos transportes 

e na indústria e pela expansão do sistema elétrico. Atualmente este percentual atinge 

aproximadamente 43% da matriz elétrica brasileira. 

A localização geográfica do Brasil garante disponibilidade das fontes de energia 

renováveis, com destaque para a fonte hídrica que, conforme o Boletim de Monitoramento do 
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Sistema Elétrico divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (2018) é responsável por 

63,7% de toda energia elétrica produzida no país, como mostra a Figura 2.1.  

 
Figura 2.1 – Matriz Elétrica Brasileira de 2017 e 2018 

Fonte: Balanço Energético Nacional (2019) 

Ainda conforme o boletim do MME (2019) a geração elétrica atingiu cerca de 160 

GWh em junho de 2018, 7 GWh a mais que no mesmo período em 2017. Houve aumento de 

geração em todas as fontes renováveis (Figura 2.2) e queda na capacidade instalada do total 

de usinas térmicas que utilizam petróleo (-1,8%) e nas térmicas a carvão (-0,4%). 

 

Figura 2.2 – Crescimento das Renováveis entre 2017 e 2018 

Fonte: Adaptado de MME (2019). 
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A energia solar teve o crescimento mais representativo. Fato que se justifica pela 

queda nos custos dos painéis solares, impulsionando o mercado conforme descrito no 

relatório Tendências Globais de Investimento em Energia Renovável de 2018 (FRANKFURT 

SCHOOL, 2018) e por consequência o aumento de investimento no setor. 

Se tratando em fontes incentivadas de energia, os investimentos na hidroeletricidade 

de pequeno porte têm sido cada vez menores devido a grave crise econômica dos últimos anos 

associada à burocracia e às crescentes restrições ambientais impostas ao setor. Em 2018 o 

Brasil investiu US$ 6 bilhões em energias renováveis, sendo US$ 2,1 bilhões em energia 

solar, US$ 3,6 bilhões em energia eólica, US$ 2 milhões em biocombustíveis e US$ 1 milhão 

em pequenas hidrelétricas (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2018).  

Há ainda um grande potencial de energia hidráulica a ser aproveitado no Brasil, 

principalmente na região Norte, nos afluentes do Rio Amazonas, e na região Sul, no Rio 

Paraná. O potencial em todo o país, estimado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL (2018) é da ordem de 260 GW, com 68% deste montante já inventariado. 

Segundo dados da Eletrobrás, a geração da hidroeletricidade tem vantagens como o 

uso de fontes renováveis e a não poluição do ar, além de não gerar subprodutos tóxicos.  

Quando comparada às fontes eólica e solar a hidroeletricidade dipõe de outra importante 

vantagem, que consiste na capacidade de armazenamento de energia através dos reservatórios, 

não se enquadrando como uma fonte complementar ou intermitente. Além disso, as 

hidrelétricas possuem vida útil bastante superior às demais fontes ora citadas, normalmente 

Acima de 50 anos, podendo passar dos 100. 

O relatório sobre os Cenários de Energia da América Latina e Caribe – ALC (2017) 

mostra que maiores investimentos no setor energético serão necessários frente às demandas 

futuras estimadas, que tendem a crescer até o ano de 2060. A World Energy Council (2017) 

cita que a demanda de energia primária na ALC cresceu a uma taxa de 3,2% aa de 2000 a 

2014. É esperado um crescimento lento (de 1,6 a 1,9%) entre 2014 e 2030 e ainda mais lento 

(de 0,8 a 1,1%) entre 2030 a 2060, reflexo da queda na taxa de crescimento populacional. 

Ainda assim, a capacidade instalada atual não será suficiente. No Brasil, de acordo com este 

órgão, o crescimento previsto até 2060 é de algo entre 0,6 e 1,1%, conforme apresentado na 

Figura 2.3. Os valores são em relação à potência instalada hoje, que é de cerca de 1,7GW. 
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Figura 2.3 – Crescimento da demanda de energia na ALC 

Fonte: World Energy Council (2017). 

O estudo apresentado na Figura 1.4 indica o crescimento previsto das fontes 

renováveis na geração até 2030 e pode-se notar que a hidroeletricidade domina o crescimento 

com 40 a 65% do incremento na geração. A partir de 2030, o incremento na geração é 

dominado pelo gás natural, eólica, solar e outras. As fontes eólica e solar aumentam suas 

participações significativamente, mas permanecendo ainda abaixo da média global, visto que 

parte de uma produção muito baixa. Na projeção para o Brasil, até 2060, as energias eólica e 

solar ganham maior espaço superando também a condição da representatividade da hidráulica 

de 2018, que é da ordem de 63% e passará para 60%, conforme observado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Crescimento da produção de eletricidade na ALC dominado pela hidrelétrica até 2030 e eólica / 

solar / outros e gás natural entre 2030 e 2060 

Fonte: World Energy Council, 2017. 

A World Energy Council (2017) estima que as necessidades de investimentos para 

geração de energia entre 2010 e 2060 poderão variar  entre 2 a 2,5 trilhões de dólares, tendo 

como base as taxas de câmbio do mercado em  2010. 

2.2. Tecnologias topográficas 

A topografia tem como objetivo a determinação do contorno, dimensão e posição de 

uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em consideração a curvatura resultante 

de sua esfericidade. Em tais condições, é possível a representação da imagem em um plano, 

obtendo a sua projeção. A topografia é uma ciência que estuda a forma e as  dimensões  da 

Terra, com pilares em geometria e trigonometria e que faz parte da Geodésia (ESPARTEL, 

1987). 

Na topografia os métodos de medições são lineares e angulares, realizadas sobre a 

superfície terrestre, a qual para tais medidas são elaborados cálculos de áreas, volumes e 

coordenadas, dentre outros. Além disso, o produto da topografia é representado de diversas 

formas, sendo a representação gráfica de mapas e plantas, as principais. Para as 

representações exige-se sólidos conhecimentos sobre instrumentação, técnicas de medição e 

método de cálculo, além de estimativas de precisão. (KAHMEN, FAIG, 1988). 
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Durante o transcorrer das últimas décadas, houve grande avanço tecnológico dos 

instrumentos utilizados para as medições dos dados topográficos, tornando possível a 

aplicação de diversos equipamentos e metodologias distintas para se obter representações do 

terreno, de acordo com o padrão de precisão buscado. Também houve avanços em outras 

áreas, como o Sistema de Informações Geográficas (SIG), Sistema de Informações 

Territoriais e Sistema de Posicionamento Global (GPS), Sensoriamento Remoto, dentre 

outras.  

A topografia é fundamentada em 4 áreas principais, são elas: a Topometria, a 

Topologia, a Taqueometria e a Fotogrametria. Tais áreas são compostas de metodologias e 

equipamentos distintos para a elaboração do produto. Entretanto, pode-se utilizá-las para a 

determinação de um mesmo levantamento, alterando as formas de representação e exatidão. 

O fundamento das medidas em topografia é baseado em geometria aplicada, nomeadas 

de TOPOMETRIA. Para a medição dos objetos geométricos, é necessário dimensionar 

utilizando medidas lineares e angulares, através de equipamentos específicos. 

Na planimetria, as medidas lineares e angulares, são realizadas em planos horizontais, 

a qual se obtêm ângulos azimutais e distâncias horizontais. Já na altimetria, as medições são 

feitas na vertical ou considerando um plano vertical, obtendo as distâncias verticais ou 

diferenças de nível e ângulos zenitais (ESPARTEL, 1987). 

Para o levantamento topográfico, as definições de planimetria e altimetria estão 

relacionadas com as medições de referência estipuladas, ou seja, enquanto este é baseado em 

projeções horizontais, o outro é construído seguindo um plano de referência de nível. 

A topologia é definida como o estudo das formas exteriores da superfície terrestre e 

das leis ao qual é fundamentada sua modelagem, com aplicação ampla em representação 

cartográfica de terreno, utilizando curvas de nível, sendo, portanto, indispensável como um 

incremento a topometria. 

A taqueometria tem como objetivo a medição de pontos de terreno, utilizando 

triângulos retângulos para representá-los, sendo planimétrico e altimétrico, dando origem às 

plantas cotadas. As posições dos pontos são determinadas por coordenadas retangulares, x, y e 

z, com as quais permanecem individualizadas no espaço (ESPARTEL, 1987). 

O levantamento topográfico é algo complexo, seguindo diversas metodologias e 

equipamentos para atenderem aos parâmetros citados acima. Atualmente existem diversas 

maneiras de se realizar um levantamento topográfico, onde a coleta, processamento e pós-

processamento dos dados, são definidos conforme o equipamento e procedimentos de 

medições. 
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2.2.1. Topografia convencional com estação total 

Para a elaboração de projetos de engenharia, é de suma importância o conhecimento 

da altura de um determinado ponto em relação a um plano de referência, ou da diferença de 

nível entre um conjunto de pontos sobre uma superfície terrestre, viste a influência construtiva 

discorrida de tal conhecimento. Conhecer a altimetria de um local para a aplicação de um 

estudo ou projeto é uma informação indispensável à análise de viabilidade. Atualmente, a 

utilização de estações totais na execução de nivelamentos trigonométricos vem aumentando 

devido a praticidade e rapidez que tal equipamento proporciona (Dias et al., 2010) 

Uma estação total é fundamentada em dois componentes principais, sendo: um 

Medidor Eletrônico de Distâncias (MED) e um microprocessador. As estações totais são 

capazes de medir automaticamente ângulos horizontais, verticais e distâncias inclinadas, além 

de calcular as distâncias horizontais e verticais. Os dados podem ser armazenados no próprio 

equipamento ou coletados através de dados externos. Nas estações totais há programas que 

facilitam o processamento dos dados, aumentando a produtividade dos trabalhos em campo, 

facilidade de manuseio e transmissão de dados. (Souza, 2001) 

2.2.2. Topografia Convencional com GPS Diferencial 

O sistema de coleta de dados Cinemático em Tempo Real (Real Time Kinematic – 

RTK) é definido como sendo um GPS, a qual os dados coletados são processados 

instantaneamente, durante a coleta. O processo ocorre devido ao modo de funcionamento do 

sistema RTK, que é divido em duas partes, denominadas de rover e base, que fazem 

comunicação via rádio. A base é estacionada em um ponto fixo, onde fica em comunicação 

com os satélites, enquanto o rover, sendo receptor móvel, também opera em comunicação 

com satélites, coletando pontos relacionados ao levantamento topográfico de interesse. Como 

há comunicação entre os aparelhos, o rover não necessita estacionar durante longo tempo no 

ponto de interesse, visto que a base é utilizada para a correção da coordenada coletada pelo 

rover. 

De acordo com INCRA (2010), os dispositivos equipados com o sistema RTK 

utilizam pares de receptores GNSS (Global Navigation Satellite System, ou Sistema Global de 

Navegação via Satélite), para executar levantamentos com processamento em tempo real, 

eliminando a etapa de pós processamento dos dados coletados em campo. Reduzindo assim o 

tempo de coleta de pontos para poucos segundos, mantendo alta precisão, além de 

desenvolver outras tarefas, como locação de pontos, traçado de linhas, e outros processos que 
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com limite de exatidão superior a 10 centímetros. 

Atualmente, as pesquisas que envolvem posicionamento utilizam o sistema GNSS em 

tempo real, aplicando o RTK com transmissão de correções via internet ou comunicação UHF 

(Ultra High Frequency), ou ainda por RTK em conexão com rede, além do posicionamento 

por correção PPP, em tempo real ou pós processado (SOUZA, GÁRNES e MARQUES, 

2014). 

O GNSS RTK é uma das tecnologias de posicionamento mais avançadas na 

atualidade, apresentando como grande vantagem, a obtenção em tempo real dos dados. Isso 

permite a aplicabilidade de tal tecnologia para diversas áreas da engenharia, como: locações 

de obras, cálculo de áreas, cálculo de volumes, dentre outros (MONICO, 2008). 

2.2.3. Aerofotogrametria Utilizando Drone 

Para o desenvolvimento de diversas atividades da engenharia, é necessário o 

levantamento topográfico de referência, além de outros estudos. Com o decorrer dos anos, 

diversas tecnologias foram criadas visando à facilidade e praticidade da coleta de dados em 

campo, pois há casos em que há dificuldades em acessar o território de interesse. Com o 

desenvolvimento dos equipamentos de medição, surgiram diversas ferramentas que auxiliam 

as atividades relacionadas à engenharia, como por exemplo, os Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANT’s), comumente nomeados de drone (GONÇALVES; PINTO; COSTA, 

2015). 

A aerofotogrametria apresenta como fundamento principal a obtenção de dados 

topográficos utilizando fotografias aéreas, considerando o processo de captura, sendo oblíquas 

ou verticais de acordo com o solo, apresentando como objetivo o mapeamento da superfície 

terrestre. Os dados são obtidos utilizando uma câmera fotográfica ou métrica que capta a 

energia liberada ou refletida pelos corpos de interesse, que são registradas em cores ou bandas 

espectrais. A composição de diversas fotos aéreas de uma região específica, com medições de 

apoio feitos no solo, proporciona um modelo tridimensional do terreno, permitindo a 

elaboração de diversos tipos de mapas com alto grau de detalhamento (ANDRADE, 2019). 

A captura das imagens realizadas pelo drone é armazenada na memória do dispositivo, 

podendo ser utilizada memória interna, ou armazenamento externo de dados. São agrupadas e 

processadas seguindo referência topográfica de acordo com o DATUM do projeto, gerando a 

nuvem densa de pontos captados, como está representada  na Figura 2.5: 
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Figura 2.5 – Representação da nuvem densa de pontos 

Fonte: TAO et al., 2011. 

A utilização de drones tem como conceito a captura de informações de objetos no 

solo, utilizando um sistema de lasers e ultrassom, além da regulação da altitude de interesse 

de acordo com a qualidade requerida para o levantamento, sem contato direto entre este e o 

sensor de captura, ou seja, não há necessidade de estar presencialmente no local de interesse. 

A operação pode ser realizada de maneira remota, caracterizando o drone aplicado à 

topografia, como uma tecnologia de sensoriamento remoto. O processamento das imagens, 

seguindo utilização de software e procedimentos de geração do produto, resulta em Modelos 

Digitais de Elevação (MDEs), Modelos Digitais de Terreno (MDT), além de outros 

subprodutos.   

As vantagens na utilização deste tipo de equipamento é a velocidade de obtenção dos 

dados de interesse, reduzindo os custos de operação.  Desta maneira, os drones possuem 

diversas aplicações na topografia, a qual se pode  citar: mapeamento, monitoramento 

ambiental, análise de relevo de uma região, além de outras aplicabilidades (TAVARES, 

2017). 

2.2.4. Aeroperfilamento a Laser – LIDAR 

A utilização de tecnologias que permitem o mapeamento de superfícies facilita a 

coleta de dados para a representação do terreno, sendo que o sistema de Perfilamento a Laser 

Aerotransportado (ALS – Airborne Laser Scanning) é um dos equipamentos utilizados para o 

levantamento topográfico. A funcionalidade de um digitalizador a laser é a obtenção rápida e 

precisa de uma massa de informações de posicionamento tridimensional para a representação 

de um objeto (Ginani, 2008). 



30 

O sistema de perfilhamento é fundamento em um sensor remoto ativo, a qual mede a 

distância entre o conjunto imageador e a superfície dos objetos, obtendo dados digitais da 

superfície do terreno com precisão semelhante ao do sistema GPS. 

O processo de varredura à laser consiste em medições das coordenadas tridimensionais 

de pontos sobre uma superfície (Wutke e Centeno, 2007). A técnica de escanerização a laser é 

fundamentada na emissão de feixes de luz com comprimento de onda no campo ótico, ou 

próximo do domínio infravermelho, os quais atinge o objeto de interesse (Nagalli, 2010). O 

pulso emitido se propaga na velocidade da luz, onde a distância entre o objeto e o emissor é 

determinada, considerando o tempo decorrido entre a emissão do pulso e a captação da fração 

refletida pela superfície. Após a captação do pulso pelo sensor, é estabelecido um sistema de 

coordenadas cilíndricas, onde o equipamento de medição se apresenta como a origem, 

permitindo o cálculo das coordenadas X, Y e Z de cada ponto obtido. (Nagalli, 2010). 

O desenvolvimento do sistema de Perfilamento a Laser Aerotransportado (ALS – 

Airborne Laser Scanning) foi elaborado no inicio da década de 90, visto a necessidade da 

materialização de Modelos Digitais de Elevação (DEM – Digital Elevation Model). Das 

tecnologias realizadas, fora criada o Light Detection and Ranging (Lidar), sendo um sistema 

composto por três componentes fundamentais: uma unidade para medição a laser, sistema de 

varredura óptico mecânico e um equipamento de medição de registros de apoio (WEHR e 

LOHR, 1999).  

O sistema Lidar apresenta grande vantagem para o mapeamento topográfico, devido à 

obtenção de uma grande quantidade de dados representativos do terreno, considerando 

informações altimétricas, onde a metodologia utilizada, se diferencia em relação a métodos 

convencionais, principalmente na redução de tempo de trabalho. 

O sistema conta ainda com a técnica de ortorretificação, onde as imagens provenientes 

da fotogrametria são compiladas gerando um mosaico do terreno. A técnica de 

ortorretificação agregado ao sistema Lidar é denominada LIDARgrametria. 

Para a obtenção dos dados de maneira adequada, é necessário, ainda na fase de 

planejamento, considerar aspectos como: iluminação, posicionamento e número de estações 

(locais onde o equipamento será estacionado), presença de anteparos e áreas de 

sombreamento, resolução de malha de pontos e sistemas de referência utilizados (Nagalli, 

2010). 

A aplicabilidade do método está condicionada à interação que ocorre entre o programa 

de processamento e tratamento da nuvem de pontos obtida e os demais programas. 

Atualmente, o problema do tratamento dos dados obtidos junto ao escâner é a dificuldade da 
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utilização de tal modelo, devido ao alto potencial de aplicação da ferramenta considerando 

diferentes parâmetros de abordagem (Nagalli, 2010). 

2.3. Histórico do Sensoriamento Remoto Orbital 

Uma definição científica usual de sensoriamento remoto é dada por Jensen (2009): 

Um instrumento de sensoriamento remoto coleta informação sobre um objeto ou 

fenômeno dentro do campo de visada instantâneo do sistema sensor sem estar em 

contato físico direto com ele. O instrumento pode estar localizado a apenas poucos 

metros acima do solo e/ou a bordo de uma aeronave ou satélite (JENSEN, 2009, 

p.3). 

O sensoriamento remoto tem origem histórica na aerofotogrametria. Esta tratou 

inicialmente da utilização de câmeras embarcadas em balões e posteriormente em aeronaves 

tripuladas para tomada de fotografias da perspectiva aérea. Com os notáveis 

desenvolvimentos tecnológicos experimentados nas áreas de pesquisas espaciais e sensores 

imageadores, as técnicas desenvolveram-se ao ponto de atualmente haver uma constelação de 

satélites artificiais em órbita na Terra, monitorando a superfície do planeta com poderosos 

sensores (PIROLI, E.L., 2012, p.1281). 

O sucesso dos programas espaciais fotográficos foi o impulso determinante para as 

pesquisas e experimentos em novos equipamentos capazes de fotografar a Terra. Porém, o 

foco tornou-se fotografar o planeta periodicamente, dispensando a presença humana, e sem a 

utilização de câmeras fotográficas devido à impossibilidade de fazer as trocas dos filmes. A 

única forma de atingir esse fim seria através da obtenção de dados digitais por equipamentos 

eletrônicos. A partir da segunda metade da década de 1960, os esforços de pesquisa e testes 

com esses equipamentos foram alavancados. Primeiramente embarcados em aviões para 

posteriormente serem testados em satélites, estes equipamentos ficaram conhecidos como 

sensores imageadores (MENESES, P.R et al, 2012, p.2). 

As câmeras fotográficas e os sensores imageadores convergem na sua finalidade de 

retratar a superfície terrestre. Contudo, divergem no mecanismo de aquisição entre as 

fotografias aéreas e as imagens de satélites. Estas são obtidas por um processo de varredura 

linear do terreno, ao passo que aquelas são tomadas instantâneas de um quadro da área de 

visada (MENESES, P.R et al, 2012, p.2). 

Frente ao objetivo de fotografar o planeta Terra sem a utilização de câmeras 

fotográficas que necessitariam da presença humana para operá-las, as vantagens do 

imageamento por sensores embarcados em satélites jamais seriam alcançadas. Estes são 

capazes de imagear, simultaneamente em várias faixas do espectro eletromagnético, em curto 
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espaço de tempo, toda a superfície terrestre, sistematicamente, uma vez que o satélite 

permanece em órbita. A interação tecnológica entre satélites artificiais e sensores imageadores 

é um marco espetacular no desenvolvimento tecnológico para a humanidade (PIROLI, E.L., 

2012, p.1282). 

No Brasil, a principal instituição ligada ao sensoriamento remoto é o Instituto de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Mesmo antes do lançamento do satélite LANDSAT 1 em 1972, o 

primeiro com finalidade de sensoriamento remoto, o INPE já investia em pesquisas, exemplo, 

a missão 96. Esta foi uma iniciativa conjunta com a NASA com o objetivo de realizar um 

levantamento aéreo experimental com diferentes tipos de sensores na região do Quadrilátero 

Ferrífero, em Minas Gerais. O INPE projetou a nação brasileira como pioneira no hemisfério 

sul no domínio da tecnologia (MENESES, P.R et al, 2012, p.1). 

No início da década de 1970 os esforços brasileiros concentraram-se na recepção e 

processamento das imagens da série LANDSAT, proveniente do sensor Multispectral 

Scanner System (MSS). Já na década de 1980, foi lançado o sensor Thematic Map (TM) a 

bordo do LANDSAT 4 e LANDSAT 5, com resolução espacial e número de faixas espectrais 

ampliadas em relação ao MSS. O incremento de qualidade estendeu as possibilidades de 

aplicação, até então limitadas a identificação de feições de determinadas classes de uso do 

solo. Com o sensor TM, tornou-se possível a identificação de parâmetros biofísicos (biomassa 

florestal) e geofísicos, aspectos muito significativos em estudos ambientais. Além disso, os 

trabalhos que utilizavam técnicas de sensoriamento remoto que até então eram 

predominantemente acadêmicos, passaram a ser realizados também por empresas para suprir 

demandas de mercado (NOVO, 2001). 

O aumento da qualidade das imagens orbitais propiciou o atendimento de demandas 

mais específicas e a ampliação da prestação de serviços por partes de empresas. Os bons 

resultados de trabalhos feitos com imagens orbitais se alastraram, assim como o conhecimento 

sobre sensoriamento remoto foi disseminado. Ao mesmo tempo, o ímpeto de preservação 

ambiental em escala mundial, aprofundou a busca por estudos mais específicos, os quais 

necessitariam de imagens mais detalhadas para identificação de fenômenos específicos, 

portanto, com maior resolução espacial (PIROLI, E.L., 2012, p.1282). 

2.4. Modelos Digitais de Elevação – MDEs 

Os Modelos Digitais de Elevação (MDEs) são representações tridimensionais da 

superfície terrestre. Consistem em matrizes de dados no formato Raster, cujas posições 
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individuais (determinadas pelo cruzamento entre linhas e colunas) são preenchidas por valores 

de elevação, de modo que a matriz na sua totalidade se torne uma representação do terreno em 

sua variabilidade espacial. Ou seja, um MDE armazena em cada pixel da sua estrutura 

matricial, informações sobre as coordenadas X, Y, e Z, correspondentes ao posicionamento 

planimétrico (X, Y) e altimétrico (Z) (MAKRAKIS, 2017, p.34). 

De acordo com Makrakis (2017), para elaboração de um MDE, basicamente, são 

necessárias coordenadas tridimensionais da superfície em questão, que podem ser obtidas, a 

exemplo, por mapas topográficos de curvas de nível, ou técnicas de fotogrametria, e da 

utilização de algum método de interpolação. Estes últimos são modelos matemáticos que 

utilizam informações dos pontos amostrados para atribuir coordenadas tridimensionais aos 

pontos não amostrados, confeccionando, assim, o MDE, ou o refinamento de sua resolução 

espacial. A Figura 2.6 ilustra genericamente a ideia de uma estrutura de dados matricial que 

guarda em si um valor de elevação em cada posição da malha, resultando na representação 

tridimensional da superfície, que é o MDE. 

 

 

Figura 2.6 – Representação de um modelo digital de elevação 

Fonte: Makrakis, 2017, p.37. 

O projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foi uma missão espacial da 

NASA e da National Geospatial Inteligence Agency (NGA), embarcada no ônibus espacial 

Endeavour em fevereiro de 2000, cujo objetivo foi criar o primeiro banco de dados global das 
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elevações das áreas continentais do planeta. 

O método utilizado na missão SRTM para coleta dos dados é conhecido como 

“interferometria SAR de passagem única”, no qual os mesmos dados (mesma cena) de radar 

são coletados por duas antenas SAR a partir de diferentes ângulos, sendo uma instalada no 

corpo do ônibus espacial e outra instalada na extremidade de um mastro de 60 metros 

conectado à espaçonave, como ilustrado na Figura 2.7 (USGS). 

O Endeavour orbitou a Terra por 16 vezes ao dia, durante os 11 dias da missão, 

totalizando 176 órbitas completas. Foram coletados dados de radar de 80% da superfície 

terrestre entre as latitudes 60º N e 56º S, com pontos de amostragem captados a cada arco de 

segundo que corresponde a aproximadamente 30 metros (USGS, SRTM). 

 

Figura 2.7 – Figura ilustrativa da técnica interferometria SAR de passagem única, utilizada na missão SRTM 

Fonte: USGS. 

Os dados resultantes da missão são distribuídos pelo EROS Data Center, controlado 

pelo United Geological Survey (USGS). Os produtos são divididos em três categorias, 

dependendo do nível de processamento e da resolução espacial (USGS). 

 SRTM Non-Void Filled: dados de elevação sem preenchimento de vazios disponíveis 

em resolução espacial de um arco de segundo (30 metros) para a os Estados Unidos e 

3 arco-segundo (90 metros) para as demais localidades. 

 SRTM Void-Filled: dados de elevação com preenchimento de vazios. São resultados 

de processamento adicional para preencher dados faltantes ou vazios dos SRTM Non-

Void Filled em áreas cujo processamento inicial não foi capaz de gerar a qualidade 

pretendida. Estão disponíveis em resolução espacial de um arco-segundo (30 metros) 

para a os Estados Unidos e três arcos de segundo (90 metros) para as demais 

localidades. 

 SRTM 1 Arc-Second Global: dados de elevação com falhas preenchidas, resolução 

espacial de 1 arco-segundo (30 metros), disponíveis para toda a região mapeada na 
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missão SRTM. Pode-se fazer o download dos arquivos da área de interesse através do 

site EarthExplorer. 

Erros de aquisição, pontos de vazios, influência da cobertura vegetal, são fatores que 

podem afetar a utilidade dos dados SRTM. Erros na medição da elevação causam impacto na 

modelagem digital do terreno (Valeriano, & Rossetti apud Holmesa, Chadwicka, & 

Kyriakidis). Dois projetos brasileiros que tratam basicamente da correção de falhas e 

refinamento dos MDE da missão SRTM são o Brasil em Relevo da Embrapa, e o Topodata do 

INPE. 

A Embrapa Monitoramento por Satélite realizou em 2005-2006 o projeto Brasil em 

Relevo, cujo objetivo foi produzir e disponibilizar informações sobre o relevo brasileiro a 

partir dos dados gerados pelo projeto SRTM. Os pesquisadores da Embrapa executaram um 

cuidadoso trabalho de correção, padronização, eliminação de falhas residuais, sombras e 

distorções. Os resultados são disponibilizados em formato GeoTiff (16 bits) com resolução 

espacial de 90 metros, e podem ser baixados pelo usuário, conforme apresentado na Figura 

2.8, que mostra a interface do site para download. 

 

Figura 2.8 – Interface para download das imagens GeoTiff do projeto Brasil em Relevo, da Embrapa 

Fonte: Embrapa (2006) 

O Topodata é uma base de dados concebida para prover variáveis geomorfométricas 

básicas do território brasileiro integral, visto que a disponibilidade de mapas em escalas 

adequadas na América Latina é restrita a algumas poucas áreas. O projeto Topodata foi 

desenvolvido pelo INPE, fundamentado em dois compromissos recíprocos: o refinamento 
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espacial dos dados de elevação SRTM de três arco-segundos para uma arco-segundo, e 

consequente refinamento dos dados derivados da elevação como declividade e orientação das 

vertentes, curvaturas vertical e horizontal (VALERIANO ROSSETI, 2011, p.300; Valeriano, 

2008, p.25). 

Grande parte do uso que se faz dos dados de elevação está focado nas variáveis 

numéricas derivadas desta grandeza, como por exemplo, a declividade. Uma vez que esses 

dados derivados das elevações podem ser afetados por erros existentes nos MDEs, o 

refinamento dos dados SRTM pode ser um procedimento chave para a qualidade da 

informação pretendida.  

O refinamento nestes casos consiste na interpolação dos valores de elevação 

amostrados pelos sensores, com o objetivo de calcular valores de elevação em pontos 

intermediários às células originais do MDE, aumentando assim, o nível de detalhamento do 

MDE, como pode ser visto na Figura 2.9. (Valeriano, & Rossetti, 2011, p. 300-302). 

A técnica de interpolação utilizada no projeto Topodata para refinamento da resolução 

espacial é a krigagem (INPE). Modelos digitais de elevação interpolados via krigagem 

preservam as características morfométricas do terreno representado (Valeriano, 2004, p.25 

apud Valeriano & Viadana, 2002). Embora tenha capacidade de lidar com a variabilidade 

espacial no manuseio de variações aleatórias, a saber, erros, artefatos, ou feições detalhadas, a 

interpolação por krigagem causa ligeira perda de exatidão altimétrica nos talvegues e 

divisores de água, pois inclui aleatoriedade na interpolação (Valeriano, 2004, p.25). 

 

Figura 2.9 – Refinamento do MDE SRTM com resolução de 3 arco-segundos para 1 arco segundo 

Fonte: Valeriano, 2011. 

O sensor multiespectral ASTER, lançado a bordo do satélite Terra, captura dados de 

elevação com média resolução espacial e capacidade de visualização estereoscópica, para 



37 

criação de MDEs. Esses dados são disponibilizados gratuitamente desde junho de 2009 

(Marques et al, 2011, p. 1271).  

Os dados de elevação SRTM e ASTER são produtos semelhantes obtidos por técnicas 

distintas. O primeiro advém da interferometria SAR operada com sensoriamento remoto 

utilizando micro-ondas. Já o segundo é resultado de imagens estereoscópicas obtidas na faixa 

do infravermelho próximo (FILHO; ZANI; GRANELLA Apud YAMAGUCHI et al., 2009, 

p.52), sendo que os dados ASTER foram disponibilizados, em sua primeira versão, pela 

NASA. 

O primeiro mapeamento de cobertura global com 5 metros de resolução espacial (alta 

resolução), chegando a 0,5 metro (ultra alta resolução) em áreas urbanas, foi empreendido 

pela Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), coletando mais de 3 milhões de imagens 

orbitais através do satélite ALOS, também conhecido como Daichi. Acoplado ao satélite está 

o sensor Pancchromatic Remote-Sensing Instrument for Stereo Mapping (PRISM) 

desenvolvido para gerar dados topográficos de estereoscopia tridimensional. A aquisição de 

dados a partir de três angulações distintas, vide Figura 2.10, faz com que não haja pontos 

cegos no imageamento. O imageamento na direção nadir permite, ainda, capturar imagens 

ortorretificadas sem distorções, e assim, produzir imagens de alta acurácia (AW3D). 

 

Figura 2.10 – Ilustração do imageamento estereoscópico tridimensional com o sensor PRISM a bordo do satélite 

ALOS 

Fonte: AW3D. 

Uma comparação no nível de detalhamento existente entre o MDE do satélite ALOS 

com 5 metros de resolução espacial e um MDE com 90 metros de resolução espacial, é 

mostrado na representação de uma saliência do terreno da Figura 2.11. 
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Figura 2.11 – Saliência do terreno mostrada pelos modelos: MDE ALOS com resolução espacial de 5 metros à 

esquerda, e MDE comum com 90 metros de resolução à direita 

Fonte: AW3D. 

2.5. Plataformas SIG 

Diversos softwares de processamento de informações geográficas estão disponíveis 

atualmente, inclusive opções gratuitas com recursos e funcionalidades tão sofisticados quanto 

aquelas que integram softwares proprietários. A seguir são apresentadas as plataformas 

utilizadas no presente trabalho. 

2.5.1. Whitebox GAT 

Pesquisadores do Departamento de Geografia, Meio ambiente & Geomática da 

Universidade de Guelph, Ontário, Canadá, desenvolveu uma plataforma de código aberto 

(open source) e de acesso aberto (open access) para desenvolver, testar e distribuir com 

ferramentas e algoritmos de processamento desenvolvidas por ele, sua equipe de 

pesquisadores e pela comunidade científica. 

Na Figura 2.12 são destacados, além dos menus e barras de comandos principais do 

programa, os seguintes componentes:  

1. Caixa de ferramentas de processamento; 

2. Painel de pesquisa; 

3. Área de visualização de dados; 

4. Indicador de progresso dos algoritmos em execução. 
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Figura 2.12 – Tela do Whitebox GAT 

 

2.5.2. QGIS 

O QGIS, anteriormente denominado Quantun GIS, é um SIG de código aberto criado 

por Gary Sherman em 2002. Atualmente é um dos SIGs mais utilizados no mundo todo, pois 

além de possuir código aberto e gratuito (distribuído com licença GNU Public Licence), o 

software funciona em diferentes sistemas operacionais, como Windows, macOS, Linux e até 

dispositivos móveis (Android). 

Além disso, o QGIS não optou por utilizar formatos fechados de arquivos, 

possibilitando trabalhar com uma extensa gama de dados, como os vetoriais (geopackage, 

shapefiles, GML,...), rasters (TIFF, SAGA GIS Binary Grid,...) e diversos bancos de dados de 

informações geográficas (MySql, PostGis, SpatialLite, entre outros). 

O QGIS foi selecionado como plataforma de desenvolvimento do presente trabalho 

por diversos motivos, a saber: 

1 

3 

2 

4 
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1. É capaz de trabalhar com arquivos raster diretamente no formato GeoTIFF, ao 

passo que o WhiteboxGat, por exemplo, converte os arquivos no formato DEP 

para que possa processar suas informações; 

2. Permite a integração dos algoritmos de processamento do Whitebox Tools por 

meio do plugin Whitebox Tools For Processing; 

3. Possui terminal python integrado, o que é fundamental para que o algoritmo 

StrechStream, desenvolvido no presente trabalho, possa ser executado; 

4. Possui interface gráfica que permite a análise direta de resultados, sem a 

necessidade de programas externos. 

 

Na Figura 2.13 são destacados, além dos menus e barras de comandos principais do 

programa, os seguintes componentes:  

1. Painel do navegador de arquivos; 

2. Painel de camadas carregadas; 

3. Área de visualização de dados; 

4. Painel da caixa de ferramentas de processamento (de onde os algoritmos são 

executados). 
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Figura 2.13 – Tela inicial do QGIS 

 

No painel 4 da Figura 2.13 estão disponíveis diversas ferramentas de processamento 

de dados geográficos, incluindo, além das já integrantes do QGIS, os pacotes de algoritmos 

GDAL, GRASS, Saga GIS e, após a instalação do plugin Whitebox Tools For Processing, 

também as do Whitebox Tools. 

2.5.3. WhiteboxTools 

Desenvolvida na Universidade de Guelph pelo Geomorphometry and Hydrigeomatics 

Research Group (GHRG), o WhiteboxTools é uma plataforma de análise de dados 

geoespaciais que apresentam vários avanços tecnológicos e vantagens como a possibilidade 

de trabalhar diretamente com arquivos .TIF, não sendo necessário realizar a conversão para o 

formato .DEP (Whitebox GAT). 

1 
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Figura 2.14 – Interface gráfica de acesso as ferramentas 

Fonte: Departamento de Geografia, Meio Ambiente e Geomática da Universidade de Guelph (2017). 

 

Outra vantagem do WhiteboxTools é que suas ferramentas foram incorporadas no 

QGis por meio do Plugin WhiteboxTools For Processing, que adiciona suas funcionalidades à 

esta robusta e consagrada plataforma. 

A Figura 2.15 apresenta a relação de ferramentas disponíveis no grupo Hydrological 

Analysis (Análises Hidrológicas) do WhiteboxTools. 
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Figura 2.15 – Caixa de ferramentas do Whitebox tools embarcado no QGIS destacando as ferramentas utilizadas. 

2.5.4. GlobalMapper 

O Global Mapper é um software que apresenta inúmeras funcionalidades para análises 

e processamento de dados espaciais que atualmente é comercializado a valores mais 

acessíveis que seus concorrentes no mercado. Ele foi concebido com o intuito de criar um 

visualizador de dados para o Serviço Geológico norte americano. 

Neste trabalho ele foi utilizado para geração de um MDE no formato Geotiff a partir 

da nuvem de pontos do levantamento Lidar e também para a vetorização do rio Sapucaí sobre 

o mosaico de ortofotos acessadas por meio do estudo de inventário da bacia. A Figura 2.16 

apresenta sua interface com o mosaico de ortofotos e a Figura 2.17 apresnta uma das ortofotos 

utilizada para vetorizar o rio Sapucaí. 
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Figura 2.16 – Interface gráfica do Global Mapper 

 

 

Figura 2.17 – Interface gráfica do Global Mapper 
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2.5.5. PyQgis – Python 

Segundo Melo (2020) quando o trabalho almeja uma linguagem de programação 

versátil, o Python é indicado. Graças ao seu alto nível, através dele é possível ter acesso a 

bibliotecas nativas. Além disso, a linguagem é encontrada em códigos de plataformas muito 

utilizadas, como o Google, Spotify e Netflix. 

O QGIS possui um terminal Python já embutido, que permite o desenvolvimento de 

aplicações, expandindo assim suas funcionalidades. O Python foi inserido no QGIS em 2007, 

fazendo com que novos desenvolvedores adicionassem funcionalidades ao software 

(GRASER e OLAYA, 2015).  

 

Figura 2.18 – Tela do QGIS com console Python e log 

2.6. Algoritmos de pré-tratamento de MDEs 

Os algoritmos de pré-tratamento do ALOS utilizado neste estudo integram a 

plataforma Whitebox GAT. Todos os algoritmos foram desenvolvidos a partir de métodos e 

procedimentos desenvolvidos por outros pesquisadores e consolidados a partir das suas 
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distribuições em diversas plataformas SIG. 

Todos os algoritmos possuem código aberto e podem ser consultados diretamente no 

Whitebox GAT. Além disso foram disponibilizadas instruções para que se possa alterar os 

algoritmos e desenvolver novas ferramentas para distribuição.  

Os algoritmos referidos acima possuem código aberto e podem ser consultados 

diretamente no Whitebox GAT. Além disso, o autor disponibiliza instruções para que outros 

pesquisadores possam alterar os algoritmos e desenvolver novas ferramentas para 

distribuição.  

Os MDEs, como citado anteriormente, possibilitam a análise das formas de relevo de 

qualquer região por eles coberta, sendo de fundamental importância para o planejamento de 

grandes obras de infraestrutura, para as quais um levantamento topográfico convencional não 

seria indicado nas etapas iniciais dos estudos. 

Desta forma, quando se avaliam investimentos em geração de energia por meio de 

fontes hídricas, os MDEs gratuitos de cobertura global se apresentam como as principais 

fontes de dados geográficos de rápido acesso atualmente, sendo inclusive diretamente 

acessados para áreas delimitadas em softwares de Sistemas de Informações Geográficas – 

SIG. 

Tendo em vista que os MDEs apresentam cada qual sua resolução espacial e seu 

método de construção, os mais amplamente utilizados são os modelos SRTM, ASTER e 

ALOS, conforme discutido anteriormente. 

Uma vez que estes dois últimos MDEs são gratuitos e cobrem praticamente toda a 

superfície terrestre e, enquanto os dados ALOS de ultra alta resolução não são 

disponibilizados gratuitamente, torna-se necessário corrigir estes MDEs para que possam ser 

utilizados em análises hidrológicas. 

Entretanto, antes de se iniciar qualquer manipulação de MDEs é necessário realizar 

procedimentos de pré-tratamento para corrigir, principalmente, depressões presentes nos 

modelos, de tal forma que a rede hidrográfica possa ser representada em continuidade ao 

longo dos fundos de vales. 

Os dois principais métodos de pré-processamento de MDEs mais utilizados atualmente 

são apresentados a seguir. 

2.6.1. Método Fill 

O método Fill, “preenchimento” na tradução direta, foi concebido com a finalidade de 

permitir a realização de análises hidrográficas utilizando MDE. O método foi implementado 
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em software por diversos algoritmos, dos quais tem destaque aquele desenvolvido por Wang 

and Liu (2006). Este algoritmo, bem como algumas variações, integra as funcionalidades de 

softwares como o ArcGis desenvolvido pela ESRI (ESRI, 2011), o GlobalMapper da empresa 

Blue Marble Geographics (BLUE MARBLE GEOGRAPHICS, 2018), o software de código 

aberto QGIS (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2018), o software de código aberto SAGAGIS 

(SAGA 7, 2020) e o software de código e acesso abertos WhiteboxGat, desenvolvido pelo 

Geomorphometry & Hydrogeomatics Research Laboratory da universidade canadense de 

Guelph (LINDSAY, 2006), entre outros. 

O algoritmo pode ser utilizado para preencher as depressões em um MDE e para 

remover as chamadas flat áreas, regiões com baixíssimas declividades que tornam difícil a 

identificação do traçado correto da rede de drenagem, baseando-se na eficiente abordagem 

computacional de examinar a elevação de cada uma das células do modelo, começando pelas 

células vizinhas e seguindo por células de menor ordem, seguindo uma sequência de 

prioridade (adaptado de Wang and Liu, 2006). 

O algoritmo Fill, pela sua maior simplicidade computacional, foi implementado 

previamente aos demais métodos ora discutidos, sendo atualmente o método mais utilizado 

nos workflows das plataformas GIS com maior presença de mercado.  

Jenson & Domingue (1988) trabalharam o conceito de eliminação de depressões 

espúrias por meio do seu “preenchimento” até a elevação da célula vizinha de menor 

elevação. Este conceito tem sido implementado no módulo Grid do software ArcInfo (ESRI, 

1997), na extensão Spatial Analyst do software ArcView 3.X (ESRI, 1999) e na customização 

implementada pelo Center for Research in Water Resources da Universidade de Texas 

(Austin) denominada CRWR-PrePro (Olivera & Maidment, 1999) como parte do algoritmo 

fill, entre outros softwares. 

Devido ao fato de possuir apenas duas etapas, dentre os algoritmos da classe D8, o 

desenvolvido por Planchon and Darboux (2001) é o mais recomendado para cenas maiores, 

tendo em vista um custo computacional menos intensivo, quando comparado ao proposto por 

Jenson & Domingue que demanda sete passos básicos de operação (BUARQUE, FAN, et al., 

2009). Conforme visto na Figura 2.19, identifica-se cada direção por meio de um código que 

cresce em razão potência de dois. 
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Figura 2.19 – Oito possíveis direções de fluxo e respectiva identificação numérica 

Fonte: Adaptado de JENSON e DOMINGUE (1988) 

2.6.2. Método Breach 

Este método apresenta-se como uma alternativa ao método Fill para pré-tratamento de 

MDE para desenvolvimento de análises hidrográficas. A diferença principal para o método 

anterior é que, ao contrário de “preencher” as depressões dos modelos, este método promove 

a “abertura” das barreiras topográficas geradas nas regiões de cotas mais baixas dos modelos, 

ao longo dos vales e planícies fluviais. Segundo Wang, Qin, Zhu (2019), o principal benefício 

de se quebrar uma depressão ao contrário de preenchê-la consiste no menor impacto gerado 

sobre o MDE. 

Consequentemente, ele também implica na “abertura” de barragens por ventura 

existentes na área em análise. Este fato, todavia não traz implicações negativas ao processo de 

investigações de potenciais, uma vez que pontos coincidentes com centrais já existentes são 

descartados já na primeira verificação de resultados. 

O que se deseja ao aplicar o algoritmo em um MDE é que o fluxo de água se dê 

continuamente na direção de jusante, sem que ocorra acúmulo de água no modelo, pois os 

algoritmos utilizados nas próximas etapas do processo de investigação não suportam trabalhar 

com modelos que não apresentam fluxo contínuo na direção de jusante. (MARTZ; 

GARBRECHT, 1998). 

O algoritmo aqui discutido se baseia no método de abertura de depressões descrito por 

Soille (2004), e foi implementado computacionalmente por Lindsay (2006), integrando as 

ferramentas disponíveis no software Whitebox Gat (LINDSAY, 2006). 

De acordo com Lindsay (2006), ao passo que o preenchimento de depressões 

apresenta uma solução única para cada depressão (preencher a depressão), a abertura de 

brechas pode ter várias soluções para cada barreira a ser rompida (vários caminhos para o 

desenvolvimento da abertura). O traçado do canal aberto, gerado utilizando este algoritmo, 

que conecta o interior de cada depressão topográfica a uma célula vizinha mais baixa, é 
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baseado na “ordem de fluxo”, que é a sequência de células que são encontradas durante uma 

pesquisa, que se inicia nas células de cotas mais baixas, junto às bordas da matriz, e se 

desloca para as células mais centrais e de cotas mais elevadas.  Quando uma célula contendo 

uma depressão topográfica é encontrada, o algoritmo retorna na sequência de varredura até 

que encontre uma célula de cota mais baixa na vizinhança, alterando então as direções de 

fluxo e as elevações das células no caminho entre estas duas células para que representem o 

canal formado.   
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3. METODOLOGIA 

A metodologia proposta neste trabalho consiste em aplicar algoritmos de pré-

tratamento em uma cena MDE ALOS Palsar para, posteriormente, analisar os diferentes perfis 

longitudinais dos talvegues gerados por cada um dos algoritmos, comparando-os com o perfil 

longitudinal do curso d’água obtido por aeroperfilhamento à laser LIDAR ao longo do mesmo 

curso d’água. Desta foma será possível verificar qual dos algoritmos e procedimentos produz 

o perfil longitudinal com menores divergências em relação ao perfil de referência. 

A Figura 3.1 a seguir apresenta graficamente o fluxograma da metodologia proposta. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma de desenvolvimento da metodologia proposta 
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  De forma descritiva, os procedimentos apresentados na Figura 3.1 são: 

1. Obter o MDE da área de interesse e, sobre este: 

1.1. Aplicar algoritmos de pré-tratamento para correção da topologia da rede 

hidrográfica; 

1.2. Destes resultados, extrair os perfis longitudinais do curso d’água de interesse. 

2. Obter imagens aéreas, ortofotos ou base topográfica que permita extrair 

manualmente o correto traçado planimétrico do curso d’água que drena a bacia 

(traçado de referência); 

3. Ajustar longitudinalmente os perfis gerados (em 1.2) para que, planimetricamente, 

sejam equivalentes ao traçado de referência (gerado em 2), utilizando um 

algoritmo desenvolvido na presente dissertação; 

4. Realizar as análises comparativas dos diferentes perfis em relação ao perfil de 

referência, verificando à que distância os potenciais energéticos constantes no 

Inventário Hidrelétrico da bacia seriam indicados em estudos prospectivos 

utilizando o MDE como base topográfica. 

 

Os procedimentos para execução das etapas são apresentados com mais detalhes no 

estudo de caso do Capítulo 4.  

Segundo Falorni et al. (2005), um dos aspectos mais relevante a ser considerado na 

escolha do MDE orbital é sua resolução, para que seja adequada à escala do estudo, 

preferencialmente utilizando modelos de menor resolução para rios de planície e de maior 

para rios de montanha. 

Análises hidrológicas utilizando MDEs orbitais demandam correções destes modelos 

com foco em duas soluções: eliminar depressões espúrias presentes no modelo e criar um 

gradiente vertical descendente, formando um caminho único decrescente ao longo do modelo 

(SAITO, 2011). 

Diversos algoritmos podem ser utilizados nesta tarefa, sendo muito utilizado o 

preenchimento de depressões (fill depressions) e a abertura de brechas (breach depressions). 

Estes algoritmos são discutidos no item 2.6. 

Para cada método de correção de depressões (Fill Depressions e Breach Depressions) 

aplicado no MDE ALOS Palsar um MDE derivado (MDE Filled e MDE Breached) é gerado 

e, para cada um deles, um traçado planimétrico (Fill-XY e Breach-XY) e um gradiente 

vertical (Fill-Z e Breach-Z) são gerados, conforme apresentado na Figura 3.2. 

São geradas ainda duas matrizes contendo apenas os pontos onde as varreduras do 
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algoritmo Stretch Stream serão iniciadas (Fill-Pour Point e Breach-Pour Point). 

 

Figura 3.2 – Fluxograma de pré-tratamentos do MDE ALOS Palsar 

Os traçados planimétricos obtidos não são coincidentes com o traçado real do curso 

d’água, uma vez que foram determinados indiretamente a partir do MDE. Da mesma forma, 

os perfis verticais destes alinhamentos serão diferentes do perfil vertical real do curso d’água, 

pois árvores e outros artefatos trazem interferências ao modelo. 

Como os traçados dos talvegues dos MDE não coincidem com o traçado real do curso 

d’água não é possível analisar ambos em um mesmo gráfico, já que apresentarão diferentes 

extensões. 

Portanto, torna-se necessário ajustar os traçados dos talvegues para que fiquem com a 

mesma extensão do curso d’água real, por meio da vetorização do traçado do rio sobre o 

mosaico de ortofotos de alta resolução obtido no Estudo de Inventário da bacia. A Figura 3.3 

apresenta o fluxograma de atividades desenvolvido na fase de vetorização do curso d’água. 
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Figura 3.3 – Fluxograma de processos para obtenção do tralado planimétrico (XY) e altimétrico (Z) de referência 

Tal correção se tornou possível por meio do algoritmo Stretch Stream, desenvolvido 

no presente trabalho.  

Em síntese, o algoritmo “deforma” o talvegue de cada MDE, condensando e 

alongando o curso d’água trecho a trecho, fazendo com que as elevações do MDE sejam 

transpostas para o alinhamento real do curso d’água. O código fonte deste algoritmo está 

transcrito no Anexo I do presente trabalho. 

Finalmente, é possível comparar espacialmente os perfis verticais derivados do MDE 

com o perfil de referência, uma vez que diferentes métodos de tratamento de depressões 

implicam na representação avançada ou retraída das quedas naturais existentes ao longo da 

calha fluvial. 

Os procedimentos ora descritos foram implementados utilizando as plataformas SIG 

apresentadas no 2.5 da Revisão Bibliográfica. 
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4. ESTUDO DE CASO NO RIO SAPUCAÍ 

4.1. Bacia do rio Sapucaí 

A bacia hidrográfica do rio Sapucaí se estende por dois estados brasileiros, São Paulo 

e Minas Gerais, cortando 48 municípios mineiros e 3 paulistas, que juntos abrigam 584.447 

habitantes, sendo 458.669 residentes na zona urbana e 125.778 na zona rural, conforme o 

censo IBGE de 2010.  

Segundo informações do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, sua bacia possui 

8.826 km² e a principal nascente do rio Sapucaí encontra-se no município de Campos do 

Jordão, na Serra da Mantiqueira, a 1650m de altitude. Seu deságue se dá no Lago de Furnas, a 

uma altitude de 780m. 

Conforme relatado no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Sapucaí (2010) e apresentados na Figura 4.1 e na Figura 4.2, o rio é dividido em três 

trechos ao longo da sua extensão, sendo eles: 

 Alto Sapucaí (84,76 km) – Campos do Jordão até Ribeirão Bicas (Wenceslau Braz). 

 Médio Sapucaí (79,02 km) – Ribeirão Bicas até Rio Sapucaí Mirim (Pouso Alegre). 

 Baixo Sapucaí (84,22 km) – Rio Sapucaí Mirim até Represa de Furnas. 

 

 

Figura 4.1 – Perfil Longitudinal do rio Sapucaí 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al. (2017) 
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Figura 4.2 – Bacia do Rio Sapucaí 

Fonte: ALMEIDA et al. (2017) 

4.2. Cenário base – Dados do Inventário do Rio Sapucaí 

Visando identificar locais com potenciais para a geração de energia hidroelétrica de 

determinada bacia hidrográfica, realizam-se os estudos de inventários da mesma. No Brasil, 

os procedimentos necessários para este estudo são normatizados pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). Atualmente a Resolução Normativa n° 875, 10 de março de 2020, 

estabelece os parâmetros a serem seguidos para a materialização do estudo de inventário. 

A primeira entidade interessada no potencial hidráulico do rio Sapucaí foi a Petrobrás, 

que em 1998 realizou os estudos de inventário do rio, conseguindo sua aprovação pelo 



56 

despacho ANEEL n° 256, em 07 de julho de 1999. Dentre os aproveitamentos energéticos 

apontados neste estudo um mereceu destaque, a AHE Sapucaí, com potência instalada de 57 

MW.  

Revisões posteriores indicaram divergências neste estudo, principalmente relacionadas 

à disponibilidade hídrica na bacia, parâmetros cartográficos utilizados e impactos 

socioambientais negativos decorrentes das dimensões do reservatório da AHE Sapucaí. Além 

disso, os citados estudos se limitaram à analisar o trecho baixo do rio Sapucaí, localizado 

entre a cidade de Cordislândia e o reservatório da UHE Furnas, desconsiderando o possível 

potencial de geração nos seus trechos médio e superior. 

Diante disso, a empresa Minas PCH S/A e Guerra Lage Engenheiros Associados 

Ltda., solicitaram registro para revisão dos estudos, o qual foi aceito pela ANEEL de acordo 

com o despacho 1.638/2009. Em outubro de 2009, por meio do despacho SGH/ANEEL n° 

3.957/2009, os estudos foram aprovados. 

Os trabalhos de restituição Aerofotogramétrica foram desenvolvidos pela empresa  

Serviços Aéreos e Industriais – SAI (ANEEL, 2013), utilizando o método de perfilamento a 

laser aerotransportado, gerando um relatório técnico no qual são apresentadas as 

características dos equipamentos, metodologias utilizadas, apoio de campo e produtos 

desenvolvidos no perfilhamento a laser, realizado ao longo do Rio Sapucaí, conforme 

apresentado na Figura 4.3. 

O aerolevantamento com perfilhamento laser gerou como produtos: nuvem de pontos 

do terreno, relatório técnico descritivo, curvas de nível espaçadas de dois metros, mosaico de 

ortofotos com resolução de cinco metros e mosaico de ortofotos com resolução de 0,30 

metros. 
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Figura 4.3 – Localização da Área do Levantamento do Rio Sapucaí MG/SP 

Fonte: ANEEL (2013) 

  

Quadro 1 – Alternativa Selecionada para Aproveitamento 

Aproveitamento Identificação Final 
P.I. 

(MW) 

N.A. Montante 

(m) 

N.A. Jusante 

(m) 

Distância à 

Foz (km) 

Sítio 01 Baixo AHE Balsa da Cachoeira 19,8 779,00 768,00 2,0 

Sítio 02 AHE Guaipava 24,3 793,00 779,00 13,2 

Sítio 04 AHE Gabiru  5,3 894,50 857,00 288,1 

Sítio 06 Baixo AHE Freire 2,9 916,00 894,50 293,4 

Sítio 08 Deriva AHE Borges 2,5 939,00 916,00 300,2 

Sítio 09 Curto São Bernardo 4,1 993,00 939,00 305,1 

Sítio 10 AHE Tabaco 3,3 1039,00 993,00 308,7 

Sítio 11 
AHE Cachoeira do 

Diamante 
5,8 1143,00 1039,00 311,2 

Sítio 12 Curto AHE Horto 9,0 1332,00 1173,00 316,7 

Sítio 13 AHE Campos do Jordão 6,9 1485,00 1132,00 319,5 

 

Fonte: ANEEL (2013) 

Como pode ser visto Quadro 1, apenas 2 dos 10 aproveitamentos se encontram fora do 

Alto Sapucaí, AHE Balsa da Cachoeira e AHE Guaipava. 

4.3. Área de Estudo 

O estudo de caso foi limitado ao trecho alto do rio Sapucaí, situado entre a nascente no 

município de Campos do Jordão - SP, e final na Ponte Santo Antônio, localizada na MG-350, 

caminho de Itajubá para Delfim Moreira, por três motivos, a saber: 
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1. O trecho concentra oitenta por cento dos potenciais hidráulicos identificados no 

estudo de inventário; 

2. Necessidade de limitar a dimensão da área de estudo para que um computador de 

uso pessoal seja capaz de realizar os procedimentos sem maiores estresses 

computacionais; 

3. Durante o desenvolvimento do estudo de caso constatou-se que, devido à maior 

resolução espacial do MDE utilizado, a presença de vegetação, edificações e outras 

interferências em áreas de extensas várzeas e planícies fluviais geram ruídos 

excessivos no MDE, inviabilizando a execução do algoritmo breach depressions 

para correção topológica da rede de drenagem nestas áreas. 

 

A Figura 4.4 apresenta o trecho do rio Sapucaí selecionado para o estudo de caso. 

 

Figura 4.4 – Plano do voo do Rio Sapucaí com ênfase na área de estudo 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2013) 

4.4. Desenvolvimento 

A seguir são apresentados, de forma ordenada, os procedimentos realizados para 

aplicação da metodologia proposta no presente trabalho, conforme o diagrama da Figura 3.2. 

4.4.1. Obtenção do MDE ALOS Palsar 

Inicialmente foi realizado download de uma cena ALOS Palsar englobando a bacia do 

rio Sapucaí contendo o MDE com 12,50 metros de resolução espacial, conforme apresentado 

na Figura 4.5.  
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Figura 4.5 – Sistema de busca e download de cenas ALOS Palsar 

Fonte:  ASF Data Search – Vertex (2020) 

Em seguida, a cena foi importada no QGIS e dela foi extraída uma área menor, 

correspondente à bacia hidrográfica do rio Sapucaí no trecho. Este procedimento foi realizado 

com o intuito de reduzir as dimensões da cena, demandando menores tempos de 

processamento e consumo de memória do computador. A Figura 4.6 apresenta o MDE ALOS 

Palsar importado no QGIS, já recortado na região de interesse. 
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Figura 4.6 - Ambiente QGIS – MDE ALOS Palsar 

Aplicando zoom e alterando o esquema de cores do MDE a altimetria é realçada, 

conforme a Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 – Detalhe de um trecho do rio Sapucaí no MDE ALOS Palsar 
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Todos os resultados posterioreomente apresentados são derivados deste MDE. 

A primeira etapa de processamento do MDE consiste na sua correção hidrológica, uma 

vez que originalmente ele apresenta depressões distribuídas ao longo dos talvegues. No 

presente trabalho, conforme discutido anteriormente, são analisados dois métodos de 

algoritmo de pré-tratamento sobre o MDE ALOS Palsar, o preenchimento de depressões e a 

abertura de brecha. 

Não foram utilizados os algoritmos nativos do QGIS e sim aqueles que integram o 

Whitebox Tools, por meio do Plugin Whitebox Tools For Processing, apresentado no item 

2.5.3 deste trabalho. 

4.4.2. Preenchimento de Depressões – Algoritmo Fill 

Para o preenchimento de depressões foi utilizado o algoritmo 

FillDepressionsWangAndLiu, que encontra-se disponível no grupo de ferramentas de Análises 

Hidrológicas do WhiteboxTools For Processing, conforme Figura 2.15. A Figura 4.8 

apresenta a interface do algoritmo, com os parâmetros de ajuste de áreas planas selecionado 

(“Fix flat áreas?”) e o incremento vertical de preenchimento (“Flat incremente value”) igual 

a 1 cm por pixel. Valores maiores neste último parâmetro podem fazer com que mais células 

sejam preenchidas pelo algoritmo, aumentando o impacto sobre o MDE. 

 
Figura 4.8 – Janela de definição de parâmetros do algoritmo FillDepressios 
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Ao executar a ferramenta, o QGIS apresenta um registro de seu funcionamento 

permitindo que o usuário verifique se o processamento ocorreu de maneira satisfatória ou se 

surgiu algum erro. A Figura 4.9 apresenta o log de execução do algoritmo 

FillDepressionsWangAndLiu. 

 
Figura 4.9 – Log de resultados do processamento do algoritmo FillDepressionsWangAndLiu 

O resultado do processamento do algoritmo pode ser visualizado na Figura 4.10, que 

apresenta dois trechos do rio Sapucaí em escala que permite a visualização neste documento. 

Os arquivos digitais gerados no presente trabalho poderão ser solicitados via e-mail por 

qualquer pessoa interessada, não sendo possível representa-los em um documento de texto.  

Nota-se o efeito do preenchimento de depressões em trechos ao longo dos talvegues da 

bacia, especialmente nas regiões representadas em tons de verde. 
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Figura 4.10 – Resultado gráfico do algotirmo FillDepressionsWangAndLiu 

4.4.3. Abertura de brecha 

Da mesma forma como realizado para o preenchimento de depressões foi executado o 

algoritmo de abertura de brecha (BreachingDepressions), porém este algoritmo está 

disponível somente no Whitebox Tools. A Figura 4.11 apresenta os parâmetros utilizados para 

execução deste algoritmo sobre o MDE do rio Sapucaí.  
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Figura 4.11 – Tela do Breach Depressions no plugin Whitebox For Processing 

Conforme observado na Figura 4.11, a interface da ferramenta conta com diversas 

opções de parâmetros à serem ajustados de acordo com as características dos MDEs à serem 

processados. No caso do presente trabalho foi necessário preencher duas opções: o incremento 

vertical de abertura de brecha (“Flat increment value”), adotado como 0,01 metro por pixel, e 

a opção de realizar o preenchimento de depressões isoladas (“Fill single-cell pits”) para então 

rodar o algoritmo. O incremento de um centímetro por pixel foi definido por tentativas, pois 

valores maiores produziram MDEs derivados com abertura de brechas muito profundas, 

extrapolando a área analisada sem que voltassem a atingir novamente o terreno à jusante das 

depressões rompidas. 

Os resultados do processamento podem ser vistos na Figura 4.12 e na Figura 4.13. 

Observa-se pela escala de cores das figuras que há a formação de um canal com 

largura de 1 pixel ao longo de trechos de talvegues do MDE, conectando as depressões 

existentes aos pontos à jusante mais próximos com cotas menores que da depressão, 

respeitando o decaimento vertical de 1 cm por pixel especificado como parâmetro na Figura 

4.11.  

 
Figura 4.12 – Resultado gráfico da aplicação do algoritmo BreachDepressions 
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Figura 4.13 – Resultado gráfico da aplicação do algoritmo BreachDepressions 

 

Portanto, a partir do tratamento das depressões presentes no MDE, foram produzidos 

dois MDEs hidrologicamente consistentes utilizando as técnicas de preenchimento de 

depressões e de abertura de brecha. 

Estes dois MDEs são utilizados de forma separada a partir deste ponto, de modo a 

produzir dois resultados distintos para o perfil do rio Sapucaí no trecho estudado, conforme se 

segue. 

4.4.4. Acúmulo de fluxo 

Cada um dos MDEs hidrologicamente consistidos foi utilizado para o cálculo da 

matriz de acúmulo de fluxo do Whitebox Tools, ferramenta disponível no seu grupo de 

ferramentas de análise hidrológica, conforme apresentado na Figura 4.14. Este algoritmo, 

chamado D8FlowAccumulation, calcula automaticamente e simultaneamente a matriz de 

direção de fluxo (FlowDirection), dispensando esta etapa do fluxo de trabalho, já entregando 

como resultado direto a matriz de acúmulo de fluxo.  

Esta matriz contém, para cada célula do MDE, um valor correspondente ao número de 

células à montante ou à área de contribuição à montante desta célula, devendo o operador 

selecionar o tipo de informação que deseja nos parâmetros do processamento.  
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Figura 4.14 – Ferramenta D8FlowAccumulation 

A Figura 4.15 apresenta a interface da ferramenta, com os parâmetros selecionados 

para o estudo de caso do rio Sapucaí, sendo indicado que cada célula deverá armazenar o 

número de células à montante. 

 
Figura 4.15 – Interface da ferramenta D8FlowAccumulation para o MDE “02-ALOS PALSAR Filled” 

Em seguida, o mesmo procedimento foi realizado para o MDE com abertura de 

brecha, conforme parâmetros constantes da Figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Interface da ferramenta D8FlowAccumulation para o MDE “02-ALOS PALSAR Breached” 

Finalmente, a Figura 4.17 apresenta o resultado do algoritmo para o MDE com 

preenchimento de depressões e a Figura 4.18 para o MDE com abertura de brecha. 

 
Figura 4.17 – Resultado do algoritmo D8FlowAccumulation para o MDE “02-ALOS PALSAR Filled” 
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Figura 4.18 – Resultado do algoritmo D8FlowAccumulation para o MDE “02-ALOS PALSAR Breached” 

As duas figuras anteriores apresentam os resultados para a mesma área, processando 

os dois MDEs. Nota-se a divergência do traçado planimétrico derivado dos diferentes 

modelos de elevação. O MDE que passou por preenchimento de depressões acaba por 

produzir um traçado mais retilíneo dos talvegues, enquanto o segundo resulta em um traçado 

mais sinuoso, que, como será discutido mais adiante, apresenta maior correspondência com o 

traçado real do curso d`água. 

A Figura 4.19 apresenta os dois traçados sobrepostos para outra região da cena, sendo 

o traçado em vermelho e azul correspondentes respectivamente aos MDEs com 

preenchimento de depressões e com abertura de brecha. 
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Figura 4.19 – Sobreposição dos traçados derivados dos dois MDEs  

4.4.5. Compilação dos resultados do pré-processamento dos MDEs 

Nesta etapa são produzidos, para cada MDE, um mapa com seu traçado planimétrico e 

outro com seus correspondentes valores de elevações (perfil longitudinal). 

Os mapas planimétricos podem ser compilados por diversos métodos, sendo utilizadas 

neste trabalho as ferramentas “Calculadora de Raster” (Raster Calculator) e “Recorte por 

Camada de Máscara” (Clip Raster by Mask Layer), integrantes do Menu Raster do QGIS. 

Cada matriz de acúmulo de fluxo foi filtrada para conter apenas valores superiores a 

um determinado número de células à montante. Este número foi obtido por meio de leitura 

manual de valores nas matrizes nos pontos onde inicia o registro de dados laser observado 

discretizada em valores zero e um aplicando um filtro passa alta a partir da fórmula: 

FlowAcc Filtrado = FlowAcc original > n 

, onde n foi definido manualmente. A Figura 4.20 apresenta estes resultados. Os pixels 

pretos representam o início do traçado real do rio Sapucaí, que será apresentado mais adiante 

e as áreas destacadas em vermelho apresentam as posições definidas para limitar as varreduras 

das matrizes. 
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Figura 4.20 – Indicações em vermelho das células selecionadas para filtrar oas matrizes de acúmulo de fluxo – 

Acima mátriz Filled (318.500 células), abaixo matriz Breach (319.500 células) 

A Figura 4.21 e a Figura 4.22 apresentam a janela da calculadora de raster, com 

indicação das respectivas camadas raster de entrada (à esquerda), fórmulas (abaixo) e 

arquivos de saída (à direita). 
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Figura 4.21 – Parâmetros de corte para a matriz derivada do MDE com preenchimento de depressões 

 
Figura 4.22 – Parâmetros de corte para a matriz derivada do MDE com abertura de brecha 
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Os resultados dos procedimentos podem ser visualizados na Figura 4.23 e na Figura 

4.24, onde observa-se que, além do curso d’água principal (rio Sapucaí) outros trechos de 

afluentes foram incluídos no filtro passa alta. 

 

Figura 4.23 – Resultado do filtro, com destaque para os afluentes – Matriz Filled 

 
Figura 4.24 – Resultado do filtro, com destaque para os afluentes – Matriz Breached 
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Para eliminar os trechos de afluentes das matrizes e limitar seu conteúdo ao traçado 

correspondente apenas ao trecho analisado do rio Sapucaí, uma camada vetorial do tipo 

polígono foi criada para recorte das matrizes, utilizando os botões de edição de camada 

vetorial apresentados na Figura 4.25. 

 
Figura 4.25 – Ferramentas de edição de feições vetoriais 

Com a camada de mascara criada, a ferramenta de corte Clip Raster by Mask Layer foi 

acessada pelo menu apresentado na Figura 4.26. 

 
Figura 4.26 – Acesso à ferramenta Clip Raster by Mask Layer 

Os parâmetros utilizados para corte são apresentados na Figura 4.27, onde são 

especificados: camada de entrada, camada de máscara, sistema geográfico de referência 

(Sirgas2000, zona 23 sul), valor referente a células “nodata” (zero), resolução e extensão da 

camada de saída, que devem ser as mesmas de todas as imagens raster geradas.  
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Figura 4.27 – Parâmetros da ferramenta Clip Raster by Mask Layer 

O processo foi realizado novamente para o modelo com abertura de brecha, variando 

apenas as camadas de entrada e saída e realizando ajustes na máscara para eliminar todos os 

afluentes dele. 

Os resultados são dois mapas planimétricos contendo o numeral inteiro 1 nas células 

correspondentes aos talvegues representativos dos fundos de vale derivados dos dois MDEs, 

conforme apresentado na Figura 4.28 e na Figura 4.29, que se seguem. 

 A partir destas duas matrizes é possível criar outras duas matrizes contendo apenas os 

dados de elevação correspondentes aos traçados representativos do rio Sapucaí, utilizando 

novamente a calculadora raster, porém desta vez multiplicando cada uma destas matrizes pelo 

correspondente MDE. 

Os parâmetros da ferramenta Raster Calculator utilizados são apresentados na Figura 

4.30. 

Os resultados finais são dois mapas que contém valores de elevação ao longo dos 

talvegues e valores “no data” no restante das células. Estes dois mapas são apresentados na 

Figura 4.31 e Figura 4.32.  
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Figura 4.28 – Layer Breach-XY (pixels vermelhos) apresentado sobre o MDE Breached 

 

Figura 4.29 – Layer Fill-XY-Clip (pixels vermelhos) apresentado sobre o MDE Filled 
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Figura 4.30 – Parâmetros da ferramenta Raster Calculator utilizados para multiplicação de raster 

 

 
Figura 4.31 – Layer Breach-Z, contendo valores de elevação somente sobre o traçado XY correspondente 
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Figura 4.32 – Layer Fill-Z-Clip, contendo valores de elevação somente sobre o traçado XY correspondente 

4.4.6. Vetorização do traçado do rio Sapucaí 

Até aqui foram produzidos duas camadas raster para cada MDE, uma correspondente 

ao traçado planimértico derivado do MDE de origem e outra contendo valores de elevação ao 

longo do respectivo traçado. 

Analisando a Figura 4.19 nota-se que foram produzidos dois traçados distintos para o 

mesmo rio, provenientes de diferentes abordagens hidrológicas do MDE ALOS Palsar da 

bacia no trecho. Consequentemente, as extensões longitudinais dos dois talvegues são 

diferentes entre si, ou seja, dependendo da técnica de tratamento hidrológico utilizada pelo 

analista o curso d’água poderá apresentar diferentes extensões, sendo que nenhuma delas 

corresponderá necessariamente à extensão real do curso d’água e cada uma delas possuirá um 

perfil longitudinal distinto. 

Assim, torna-se necessário ajustar planimetricamente e, em seguida altimetricamente, 

os dois traçados para que coicidam com o traçado real do curso d’água, que aqui foi obtido a 

partir da vetorização manual do rio Sapucaí sobre o mosaico de ortofotos de alta resolução 

produzidos para o Estudo de Innventário da bacia, conforme apresentado na Figura 2.17. 
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Esta etapa foi realizada no programa Global Mapper que possui uma ferramenta para 

trabalhar com mosaicos de ortofotos de forma rápida e dinâmica. A ferramenta é denominada 

de Map Catalog. Ela permite carregar as localizações de todas as imagens do ortomosaico de 

uma única vez, porém só exibe as imagens a partir de um determinado nível de zoom, fazendo 

com que apenas as imagens que ocupem a área da tela sejam carregadas simultaneamente, 

reduzindo substancialmente o tempo para exibição das imagens. Sem esta ferramenta seria 

necessário um computador com grande quantidade de memória RAM para que todas as 

imagens fossem carregadas simultaneamente na memória, o que ainda consumiria um tempo 

bastante superior de processamento para exibição. 

O traçado vetorizado foi então exportado como shapefile de linhas para o QGIS, onde 

foi rasterizado utilizando a extensão e o tamanho de célula do MDE ALOS Palsar, gerando 

uma imagem raster contendo o numeral um nas células interceptadas pela linha vetorizada e o 

numeral zero nas demais células, conforme a Figura 4.33. 

Conforme a relação de layers da Figura 4.33, o traçado real vetorizado e rasterizado do 

rio Sapucaí corresponde ao traçado vermelho. Já o traçado verde corresponde àquele derivado 

do MDE com abertura de brecha e o azul ao derivado com MDE com preenchimento de 

depressões. 

 

Figura 4.33 – Detalhe das diferentes planimetrias do rio Sapucaí analisadas 
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4.4.7. Execução do algoritmo StretchStream 

O algoritmo desenvolvido no presente trabalho recebeu o nome de StretchStream, cujo 

uso ocorre de forma intuitiva e, como o próprio nome diz,  é capaz de “deformar” (alongando 

e comprimindo) o perfil vertical derivado do MDE, utilizando como referência a relação entre 

o número de células de cada intervalo entre dois pontos coincidentes do traçado planimétrico 

de referência e daqueles obtidos por processamento do MDE. 

Para que a varredura tenha início, é necessário informar os endereços das células 

iniciais de cada traçado. Isso foi feito a partir da criação de camadas raster contendo o 

numeral um na célula de interesse e o numeral zero no restante das células. Estas camadas 

recebem o nome de PourPoint (pontos pobres na tradução direta), termo que indica camada 

com endereçamentos de referência para análises de dados geográficos em ambiente SIG. 

O processo consiste na criação de um shapefile do tipo ponto, confome parâmetros da 

Figura 4.34, seguido da sua edição com as ferramentas de digitalização do QGIS, sendo 

inserido um ponto sobre a célula onde se deseja inciar a varredura. Após salvar as alterações 

no shapefile ele pode ser rasterizado com a ferramenta Rasterize (Vector to Raster), utilizando 

o tamanho de pixel e a extensão do MDE ALOS Palsar.  

 
Figura 4.34 – Criação de shapefile de pontos 
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Foram criados três arquivos PourPoint, sendo um para cada modelo e um para o 

traçado de referência, conforme setas indicativas e cores de pixels na legenda lateral da 

Figura 4.35. 

 

Figura 4.35 – Apresentação dos arquivos PourPoint criados 

 

Finalmente, dispondo-se de todos os dados necessários, o algoritmo Stretch Stream 

pode ser executado, conforme indicado na Figura 4.36, cujos parâmetros são: 

 Rio Referência: Camada raster contendo o traçado planimétrico de referência, no caso o arquivo XY-

Lidar-12.5m.tif; 

 Pour Point Referência: Camada raster contendo informação apenas na célula onde deve ser iniciada a 

varredura sobre o traçado de referência; 

 Rio Modelo: Camada raster contendo o traçado planimétrico derivado do MDE tratado com os 

algoritmos de correção hidrológica; 

 Pour Point Modelo: Camada raster contendo informação apenas na célula onde deve ser iniciada a 

varredura sobre o traçado à ser ajustado; 

 Rio Elevação: Camada raster contendo elevações ao longo do traçado planimétrico a ser ajustado. 
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Figura 4.36 – Interface do algoritmo Stretch Stream 

Além das informações de entrada, é necessário indicar o caminho e nome do arquivo 

que receberá os resultados de elevação ajustada e há a possibilidade de exportação de um 

arquivo CSV (“Exportar CSV?”), para análise gráfica em planilha eletrônica, além de uma 

opção por apresentar um gráfico dinâmico com os resultados do perfil de referência e do perfil 

ajustado ao término de sua execução (“Gerar Profile?”). 

Ao preencher todos os parâmetros basta clicar na tecla OK que o algoritmo será 

executado. 

Os resultados são então exibidos na tela após o processamento do algoritmo, conforme 

a Figura 4.37, que apresenta o perfil vertical ajustado do MDE com preenchimento de 

depressões sobre o traçado planimétrico vetorizado do rio Sapucaí. 

 

Figura 4.37 – Perfil longitudinal com preenchimento de depressões  ajustado 

 

Na Figura 4.42,  a linha na cor vermelha apresenta os valores de elevação resultantes 

do algoritmo FillDepressions ao longo do talvegue extraído da matriz de acúmulo de fluxo. 

Neste gráfico o eixo das abssissas apresenta número de pixels e o eixo das ordenadas as 

respectivas elevações em metros.  

A linha na cor preta apresenta as mesmas cotas da linha vermelha, porém sobre o 

traçado vetorizado do rio Sapucaí, que é o perfil longitudinal ajustado do modelo. 

Os mesmos resultados foram obtidos executando o algoritmo Stretch Stream 

utilizando como dados de entrada aqueles derivados do modelo com abertura de brecha, 

conforme apresentado na Figura 4.38,. 
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Figura 4.38 – Perfil longitudinal com abertura de brechas ajustado 

 

Observa-se que a Figura 4.43 mostra que a maior extensão em número de pixels deste 

processamento, uma vez que o traçado do talvegue derivado do MDE com abertura de brechas 

é bastante sinuoso.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após realizar todos os procedimentos do item 4.4, os resultados obtidos podem ser 

comparados com o perfil longitudinal correto do curso d’água. 

Para isso foi necessário gerar um gráfico que apresente simultaneamente os três perfis, 

além de possuir a extensão longitudinal do trecho analisado em metros, não em pixels, pois a 

distância percorrida nas direções cardinais principais (N, S, L, O) corresponde ao tamanho do 

pixel, no caso 12,5 metros, mas quando se desloca em sentido diagonal (NE, SE, NO, SO) a 

distância percorrida corresponde a hipotenusa de um triângulo equilátero cujos catetos medem 

12,5 metros. Assim, uma nova função foi desenvolvida e adicionada ao código do algoritmo 

para calcular a extensão em metros do perfil longitudinal vetorizado do rio Sapucaí e para 

sobrepor até três perfis longitudinais no mesmo gráfico. 

Esta função pode ser acessada pela interface do plugin Stretch Stream selecionando a 

segunda aba (Plotar Profile), ajustando os parâmetros de processamento para selecionar os 

dados que se deseja no gráfico. 

A seguir são discutidos os resultados obtidos para cada um dos modelos analisados e, 

por fim, os dois são comparados entre si. 

5.1. Resultados para o MDE Filled 

 

Figura 5.1 – MDE Filled – Fluxograma de execução do algoritmo Stretch Stream  

A Figura 5.2 apresenta os parâmetros de entrada utilizados para traçar o perfil 

longitudinal comparativo entre a superfície de referência (Primeiro Profile), o MDE Alos sem 

tratamento (Segundo Profile) e o MDE Alos tratado pelo método de preenchimento de 

depressões (Terceiro Profile). 
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Figura 5.2 – Parâmetros para gerar os perfis do MDE ALOS sem tratamento e o MDE Filled 

 

O gráfico resultante é apresentado na íntegra na Figura 5.3, sendo detalhado o trecho 

entre os quilômetros 21 e 28 do rio na Figura 5.4. 

 

Figura 5.3 – Resultado para o MDE ALOS Filled 
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Figura 5.4 – Detalhe do resultado para o MDE ALOS Filled 

O gráfico da Figura 5.3 permite que se tenha uma dimensão do impacto causado por 

algoritmos de preenchimento de depressões ao longo de modelos digitais. O que ocorre é que 

o modelo resultande deste processo, apesar de ser hidrologicamente consistente, altera a 

superfície de tal forma que o local onde as quedas indicadas pelo modelo não se aproximam 

das quedas naturais existentes. 

Como exemplo, pode-se citar a queda natural existente entre os quilômetros 26 e 27 de 

acordo com o levantamento laser, de certa de 20 a 25 metros, ser reduzida a uma queda de 12 

a 15 metros, devido ao preenchimento da depressão existente abaixo deste ponto no modelo, 

entre os quilômetros 22,5 e 25. 

No ponto de maior divergência, próximo ao quilômetro 22,30, este MDE apresenta 

divergência vertical de quase 30 metros em relação à elevação de referência. 

Estas variações são menores ao longo do perfil analisados. A diferença média ao longo 

de todo o perfil analisado é de 12,85 metros para mais. 
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5.2. Resultados para o MDE Breached 

 

Figura 5.5 – MDE Breached – Fluxograma de execução do algoritmo Stretch Stream 

A Figura 5.6 apresenta os parâmetros utilizados para gerar o profile comparativo para 

o MDE tratado com o método de abertura de brecha. 

 

Figura 5.6 – Parâmetros para gerar os perfis do MDE ALOS sem tratamento e o MDE 

Após a execução do algoritmo, o gráfico resultante é apresentado na íntegra na Figura 

5.5, sendo detalhado o trecho entre os quilômetros 13 e 21 do rio na Figura 5.6. 

Analisando o primeiro gráfico, observa-se que o perfil resultante se aproxima mais do 

perfil de referência, tendendo à união dos pontos de mínimas elevações do MDE ALOS 

(fundos do perfil em vermelho). 
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Figura 5.7 – Resultado para o MDE ALOS Breached 

 

 

Figura 5.8 – Detalhes do resultado para o MDE ALOS Breached 

No desenho de detalhes pode-se observar como se dá o desenvolvimento do perfil 

vertical do MDE tratado com o método de rompimento de depressões. Este algoritmo varre o 

MDE em busca dos pontos de depressões, as chamadas pit cells e monta uma matriz com a 

localização destas células. Em seguida ele percorre cada uma dessas células e encontra o 

menor caminho que à liga a uma célula da vizinhança com cota mais baixa. 

A maior divergência com o perfil de referência correspondeu a uma diferença de cota 

de cerca de 14 metros. A diferença média ao longo de todo o perfil analisado é de 5,24 metros 

para mais. 
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5.3. Análise comparativa 

 

Figura 5.9 – Fluxograma de criação do perfil longitudinal comparativo entre os modelos 

A Figura 5.10 apresenta os parâmetros utilizados para plotar o gráfico que permite 

analisar simultaneamente os perfis longitudinais derivados dos dois processos de tratamento 

de depressões em relação ao perfil de referência, obtido por perfilamento laser aéreo. 

 

Figura 5.10 – Parâmetros para geração do gráfico dos perfis longitudinais do rio Sapucaí 

O gráfico resultante, apresentado na Figura 5.11, apresenta os três perfis, cujas 

extensões foram corrigidas pelo algoritmo Stretch Stream para que coincidam com a extensão 

de referência (traçado planimétrico sobre ortofotos georreferenciadas com resolução de 0,30m 

por pixel). 
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Figura 5.11 – Perfil longitudinal do rio Sapucaí – Análise de resultados 

A Figura 5.12 apresenta um trecho do rio em destaque, permitindo o entendimento da 

diferença entre os dois resultados obtidos. 

Nota-se que o perfil em verde (produzido com abertura de brechas, ou rompimento de 

depressões), gera um perfil vertical bastante próximo ao perfil de referência, enquanto o perfil 

em vermelho (produzido com preenchimento de depressões) apresenta divergências bastante 

superiores em relação ao perfil de referência. 

 

Figura 5.12 – Detalhes da análise comparativa 

 

De acordo com Lindsay (2006), a aplicação de abordagem de abertura de brecha 

promove menos impactos no MDE, uma vez que apenas algumas células são rebaixadas, ao 

passo que o método Fill eleva as cotas de todas as células no interior da depressão. Como 
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consequência direta do menor grau de impacto causado no MDE o algoritmo Breach é 

executado com performance superior à do método Fill. 

O preenchimento de depressões é útil quando se deseja mensurar a profundidade das 

depressões topográficas, porém a abertura de depressões é recomendada para pré-

processamento de modelos para aplicação em estudos hidrológicos. 

Todavia, o método Fill é muito mais difundido e utilizado que o método Breach, fato 

que pode ser explicado pela maioria dos programas de SIG contarem com algoritmo Fill já 

embutido em suas ferramentas. Os algoritmos Fill no passado evoluíram mais rapidamente 

em desempenho que os primeiros algoritmos Breach, porém, atualmente os algoritmos 

Breach demandam menores tempos de processamento que os primeiros e geram menos 

impacto no MDE, portanto, devem ser priorizados para aplicação em estudos 

hidroenergéticos. 

O emprego conjunto do método Breach com o método Stretch Stream geram perfis 

verticais bastante próximos do real, pois permitem correções topológicas da rede de drenagem 

baseada na derivação e extração de informações dos MDEs e na vetorização da rede de 

drenagem real da bacia, estando disponível para toda a comunidade SIG utilizar e promover 

aprimoramentos. 
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6. CONCLUSÃO 

A utilização de modelos digitais de elevação em estudos iniciais prospectivos de 

potenciais hidrelétricos traz celeridade, economia, escalabilidade e inúmeras outras vantagens 

ao empreendedor. Entretanto, conforme já discutido, podem ocorrer implicações decorrentes 

da seleção da metodologia a ser empregada para o pré-tratamento destes modelos, de forma 

que possam embasar estudos hidrológicos/energéticos. 

Para utilização de MDEs em análises hidroenergéticas é fundamental selecionar um 

MDE com resolução adequada para a região que se deseja estudar. Para cursos d’água de 

planície deve-se optar por modelos com menor resolução espacial, como o SRTM e o ASTER 

(ambos com trinta metros de resolução espacial), ao passo que para cursos d’água de regiões 

mais montanhosas, deve-se optar por aqueles de maiores resoluções como o ALOS Palsar 

(gratuito e com 12,5 metros por pixel), AW3D5 (pago e com cinco metros de resolução 

espacial), por exemplo. Portanto, o tamanho da área de estudo e a escala do projeto definirão 

os recursos computacionais necessários para realizar os processamentos e cálculos. 

O objetivo principal do trabalho foi alcançado, pois os resultados obtidos, 

apresentados no item 5, evidenciam que o método de abertura de brechas traz menos impacto 

ao MDE que o método de preenchimento de depressões, gerando um perfil longitudinal 

verticalmente mais aderente à realidade. Tal fato foi comprovado por meio da análise de um 

trecho do rio Sapucaí que já dispõe de dados topográficos precisos, provenientes de 

escaneamento laser Lidar embarcado em helicóptero, além de dispor também de mosaico de 

ortofotos georreferenciadas de alta resolução (0,30 metros por pixel). 

Ocorre que as plataformas SIG mais utilizadas no mercado que realizam análises 

hidrológicas de forma automatizada, como o Global Mapper, por exemplo, utilizam 

internamente algoritmos de preenchimento de depressões para correção hidrológica dos 

modelos, de forma transparente para o usuário final. 

O desconhecimento dos métodos internos utilizados pelos programas pode trazer 

falhas de interpretação dos resultados apresentados. A validação dos resultados somente se 

dará em fases posteriores de investigação de campo, quando expectativas sobre os potenciais 

energéticos já foram estabelecidas e pautaram a decisão pela continuidade do 

desenvolvimento do potencial, demandando tempo e recursos dispendiosos. 

A utilização do método de abertura de brechas gera perfis de elevação mais assertivos, 

descartando previamente falsos positivos, geralmente inferidos por presença de vegetação e 

outras interferências às quais os MDEs estão sujeitos. O método de preenchimento de 
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depressões faz com que estas interferências sejam amplificadas, pois ele trata os pontos 

mínimos mais a montante do curso d’água como ruídos e os preenche em seguida, tomando 

como base a falsa elevação decorrente de interferências no modelo. 

Por outro lado, a utilização do método de abertura de brecha trata as depressões ao 

longo do curso d’água como as informações mais relevantes que o modelo foi capaz de 

representar, pois a partir delas será possível reduzir os efeitos de interferências, 

principalmente daquelas causadas por vegetação e pela baixa relação entre o tamanho do pixel 

do MDE e a largura do talvegue representado.  

Para executar a abertura de brecha no MDE ALOS Palsar, o presente trabalho utilizou 

o algoritmo Breach Depressions, que integra o pacote de ferramentas de processamento 

WhiteboxTools, acessada por meio do plugin WhiteboxTools For Processing da plataforma 

QGIS  

A ferramenta apresentou resultados bastante interessantes e, conforme se esperava, 

restou comprovada sua melhor aptidão para o emprego em estudos de prospecção de 

potenciais hidrelétricos. 

Como as duas ferramentas resultam em distintos traçado de talvegues, foi necessário 

desenvolver um algoritmo capaz de ajustar estes traçados ao traçado real do rio Sapucaí. O 

algoritmo foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python, e compilado em 

um plugin da plataforma QGIS, podendo ser distribuído de forma livre à comunidade SIG 

para futuras melhorias, validações e aperfeiçoamentos. O algoritmo foi intitulado Stretch 

Stream, para que sua utilização se dê de forma intuitiva para novos usuários. 

Em tempo, o produto gerado no presente trabalho (plugin QGIS StretchStream) 

contribuirá para o desenvolvimento de pesquisas prospectivas de novos potenciais 

hidrelétricos de forma mais assertiva, rápida e com resultados mais expressivos. 
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