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ABSTRACT 

Geoprocessing is potential tool for spatial occurrences of geomorphologic therefore wich enables the 
production of maps and three-dimensional representations to simulate the origin of the relief forms and 
their relationship to the structure and the dynamics of the process, considering its peculiarities. 
Through the use of various software you can create maps of curves level, Digital Elevation Model 
(DEM), in addition to producing three-dimensional mosaics that allow the visualization of 
morphological features, contributing to the study of Geomorphology. Furthermore, such products are 
of great contribution to the physical and territorial planning, it can provide the exchange of diverse 
information in a single desktop. With the results it enables support public policies that actually helps 
in the development and contribute to the dissemination of concepts and methodologies of 
Geoprocessing technique. 
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RESUMEN 

Geoprocesamiento es una  herramienta em potencial para la ordenación del territorio, que permite la 
producción de mapas y representaciones en el ámbito de la geomorfologia possibilitando simular en 
tres dimensiones el origen de las formas de socorro y su relación con la estructura y la dinámica del 
proceso, teniendo en cuenta sus peculiaridades. Mediante el uso de diversos softwares que permite 
crear mapas de curvas de nível, Modelo Digital de Elevación (DEM), además de la producción de 
mosaicos en tres dimensiones que permiten la visualización de los rasgos morfológicos, lo que 
contribuye al estudio de la Geomorfología. Además, estos productos son de gran contribución para el 
planificación física-territorial, que puede proporcionar el intercambio de información diversa en un 
solo escritorio. Con los resultados, permite el apoyo de políticas públicas que realmente ayuda en el 
desarrollo y contribuir a la difusión de conceptos y metodologías de la técnica de Geoprocesamiento.  
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INTRODUÇÃO 

A disseminação dos softwares de Geoprocessamento tem contribuído para inúmeras áreas de 
estudos geográficos, desde o planejamento urbano e regional, como análise de recursos 
naturais e feições geomorfológicas. 
 No caso de estudos geomorfológicos, a aquisição de imagens do Radar SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) disponibilizados no Brasil pela EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Agropecuária) é de grande importância para a análise de dados, pois através destas 
imagens é possível gerar informações da região de interesse como curvas de níveis e 
possibilita ainda a produção de diversos outros mapas como de altimetria e declividade. Além 
destes, a criação do modelo numérico de terreno proporciona a concepção de representações 
tridimensionais podendo ser aplicadas em diversas análises ambientais.  
 Os trabalhos oriundos dessas técnicas podem contribuir tanto para o planejamento 
físico-territorial como para o desenvolvimento da disciplina de Geomorfologia em salas de 
aula proporcionando ao aluno uma metodologia mais prática do estudo de diversas regiões. 
 É a partir de produtos como os citados que podem ser feitos estudos e análises urbanas 
e rurais tais como: regiões propícias à erosão, delimitação de rede hidrográfica e subsídio para 
demarcação das áreas de preservação permanente além de ter grande utilidade para a 
engenharia no desenvolvimento de projetos de rodovias, adequações do sistema viário e 
construção de barragens.  
 



 
 
MODELO NUMÉRICO DE TERRENO (MNT) 

 Um Modelo Numérico de Terreno (MNT) segundo CAMARA (2006) é “uma 
representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre 
dentro de uma região da superfície terrestre.” O MNT pode ser gerado a partir de curvas de 
nível e pontos altimétricos, apesar de apresentar alguns inconvenientes (GONÇALVES, 
2003).  
 Através destes dados é possível gerar além de representações tridimensionais (quando 
sobrepostas com outras informações) como também mapas de declividade, curvas de nível e 
cálculos de corte/aterro (CAMARA, 2006). 
 Entretanto, o resultado final dos trabalhos oriundos de informações obtidas através da 
geração do MNT pode apresentar alguns erros, dependendo do volume de dados que pode 
interferir na geração dos produtos como a inconsistência na geração do terreno através do 
método de triângulos horizontais. 
 Para a definição do tipo de MNT e evitar tais problemas na geração de um MDT 
baseado no método de triangulação é importante definir a maneira mais adequada que vai 
utilizar-se para o processo de amostragem. As amostragens, segundo CAMARA (2003) 
“compreende a aquisição de um conjunto de amostras representativas do fenômeno de 
interesse.”  
 A partir disso, o processo de amostragem pode segundo COUTINHO (2003) ser 
classificado como regular ou irregular. Os processos automáticos como os obtidos por 
aerofotogrametria ou imagens de RADAR são considerados amostras regulares espaçadas ao 
longo do terreno, enquanto uma amostra irregular se dá através de levantamentos feitos, por 
exemplo, com aparelhos GPS (Ground Position System) onde os pontos são coletados 
irregularmente em diferentes pontos no campo. 
  Dessa forma, o MNT é caracterizado por um conjunto de amostras, as quais 
determinam a geometria do terreno, uma estrutura de dados, que permite definir relações 
topológicas/proximidade entre as amostras, e por fim um interpolador, responsável pelo 
processo de reconstrução da superfície do terreno. 
 
A GEOMORFOLOGIA E O GEOPROCESSAMENTO 

 Considerando a Geomorfologia como basicamente a disciplina estudiosa das formas 
do relevo e, tomando o Geoprocessamento como uma ferramenta que se utiliza de técnicas 
matemáticas e computacionais para a representação do espaço no computador, pode-se 
analisar algumas unidades da taxonomia de forma mais fácil e de inúmeras regiões em 
ambientes computacionais. 
 Baseando-se da idéia de DEMEK (1967) que as cartas geomorfológicas de detalhe 
devem-se utilizar das unidades básicas de taxonomia como: superfícies geneticamente 
homogêneas, formas de relevo e tipo de relevo através do Geoprocessamento tornam-se, na 
atualidade, muito fácil a representação das duas últimas. 
 As representações das superfícies geneticamente homogêneas são mais difíceis de 
serem desenvolvidas no ambiente do computador tendo em vista que a disponibilidade das 
imagens de radar (usadas para representação dos tipos de taxonomias citados) é 
temporalmente restrita e impossibilita a representação desta taxonomia que é condicionada 
por inúmeros processos geomorfológicos ao longo dos anos. 
 Entretanto, as formas de relevo podem ser representadas de maneira mais fácil através 
das técnicas de informação geográfica na qual basicamente, através da geração dos mapas de 
curvas de nível como bases podem gerar rasters que possibilitam o desenvolvimento de 
outras representações. 



 A geração do mapa de declividade através do raster gerado pelas imagens de radar é 
extremamente útil no planejamento de obras de engenharia como instalação de usinas e 
aterros, por exemplo. No campo da Geografia, é possível analisar as tendências e formas da 
urbanização e do desenvolvimento agrícola, podendo sustentar bases para analisar a 
dinâmica do espaço. 
 As contribuições que os mapas geomorfológicos possibilitam para o planejamento 
urbano e regional são inúmeras, pois através deles é possível estabelecer áreas de expansão 
urbana e agrícola, delimitação de áreas de preservação permanente e regiões suscetíveis a 
erosão. 
 A geomorfologia ultrapassa, neste sentido, a sua concepção básica de pesquisa da 
forma e elementos do relevo, da descrição dos elementos e das formas do terreno e entra no 
campo da utilidade técnica para pesquisa prática.  
 Todavia, é necessário ressaltar que o Geoprocessamento não tem somente a finalidade 
técnica quando aliado a Geomorfologia, mas também serve de base para a construção 
conceitual concretizando graficamente a natureza geomorfológica. 
 
 

ÁREA DE ESTUDO 

Londrina está localizada na Macrorregião Sul do Brasil, na mesorregião Norte Central 
Paranaense em uma posição geoeconômica estratégica, tanto do ponto de vista demográfico 
quanto econômico. A linha imaginária do Trópico de Capricórnio (23º27’ sul) corta o 
município na sua porção central, na altura da sede do distrito de Maravilha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Localização do município de Londrina/PR. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para elaborar os produtos foram utilizadas as imagens SRTM disponibilizadas no site da 
EMBRAPA (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm) com escala 
1:250.000 (IBGE) cartas SF-22-Z-C e SF-22-YD. As imagens foram recortadas segundo base 
em shapefile do perímetro urbano do município cedida pelo IPPUL – Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina. 
 Em ambiente ArcGIS, foi feita uma composição colorida da imagem e posterior 
classificação em simbology/classified objetivando gerar o mapa de altimetria do município 
adotando como método de classificação “definição de intervalo” e os zeros foram excluídos. 



Após isso, com a extensão 3D Analyst a imagem foi transformada em slope para gerar o mapa 
de declividade.  
 Para geração do mosaico tridimensional da região de Londrina foram utilizadas as 
mesmas imagens SRTM, e ainda uma imagem Quick Bird do município de Londrina de 
setembro de 2006 cedida pelo IPPUL e no software Global Mapper foi possível de forma fácil 
e rápida gerar o modelo 3D da região. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro produto gerado foi o mapa de altimetria, conforme figura abaixo: 
 

 
 
 
 



 
 

Figura 2. Mapa de altimetria gerado a partir das imagens SRTM 
 
 



 
 

Figura 3. Mapa de declividade do município de Londrina/PR. 
 



Com os dois mapas é possível visualizar as regiões mais íngremes do município, que 
estão localizadas na porção sul, e dentro do perímetro urbano tal fato impede o crescimento da 
cidade para essa região, a qual é um grande alvo de construção de condomínios fechados de 
alto padrão. 

O mapa de altimetria possibilita visualizar que a cidade de Londrina possui inúmeros 
fundos de vale, característico do município, inserido dentro da Bacia do Rio Tibagi, com uma 
vasta rede hidrográfica. Isto, entretanto, pode ser melhor visualizado numa representação 
tridimensional conforme a figura abaixo: 

Figura 4. Visualização tridimensional da região de Londrina/PR. 
 

  Este mosaico desenvolvido no software Global Mapper mostra a área mais alta do 
município que se encontra ao fundo da imagem, representa a região Sul sendo a parte mais 
baixa (mais próxima da imagem) referente à porção norte do município.  
 Outra opção que pode ser feita no software é adicionar ao layer onde se encontra a 
imagem do relevo uma imagem de satélite de alta resolução. Dessa forma, a representação 
fica mais real o que permite visualizar cada ponto da cidade e a respectiva posição frente ao 
restante do município, conforme mostra a figura 5 onde foi utilizada imagem do satélite de 
alta resolução QuickBird sobre a imagem SRTM. 

Figura 5. Visualização panorâmica da cidade de Londrina. 



A partir dessas representações utilizando-se das imagens SRTM é possível ainda, de 
acordo com FREIRE (2007): delimitar áreas de bacias hidrográficas, gerar perfis de terreno a 
partir do mapa de declividade, calcular dimensão e perímetro da região de estudo, visualizar 
áreas de vertentes auxiliando em projetos de drenagem e áreas de assentamentos humanos 
contribuindo para o planejamento do uso e ocupação do solo e suas implicações no meio 
ambiente. 

Outra vantagem que pode ser encontrada é a compatibilidade de formatos que o 
software Global Mapper, neste último exemplo das representações tridimensionais pode 
oferecer, sendo que os arquivos finais gerados podem ser trabalhados em ambiente CAD 
(Computer-Aided Design) como em qualquer outro software de Geoprocessamento e 
vetorização.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível visualizar através das funções presentes nos softwares utilizados e com o auxílio 
das imagens SRTM, disponibilizadas gratuitamente na internet, poucas das inúmeras 
aplicações que as geotecnologias podem oferecer aliadas às Ciências, neste caso a Geografia 
aplicada à geomorfologia. 
 Entretanto, algumas observações devem ser feitas, pois estudos em menores escalas 
devem utilizar-se de levantamentos topográficos mais específicos, já que a escala do SRTM é 
de 30m podendo apresentar inúmeros erros. Porém, para a representação de mapas e 
visualização geral com intuito de subsidiar futuros estudos dentro do planejamento físico-
territorial as técnicas mostraram êxito. 
 O enfoque no reconhecimento de unidades morfotopográficas também auxilia na 
elaboração de diagnósticos ambientais como localização de áreas com voçoroca e ainda 
quando atreladas a outras informações como precipitação de chuvas, locais com deposição 
irregular de resíduos prever pontos de alagamento, enchentes e possíveis deslizamentos nas 
áreas urbanas. 
 Dessa forma, recomenda-se ainda utilizar imagens orbitais para complementar este 
estudo, possibilitando vastas aplicações com maior exatidão contribuindo cada vez mais com 
o campo conceitual da Ciência Geográfica com estudos qualitativos adaptados aos avanços 
tecnológicos.  
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