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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
A declividade é uma variável topográfica essencial para descrever processos hidrológicos, como o escoamento
superficial e a erosão do solo. Além disso, essa variável pode influenciar nos resultados de mapas geomorfológicos
e de Área de Preservação Permanente (APP). Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), convencionais como
o ArcGIS, apresentam funções incorporadas para calcular a declividade dos Modelos Digital de Elevação (MDE),
por meio de métodos que considera valor médio de inclinação. Estes métodos são aplicados aos MDEs de baixa
resolução espacial. Contudo, com o surgimento de MDEs de alta resolução espacial, cria-se a necessidade de
reavaliar os algoritmos existentes de declividade. Os resultados apontaram que os algoritmos de declividade que
utilizam os valores máximos de inclinação tende a aumentar a quantidad e de tipos de relevo em uma bacia
hidrográfica.
Palavras chave: Declividade, bacia hidrográfica, Modelo Digital de Elevação.

1. Introdução
O Modelo Digital de Elevação (MDE) é uma representação da topografia terrestre em
ambiente computacional, apresenta-se como um método rápido e econômico de resumir as
informações do relevo em comparação com as formas convencionais como a coleta informações
(ASHRAF et al., 2012; ZHAO et al., 2010), É uma variável importante para os modelos
hidrológicos, mapeamentos geomorfológicos e geológico por oferecer vários atributos
topográficos.
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A declividade, como atributo topográfico do MDE, é uma das variáveis que controla
os processos erosivos como também a intensidade do escoamento superficial, em eventos de
precipitação, e influência na quantidade dos tipos de relevo como também na distribuição da
Área de Preservação Permanente (APP), em uma bacia hidrográfica (MAGDALENA;
FRANCISCO; RODRIGUEZ, 2018)
Existem múltiplos algoritmos para estimar a declividade, porém a qualidade dos
resultados são dependentes da precisão e da resolução do MDE (ZHAO et al., 2010). Esses
algoritmos podem ser classificados em duas categorias: (1) métodos de média e (2) métodos de
máxima inclinação (DUNN; HICKEY, 1998). Ambos os métodos utilizam uma grade 3x3 de
um MDE, ou seja, os algoritmos são executados levando em consideração um conjunto de oito
ou quatro pixels vizinhos em relação ao pixel central. Além disso, esses algoritmos podem
considerar todas as direções da grade ou apenas as direções Norte – Sul e Leste – Oeste
(MAGDALENA; FRANCISCO; RODRIGUEZ, 2018).
A primeira categoria calcula a declividade considerando quatro (ZEVENBERGEN;
THORNE, 1987) ou oito (HORN, 1981) pixels vizinhos, enquanto que os métodos de
declividade máxima calculam a inclinação considerando o pixel central e um dos pixels
vizinhos que maximizam as diferenças de elevação no MDE (BURROUGH; MCDONNELL,
1998; DUNN; HICKEY, 1998; TRAVIS et al., 1975).
O método convencional usado para calcular a declividade é o método descrito por
Horn (1981), onde uma equação de diferenças finitas de terceira ordem é usada para produzir
uma estimativa de inclinação média dentro de uma grade regular 3x3 considerando o conjunto
de oito pixels vizinhos em relação ao pixel central (BURROUGH; MCDONNELL, 1998;
HICKEY, 2000). Este algoritmo encontra-se como padrão nos cálculos de declividade dos
softwares de Sistema de Informação Geográfica (SIG), como o ArcGIS e o QGIS.
Este método apresenta a tendência de ocultar a influência da micro relevo, alterando
o resultado do movimento do escoamento superficial como também na distribuição e
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quantidade das áreas de APP sejam estas na categoria de topos de morros ou encosta em uma
bacia hidrográfica (MAGDALENA; FRANCISCO; RODRIGUEZ, 2018). Segundo Dunn e
Hickey (1998), o método de Horn (1981), é considerado inadequado para estimar a declividade
ao longo de picos, depressões e vales, porque o algoritmo oculta a variação local por calcular a
média das elevações, o resultado é uma tendência de produzir uma inclinação imprecisa na
escala do micro relevo (DANIIL; MICHAS, 2006; HICKEY, 2000).
Apesar das limitações do método Horn (1981), este encontra-se como padrão nos
softwares de SIG por adquirir estimativas de declividade a partir de MDEs com resoluções
espaciais grosseiras denominadas como baixa resolução.
No entanto, com o avanço das geotecnologias nos dias atuais, há produção de MDEs
de alta resolução espacial, possibilita o mapeamento das variáveis topográficas do micro relevo,
ocasionando a análise dos algoritmos de declividade. O objetivo deste artigo é de analisar os
algoritmos do cálculo de declividade presentes no pacote RSAGA (BRENNING et al., 2018)
na bacia hidrográfica do rio Camanducaia a partir do MDE gerados pelas curvas de nível do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
2. Materiais e Métodos
Neste trabalho, foi construído um MDE hidrologicamente correto com a resolução
espacial de dez metros a partir das curvas de nível na escala de 1:50.000 do IBGE, com isto foi
possível a aquisição dos valores de declividade na bacia hidrológica do rio Camanducaia. Para
o processamento dos algoritmos de declividade, foi utilizado a linguagem de programação R
(R TEA CORE, 2018), com a execução do pacote RSAGA (BRENNING et al., 2018), onde
encontram-se os seguintes métodos de declividade: (a) Bauer et al. (1985), (b) Heerdegen e
Beran (1982), (c) Haralick (1983) e (d) Zevenbergen e Thorne (1987), (e) Travis et al. (1975),
(f) Tarboton e Shankar (1997) e (g) Costa-Cabral e Burges (1994).
O primeiro grupo de métodos (a - d) consistem em calcular o valor médio do pixel
central numa grade 3x3 de um MDE, utilizando pelo menos quatro dos oito pixels vizinhos
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(Dunn et al., 1998). O segundo grupo (e - g) são algoritmos associados ao escoamento de água
e não a uma análise morfométrica (GARCÍA RODRÍGUEZ; GIMÉNEZ SUÁREZ, 2010). Este
grupo considera o escoamento se movendo através de uma superfície plana na direção da
inclinação máxima (SUET-YAN LAM, 2004).
2.1. Área de estudo

A área de estudo compreende-se como a bacia hidrográfica do rio Camanducaia, que
integra as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). A bacia em estudo
possuí aproximadamente, uma área total de 110.463 hectares distribuídos pelos municípios dos
estados de Minas Gerais e São Paulo (Figura 1).

Figura 1- Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Camanducaia (SP e MG)

2.2. Modelo Digital de Elevação - MDE
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A produção do MDE foi realizada pelo interpolador Topo to Raster presente no
ArcGIS, é um método baseado no programa ANUDEM desenvolvido por Hutchinson (1989),
com o intuito de criar MDE hidrologicamente corretos. O algoritmo interpola dados de elevação
numa grade regular minimizando a rugosidade e removendo as depressões espúrias do terreno.
O interpolador utiliza o método de multi – grid para suavizar a grade, com o uso do modo
iterativo Gauss-Seidel pelo processo SOR (succesive over-relaxation).
O processo transforma grades com resoluções grosseiras em resoluções finas com
algoritmo respeitando as restrições atribuídas pelas linhas de drenagem, depressões e lagos com
base em arquivos georreferenciados. Quando o algoritmo é processado com os dados de
drenagem, a acurácia do modelo aumenta já que o processo de interação remove as anomalias
que a drenagem automática não identifica.
3. Resultados e Discussões
Os algoritmos processados acarretaram em 7 mapas de declividades, onde os mesmos
foram classificados conforme a metodologia da Embrapa (1979), a fim de identificar os tipos
de relevo na bacia hidrográfica, e depois transformados em gráficos.
No geral, o comportamento das curvas em relação a quantidade de área conforme os
tipos de relevo, apontam que para os métodos que utilizam o valor médio para determinar o
valor do pixel central numa grade 3x3, não apresentam alterações na quantidade de tipos de
relevos ao longo da bacia hidrográfica do rio Camanducaia (Bauer et al., 1985; Heerdegen e
Beran, 1982; Haralick, 1983 e Zevenbergen e Thorne, 1987). Este resultado é diferente quando
analisado os métodos de declividade que consideram o valor máximo de inclinação (Travis et
al., 1975; Tarboton, 1997 e Costa-Cabral e Burgess, 1994). As curvas apontam um acréscimo
de áreas ao longo da bacia hidrográfica quando analisado os picos do gráfico (Figura 2).
Os comportamentos identificados no gráfico podem influenciar os resultados de
produtos que apresentam dependência da declividade como o mapeamento de áreas de
inundação. Magdalena et al. (2018), apontaram que a utilização de métodos, seja de inclinação
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média ou máximo, podem alterar a distribuição e a quantidade de APP no topo de morros ao
longo de uma bacia hidrográfica.
Para os métodos que utilizam a média da inclinação, o resultado é uma tendência a
uma distribuição normal, com menor ocorrência nos valores extremos. Estes métodos acarretam
em um produto onde os erros dos MDEs com resolução grosseira (exemplo: Triangulated
Irregular Network - TIN), não influencie nos resultados do cálculo de declividade. Contudo,
os métodos de valores com a inclinação máxima encontram-se associados a qualidade dos dados
vetoriais para a produção do MDE, a fim de evitar discrepância (Magdalena et al., 2018).

Figura 2 –Distribuição da quantidade de tipos de relevos conforme cada algoritmo de declividade na bacia
hidrográfica do rio Camanducaia.

4.Considerações finais
Conclui-se que a exploração de métodos de declividade encontra-se possível, devido
aos avanços na construção de MDEs com alta resolução espacial que se apresentam cada vez
mais consistentes, possibilitando a aquisição de valores máximos de inclinação e assim,
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refinando os produtos dependentes da declividade como mapas de inundação, modelos
hidrológicos, mapa de APP e perda de solo.
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