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Motivação

Os Modelos Digitais de Terreno estão na base de muitos processos
de modelação e de análise espacial, nomeadamente:
-Modelação hidrológica;
-Estudo de traçados viários;
-Estudos climatológicos;
-Estudos agrícolas e florestais.



Modelos Digitais de Terreno

Por Modelo Digital de Terreno designa-se qualquer conjunto de dados 
em suporte numérico que, para uma dada zona, permita associar a 
qualquer ponto definido sobre o plano cartográfico um valor
correspondente à sua altitude.  

Assim, um modelo digital de terreno (MDT) poderá ser uma expressão
matemática aplicando R2 em R3, um conjunto de pontos ou de linhas
com uma regra de interpolação associada ou, como é mais
correntemente considerado, como uma superfície composta por faces 
num espaço tridimensional ou células dispostas regularmente.





↑ Z1,6 Z2,6 Z3,6
Y Z1,5 Z2,5 Z3,5

Z1,4 Z2,4 Z3,4
Z1,3 Z2,3 Z3,3
Z1,2 Z2,2 Z3,2
Z1,1 Z2,1 Z3,1

X →

O PONTO DE COORDENADAS (X3,Y2) CORRESPONDENTE AO 
CENTRO DA CÉLULA DA SEGUNDA LINHA E TERCEIRA 
COLUNA TEM A COTA Z3,2

MATRIZES DE COTAS 



Interpolação para MDT

Por Modelo Digital de Terreno designa-se qualquer conjunto de dados 
em suporte numérico que, para uma dada zona, permita associar a 
qualquer ponto definido sobre o plano cartográfico um valor
correspondente à sua altitude.  
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INTERPOLAÇÃO LINEAR



1: Unir o ponto mais próximo do centro
geométrico a todos os restantes pontos

TRIANGULAÇÃO PELO MÉTODO DO VARRIMENTO RADIAL

2: Unir os pontos em sequência (já se obtém
uma triangulação mas não é convexa)

3: Tornar a triangulação convexa



3: Iniciar teste iterativo de triângulos (aresta
comum de dois triângulos adjacentes deve
ter comprimento inferior à distância entre
vértices opostos)

4: Quando não há mais alterações a fazer, 
dá-se a triangulação por concluída



TRIANGULAÇÃO DE DELAUNAY - DIAGRAMA DE VORONOI 

O Diagrama de Voronoi de um conjunto de pontos consiste na partição do espaço em
regiões cujo interior está mais próximo de um dos pontos do que de qualquer outro.

A triangulação de Delaunay é o grafo dual de um Diagrama de Voronoi

Nota: o processo a seguir descrito não é a forma computacionalmente mais eficiente de 
desenhar uma triangualção de Delauny mas evidencia a sua relação com os Diagramas de 
Voronoi.



CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (1) 

Conjunto de pontos inicial (a cada ponto estará associada uma altitude)



S2
S1

CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (2) 

Para cada diagrama é desenhado o respectivo invólucro convexo



Vor(S1)

Vor(S2)
Supõe-se existirem já os Diagramas de Voronoi de cada um dos conjuntos

CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (3) 



Vor(S1)

Vor(S2)

Unem-se os dois invólucros convexos por forma a constituirem um único
invólucro convexo e  inicia-se o desenho da cadeia de junção na perpendicular 
a um desses segmentos, prosseguindo até tocar num dos raios de um dos 
diagramas

CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (4) 



CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (5) 

O segmento de junção passa para o ponto seguinte do invólucro convexo 
associado ao raio em que tocou e prossegue na perpendicular a este até tocar
num novo raio (e assim sucessivamente)



CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (6) 

Cadeia de junção completa



CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE VORONOI (7) 

Cortam-se os raios infinitos pela cadeia de junção e obtém-se assim o 
Diagrama de Voronoi completo.



TRIANGULAÇÃO DE DELAUNAY 



Linhas de Rotura (Breaklines)

Os métodos de triangulação utilizam unicamente a posição dos pontos
como critério para o estabelecimento das ligações. Procuram os
triângulos “tão pequenos quanto possível” e que uma linha de 
interpolação entre dois pontos atravesse uma região do espaço que tem 
um desses pontos como o ponto mais próximo.

Esses critérios nem sempre são suficientes para garantir uma boa 
aproximação à forma do terreno e a adição de informação adicional
pode ser necessária, através do recurso a linhas de rotura (breaklines).

Um linha de rotura é tridimensional e a sua projecção no plano não pode
ser atravessada pelas arestas da triangulação.



PROBLEMAS NA ABORDAGEM EXCLUSIVAMENTE COM PONTOS 

Uma interpolação baseada estritamente na distribuição geométrica dos 
pontos pode ter resultados distintos se os pontos não estiverem
colocados de modo a forçarem a triangulação correcta.

Ambos os casos ilustrados poderão estar correctos. Se se pretendesse
a primeira situação deveria introduzir-se uma linha de rotura na
horizontal e compreendendo os dois pontos no centro. Se se
pretendesse a segunda deveria ser introduzidas três linhas de roturaa
vincar os vales.



Linhas de água tridimensionais podem ser utilizadas como linhas de 
rotura. No caso de MDT elaborados a partir de curvas de nível, esse
procedimento evita a ocorrência de socalcos planos no fundo dos vales 
(idêntica situação ocorre nos tergos com as linhas de festo).

Sem linha de rotura Com linha de rotura



DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHAS DE ÁGUA E DE FESTO 

Linhas de rotura aproximadas podem ser geradas automaticamente.





MODELAÇÃO (1)

UTILIZAÇÃO DE LINHAS DE ROTURA 
PARA MODELAR UMA SUPERFÍCIE 



MODELAÇÃO (2)



MODELAÇÃO (3)



MODELAÇÃO (4)



MODELAÇÃO (5)



MODELAÇÃO (6)



Utilização de MDT



REPRESENTAÇÃO HIPSOMÉTRICA

Cores em função da classe de altitudes



PERFIS 

Desenho automático de perfis (dada uma directriz)



VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL 



VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

Com imagem LANDSAT aplicada sobre o MDT



RELEVO SOMBREADO 

Em função de um dado azimute e altura para a fonte de iluminação.



CÁLCULO DE VOLUMES

25 24 23

24 23 22

18 20 19

20 20 20

20 20 20

20 20 20

5 4 3

4 3 2

-2 0 -1 x a2=V

a

Sup. Original

Sup. Projecto

Diferenças



VISIBILIDADE POTENCIAL
Ponto de Observação

Não visível

Em geral não incluem objectos
sobre o terreno

Elevada propagação de erros
no MDT



Declives e Orientações



o gradiente (G) é a máxima taxa de variação de altitude 

orientação (E) a direcção (azimute) em que ocorre o 
maior declive. 

estes valores são calculados pelas derivadas de primeira
ordem, de acordo com as expressões:
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DECLIVES E ORIENTAÇÕES 



↑ Zi-1,j+1 Zi,j+1 Zi+1,j+1
Y Zi-1,j Zi,j Zi+1,j

Zi-1,j-1 Zi,j-1 Zi+1,j-1
X →
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ORIENTAÇÕES E DECLIVES 
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Usando 4 células vizinhas

Usando 8 células vizinhas



DECLIVES



ORIENTAÇÃO DE ENCOSTAS
N



...

6 4 5 9

3 7 5 6

4 5 6 7

...

...

6

...

7

7 0 1
6 2
5 4 3

7 0 1
6 2
5 4 3

Direcções de Escoamento



LINHAS DE ÁGUA (a partir de uma dada área de captação)

BACIAS HIDROGRÁFICAS (a partir de um dado ponto)



Slope
10m cell

Exemplo de cobertura de declives (Ilha Terceira)
Célula de 10m



Slope
100m cell

Exemplo de cobertura de declives (Ilha Terceira)
Célula de 100m



Slope diff.Diferença entre as duas anteriores ilustrando a dependência
do declive relativamente à dimensão da célula



Qualidade de um MDT



Análise de Qualidade Interna

A análise de qualidade interna de um modelo de terreno é o tipo
de análise que pode ser feita unicamente com base na informação
existente no modelo e no conhecimento sobre a natureza do 
terreno, sem necessidade de comparação com modelos ou dados 
de referência.

A análise interna pode dividir-se em dois tipos de operações: 
análise de estrutura e análise de consistência. Estas operações de 
análise podem incidir sobre os dados de base que serviram para a 
construção do modelo ou sobre o próprio modelo.



A estrutura de um modelo de terreno é relativamente simples do 
ponto de vista de análise interna, podendo no entanto verificar-se 
os seguintes aspectos:

- verificação horizontalidade das curvas de nível (apesar de parecer
uma verificação estranha, ocorre frequentemente a não
horizontalidade das curvas de nível, ocorrendo inclusivamente
situações em que os seus vértices não ocorrem num mesmo
plano);
- verificação dos valores de altitude atribuídos às curvas (deverão
ser múltiplos da equidistância natural);
- verificação da não existência de intersecções entre curvas de 
nível;

Análise de Estrutura



-verificação de existência de hiatos na representação de 
curvas de nível ( em geral derivados de representações
gráficas de escarpas ou da legendagem);

- verificação das coordenadas de origem da matriz de cotas ( 
se não for multipla da dimensão da célula poderá originar
discrepâncias na junção com modelos adjacentes);



A análise interna de consistência pressupõe a existência de 
conhecimento a priori sobre a zona modelada e sobre a natureza
do relevo e do modo de representação. Identificam-se 
seguidamente algumas verificações deste tipo.
- verificação da sequência das curvas de nível, que poderá ser 
apoiada numa análise de perfis ou por vezes numa simples 
visualização projecção das curvas de nível num plano vertical.
- averiguação da possibilidade da altitude associada a um ponto
cotado em função das curvas de nível envolventes;
- construção de uma carta de relevo sombreado com vista à
detecção de pontos espúrios;

Análise de Consistência



Utilização de relevo sombreado para detecção de anomalias



Utilização de declives para detecção de anomalias



Desenho de linhas de água sobre duas versões de MDT para
uma mesma zona (as linhas vermelhas reflectem uma
deficiente modelação dos vales)



com “sinks”

Geração de linhas de água
com os “sinks”
removidos



- construção de uma carta de declives para suporte à pesquisa de 
potenciais incorrecções nas zonas de declive superior ao esperado
para a zona do modelo;
- análise da junção do modelo com modelos adjacentes;
- detecção de depressões (pontos de acumulação de águas designados
em aplicações comerciais por pit points ou sinks);
- análise do resultado de determinação automática de linhas de água.



A análise de qualidade externa pressupõe a existência de um 
conjunto de dados de referência, que poderá ser outro modelo, 
um conjunto de pontos cotados ou resultados da execução de 
operações sobre um modelo de referência.

A análise de qualidade externa pode ser realizada a dois níveis: 
por confrontação directa entre modelos (ou modelo contra 
conjunto de pontos cotados) ou por confrontação dos resultados
da utilização de um modelo com os resultados análogos obtidos a 
partir de um modelo de referência.

Análise de Qualidade Externa



A confrontação directa de altitudes pode ser feita recorrendo à
subtracção entre matrizes de cotas de zonas correspondentes ou
entre as altitudes de referência para um conjunto de pontos e a 
altitude obtida a partir do modelo, permitindo a determinação
dos seguintes parâmetros:
- discrepância média na altitude;
- média do valor absoluto das discrepâncias; 
- desvio padrão;
- discrepância máxima;
- discrepância mínima.

Análise por Confrontação Directa de Altitudes







A análise por confrontação de resultados permite obter indicações
sobre a adequação do modelo a um dado fim. A diversidade de 
análises deste tipo é obviamente muito grande, podendo no entanto
referir-se aqui algumas possibilidades, considerando que, pelo menos
para uma zona restrita, se dispõe de informação de referência com 
detalhe e exactidão elevados.
- comparação de resultados de modelos hidrológicos;
- determinação de linhas de água;
- comparação de cálculos de caudal;
- comparação de diferentes delimitações de zonas de cheia
- análise fisiográfica;
- comparação de cartas de declives;
- comparação de cartas de visibilidades.

Análise por Confrontação de Resultados



Porque razão quando se recorre à tecnologia LIDAR para produção de um MDT as questões
relativas a interpolação de altitudes são menos relevantes ?

Qual a importância das linhas de rotura ?

De que modo a dimensão da célula afecta o cálculo do declive ?

Porque razão não há uma relação exacta entre dimensão da célula e ”escala” da informação
original ?

Questões de consolidação e revisão de conhecimentos

Sugestões de Pesquisa

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm
http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm
http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html


Exercícios

Utilizando o ArcGIS – Spatial Analysis, aplicado ao MDT da Ilha de Ataúro 
produza os seguintes CDG:

-Declives
-Orientações
-Curvas de Nível
-Direcções de Escoamento
-Escoamento acumulado
-Bacias Hidrográficas
-Linhas de Água (captação superior a 5 ha)
-Claasificação das linhas de água e conversão para shapefile



Casos de aplicação

Cobertura de telecomunicações em Timor-Leste

Carta escolar de Timor-Leste

Classificação das Bacias Hidrográficas de Portugal Continental



Um estudo preliminar de cobertura de telecomunicações em Timor-Leste 
envolveu o cálculo de bacias de visibilidade a partir da localização 
proposta para antenas.

Rede de telecomunicações



Um dos critérios para a determinação de tempo de acesso a cada escola 
era o declive do terreno fora de estradas ou dos caminhos referenciados 
geograficamente

Carta Escolar - Acessibilidades



Modelo de distribuição da população
(densidades)

Carta Escolar - População

A estimativa da distribuição espacial da população envolvia a penalização 
das zonas de declive mais elevado (entre outros factores)



Determinação e Classificação das 
Bacias Hidrográficas
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