
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser...” 

Gonzaguinha (1945 – 1991) 
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Resumo 

 

Os dados de SRTM são distribuídos com resolução espacial de 1arcsec 

(aprox. 30m) para áreas dentro dos EUA e de 3arcsec (aprox. 90m) para o resto do 

mundo.  A resolução de 90m pode ser considerada apropriada para a análise em 

escalas pequenas e médias, mas é demasiadamente grosseira para trabalhos em 

detalhe. Uma alternativa para esta questão é a reamostragem do modelo SRTM; o 

processo não aumenta o nível de detalhe do modelo digital de elevação (MDE) 

original, mas conduz a uma superfície em que há uma maior coerência angular 

(isto é, declividade, orientação) entre pixels vizinhos, característica esta importante 

por se tratar da análise de terreno. O objetivo deste trabalho é mostrar como o 

ajuste apropriado do variograma e de parâmetros de krigagem (efeito da pepita e 

da distância máxima) podem ser utilizados nos valores que são empregados na 

interpolação visando obter resultados de qualidade na reamostragem de dados de 

SRTM de 3arcsec para 1arcsec. 

A análise morfométrica é utilizada como uma ferramenta auxiliar em estudos 

geológicos. O avanço dos sistemas de informação geográfica (SIG) e a 

disponibilidade de MDE’s globais trouxeram maior agilidade e confiabilidade na 

avaliação dos parâmetros associados à superfície topográfica. Este trabalho faz 

uma comparação entre dois pacotes SIG mais utilizados na produção e 

Processamento de dados morfométricos, o projeto livre GRASS-GIS, e o software 

proprietário ESRI ArcGISTM. Foram analisados os parâmetros morfométricos como 

declividade, orientação de vertentes, rugosidade de terreno e superfícies de 

isobase. Os dados da elevação de SRTM 3arcsec foram reamostrados para 

1arcsec e são utilizados como base para derivação dos parâmetros morfométricos.  

Os mapas de declividade e de orientação de vertentes produzidos pelo 

GRASS-GIS e pelo ArcGIS são equivalentes. O mapa de isobase mostrou 

diferenças significativas. As características principais podem ser identificadas em 

ambos os produtos, porém o mapa GRASS apresenta formas mais suaves e 

contornos mais naturais, enquanto o mapa gerado pelo ArcGIS mostra uma 

superfície com ruídos e diversas quebras bruscas. Este problema pode ser devido 

às diferenças de métodos de interpolação e à distribuição espacial dos dados, 

aglomerados ao longo das linhas de drenagem.  
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No GRASS, a rugosidade de terreno pode ser facilmente calculada, enquanto 

no ArcGIS o usuário deve executar diversas operações. Ao contrário dos mapas de 

isobase, os mapas de rugosidade produzidos por ambos os software são muito 

similares, em função da provável distribuição regular dos pontos usados na 

interpolação. Se considerarmos todos os fatores que intervêm na qualidade dos 

produtos gerados como variograma, parâmetros de krigagem, a resolução do DEM, 

o valor de acumulação do fluxo e o método de interpolação, os mapas 

morfométricos produzidos serão equivalentes a um mapa interpretado 

manualmente por um especialista. 
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Abstract 

 

SRTM data is distributed at horizontal resolution of 1arcsec (aprox. 30m) for 

areas within the USA and at 3arcsec (aprox. 90m) resolution for the rest of the 

world. A 90m resolution can be considered suitable for small or medium-scale 

analysis, but it is too coarse for more detailed purposes. One alternative is to 

interpolate the SRTM data at a finer resolution; it won’t increase the level of detail of 

the original DEM, but it will lead to a surface where you find coherence of angular 

properties (i.e., slope, aspect) between neighbouring pixels, being this an important 

characteristic when dealing with terrain analysis. This work intends to show how the 

proper adjustment of variogram and kriging parameters –  named the nugget effect 

and the maximum distance within which values are used in interpolation –  can be 

set to achieve quality results on resampling SRTM data from 3arcsec to 1arcsec. 

Morphometric analysis is being used as an auxiliary tool in geological studies. 

Improvement of Geographic Information System (GIS) and availability of near-global 

digital elevation models (DEMs), have brought fastness and reliability in the 

assessment of parameters associated with the topographic surface. This work 

intends to make a comparison between two widely used GIS packages regarding 

production and manipulation of morphometric data, the Open-Source project 

GRASS-GIS and the proprietary ESRI ArcGISTM. The morphometric parameters 

Slope, Aspect, Surface Roughness and Isobase Surface were analyzed. SRTM 

3arcsec elevation data was resampled to 1arcsec and used as base for deriving 

morphometric parameters. Slope and Aspect maps produced by GRASS-GIS and 

ArcGIS are equivalent. Isobase maps showed significant differences and the main 

features can be identified in both products. GRASS surface presents smoother 

forms and contours, while ArcGIS created a surface with noise and several step-like 

features. This problem can be due to differences of interpolation methods and the 

spatial distribution of data points, clustered along the stream lines. In GRASS, 

surface roughness can be easily calculated using a shell script, while in ArcGIS, the 

user must perform several operations. Unlike the isobase surface maps, roughness 

maps produced by both software are very similar, as a consequence of the regular 

distribution of data points used for interpolation. If all factors that intervene in the 

quality of generated products such as variograma and kriging parameters, DEM 
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resolution, flow accumulation threshold and interpolation method were considered, 

produced morphometric maps will be equivalent to a map manually interpreted by 

an expert. 
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Todo trabalho é baseado nos artigos: “SRTM resample with short distance-low 

nugget kriging “(Anexo A), submetido ao periódico internacional International Journal 

of Geographical Information Science, e “A comparison between ArcGIS and GRASS-

GIS in elaboration and manipulation of morphometric parameters” (Anexo B), 

submetido ao periódico internacional Computers & Geosciences; e trabalhos 

científicos: “SRTM resample with short distance-low nugget kriging”, apresentado no 

International Symposium on Terrain Analysis and Digital Terrain Modelling (Nanjing, 

China, 2006, Anexo C), e “Análise Morfométrica da Estrutura Divergente na Região 

do Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro”, apresentado no XLIII Congresso Brasileiro 

de Geologia (Aracaju, 2006, Anexo D). 

       

1. Introdução 

 

Nos últimos anos, a análise morfométrica, ou morfotectônica, vem sendo 

utilizada cada vez mais como uma ferramenta auxiliar importante em estudos 

geológicos. Inúmeros autores têm se ocupado e contribuído para o desenvolvimento 

do método (Golts e Rosental 1993, Zuchiewicz et al 1993, Ferrari et al 1998, Ribeiro 

et al 2006, Grohmann et al 2007, dentre outros). 

O avanço devido ao uso de software de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) e o advento dos modelos digitais de elevação (MDE) trouxeram maior 

agilidade e confiabilidade na extração de parâmetros associados a modelos e 

superfícies de terreno.  

Todo esse avanço tecnológico trouxe, juntamente com o desenvolvimento de 

novas ferramentas, problemas associados ao processo em evolução.  

Na análise morfométrica, parte desta questão está ligada aos modelos de 

terreno. Neste caso, o modelo SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), difundido 

pela NASA, despontou como uma opção viável para suprir a falta de dados de 

qualidade em áreas pouco exploradas ou sem uma base topográfica adequada. 

Porém, o dado bruto distribuído apresenta problemas como artefatos lineares, ruídos 

e erros pontuais, além da resolução espacial do modelo para áreas fora do EUA, 

3arcsec aprox. 90m, tornar inviável a sua utilização para estudos em escala de semi-

detalhe. 
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Outro fator que merece atenção é a pouca divulgação e a falta de 

conhecimento sobre as ferramentas disponibilizadas pelos diversos software com 

plataforma SIG, muitas vezes subutilizadas. 

Este trabalho teve como objetivo identificar as principais dificuldades 

associadas tanto com tratamento da base de dados, no caso o modelo SRTM, como 

no processamento e aquisição dos dados morfométricos, visando desenvolver 

soluções voltadas para o avanço destas questões. 

Para tratamento e reamostragem do modelo SRTM foi utilizado o software livre 

R statistical language. Para a aquisição de dados morfométricos, foi realizada uma 

comparação entre dois dos principais SIG’s empregados atualmente, o GRASS-GIS 

(código aberto, Neteler e Mitasova, 2004; GRASS Development Team, 2007) e o 

ESRI ArcGISTM (proprietário), com o intuito de dar suporte na utilização das 

ferramentas disponíveis e oferecer ao usuário uma leitura crítica das vantagens e 

desvantagens no uso de ambas as plataformas. 

        

2. Dissertações em forma de Artigos Científicos  

 

É crescente nos últimos anos no Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo o número de teses e dissertações apresentadas em forma de artigos 

científicos, situação esta que tem se refletido no aparecimento de trabalhos mais 

concisos e objetivos, bem como tem propiciado um aumento em termos de produção 

científica do programa de pós-graduação em Geoquímica e Geotectônica do 

Instituto. 

Neste trabalho, todo desenvolvimento, metodologia e resultados obtidos são 

apresentados na forma de dois artigos científicos, submetidos a periódicos 

internacionais. Como os dois artigos foram redigidos em língua inglesa, optamos por 

incluí-los na forma de anexos. 

O primeiro capítulo da dissertação traz uma breve introdução sobre o tema, o 

segundo capítulo contempla de forma pormenorizada toda metodologia empregada 

para elaboração dos artigos submetidos e de mais dois apresentados em eventos 

científicos durante o desenvolvimento do projeto. O último capítulo, também baseado 

nos artigos científicos submetidos, é dedicado às considerações finais do trabalho. 
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3. Materiais e Métodos 

        

3.1. Modelo SRTM 

        

A falta de dados topográficos em escala de semi-detalhe para grande parte do 

território brasileiro fez do modelo SRTM uma fonte importante na aquisição de dados 

para confecção de MDE’s. Os dados são distribuídos com resolução espacial de 

1arcsec (aprox. 30 metros) para áreas dentro dos EUA, e de 3arcsec (aprox. 90 

metros) para áreas do resto do mundo.  

O modelo SRTM foi elaborado a partir da colaboração entre a NASA e a NGA 

(National Geoespatial-Intelligence Agency), em projeto cujo objetivo era coletar 

dados de interferometria de radar visando a aquisição de modelos topográficos em 

detalhe para latitudes entre 56º S e 60º N. Todo processo contou também com o 

auxílio de dados topográficos de controle visando o refinamento e validação dos 

dados gerados. 

Os dados de radar foram coletados em 11 dias de missão e posteriormente 

tratados segundo metodologia descrita por Rabus et al (2002).   

A definição de 90m pode ser considerada apropriada para análises em escala 

regional (por exemplo, 1:100 000 ou menor), mas é demasiadamente grosseira para 

estudos em escala de detalhe. Além disso, o dado original disponibilizado pela 

NASA e pelo serviço geológico dos Estados Unidos (USGS) apresenta alguns 

problemas como ruídos, artefatos lineares e erros pontuais que podem comprometer 

a qualidade da informação derivada do modelo. 

Um fator importante na escolha da fonte a ser utilizada para aquisição dos 

dados é a metodologia empregada para o processamento dos modelos de 90m, pois 

eles são reamostrados a partir dos modelos de 30m. No modelo disponibilizado pela 

NASA é atribuída a célula de 90m um valor idêntico ao da célula de 30m, valor este 

coincidente com o centro da área do dado de 3arcsec. O dado distribuído pelo 

USGS faz uma média entre as células de 30m (nove no total) abrangidas pela área 

da célula de 90m (Fig. 1).  
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Fig. 1. Comparação dos métodos de reamostragem da NASA e do USGS. 

 

Neste trabalho foi utilizado o modelo distribuído pela NASA, como forma de 

preservar a informação original e diminuir a suavização do MDE. 

       

3.2. Método Short Distance-Low Nugget Kriging (SDLN) 

 

Por ser uma matriz de dados altimétricos, com forma e espaçamento 

constantes, o modelo SRTM é conceitualmente perfeito como base de dados para a 

utilização da técnica de krigagem. A função é um método de regressão usado para 

aproximar ou interpolar dados, e parte do princípio que pontos próximos no espaço 

tendem a ter valores mais parecidos do que pontos mais afastados. Todo processo é 

baseado no cálculo da função variograma e na modelagem gráfica do semi-

variograma, de forma a preservar a característica original do terreno estudado. 

O variograma é uma ferramenta utilizada para descrever e quantificar a 

variação, no espaço, de um fenômeno regionalizado. Segundo Burrougth (1987), 

para a modelagem de semi-variograma com inclinação baixa, perto da origem, opta-

se pelo modelo gaussiano. Valeriano et al (2002) utilizam não só o modelo 

gaussiano como também o modelo esférico em testes aplicados à superfícies 

topográficas, obtendo resultados satisfatórios em ambos os casos.  

Neste trabalho, todos os cálculos foram feitos utilizando-se o software R 

statistical language (Ihaka e Gentleman 1996, Grunsky 2002), instalado com o 

sistema básico e o pacote gstat (Pebesma 2004), para funções geoestatísticas.  
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Durante os primeiros testes foi observado que a versão atual do pacote gstat 

não permite tratar corretamente dados em formato Latitude-Longitude e o MDE 

projetado para UTM não deve ser usado porque o processo de projeção cria 

artefatos lineares, devido ao ajuste do tamanho e deslocamento dos pixels. Estes 

artefatos podem ser vistos claramente nas figuras 3 A e B, e ocorrem 

sistematicamente em todas as áreas testadas.  

Para contornar o problema, o MDE foi exportado na forma de pontos [x, y, z]. 

Posteriormente, os pontos foram projetados utilizando sistema de coordenadas UTM 

e importados para a área de trabalho do R, efetuando-se então o cálculo da função e 

modelagem gráfica do variograma e a interpolação por krigagem. O GRASS-GIS 6.2 

(GRASS Development Team, 2007) e o Global Mapper 8 foram testados na 

conversão de raster/vector e a projeção do sistema de coordenadas, e os resultados 

apresentados foram análogos. 

Adotando a metodologia proposta por Valeriano (2002), o variograma foi 

calculado a partir dos resíduos da análise da superfície de tendência de primeira 

ordem, de forma a garantir que dados geoestacionários fossem modelados.  

Em sua pesquisa, Valeriano et al. (2007) observaram que o ruído presente nos 

dados pode ser avaliado como a taxa do efeito da pepita nos variogramas. No 

presente trabalho, o valor foi calculado a partir do erro vertical dos dados da 

elevação de SRTM, cuja precisão vertical teórica é de ± 16m (van Zyl 2001, Rabus 

et al. 2003), com um erro absoluto de 9,0m, para a América do Norte, e 6,2m, para a 

América do Sul (Rodriguez et al. 2006).  Segundo os autores, o erro absoluto 

relatado corresponde ao erro de 90% em estatística gaussiana.  Assim, o desvio 

padrão (que representa aproximadamente 68% dos valores) será 1,69 vezes menor 

do que o erro de 90 % (Waltham, 1995), o que corresponde a 5,32m, para América 

do Norte, e 4,14m, para América do Sul.  Como o efeito pepita é relativo à semi-

variância dos dados, seu valor será o quadrado do desvio padrão, o que 

corresponde a 28,3m2 e 17,4 m2, respectivamente.  

Outro ponto importante do método desenvolvido é a restrição da área de busca 

de dados, utilizados na função de interpolação aos vizinhos imediatos do ponto 

analisado. Isto ocorre devido à alta correlação espacial de dados topográficos. A 

atitude espacial do ponto analisado é diretamente relacionada com os pontos mais 

próximos, sendo assim admissível limitar a distância utilizada na função. Desta 



6 

forma é possível trabalhar com uma variação pequena dos dados e também reduzir 

o custo computacional.  

Isto pode ser feito limitando o número máximo dos pontos vizinhos usados pela 

função de interpolação ou limitando seu raio da busca. Neste trabalho, optou-se por 

delimitar o número de pontos vizinhos, pois o efeito desta operação é similar ao de 

definir uma janela quadrada em torno de cada ponto, à exceção das bordas da área.  

A krigagem é uma função exata de interpolação. Portanto, um ponto gerado na 

superfície que tenha as mesmas coordenadas de um ponto na série de dados 

original terá o mesmo valor do original. Isto pode criar artefatos pontuais na 

superfície, onde alguns pixels que têm o mesmo valor do MDE original são cercados 

por valores interpolados.  

Mesmo considerando que o MDE de 3arcsec seja criado por meio da 

reamostragem dos dados de 1arcsec, esta situação deve ser evitada, pois a 

krigagem é usada para analisar a escala total dos dados e ela provavelmente filtrará 

também algum ruído presente nos modelos SRTM. 

Este problema pode ser resolvido adicionando, antes da interpolação, uma 

variação aleatória muito pequena às coordenadas dos pontos. Desta forma, os 

pontos coincidentes com as coordenadas dos dados originais terão valores 

interpolados, porém muito semelhantes aos do modelo de 3arcsec, pois a krigagem 

da um peso maior a amostras com distâncias pequenas em relação ao ponto 

estudado. 

A análise das áreas testadas, com variogramas em quatro sentidos (0o, 45o, 

90o e 135o), mostra que quando toda a curva é considerada (Fig’s. 2A e 2C) os 

variogramas têm intervalos e patamar distintos, porém, quando somente a parte 

inicial é analisada (Fig’s. 2B e 2D), as curvas são muito similares, permitindo o uso 

de variograma unidirecional na interpolação, quando somente forem usadas as 

distâncias pequenas em relação à origem. 
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Fig. 2. Análise do variograma em quatro direções. A/C) variogramas completos. B/D) amostra inicial 

da curva. A/B) Los Angeles. C/D) Serra do Japi. 

 

Em resumo, a idéia básica do método SDLN para interpolação de dados de 

terreno é a seguinte:  

 

- Modelagem do variograma a partir dos resíduos da superfície de tendência 

de primeira ordem para garantir um dado geoestacionário; 

- Trabalhar somente com a vizinhança imediata do ponto analisado, devida à 

alta correlação espacial da superfície topográfica;  

- Adicionar, antes da interpolação, uma variação aleatória muito pequena às 

coordenadas dos pontos;  
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-  Usar um valor pequeno do efeito pepita, a fim de evitar uma suavização que 

altere as características do terreno. 

 

3.3. Aquisição e Processamento de Dados Morfométricos 

        

Dados morfométricos são baseados em operações entre vizinhanças ou 

conectividade do alvo de estudado. Assim, os ruídos, erros pontuais e artefatos 

lineares presentes nos modelos SRTM precisam ser eliminados sob o risco de tornar 

não recomendável sua utilização direta (Valeriano 2002). 

Após o tratamento da base de dados, é necessário optar entre os diversos 

software com plataforma SIG disponíveis. Após um período de pesquisa, os pacotes 

que apresentaram os melhores resultados e possuíam ferramentas mais 

diversificadas, sendo capazes de realizar todas as operações necessárias, foram o 

GRASS-GIS e o ArcGIS. Optou-se então por fazer uma comparação entre os dois, 

visando tanto o produto final como o processo de aquisição e processamento dos 

dados. 

Para a análise foram comparados os seguintes parâmetros: Declividade, 

Orientação de Vertentes, Superfície de Base e Rugosidade de Terreno. No GRASS-

GIS foi utilizada a metodologia proposta por Grohmann (2004). No presente trabalho 

são apresentadas as rotinas desenvolvidas para a obtenção dos dados no ArcGIS. 

 

3.3.1. Declividade e Orientação de Vertentes 

 

Ambos os programas utilizados empregam a metodologia proposta por Horn 

(1981), onde os mapas são derivados diretamente do MDE, executando operação 

que utiliza a matriz quadrada (3x3) delimitada pelas vizinhanças do ponto analisado. 

Como se trata de uma metodologia muito discutida, e desenvolvida, os produtos são 

calculados de forma automática, ou seja, não é necessário o desenvolvimento de 

uma rotina específica.  

Como o algoritmo usado por ambos os software são equivalentes, o resultado 

final é análogo, sendo também similar seu processamento. 
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3.3.2. Superfície de Base 

 

Isobase é o termo usado para definir a linha que delineia uma superfície 

erosiva. Filosofov (1960) define a superfície de isobase como sendo a superfície 

hipotética determinada pela interseção entre drenagens de ordem similar com a 

superfície erosiva associada à reorganização da rede da drenagem. De acordo com 

Golts & Rosenthal (1993), a superfície resultante é relacionada a estágios de erosão 

similares, e pode ser considerada como um produto de eventos tectono-erosivos 

recentes. O mapa de isobase pode ser visto como uma superfície simplificada da 

topografia original, onde se descarta a topografia acima da superfície de isobase.  

Na interpretação de mapas de isobase, alguns detalhes relevantes devem ser 

observados, a saber; os desvios, compressão e o espalhamento abrupto das linhas 

de isobase que podem ser indicativos de estruturas associadas aos movimentos 

tectônicos, mudanças litológicas extremas e unidades geomorfológicas importantes. 

Considerando que os movimentos tectônicos recentes provocam a instabilidade na 

superfície de erosão definida por drenagens de mesma ordem, o método possibilita 

identificar estruturas geológicas associadas ao processo da estabilização desta nova 

superfície.  

Todo processo é baseado na rede de drenagens. Para a extração da rede de 

drenagens, o GRASS-GIS utiliza uma implementação em java chamada JGrass. O 

ArcGIS e o JGrass usam métodos similares na derivação da rede de drenagem a 

partir do MDE (Fig. 3). Neste processo, o usuário deve calcular o MDE sem 

depressões, seguido do cálculo do sentido de fluxo e de sua acumulação. As 

Drenagens são extraídas a partir de um valor de acumulação definido pelo usuário, 

sendo aqui considerado 50 células, o equivalente a uma bacia de 45000m2, segundo 

a classificação de Strahler (1952). Com relação à rede de drenagem obtida por 

ambos os software, todo processo para extrair e classificar a rede de drenagem não 

apresentou nenhuma diferença significativa no produto final. A única diferença é o 

traçado das linhas de drenagem em áreas com declividade mais baixa. Os 

segmentos derivados a partir do JGrass acompanham melhor o comportamento 

meandrante dos rios em áreas planas.  
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Fig. 3. Processo de extração da rede de drenagens. (ArcGIS e JGrass). 

     

Com a finalidade de comparar a interpolação dos dados, foi escolhida a rede 

da drenagem extraída pelo JGrass. 

As drenagens de segunda e terceira ordem foram extraídas (Modenesi-

Gauttieri et al., 2002) e convertidas em pontos, sendo atribuída a cada uma a 

elevação do MDE.  

Foi utilizado o método de interpolação SPLINE, que está disponível para 

ambos os software, apesar de pequenas diferenças na execução. No ArcGIS, o 

método é definido como Thin Plate Spline (TPS), com opções para uma versão 

regularizada ou tensionada. Na versão regularizada, o valor do peso pode ser 

definido e ele agirá como um fator suavizador da superfície calculada. A opção da 

versão tensionada define o ajuste da superfície resultante a partir dos dados 

originais como uma membrana que se aproxima dos pontos, sendo regular quando a 

tensão é igual a zero (Franke, 1982; Mitas e Mitasova, 1988). No GRASS, a função é 

executada com a interpolação o SPLINE regularizada com tensão (RST, Mitasova e 

Mitas, 1993; Mitasova e Hofierka, 1993), onde as opções regularizada e tensionada 

estão disponíveis simultaneamente.  
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Os mapas de isobase interpolados no GRASS e no ArcGIS apresentaram uma 

diferença significativa (Fig’s. 13C e 13D). Embora a superfície criada pelo GRASS 

seja muito próxima daquela gerada pelo ArcGIS, ou seja, as características 

principais podem ser identificadas em ambos os produtos, a superfície interpolada a 

partir do método RST apresenta formatos mais suaves e contornos mais naturais, 

enquanto o dado gerado pelo TPS cria uma superfície com ruídos e diversas 

quebras bruscas, tornando difícil a interpretação do mapa. Este problema pode estar 

ligado às diferenças nos métodos de interpolação entre o ArcGIS e o GRASS e com 

a distribuição espacial dos pontos de drenagem, aglomerados ao longo das linhas 

de drenagem. 

        

3.3.3. Rugosidade de Terreno 

        

A metodologia utilizada é baseada no proposto por Hobson (1972). O autor 

descreve a rugosidade do terreno a partir da relação entre a área da superfície real e 

a área plana dentro de células quadradas (com tamanhos que pode variar, 

dependendo do comprimento de onda estipulado). Quanto mais plana a superfície 

real, mais o valor calculado se aproxima de 1. Em superfícies rugosas, a relação 

mostra valores cada vez maiores devido ao aumento da área real comparada com a 

área plana da célula quadrada. 

No GRASS, o mapa pode ser calculado de forma extremamente simples por 

meio do script proposto por Grohmann (2006). Por outro lado, no ArcGIS, para 

derivar a superfície a partir do MDE, é necessária a aplicação de rotina desenvolvida 

neste trabalho e apresentada na Fig. 4. 

Ao contrário dos mapas de isobase, os mapas de rugosidade produzidos por 

ambos os software são muito próximos (Fig’s. 13A e 13B), podendo isto ser 

conseqüência da distribuição regular de pontos usados na interpolação. 
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Fig. 4. Rotina aplicada para extração dos mapas de Isobase e de Rugosidade (ArcGIS). 
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4. Áreas de Estudo 

 

Todo trabalho foi dividido em duas etapas: 1) reamostragem do modelo SRTM 

e 2) aplicação da metodologia de reamostragem e aquisição de dados 

morfométricos. A primeira etapa foi concentrada em três áreas: Serra do Japi (SP), 

Aperibé (RJ) e Los Angeles (EUA). A segunda etapa foi aplicada na região de 

Boracéia (SP). Todas as áreas são descritas a seguir. 

 

1ª Etapa 
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Fig. 5. Localização e mapa geológico simplificado das áreas de estudo. A (Serra do Japi) e B 

(Aperibé) modificados de CPRM (2004), e C (Los Angeles) modificado de Schruben et al. (1997). 

 

A área da Serra do Japi encontra-se a noroeste da cidade de São Paulo (fig.5 

A), entre as cidades de Jundiaí, Cabreúva e Cajamar. A geologia local consiste 

principalmente em rochas Pré-Cambrianas, tais como quartzitos, gnaisses, 

migmatitos, xistos, anfibolitos e granitos (Almeida et al. 1981). O Arcabouço 

tectônico da região é definido por domínios que são separados por falhas e zonas de 
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cisalhamento transcorrentes que caracterizam a configuração do embasamento. A 

reativação normal destas estruturas (Riccomini et al. 2004) controla a formação de 

bacias sedimentares Terciárias e definem a paisagem atual (Hasui et al. 1978).  

Neves et al. (2003) limitam o Bloco Jundiaí entre a zona de cisalhamento 

Valinhos, o lineamento do interflúvio Jundiaí-Atibaia e as falhas de Itu e Jundiuvira. 

Os autores descrevem na região as unidades morfológicas como morrotes 

dissecados, morrotes, morrotes e colinas, colinas médias, morrotes de cimeira, 

escarpas, morros e montanhas da Serra do Japi. O caimento para noroeste de todo 

Bloco Jundiaí é descrito como o fator determinante no escoamento das bacias 

hidrográficas. 

Segundo Carneiro & Souza (2003), a região da Serra do Japi é dividida por 

duas zonas geomorfológicas, a saber: a Serrania de São Roque (Almeida 1964) e o 

Planalto de Jundiaí (Ponçano et al. 1981). Segundo os autores, os arredores do 

Planalto de Jundiaí caracterizam-se por um relevo de colinas e morros e morrotes 

baixos com topos convexos, com os dois últimos associando-se ao desenvolvimento 

das bacias de drenagens dos rios Jundiaí e Atibaia, constituindo-se no sistema de 

relevo conhecido como “Mar de Morros” (Ponçano et al., 1981).  O Planalto de 

Jundiaí apresenta também topos uniformemente nivelados em torno de 820-870 

metros com vales situados entre 700-750 metros. Esta mesma região é descrita por 

Ab'Saber (1992) como parte dos domínios de “mares de morros” florestados do 

Brasil Sudeste. 

Localmente, a Serra do Japi é a principal feição geomorfológica da região, que 

se configura como um altiplano com elevações de até 1300m e se destaca em meio 

a planícies com altitudes entre 700m e 800m. A forma atual da Serra do Japi é um 

testemunho da superfície de aplainamento Sul-Americana, desenvolvida na 

transição Cretáceo-Paleógeno (King 1967, Almeida 1964). Almeida & Carneiro 

(1998) definem sua origem no Cretáceo Superior e sua deformação no Paleoceno, 

sendo tais eventos correlatos à formação de bacias continentais terciárias e à 

acentuação do relevo das serras marginais. Ab’Saber (1992) define, abaixo da 

Superfície do Japi, uma superfície de aplainamento de caráter intermontano, entre a 

face norte da Serra do Japi e a face sul da Serra do Jardim. Os restos subnivelados 

desta superfície, de posição intermediária no relevo regional, têm sido denominados 

Superfície de São Roque - Jundiaí. 
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Exagero Vertical : 2X
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Fig. 6. MDE; Área da Serra do Japi. 

 

A área denominada Aperibé está inserida no contexto da Província Mantiqueira 

Central, dentro do Cinturão Paraíba do Sul (CPS, Ebert 1955, 1968 e Almeida et al. 

1973). Corresponde a uma região extremamente deformada com orientação NE-SW, 

constituída por rochas metamórficas de alto grau, incluindo também granulitos (Fig.5 

B).  

No Arcabouço tectônico do CPS no Rio de Janeiro destaca-se a estrutura com 

divergência em leque do vale do rio Paraíba do Sul. Na porção central da estrutura 

ocorre uma zona de cisalhamento dúctil de alto ângulo, pré-cambriana, com 

movimentação destral (Zona de Cisalhamento de Além-Paraíba), desenvolvida em 

regime transpressivo, e que possui disposição subparalela ao trend geral do cinturão 

(Machado & Endo 1993, Ebert et al. 1993). Nos flancos da estrutura podem ser 

observadas zonas de cisalhamento associadas com rochas miloníticas: no flanco 

norte, estas estruturas mergulham para SE, enquanto no flanco sul, elas mergulham 

para NW (Dehler & Machado 2002).  

Geomorfologicamente, a área se encontra no contexto do compartimento do 

Médio Vale do Paraíba do Sul, e compreende parte da área drenada pelo rio Paraíba 

do Sul, situada entre as Serras da Mantiqueira e do Mar (Cunha e Guerra et al. 

2003). O contexto morfológico é dividido entre dois principais compartimentos: um, 

onde o relevo reflete o domínio de mar de morros, com colinas suaves e, outro, 
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formado por uma sucessão de cristas separadas por vales profundos, representando 

um nível mais dissecado do terreno que se apresenta muitas vezes escarpado. A 

análise de gradiente hidráulico da região efetuada por Salvador & Riccomini (1995) 

permitiu individualizar dois domínios morfológicos principais: um domínio a norte, 

nas cercanias da Serra da Mantiqueira, com alto gradiente hidráulico, e outro a sul, 

já na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, com valores mais baixos de gradiente 

hidráulico. Silva et. al. (2006) descrevem a morfologia da região como resultante de 

intensas variações dos níveis de base e das condições paleo-hidrológicas, 

geradoras de repetidas fases de entalhamento fluvial e acentuado retrabalhamento 

da paisagem. Silva et. al. (2006) e Salvador & Riccomini (1995), fundamentados na 

análise das superfícies de base e nos padrões de erosão e de captura das 

drenagens, caracterizam um importante evento neotectônico responsável pela 

formação da paisagem atual. 

 

Rio Paraíba do Sul

Rio Pomba

972m

47m
Exagero Vertical : 2X

 
Fig. 7. MDE; Área do Aperibé. 

 

A área de Los Angeles localiza-se no sudeste do estado da Califórnia, EUA, na 

porção oeste do bloco de Mojave, cercanias das falhas de San Andreas e Garlock 

(Fig. 5 C). As principais unidades geomorfológicas envolvidas são a Sierra Nevada e 

os lineamentos associados às falhas de Garlork e San Andreas, e a planície do 

deserto de Mojave. Segundo Dibblee Jr. (1967), a área é composta principalmente 
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por rochas cristalinas pré-terciárias, rochas vulcânicas e sedimentares Terciárias e 

sedimentos Quaternários.  

As rochas cristalinas pré-terciárias são subdivididas entre rochas Pré-

cambrianas (xistos, gnaisses e milonitos), rochas Paleozóicas (carbonatos, filitos, 

xistos, quartzitos e conglomerados) e rochas Mesozóicas (monzonitos, dioritos e 

gabros). As rochas Terciárias são caracterizadas por conglomerados, arenitos, 

argilitos, carbonatos, tufos, brechas e intrusões de composição riolítica a básica. São 

descritos, também, nas áreas do bloco de Mojave e vales adjacentes, depósitos 

aluviais inter-montanos correspondentes ao Quaternário.  

        

Sierra Nevada

Deserto de Mojave 

1993m

618m Sem Exagero Vertical
 

Fig. 8. MDE; Área Los Angeles. 
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2ª Etapa 
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Fig. 9. Localização da área e mapa geológico simplificado. Modificado de CPRM (2004). 

 

A área de estudo, denominada Boracéia, está localizada no sudeste do estado 

de São Paulo. Segundo Campana et al. (1994) e Dias Neto (2001), a geologia da 

região é caracterizada essencialmente por rochas do embasamento cristalino (Pré-

cambriano, atribuídas ao Complexo Costeiro), enxames de diques (Jurássico 

Superior e Cretáceo Inferior) e coberturas sedimentares quaternárias (Fig. 9). O 

embasamento cristalino é caracterizado por rochas ortoderivadas (com médio e alto 

grau metamórfico) e granitóides deformados (com intensidades variáveis). Coutinho 

et al. (1992) descreve os diques presentes em toda região como rochas básicas, 

ultrabásicas e intermediárias, de caráter toleítico e alcalino. Sadowski (1974) 

descreve os sedimentos Quaternários como depósitos aluviais, condicionados pelas 

estruturas locais, e litorâneos indiferenciados.  

Segundo Cunha & Guerra et al. (2003), a região faz parte do contexto 

geomorfológico do compartimento litoral com escarpas de rochas cristalinas. Esta 

feição morfológica é caracterizada pelo desaparecimento dos cordões litorâneos, 

substituídos por um litoral de aspecto afogado, com inúmeras escarpas da Serra do 

Mar formando a linha e costa, que se apresenta com uma sucessão de pequenas 

enseadas e planícies costeiras. 

Segundo Fulfaro & Coimbra (1972), a área de Boracéia é caracterizada por 

pequenas praias de enseada separadas por pontões do embasamento cristalino. A 
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norte da Província Costeira, Ponçano et al. (1981), Campana et al. (1994) e Almeida 

& Carneiro (1998) descrevem a área inserida no contexto do Planalto Paulistano 

(mais precisamente na sub-zona Morraria do Embu), definida pelo limite abrupto 

marcado pelas escarpas da Serra do Mar, como uma região que apresenta altitudes 

entre 600 e 750 m, com topos de morros entre 700 e 750 m (atingindo cotas 

superiores a 800m na Serra do Dom). A morfologia da área é organizada por 

patamares, onde o forte entalhamento da drenagem chega a isolar pequenos restos 

de planalto. Estas unidades isoladas são caracterizadas por nivelamentos distintos, 

que podem ser interpretados como o resultado da movimentação tectônica de blocos 

num padrão de horst e graben.  

O planalto representa uma superfície de topo de planalto mergulhando 

levemente para NE, fato este corroborado pelo divisor de águas que corre ao longo 

de toda borda sul e oeste da unidade, bem como pela distribuição das maiores 

elevações e pela tendência das drenagens correrem para NE (Campana et al. 1994). 

 

Serra do Mar

1177m

9m Sem Exagero Vertical

Província Costeira

Planalto Paulistano
(Sub-zona Morraria do Embu)

 
Fig. 10. MDE; Área Boracéia. 
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5. Resultados Obtidos  

 

5.1. Reamostragem do modelo SRTM com o método SDLN 

 

Com a finalidade de testar a influência da variação do efeito pepita e do 

número de pontos de busca na reamostragem dos dados SRTM, foram executados 

testes com valores de efeito pepita variando de 10m2, 30m2, 50m2 a 100m2, e com 

número de pontos de busca variando de 8 pontos (janela 3x3), 24 pontos (janela 

5x5), 99 pontos (janela 10x10) a 399 pontos (janela 20x20).  

Os resultados da análise realizada acham-se apresentados nas figuras 11 e 12. 

Para uma visualização mais adequada da variação observada a partir da mudança 

de parâmetros, na definição do modelo de variograma e na superfície interpolada, as 

imagens do MDE são exibidas na forma de mapas de relevo sombreado, com 

iluminante orientado a N315o e inclinação de 30o. 
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Fig. 11. Relevos sombreados (Iluminante a 315º e inclinação de 45º) e respectivos variogramas: 

Serra do Japi (SP) - A) SRTM 3arcsec, B) SRTM 1arcsec reamostrado, C) variograma completo e D) 

variograma da porção inicial; Aperibé (RJ) - E) SRTM 3arcsec, F) SRTM 1arcsec reamostrado, G) 

variograma completo da área e H) variograma da porção inicial. 
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A comparação com dados originais do modelo SRTM (1arcsec) é apresentada 

na figura 12. Os dados 1arcsec originais são apresentados na figura 12A, e os 

dados de 3arcsec são apresentados na figura 12B, enquanto a superfície interpolada 

ideal (definição de 30m) encontra-se na figura 12C. Os variogramas completos da 

área e o variograma ajustado à porção inicial da curva, usado na função de 

interpolação, são apresentados nas figuras 12a e 12b.  
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Fig. 12. Relevos sombreados (Iluminante a 315º e inclinação de 45º) e respectivos variogramas. Área 

de Los Angeles (EUA) - A) SRTM 1arcsec original, com artefatos criados pela projeção das 

coordenadas, B) SRTM 3arcsec original, com localização do perfil, C) MDE reamostrado para 30m: a) 

variograma da área toda, b) variograma ajustado a porção inicial da curva. M-N orientação do perfil 

comparativo (Fig. 16). 
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Nas figuras 13 A-D (Los Angeles) e 14 I-K (Aperibé) observam-se os resultados 

da mudança dos valores do efeito pepita. A variação mostrada nestas figuras fica 

restrita a um zoom da superfície interpolada (Fig. 11E e 11B). Observa-se que o 

incremento do valor conduz a uma superfície mais lisa, com menos informação 

topográfica.  

Nas figuras 13 E-H e 14 L-N são apresentados os efeitos de variação do 

número de pontos vizinhos (nmax), também restritos a um zoom da área. Este 

parâmetro influencia não somente a suavização da superfície krigada, mas também 

determina o tempo computacional envolvido, pois o tamanho das matrizes de 

covariância cresce exponencialmente. Em nossos testes, feitos em um computador 

Dual-CoreTM (processador de 1,83 gigahertz), memória RAM de 2Gb, o tempo de 

krigagem variou de 20 segundos, com nmax=8, de 45 segundos, com nmax=24, de 

8,4 minutos, com nmax=99, e de 3 horas, com nmax=399.  

 

Range: 350
Patamar: 4000

500

2500

200

x(m)

(h)

400

A

Range: 330
Patamar: 4000

E.
pe

pi
ta

: 1
0

500

2500

200

x(m)

(h)

400

E.
pe

pi
ta

: 3
0

Range: 350
Patamar: 4000

500

2500

200

x(m)

(h)

400

E.
pe

pi
ta

: 5
0

Range: 450
Patamar: 6000

E.
pe

pi
ta

: 1
00

500

2500

200

x(m)

(h)

400

Range: 330
E.pepita: 10

Patamar: 4000

nm
ax

: 8
 (3

X
3)

500

2500

200

x(m)

(h)

400

Range: 540
Patamar: 9000

nm
ax

: 9
9 

(1
0X

10
)

200

x(m)

(h)

600

2000

6000

Range: 330
E.pepita: 10

Patamar: 4000

nm
ax

: 2
4 

(5
X

5)

500

2500

200

x(m)

(h)

400

Range: 940
Patamar: 19000

nm
ax

: 3
99

 (2
0X

20
)

500

x(m)

(h)

1500

5000

15000

1500

B C D

E F G H

 
Fig. 13. Efeito da mudança de parâmetros de interpolação. Área de Los Angeles - A-D) variação do 

efeito pepita, E-H) variação do número de vizinhos.  
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Fig. 14. Efeito da mudança de parâmetros de interpolação. Área do Aperibé - I-K) variação do efeito 

pepita. L-M) variação do número de vizinhos. 

 

Foram extraídos vários perfis do MDE com o objetivo de comparar as 

superfícies produzidas com os diferentes parâmetros de krigagem e com outros 

métodos de interpolação. A posição dos perfis é mostrada na figura 12B. A figura 

16A mostra o modelo SRTM de 1arcsec original (projetado para UTM) e as 

superfícies interpoladas com os métodos SDLN e SPLINE regularizada com tensão 

(RST - Mitasova e Mitas 1993, Mitasova e Hofierka 1993) e IDW. 
Observa-se que a superfície krigada é a mais próxima dos dados originais, 

enquanto os métodos RST e IDW apresentaram um deslocamento para sudoeste e 

uma suavização mais acentuada.  

A suavização causada pelo aumento dos valores do efeito pepita e do número 

de pontos pode ser observada nas figuras 16B e 16C. Apesar do valor teórico 

calculado para o efeito pepita, baseado no erro absoluto relatado por Rodriguez et al 

(2006), nos testes efetuados a superfície interpolada com valor de 10m2 é a mais 

próxima dos dados originais.  
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Fig. 15. Análise de perfis extraídos das superfícies interpoladas. Área de Los Angeles. A) 

Comparação entre métodos diferentes de interpolação; B) suavização do MDE associada ao 

incremento do efeito pepita; C) suavização do MDE associada ao incremento do número de vizinhos. 

        

Valores mais elevados do nmax conduzem a uma superfície muito suave, 

obliterando pequenas características do terreno. Um ponto a ser considerado pelo 

usuário é a presença de vazios em dados de SRTM; estes vazios podem ser 

preenchidos com sucesso por outras técnicas como o método da Superfície-Delta 

(Grohman et al. 2006). Um inconveniente do método SDLN é que os vazios maiores 

do que a distância do ponto mais distante da área de busca não são preenchidos e 

permanecem como um artefato na superfície resultante. 

Na comparação entre as redes de drenagem e as curvas de nível derivadas do 

modelo SRTM de 30m original e do modelo krigado, todas as principais feições 

podem ser observadas (Fig. 17), o que valida sua utilização como base para 

extração de dados topográficos e rede de drenagem em escala semelhante ao do 

modelo SRTM de 1arcsec original distribuído pela NASA. 

 



27 

 

3868

3864

3860

34
0

34
4

34
8A B

0 2000 4000

30m NASA 30m Reamostrado SDLN 30m NASA 30m Reamostrado SDLN  
Fig. 16. A) Curvas de Nível, B) Rede de Drenagens. 

 

A análise de correlação estatística entre ambos os produtos (Fig.18) reforça a 

relação visual descrita, determinando uma superfície muito similar com correlação 

média de 99,7%, desvio padrão de 0,3% e erro de ± 6,1m. Pode ser observado que 

as menores correlações são relacionadas com a rede de drenagem e relevos mais 

acidentados. Porém, mesmo sob estas condições, a correlação dos dados tratados 

com o dado original é superior a 98%. 
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Fig. 17. A) Mapa de Correlação, B) Histograma, C) MDE dos Mapas de Correlação. 

 

5.2. Processamento e Aquisição de Dados Morfométricos 

 

Por usarem algoritmos clássicos, os mapas de declividade e de orientação de 

vertentes produzidos pelo GRASS e pelo ArcGIS são análogos e sua interpretação 

não é prejudicada. Os mapas de rugosidade de terreno criados por ambos os 

pacotes são similares, sendo possível definir neles as unidades geomorfológicas 
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principais da área (Boracéia), o platô, a Serra do Mar e a planície costeira, além dos 

alinhamentos NE-SW. 

Apesar de utilizarem algoritmos distintos, a derivação da rede de drenagens do 

MDE, em ambos os casos, se mostrou satisfatória. É importante ressaltar que as 

áreas de baixa declividade do traçado das drenagens extraídas pelo JGrass 

apresentam formas mais naturais. Os mapas de isobase apresentam a mesma 

configuração geral, apesar das diferenças significativas na forma das linhas de 

isobase. 

Com o objetivo de avaliar a qualidade dos mapas de isobase derivados do 

MDE, e assim também validar todo processo foi feita uma comparação visual entre 

os mapas de isobase gerados e um mapa interpretado manualmente da mesma 

região (Fig.19E). Nos dois mapas interpolados é possível inferir o alinhamento NW-

SE de estruturas interpretadas por Ribeiro et al (2006). Porém, o mapa interpolado 

no ArcGIS, apresenta ruídos e diversas quebras na forma das linhas, o que pode 

levar a interpretações erradas do contexto morfotectônico. 
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Fig. 18. Mapas Morfométricos. a) Rugosidade de Terreno (ArcGIS), b) Rugosidade de Terreno 

(GRASS), c) Superfície de Isobase (ArcGIS), d) Superfície de Isobase (GRASS) e, e) Superfície de 

Isobase interpretada manualmente (adaptado de Ribeiro et al. 2006). 



31 

6. Considerações Finais 

     

Neste trabalho foi utilizado o método SDLN para a interpolação e também a 

técnica de krigagem na reamostragem do modelo SRTM, buscando apurar a 

definição da superfície topográfica. A reamostragem de MDE’s, com interpolação por 

krigagem, é uma tarefa delicada de laboratório, pois envolve desde o cálculo e 

modelo do variograma, até a definição de parâmetros de interpolação. Embora se 

deva tomar muito cuidado em todas as etapas do processo, a qualidade final dos 

resultados obtidos compensa o esforço dispêndio.  

No método SDLN, o uso de poucos pontos vizinhos permite que o usuário 

execute um bom ajuste do modelo do variograma apenas na parte inicial da curva. 

Por outro lado, um número maior dos pontos aumentará dramaticamente o tempo 

computacional e produzirá uma superfície mais aplainada, obliterando pequenas 

características do terreno. 

O efeito pepita também opera como um fator que suaviza a imagem obtida. 

Segundo testes, um valor de 10m2 é suficiente para maximizar o desempenho do 

método. Embora o método desenvolvido seja capaz de produzir superfícies 

desobstruídas, com picos e depressões bem definidos, sem ruído, permite também a 

remoção dos artefatos pontuais e lineares (às vezes presentes em dados originais 

de SRTM), porém não é apropriado para o preenchimento de vazios. Em caso de 

grandes vazios é indicado primeiro o seu preenchimento e, posteriormente, a 

reamostragem do modelo com o método SDLN. 

Os estudos de correlação caracterizam a alta similaridade entre a superfície 

reamostrada e o dado original do modelo SRTM (99,7%), situação que torna segura 

a derivação de dados morfotectônicos do modelo interpolado, em escala semelhante 

ao original, sem perda significativa de informação. 

Após definir a metodologia de reamostragem, o processo de aquisição e 

processamento dos dados, usado na produção e análise de mapas morfométricos 

derivados do MDE, demonstrou diferenças significativas entre os pacotes SIG 

utilizados. O ArcGIS possui uma interface gráfica (IG) mais evoluída, que torna o 

pacote mais atrativo para o usuário inexperiente. Apesar do desenvolvimento 

contínuo da IG do GRASS, fato este que tem contribuído grandemente para reduzir 

os passos da curva de aprendizado do software, diversos usuários têm considerado 
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o GRASS como um programa de difícil aprendizado e manipulação. Para usuários 

mais experientes, a situação descrita acima é invertida. A arquitetura de código 

aberto do GRASS permite acesso e manipulação de parâmetros que geralmente não 

estão disponíveis em um software proprietário, o que dá ao usuário um maior grau 

de liberdade para operar o sistema.  

A diferença principal entre os mapas de isobase gerados pelo ArcGIS e pelo 

GRASS se deve ao comportamento do método de interpolação com a distribuição 

espacial dos dados. Os mapas de rugosidade de terreno são muito similares porque 

a distribuição dos pontos é regular. Por outro lado, nos mapas de isobase, os pontos 

se encontram aglomerados ao longo das linhas de drenagem, ficando grandes áreas 

sem dados entre elas. O RST (Spline regularizada com tensão, do GRASS) é um 

método de interpolação mais robusto que o TPS (Thin Plate Spline, regularizada ou 

com tensão, do ArcGIS), pois oferece mais opções ao usuário e é capaz de criar as 

superfícies que são fiéis aos dados e com formas mais naturais. Apesar das 

diferenças observadas, as superfícies criadas por ambos os pacotes SIG 

apresentam as mesmas características gerais.  

Durante todo o processo, o usuário deve prestar muita atenção a todos os 

fatores que intervêm na qualidade dos produtos gerados, tais como o cálculo e 

modelo do variograma, parâmetros de krigagem, resolução do MDE, valor de 

acumulação de fluxo e método de interpolação utilizado. Uma vez que todos os 

detalhes são considerados, os mapas morfométricos produzidos serão equivalentes 

a um mapa gerado e interpretado manualmente por um especialista. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

7. Referências Bibliográficas  

 

Ab'Saber, A.N., 1992. A Serra do Japi, sua origem geomorfológica e a teoria dos 

refúgios. Morellato, L.P.C. (org.), 1992. História Natural da Serra do Japi. 

Ecologia e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil. 

UNICAMP/FAPESP.p.12-23. 

Almeida, F.F.M., (1964). Fundamentos geológicos do relevo paulista. In:Instituto 

Geográfico e Geológico. Geologia do Estado de São Paulo. Boletim IGG. n. 41. 

p.167-263. 

Almeida F.F.M. de & Carneiro, C.D.R. 1998. Origem e evolução da Serra do Mar. 

Revista Brasileira de Geociências, n. 28, v. 2,p.135-150. 

Antonello, A., Franceschi, S., Rigon, R., Vitti, A., 2006. JGrass 2.0 User Manual. 

Universit Degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

Burrough, P.A., 1987, Spatial aspects of ecological data. In Data analysis in 

community and landscape ecology, R.H. Jongman, C.J.F. ter Braak and T.O.F. 

R. (Orgs) (Pudoc, Wagenigen), p. 213–251. 

Campanha, G. A. C., Ens, H. H., Ponçano, W. L., 1994. Análise morfotectônica do 

planalto do Juqueriquerê, São Sebastião. Revista Brasileira de Geociências, n. 

24, p. 32–42.  

Carneiro, A. D. R. e Souza, J. J. 2003. Mapeamento geomorfológico em escala de 

semidetalhe da região de Jundiaí-Atibaia. Revista Brasileira de Geomorfologia, 

n. 2, p. 17-30. 

Coutinho, J.M.V.; Ens, H.H.; Rodrigues, E.P. 1992. Petrography and field features of 

precambrian and Mesozoic mafic dykes in southeastern Brazil. In: Inter. Geol. 

Conor., 29. Kyotu, Japan, 1992. Extended Abstracts... Kyotu, Japan. 567 p. 

Cunha, S. B., Guerra, A. J. T. (Org.), 2003. Geomorfologia do Brasil. Bertrand Brasil. 

Rio de Janeiro. 

CPRM, 2004. GIS do Brasil, Sistema de Informações Geográficas, Etapa 

1:1.000.000. Programa geologia do Brasil. Carta geológica do Brasil ao 

milionésimo. 



34 

Ebert H.D.; Hasui Y.; Sartorato G.; Almeida S.H.; Costa J.B.S., (1993), Arcabouço 

estrutural e tectônica transpressiva das faixas móveis da borda sul e sudeste do 

cráton do São Francisco e da Sintaxe de Guaxupé. Simpósio Nacional de 

Estudos Tectônicos, 4, Belo Horizonte, Anais, bol. 12, p. 166-171. 

ESRI Inc., 2007. ArcGIS 9.2. Redlands, CA.  

Dehler N.M & Machado R. 2002. Geometria e cinemática da aba sul da estrutura 

divergente do rio Paraíba do sul ao longo da seção areal-três rios, Rio de 

Janeiro. Revista Brasileira de Geociências. n. 32, v. 4, p. 481-490. 

Dias Neto,C. M., 2001. Evolução Tectono-termal do complexo costeiro (faixa de 

dobramentos Ribeira) em São Paulo. Universidade de São Paulo, Instituto de 

Geociências. Tese de doutoramento.  

Dibblee Jr., T.W., 1967, Areal geology of the western Mojave Desert. U. S. 

Geological Survey, Prof. Paper 522, p. 1-153.  

Farr, T. G., Kobrick, M., 2000. Shuttle Radar Topography Mission produces a wealth 

of data. EOS (Transactions, American Geophysical Union), 81,  p. 583-585. 

Ferrari, J. A., Hiruma, S. T., Karmann, I., 1998. Caracterização morfométrica de uma 

superfície cárstica do Vale do Ribeira, São Paulo (Núcleo Caboclos- PETAR). 

Revista do Instituto Geológico, n. 19, p. 9–17.  

Filosofov, V. P., 1960. Brief guide to morphometric methods in search of tectonic 

structures. Saratov, Saratov Univ. Publ. House. [em Russo].  

Franke, R., 1982. Smooth interpolation of scattered data by local Thin Plate Splines. 

Computers & Mathematics with applications, n. 8, p. 237–281.  

Fulfaro, V. J. e Coimbra, A. M. 1972. As praias do litoral paulista. XXVI Congresso 

Brasileiro de Geologia. Resumos, p. 235-255. 

Ghesla, E., Rigon, R., 2006. JGrass 2.0 - A Tutorial for the management of digital 

terrain models. Universit Degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale. 

Golts, S., Rosenthal, E., 1993. A morphotectonic map of the northern Arava in Israel, 

derived from isobase lines. Geomorphology, n. 7, p. 305–315.  



35 

GRASS Development Team, 2007. Geographic Resources Analysis Support System 

(GRASS GIS) Software. ITC-irst, Trento, Italy. URL http://grass.itc.it  

Grohmann, C. H., 2004. Morphometric analysis in Geographic Information Systems: 

applications of free software GRASS and R. Computers & Geosciences, n. 30, 

p. 1055–1067.  

Grohmann, C. H., 2006. r.roughness - a new tool for morphometric analysis in 

GRASS. GRASS/OS Geo News, n. 4, p. 17–19. 

Grohman, G., Kroenung, G. and Strebeck, J., 2006, Filling SRTM Voids: The Delta 

Surface Fill Method. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, n. 72, 

p. 213–216. 

Grohmann, C. H., Riccomini, C., Alves, F. M., 2007. SRTM-based morphotectonic 

analysis of the Poços de Caldas Alkaline Massif, southeastern Brazil. 

Computers & Geosciences, n. 33, p. 10–19.  

Grunsky, E. C., 2002. R: a data analysis and statistical programming environment an 

emerging tool for the geosciences. Computers & Geosciences, n. 28, p. 1219–

1222. 

Hobson, R. D., 1972. Surface roughness in topography: quantitative approach.In: 

Chorley, R. J. (Ed.), Spatial analysis in geomorphology. Methuer, London, 225–

245 p. 

Horn, B. K. P., 1981. Hill shading and the reflectance Map. Proceedings of the IEEE, 

n. 69, p. 14–47. 

Ihaka, R., Gentleman, R., 1996. R: A language for data analysis and graphics. 

Journal of Computational and Graphical Statistics, n. 5, p. 299–314.  

King, L.C., (1967). Morphology of the Earth. (2nd Ed.) Oliver & Boyd, Edinburgh. 

Machado R., Endo I. (1993). Cinturão de Cisalhamento Atlântico: um exemplo de 

tectônica transpressiva neoproterozóica. In: SBG, Simpósio Nacional de 

Estudos Tectônicos, 4, Belo Horizonte, Atas, n. 12, p. 189-191. 

Miliaresis, G. C., 2001. Geomorphometric mapping of Zagros Ranges at regional 

scale. Computers & Geosciences, n. 27, p. 775–786.  



36 

Mitas, L., Mitasova, H., 1988. General variational approach to the interpolation 

problem. Computers & Mathematics with applications, n. 16, p. 983-992. 

Mitasova, H., Hofierka, J., 1993. Interpolation by regularized spline with tension:II. 

Application to terrain modeling and surface geometry analysis. Mathematical 

Geology, n. 25, p. 657-669. 

Mitasova, H.,Mitas, L., 1993. Interpolation by regularized spline with tension:I. Theory 

and implementation. Mathematical Geology, n. 25, p. 641-655.  

Modenesi-Gauttieri, M. C., Hiruma, S. T., Riccomini, C., 2002. Morphotectonics of a 

high plateau on the northwestern flank of the Continental Rift of Southeastern 

Brazil. Geomorphology, n. 43, p. 257-271.  

Neteler, M., (2005). SRTM and VMAP0 data in OGR and GRASS. GRASS-News, 

3:2-6. 

Neteler, M., Mitasova, H., 2004. Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Boston, 

Kluwer Academic Publishers. 

Neves, M. A., Morales, N., Borges, M.S., Ebert, H.D., 2003. Compartimentação 

morfotectônica da região de jundiaí (SP). Revista Brasileira de Geociências, n. 

33, p. 167-176. 

Pebesma, E. J., 2004. Multivariable geostatistics in S: the gstat package. Computers 

& Geosciences, n. 30, p. 683-691.  

Ponçano, W. L ., Carneiro, C.D.R., Bistrichi, C.A., Almeida, F.F.M., Prandini, F.L., 

1981. Notícia explicativa do mapa geomorfológico do Estado de São Paulo. 

IPT. 94p. 

Rabus, B., Eineder, M., Roth, R., Bamler, R., 2003. The Shuttle Radar Topography 

Mission - a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar. 

ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, n. 57, p. 241– 262. 

Ribeiro, A. C.and Lima, F. C. T., Riccomini, C., Menezes, N. A., 2006. Fishes of the 

Atlantic Rainforest of Boracéia: testimonies of the Quaternary fault reactivation 

within a Neoproterozoic tectonic province in Southastern Brazil. Ichthyological 

Exploration of Freshwaters, n. 17, p. 157–164. 



37 

Riccomini C., Sant’Anna L.G. & Ferrari A.L. 2004. Evolução geológica do Rift 

Continental do Sudeste do Brasil. In: V. Mantesso Neto, A Bartorelli, C.D. R. 

Carneiro & B.B. Neves (Eds), Geologia do Continente Sul-americano: Evolução 

da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida, Beca, São Paulo, 1 ed., 383-

405 p. 

Rodriguez, E., Morris, C. H., Belz, J. E., 2006. A global assessment of the SRTM 

performance. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, n. 72, p. 

249–260. 

Schruben, P.G., Arndt, R.E., Bawiec, W.J. and Ambroziak, R.A., 1997, Geology of 

the conterminous United States at 1:2,500,000 scale – A digital representation 

of the 1974 P.B. King and H.M.Beikman map. U.S. Geological Survey Digital 

Data Series, DDS11, Release 2. 

Sadowski, G. R., 1974. Tectônica da Serra de Cubatão. Universidade de São Paulo, 

Instituto de Geociências. Tese de doutoramento.  

Salvador, E. D. e Riccomini, C. 1995. Neotectônica da região do alto estrutural de 

queluz (SP-RJ, Brasil). Revista Brasileira de Geociências, n. 25, v. 3, p. 151-

164. 

Silva, T. M., Monteiro, H. S., Cruz, M. A., Moura, J. R. S., 2006. Anomalias de 

drenagem e evolução da paisagem no médio Vale do Rio Paraíba do Sul 

(RJ/SP). Anuário do Instituto de Geociências, n. 29, v. 2, p. 210-224. 

Strahler, A. N., 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. 

Bulletin of the Geological Society of America, n. 63, p. 1117–1142.  

Valeriano, M.M., 2002, Modelos digitais de elevação de microbacias elaborados com 

krigagem. Relatório Técnico, INPE-9364-RPQ/736. 

Valeriano, M.M., Kuplich, T.M., Storino, M., Amaral, B.D., Mendes Jr., J.N. and Lima, 

D.J., 2007, Modeling small watersheds in Brazilian Amazonia with shuttle radar 

topographic mission-90m data. Computers & Geosciences, n. 32, p. 1169-1181. 

van Zyl, J. J., 2001. The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM): a breakthrough 

in remote sensing of topography. Acta Astronautica, n. 48, p. 559-565.  

Waltham, D., 1995. Mathematics: a simple tool for geologists. Chapman & Hall, 

London. 



38 

Zuchiewicz, W., Oaks Jr., R., 1993. Geomorphology and structure of the Bear River 

Range, north eastern Utah: a morphometric approach. Zeitschrift fr 

Geomorphologie Suppl-Bd., n. 94, p. 41-55. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


