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As atuais plataformas orbitais de sensoriamento remoto tem ampliado um maior uso de Modelos Digitais de 

Elevação (MDE), em função dos sistemas sensores eletro-óticos e micro-ondas possuírem instrumentos estereoscópicos 

e interferométricos cada vez mais precisos e eficientes, colaborando para diversas aplicações com fins topográficos e 

geomorfológicos. A Zona Costeira Amazônica destaca-se pela extensão da plataforma continental e pelo aporte 

sedimentar que é depositado nas planícies lamosas, portanto, o estudo de derivadas geomorfométricas locais é 

fundamental na caracterização física destes ambientes costeiros. O objetivo deste trabalho é avaliar MDEs elaborados a 

partir de dados de sensoriamento remoto e elaborar derivadas geomorfométricas como altimetria, declividade, 

orientação de vertente, curvatura vertical, curvatura horizontal e forma de terreno. Os MDEs utilizados foram SRTM, 

GMTED2010, TOPODATA e ASTERGTM, além da aquisição em campo de coordenadas x, y e z com GPS 

diferencial. O método partiu da análise dos resíduos e a aplicação do teste T-Student entre os dados altimétricos de 

DGPS diferencial e dos MDEs, após isto, foi realizada a modelagem topográfica com a elaboração das derivadas 

geomorfométricas. A análise dos resíduos das altimetrias dos MDE’s contra as altimetrias do GPS diferencial 
apresentaram comportamento normal, com maior erro quadrático médio para os dados ASTER e menor erro quadrático 

médio para o GMTED2010. A análise do teste T-Student demonstrou que as cotas altimétricas dos MDE’s pareados um 

a um com as cotas do GPS diferencial não superaram a diferença mínima significante, logo são grupos estatisticamente 

semelhantes, entretanto os MDE’s SRTM, GMTED2010 e TOPODATA apresentaram diferença mínima significante 

quando pareados ao ASTER. A partir das derivadas geomorfométricas dos MDE’s foram formulados dois grupos 

distintos estatisticamente: o primeiro composto por SRTM, GMTED e TOPODATA; e, o segundo composto pelo 

ASTER. As derivadas morfométricas locais permitiram a caracterização do relevo corelacionada com as unidades 

paisagísticas e com as unidades geomorfológicas do ambiente costeiro estuarino das margens da Baía de Marajó, o que 

sugere alta aplicabilidade para fins de mapeamento em escalas regionais a locais, entretanto mapeamentos devem 

considerar a acurácia dos MDE’s quanto à planimetria e informação temática. 
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