
Laboratório de Geotecnologias da UPM 
Prof. Dr. Sergio Vicente D. Pamboukian 

SOMBREAMENTO E RELEVO A PARTIR DE IMAGENS SRTM 
 
 
1. Introdução 
 
Em ambientes GIS as imagens SRTM podem ser usadas para gerar curvas de nível, mapas 
hipsométricos, mapas de relevo sombreado, mapas de declividade, entre outros. 
 
Para os exemplos a seguir, utilizaremos a imagem GeoTiff com dados de Altimetria SRTM 
“SP.tif” (WEBER; HASENACK; FERREIRA, 2004) e o shapefile do estado de São Paulo obtido do 
site do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)(2010). Estes arquivos 
estão disponíveis no site do curso. 
 
 
2. Preparando as imagens 
 
1. Entrar no QGIS. 
 
2. Carregar a imagem SRTM (LONG/LAT SAD69 - EPSG:4618) “SP.tif”. Efetuar ajuste de 
contraste, se necessário. 
 
3. Carregar o shapefiles “SaoPaulo.shp” (LONG/LAT SIRGAS2000 - EPSG:4674). 
 

 
 
4. Alterar o SRC da imagem SP.tif para SIRGAS2000 - EPSG:4674. 
 

4.1. Entrar no menu “Raster”, opção “Projeções”, item “Deformar (reprojeção”. 
 
4.2. Escolher arquivos de entrada e saída, SRC Fonte, SRC Alvo e clicar em “OK”. 
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5. Recortar a imagem GeoTiff utilizando o shapefile como máscara. 
 

5.1. Selecionar a camada SP_SIRGAS.tif. 
 
5.2. Entrar no menu “Raster”, opção “Extração”, item “Cortador”. 
 
5.3. Definir o nome e local do arquivo de saída “SP_Corte.tif”. 
 
5.4. Selecionar “Camada Máscara” como “SaoPaulo”.  
 
5.5. Marcar a caixa “Criar uma banda alfa de saída”. 

 

 
 
6. Remover as camadas “SP.tif” e “SP_SIRGAS.tif” que não serão mais necessárias. 
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3. Mapa Hipsométrico 
 
1. Selecionar a camada “SP_Corte” e abrir a sua janela de propriedades. 
 
2. Na aba “Estilo”, escolher o tipo de renderização “Banda simples falsa-cor”, mapa de cores 
“YlOrRd”, Modo “Intervalo igual”, Classes = 11, Mín = 0, Máx = 1000 e clicar no botão 
“Classificar” e depois “OK”. 
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3. Renomear a camada “SP_Corte” para “Mapa Hipsométrico”. Para acessar a opção de 
renomear basta clicar com o botão direito sobre a camada. 
 
 
4. Mapa de Relevo Sombreado 
 
1. Selecionar a camada “Mapa Hipsométrico” e clicar em “Raster”, Análise do Terreno”, 
“Sombreamento”. 
 
2. Escolher a camada de saída “Relevo_Sobreado” e os ângulos de iluminação. 
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3. Para notar a diferença entre os ângulos de iluminação, vamos criar uma outra camada de 
relevo sombreado com azimute 120° e ângulo vertical 40°. 
 

 
 
4. Aplicando zoom ao Pontal do Paranapanema, por exemplo, nas 2 camadas de relevo 
sombreado, podemos perceber a diferença de iluminação. 
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Segundo Meneguette (2015), a segunda imagem dá a impressão de relevo invertido, ou seja, 
os fundos de vale parecem ser cristas e vice versa. Isso se deve ao valor numérico definido 
para o Azimute (o qual varia de 0 a 360 no sentido horário contado a partir do Norte). 
 
5. Remover a camada “Relevo_Sombreado2”. 
 
 
5. Mapa de Relevo Colorido 
 
1. Clicar em “Raster”, Análise do Terreno”, “Relevo”. 
 
2. Escolher a camada com elevações “Mapa Hipsométrico” e a camada de saída 
“Relevo_Colorido.tif”. 
 
3. Para definir as cores, clicar no botão “Criar automaticamente”. 
 
4. Definir os limites com intervalos de 200m e também a cor de cada classe. Isto pode ser feito 
com um duplo-clique sobre os valores e cores. Utilizar o botão “-” para eliminar as classes 
excedentes. 
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5. Se quiser, pode eliminar a área amarela no entorno da imagem através de um novo recorte 
usando como máscara a camada “SaoPaulo”. 
 

 
 
6. Sobrepondo o Mapa Hipsométrico ao Mapa de Relevo Sombreado 
 
É possível visualizar a sobreposição de diversas camadas raster alterando-se a “transparência” 
de algumas delas. A sobreposição do Mapa Hipsométrico ao Mapa de Relevo, por exemplo, é 
muito utilizada conferindo um aspecto de textura ao mapa final. 
 
1. Deixar visível apenas as camadas “Mapa_Hipsométrico” e “Relevo_Sombreado”. 
 
2. Na lista de camadas, deixar a camada “Mapa_Hipsométrico” sobre o “Relevo_Sombreado”. 
 
3. Alterar a transparência do “Mapa_Hipsométrico” na janela de propriedades (estilo) para 
50%. 
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7. Mapa de Aspecto 
 
Segundo Meneguette (2015), o mapa de aspecto mostra a orientação das vertentes 
representadas por 8 setores com amplitude de 45°, que indicam a direção do movimento da 
água da chuva quando escorre sobre a superfície do terreno. 
 
1. Clicar em “Raster”, Análise do Terreno”, “Aspecto”. 
 
2. Escolher a camada com as elevações “Mapa Hipsométrico” e a camada de saída 
“Aspecto.tif”. 
 

 
 
3. Note que foi criada uma camada com valores entre 0 e 360 graus aproximadamente. 
 

 
 
4. Alterar o estilo da camada para “Banda simples falsa-cor”, escolher o mapa de cores 
“Spectral” e clicar em “Classificar”. 
 

 



Laboratório de Geotecnologias da UPM 
Prof. Dr. Sergio Vicente D. Pamboukian 

 
 
5. Podemos também definir as classes de acordo com os ângulos a cada 45 graus. 
 

Ângulo Direção 

De 0,0° a 22,5° Norte 

De 22,5° a 67,5° Nordeste 

De 67,5° a 112,5° Leste 

De 112,5° a 157,5° Sudeste 

De 157,5° a 202,5° Sul 

De 202,5° a 247,5° Sudoeste 

De 247,5° a 292,5° Oeste 

De 292,5° a 337,5° Noroeste 

De 337,5° a 360,0° Norte 
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