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Imagens SRTM 
 
1. Introdução 
 
A Missão Topográfica Radar Shuttle (Shuttle Radar Topography Mission - SRTM) foi uma 
missão espacial da National Aeronautics and Space Administration (NASA) que teve como 
objetivo obter um Modelo Digital do Terreno (MDT) da Terra para gerar uma base de cartas 
topográficas digitais terrestres de alta resolução. 
A SRTM consistiu em um sistema de radar especialmente modificado que voou a bordo do 
ônibus espacial Endeavour durante 11 dias em fevereiro de 2000. Para o levantamento de 
dados topográficos (elevação), a SRTM utilizou a técnica de interferometria, onde duas 
imagens obtidas de pontos de vista diferentes (distantes 60m) permitem a determinação da 
altitude da superfície (NASA, 2013). 
 

 
 
 
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. 
 
As imagens SRTM podem ser obtidas nos seguintes sites: 

• NASA – imagens sem nenhum tipo de tratamento. 
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/  

• EMBRAPA – imagens pré-processadas com resolução espacial de 90m (LAT/LONG 
WGS84 - EPSG:4326). 
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br  
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm  

• INPE – Projeto Topodata – imagens pré-processadas com resolução de 30m (LAT/LONG 
WGS84 - EPSG:4326). 
http://www.dsr.inpe.br/topodata/ 
http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/ 
http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/ 
 

Para projetos em escala pequena (área maior), sugerimos utilizar as imagens da EMBRAPA com 
resolução de 90m e para projetos em escala grande (área menor), sugerimos utilizar as 
imagens do INPE com resolução de 30m. 
 
2. Obtendo imagens SRTM do INPE (Método 1) 
 
1. Entrar no site do Projeto Topodata do INPE: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ 
 

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm
http://www.dsr.inpe.br/topodata/
http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/
http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/
http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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2. No menu exibido à esquerda da tela, entrar na opção “Acesso”. 
 
3. Identificar no mapa o código da quadrícula de interesse. A região de Brasília, por exemplo, 
está na quadrícula de código 15S48_. 
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Planos de Informação em GeoTiff (32 bits, extensão .tif) 

Variável Arquivos (_.zip): 

Altitude - numérica ___ZN 

Declividade - numérica ___SN 

Orientação - numérica ___ON 

Curv. Vertical - numérica ___VN 

Curv. Horizontal - numérica ___HN 

Declividade - classes ___SA 

Declividade - classes ___SB 

Declividade - classes ___SC 

Orientação - octantes ___OC 

Curv. Vertical - 3 classes ___V3 

Curv. Vertical - 5 classes ___V5 

Curv. Horizontal - 3 classes ___H3 

Curv. Horizontal - 5 classes ___H5 

Forma de terreno - classes ___FT 

Relevo sombreado – numérico * ___RS 

ADD - divisores e talvegues ___DD 

* Ângulo de iluminação a 45° de elevação, 0° de azimute e MDE com exagero vertical de 3x. 

 
4. Acessar a lista de imagens em: 
http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/ 

 

 
 
5. Baixar a imagem da quadrícula desejada (15S48_ZN.zip). O arquivo de sufixo ZN (Altitude 
Numérica) possui informações de elevação do terreno (cotas). 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff
http://www.dsr.inpe.br/topodata/data/geotiff/
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3. Obtendo imagens SRTM do INPE com auxílio do Google Maps (Método 2) 
 
1. Entrar no site http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/  
 

 
 
2. Localizar a quadrícula de interesse 
 

 
 
3. Clicar sobre a quadrícula e escolher a informação que deseja baixar (Altitude, neste caso). 
 

 
 
4. Salvar o arquivo “15S48_ZN.zip” e descompactá-lo. 
 

http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/
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3. Obtendo imagens SRTM da EMBRAPA (resolução 90m) 
 
1. Entrar no site http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm   
 

 
 
2. Clicar sobre o estado de interesse (GO, por exemplo). O mapa apresentado possui 
articulação compatível com a escala 1:250.000 do IBGE. 
 

 
 
3. Clicar sobre a quadrícula de interesse (SD-23-Y-C, por exemplo) e fazer o download do 
arquivo TIF. 
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