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Como obter imagens SRTM - U.S. Geological Survey (USGS) 

Existem imagens SRTM disponíveis para todo o Mundo. Para obtenção dessas 

imagens acesse o site:  

https://earthexplorer.usgs.gov/  

Abrirá a seguinte tela: 

 

Em seguida Clique e login. Para os que não possuem cadastro, clique em “Register” 

(canto superior, lado direito da tela) e efetue o cadastro no site.  

 

https://earthexplorer.usgs.gov/


Em seguida digite Pico da Bandeira em Address/Place. Clique no endereço / local para 

mostrar a localização no mapa e adicionar coordenadas ao controle de área de 

interesse.  

 

Perceba que o mapa mostra o local selecionado.  

 

 

Dê zoom para a área indicada e confirme se é a área de interesse. 



 

Em seguida, clique na guia “Data Sets”. Aparecerá uma lista de produtos, peça para 

expandir a opção Digital Elevation (clique no + próximo ao nome) e selecione SRTM 1 

– Arc-Second Global  

 

Clique na Aba Resultados 



 

Observe que do lado esquerdo da tela aparecem às imagens disponíveis para 

Downloads. No nosso caso, só aparecerá 1 imagem SRTM. Clique no ícone de 

downloads. 

  

Na mensagem seguinte, selecione a opção de formato BIL 



 

 

Em seguida, será iniciado o Download da imagem.  Salve a imagem em sua pasta de 

trabalho. O arquivo é salvo no formato.zip, lembre-se de extrair a imagem. 

Pronto! O próximo passo será abrir a imagem no ARCGis. 
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Como obter imagens SRTM - EMBRAPA 

Primeiramente, acesse a página 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm 

Obs: Nesse site é possível encontrar maiores informações sobre esse projeto da 

EMBRAPA. 

A página irá abrir um mapa do Brasil e uma lista dos estados brasileiros. Cada link 

contém as imagens SRTM separadas por estado. Em seguida, clique em ES (Espírito 

Santo).  

 

Em seguida, abrirá uma tela com as imagens disponíveis para o Estado do Espírito 

Santo. Clique na imagem SF 24V-A, conforme figura abaixo. 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm


 

Na próxima página, é possível realizar o Download da imagem previamente 

selecionada 

 

Em seguida, Salve a imagem em sua pasta de trabalho.  

Obs: A imagem é salva em formato zip. Não esqueça de extrair os dados na pasta 

onde os dados foram salvos. 



 

Pronto!! Você já possui uma imagem SRTM para trabalhar!!  

O próximo passo agora será utilizá-la no ARCGIS. 
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