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RESUMO: A Geomorfologia pode ser estudada sob diversas vertentes. Regiões tropicais como a 
Norte e o Centro Oeste brasileiro apresentam forte influência da Geomorfologia Climática 
(processos naturais exógenos ligadas ao clima modelam o relevo), porém a Geomorfologia 
Estrutural/Tectônica (processos naturais endógenos ligados a reologia das rochas modelam o 
relevo) ainda apresenta papel relevante nessa região. Partindo dessa premissa, a medida de 
superfícies morfoestruturais S(mfs), planos medidos segundo seu mergulho e direção de 
mergulho a partir de produtos de modelos digitais de elevação (MDE) em ambiente SIG, para 
regiões que sofram controle geomorfológico estrutural, podem servir de auxílio para analises de 
planos em Geologia Estrutural. Foram analisados quatro casos, dois de controle estrutural e 
dois de controle climático, todas regiões mapeadas em disciplinas do curso de Geologia da 
Universidade de Brasília, três em âmbito do Trabalho Final de graduação, Faina – GO\2014, 
Paraíso – TO\2015 e Almas – TO\2016 e uma de Mapeamento Geológico I, Formoso – MG.O 
trabalho é separado em três metodologias, a primeira metodologia buscou comparar os dados 
obtidos em campo com os dados extraídos em ambiente SIG, em uma correlação ponto a 
ponto, onde se buscou na comparação a igualdade entre os dados, seja de maneira direta, ou 
em determinadas condições. A segunda metodologia visou marcar os planos S(mfs) que 
abrangiam os pontos comparados na fase anterior. A terceira metodologia focou na técnica de 
extração dos valores desses planos, no formato dip/dip direction. A validação dos dados 
extraídos de forma indireta em ambiente virtual, foi feita por meio de estereogramas, onde são 
confrontados os dois grupos de dados. A técnica se mostrou útil para medidas em regiões de 
marcado controle geomorfológico estrutural/tectônico, para valores de mergulho entre 15° e 35° 
e para as direções principais observáveis em escala regional. A técnica apresentada nesse 
trabalho figura entre as análises pré-mapeamento/pré-campo, embora possua certas 
limitações, foi capaz de apresentar bons resultados. A aplicação dessa metodologia 
conjuntamente a outras, tais como, extração de lineamentos, interpretação de fotos aéreas e 
outras técnicas pré-campo já conhecidas, podem refinar os dados de planos S(mfs) e assim 
melhor contribuir para campanhas de mapeamento. Assim, a extração dos S(mfs) a partir de 
produtos de (MDE) em ambiente SIG, para regiões de controle morfológico endógeno, se 
mostra uma ferramenta pré-campo útil para a geologia Estrutural. 
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