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RESUMO: A preocupação em compreender as diversas morfologias na superfície terrestre não 
é recente, mas vem se acentuando nas últimas décadas com o avanço da cartografia 
geomorfológica aplicada ao meio computacional que vem facilitando a elaboração de mapas 
geomorfológicos. O desenvolvimento do modelo de feições mínimas consiste em reduzir a 
superfície do terreno, em nove feições básicas, onde cada uma tem que estar de acordo com 
sua morfometria, ocorrendo uma diferenciação no fluxo hidrológico superficial. Nesse sentido o 
presente trabalho tem como objetivo mapear as feições mínimas do relevo e verificar o 
comportamento hidrológico tomando como recorte espacial a unidade de conservação de uso 
sustentável conhecida como APA Gericinó-Mendanha, localizada entre os municípios do Rio de 
Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita. Na elaboração do mapa foi realizada correção topológica nas 
bases topográficas e hidrográficas do IBGE (2016) na escala de 1:25.000 que, posteriormente, 
foram interpoladas, gerando o modelo digital de elevação hidrologicamente consistido (MDE-
HC) utilizando o interpolador Topo to Raster da plataforma ESRI ArcGIS 10.4. Para a definição 
da resolução espacial do MDE-HC optou-se em não adotar a abordagem cartográfica 
(tradicional), mas sim a complexidade do terreno pelo melhor delineamento das feições, sendo 
o valor da célula adotado como 9.5 m. Posteriormente foram extraídas as curvaturas verticais e 
horizontais do MDE-HC, sendo seus intervalos estipulados para a forma em perfil entre -0,010º 
m a 0,010º m e na forma em planta nos valores entre -0,038º m a 0,053º m. Na etapa 
subsequente foi realizada a conversão de formato matricial para vetorial. O uso das 
ferramentas dissolve, generalize e smooth do ArcGIS 10.4 foram utilizadas para dissolução, 
generalização e suavização das formas poligonais. Outra etapa importante foi à realização de 
testes com a ferramenta union e intersect, sendo que a segunda se mostrou mais eficiente em 
verificar a combinação entre as feições mínimas. Para a melhoria do produto final foi realizada 
uma edição vetorial, na intenção de corrigir possíveis falhas na automatização do processo. 
Analisando os resultados notou-se uma situação de equilíbrio no comportamento hidrológico do 
maciço do Gericinó-Mendanha, ou seja, com relação aos fluxos hídricos superficiais 
encontram-se distribuídos em grande número tanto nos domínios dispersores, como 
concentradores. Os resultados apontam que as principais feições mínimas encontradas no 
maciço foram às formas convexo-convexo (34,12%) e côncavo-côncavo (23,74%), 
respectivamente com fluxo hiperdispersor e hiperconcentrador. A primeira feição ocupa a área 
de 27,07 km², enquanto que a segunda feição, mais preponderante, se distribui por 18,83 km². 
No geral, a área de dispersão ocupa 41,77 km² (52,66%), a de transição 0,11 km² (0,15%) e a 
de concentração 37,42 km² (47,18%).  
 
PALAVRAS CHAVE: FORMAS DE TERRENO, UNIDADES ELEMENTARES DO RELEVO, 
MORFOMETRIA DE ENCOSTAS..  


