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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Importância do tema 

 

O cenário ambiental da Terra na primeira década do século XXI tem 

despertado um grande movimento científico e político em torno das questões 

ecológicas globais. O Painel Intragovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

da Organização das Nações Unidas (ONU) é o exemplo mais emblemático desse 

processo, trazendo no bojo da questão climática planetária toda uma rede imbricada 

de causas e consequências responsáveis pelos desastres naturais e degradação 

dos recursos naturais. 

A sociedade contemporânea encontra-se debruçada sobre o dilema da 

sustentabilidade da vida no planeta. A complexidade do sistema Terra exige que a 

busca de soluções para a crise ambiental ocorra em várias escalas, na medida em 

que se apresentam os diferentes componentes dos ecossistemas naturais e 

artificiais que formam a paisagem terrestre. 

Nesse contexto, o gerenciamento ambiental de áreas frágeis é uma 

necessidade prioritária para se caminhar na direção de formas mais sustentáveis de 

uso da terra, tendo em vista que essa dinâmica socioeconômica sob o ponto de vista 

das práticas dominantes vem, continuamente, promovendo a extinção de espécies 

da fauna e flora, ocasionando a erosão dos solos e a degradação dos recursos 

hídricos, modificando o clima, entre outros processos que se interrelacionam. 

No Brasil as áreas especialmente protegidas são previstas em uma série de 

instrumentos legais cuja criação se sucedeu ao longo do tempo e nas diferentes 

esferas de governo, que podem apresentar enfoques e objetivos diferenciados. As 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) estabelecidas pelo Código Florestal 

brasileiro são os exemplos mais tradicionais e polêmicos de áreas especialmente 

protegidas que têm fomentado, junto com outros fatores, projetos de resolução e de 

lei que buscam em vários casos adequar ou mesmo revogar o Código Florestal. 

Áreas formadas por relevos de morros e montanhas constituem uma 

categoria de terras que são protegidas pelo Código Florestal e apresentam APPs 

específicas para as áreas de topos. Uma avaliação preliminar da problemática 

relacionada com a demarcação em planta dessas modalidades de APPs permite 

considerar que os critérios para tal dependem do reconhecimento de elementos do 
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relevo comuns a essas áreas e também das limitações inerentes às aplicações 

cartográficas convencionais. Pode-se notar que esses aspectos não estão 

claramente definidos pelo Código Florestal e nas normas complementares em vigor, 

fato que fragiliza a aplicabilidade plena da lei. 

Estudar as APPs de morros e montanhas na perspectiva da análise 

geoambiental, como é o caso aqui proposto para o município de Guarulhos (SP), é 

um trabalho analítico que contribui para a compreensão dos conceitos em questão e 

elucidação das limitações técnicas com a aplicação desses no controle do uso da 

terra. 

A análise geoambiental das APPs de morros e montanhas do município de 

Guarulhos (SP), ao produzir um diagnóstico da situação ambiental quanto à 

cobertura do solo dessas áreas, representa um subsídio a mais para o planejamento 

de ações de proteção e recuperação ambiental da Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Cabuçu-Tanque Grande, da APA e do Geoparque Ciclo do Ouro de 

Guarulhos. 

 

1.2  Área de estudo 

 

1.2.1 Localização 

 

A área de estudo está localizada no município de Guarulhos, que se situa na 

região sudeste do estado de São Paulo, especificamente na Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), unidade territorial abrangida e envolvida pela Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV). A localização da área 

sob o aspecto regional é apresentada na Figura 1. 
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Figura 1 - Localização do município de Guarulhos em relação a RMSP e RBCV. (Elaborado pelo 

Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Guarulhos). 

 

A área de estudo ocorre na região norte do território de Guarulhos, totalizando 

uma superfície de aproximadamente 54,51 km2, incluindo parte de vários bairros do 

município, como pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 - Localização da área de estudo em relação aos bairros de Guarulhos. (Autora) 

 

A área está posicionada entre os paralelos e meridianos apontados na Tabela 

1. A relação entre a área de estudo e os bairros do município é apresentada na 

Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Coordenadas da área de estudo. 

Sul latitude 23° 25’50,72” S 

Norte latitude 23° 18’ 58,26” S 

Leste longitude  46° 21’ 28,33” W 

Oeste longitude 46° 34’ 2,03” W 
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Tabela 2 - Relação entre os bairros de Guarulhos e a área de estudo. 

 

BAIRRO área em km2 hectares % 

    

Capelinha 19,5450 

 

1954,50 36 

 

Cabuçu 12,3826 

 

1238,26 23 

Morro Grande 5,3083 

 

530,83 10 

Fortaleza 4,0174 

 

401,74 7,0 

Água Azul 3,1589 

 

31,58 6,0 

Tanque Grande 2,4309 

 

243,09 4,5 

Invernada 2,1770 

 

217,7 4,0 

Mato das Cobras 2,4249 

 

242,49 4,0 

Bananal 1,5983 

 

159,83 3,0 

Morros 0,4849 

 

48,49 1,0 

São João 0,2451 

 

24,51 0,5 

Taboão 0,3071 

 

30,71 0,5 

Vila Rio 0,2293 

 

22,93 0,5 

Total da área de estudo 54,51 5.451,0 100,0 

 

Nessa região de Guarulhos é possível observar uma paisagem formada por 

morros e montanhas, sobre as quais predominam remanescentes florestais naturais 

da Mata Atlântica entremeados por terras com manejo rural. Esse fato revela um 

extremo contraste entre as regiões norte e o sul do território de Guarulhos, onde se 

observa ao sul uma das urbanizações mais intensas do mundo e ao norte terras 

“vazias”. 
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Em virtude dos atributos ambientais presentes na região norte de Guarulhos, 

cabe mencionar que aí se encontra um significativo segmento do Corredor Ecológico 

da Mantiqueira, onde foram criadas diversas unidades de conservação de proteção 

integral e de uso sustentável de ordem federal, estadual e municipal (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Unidades de conservação localizadas na região norte do município de Guarulhos, com 

base no SNUC (Lei Federal 9985/00). 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO DA UNIDADE 

Parque Estadual da Cantareira 

Parque Estadual de Itaberaba 

Parque Natural Municipal da Cultura Negra 

Sítio da Candinha 

Reserva Biológica Burle Marx 

Unidade de conservação de proteção integral 

Reserva Ecológica Municipal do Tanque 

Grande 

Área de Proteção Ambiental do Paraíba do 

Sul 

Área de Proteção Ambiental Cabuçu – 

Tanque Grande 

Unidade de conservação de uso sustentável 

Floresta Estadual de Guarulhos 

 

Nesse trabalho, o critério utilizado para a delimitação da área de estudo 

considerou duas diretrizes principais ora justificadas que são: 

 

- A área deveria localizar-se no território municipal de Guarulhos, especificamente na 

região norte, onde ocorre um cinturão de morros e montanhas (Figura 5). Esse 

requisito justifica-se pelo interesse e apoio dado pela Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMA) da prefeitura e também pela existência e disponibilidade de dados 

geográficos do acervo da Prefeitura e das bases geoambientais de Guarulhos 

(OLIVEIRA et al, 2009); 

- A área deveria incluir prioritariamente as terras que não apresentam regime de 

proteção integral (Figura 3), tendo em vista que as Unidades de Conservação (UCs) 

dessa categoria a princípio não são sujeitas ao manejo rural ou urbano e, portanto, 

apresentam toda a sua cobertura florestal sob preservação permanente. Por outro 

lado, o levantamento das APPs das áreas de morros e montanhas fora das áreas de 

proteção integral estão sujeitas a diferentes zoneamentos. Nesse sentido, o 
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presente estudo pode representar uma referência para orientação do gerenciamento 

ambiental do uso da terra dessas áreas. 

 

Figura 3 - Unidades de Conservação de Proteção Integral na região norte de Guarulhos. (Autora) 

 

O mapeamento das APPs de morros e montanhas deverá auxiliar os 

diferentes zoneamentos previstos para as Áreas de Proteção Ambientais (APAs) e 

outras áreas consideradas rurais e urbanas que incidem no território de Guarulhos. 

Em síntese, a área objeto envolve exclusivamente terras guarulhenses 

formadas por morros e montanhas que não estão situadas nos Parques Estaduais 

da Cantareira e Itaberaba, abrangendo especialmente a APA do Cabuçu-Tanque 

Grande e parte da APA do Paraíba do Sul, como ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4 – APA do Cabuçu-Tanque Grande e Paraíba do Sul. (Autora) 

 

 

1.2.2 Aspectos geológicos e geomorfológicos da região 

 

A geomorfologia de Guarulhos é caracterizada por serras, morros, morrotes, colinas, 

planícies aluviais e várzeas associada a uma rede hidrográfica composta de córregos e rios 

que fazem parte das Bacias Hidrográficas do Tietê e do Paraíba do Sul. Os Rios Cabuçu e 

Tietê fazem limite com a cidade de São Paulo, o Rio Jaguari faz limite com a cidade de 

Arujá e o Rio Baquirivu-Guaçu atravessa o município. A Serra da Cantareira estende-se ao 

longo dos limites de Mairiporã, Nazaré Paulista e Santa Isabel, com os nomes locais de 

Serra do Pirucaia, do Bananal, de Itaberaba e do Gil. 

A região norte de Guarulhos é caracterizada por um cinturão de morros e 

montanhas que se desenvolve no sentido sudoeste-nordeste, numa faixa contínua 

que abrange 142,69 km2, correspondendo a 45% de todo o seu território (Figura 5). 
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Figura 5 - Cinturão de morros e montanhas situados no território de Guarulhos. (Autora) 

 

A RMSP como um todo está inserida no domínio geomorfológico do Planalto 

Atlântico (MONBEIG, 1949), ou Cinturão Orográfico do Atlântico (ROSS; MOROZ, 

1997). A região norte de Guarulhos encontra-se numa unidade menor conhecida 

como Planalto e Serra da Mantiqueira (ROSS; MOROZ, op cit), também denominada 

de Serrania de São Roque (PONÇANO et al, 1981), onde predomina um sistema de 

relevo formado por morrotes, morros e montanhas (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Sistemas de relevo presentes na área de estudo com base em Ponçano et. al (1981). 

 

Relevo de morrotes – predominam declividades médias a altas, acima de 15%, e amplitudes locais inferiores 

a 100 metros 

Morrotes baixos Relevo ondulado, onde predominam amplitudes locais menores que 50 metros. Topos 

arredondados, vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de alta densidade, 

padrão em treliça, vales fechados a abertos, planícies aluviais interiores restritas. Presença 

eventual de colinas nas cabeceiras dos cursos d’água principais 

Relevo de morros – predominam declividades médias a altas, acima de 15%, e amplitudes locais de 100 a 300 

metros 

Morros paralelos Topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de alta 

densidade, padrão em treliça a localmente sub-dendrítica, vales fechados a abertos, 

planícies aluvionares interiores restritas 

Morros com serras 

restritas 

Morros de topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos, por vezes abruptos, 

presença de serras restritas. Drenagem de alta densidade, padrão dendrítico a pinulado, 

vales fechados, planícies aluvionares interiores restritas 

Relevo montanhoso – predominam declividades médias a altas, acima de 15% e amplitudes locais acima de 

300 metros 

Serras alongadas Topos angulosos, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, por vezes abruptos. Drenagem 

de alta densidade, padrão paralelo pinulado, vales fechados 

 

Na região norte de Guarulhos essa variabilidade de formas de relevo está 

relacionada com o substrato geológico onde predomina terrenos metamórficos 

polideformados do Grupo Serra do Itaberaba de idade mesoproterozóica (JULIANI, 

1993). Em menor proporção, ocorrem o Grupo São Roque e intrusões graníticas 

neoproterozóicas (CPRM, 2006). 

Na região predominam rochas cristalinas que se caracterizam por uma 

geodiversidade significativa (granitos, gnaisses, migmatitos, xistos, filitos, 

metabásicas, entre outras) e uma série de estruturas em forma de falhas e zonas de 

cisalhamento que seccionam essas rochas e modelam o relevo em blocos 

desnivelados, responsável pela marcante variação topográfica. Isso é resultante de 

processos tectônicos iniciados no Pré-Cambriano (ALMEIDA, 1964; HASUI et al, 

1978),  que posteriormente se manifestaram no Cenozóco (SHOBBENHAUS et al, 

1984) e que possivelmente se estenderam até o Quaternário (SAADI, 2005). 

Por volta de 120 milhões de anos atrás o continente começou a partir e 

separar-se, criando o oceano Atlântico. Em Guarulhos as grandes falhas voltaram a 

se deslocar, com movimentos verticais que ocasionaram em subsidência gerando o 

sistema de riftes do Sudeste. A zona de transcorrência representada pela Falha do 

Rio Jaguari tem traçado Leste-Nordeste, passando ao norte da área do Aeroporto de 

Guarulhos, e a sua reativação, no Terciário Médio/Inferior, deu origem ao Graben do 
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Rio Baquirivu-Guaçu, que foi sendo preenchido com sedimentos terciários da Bacia 

de São Paulo. 

Dessas estruturas regionais, as mais marcantes na região de Guarulhos são a 

Falha do Rio Jaguari, Falha do Barro Branco, Falha do Cabuçu e Falha dos Veigas 

(DANTAS, 1990), que correspondem a zonas de cisalhamento relacionadas a 

falhamentos transcorrentes de idade pré-cambriana com sentido SW-NE. 

As unidades do relevo de morros e montanhas apresentam uma topografia 

formada por elevações que apresentam uma hipsometria variada, encostas com 

declividades elevadas e perfil predominantemente convexo, vales profundos e 

encaixados, além de topos alinhados. 

O padrão de drenagem predominantemente treliça a sub-dendrítico. É 

possível observar que a orientação dos fundos de vale e dos alinhamentos de topo 

coincide com as estruturas tectônicas. De forma geral, os vales de 1ª e 2ª ordem 

acompanham as falhas e fraturas com sentido SE-NW. Os vales de maior ordem e a 

grande parte das cristas alinhadas acompanham as falhas e zonas e cisalhamento 

com sentido SW-NE. 

Sobre essas encostas os solos são rasos (1-2 metros) e argilosos no geral. 

Em termos pedológicos tratam-se da associação de Latossolos e Cambissolos 

(ROSSI et al, 2009). No topo das elevações é comum a ocorrência de afloramentos 

rochosos. Linhas de pedra na base dessas coberturas pedológicas indicam 

prováveis processos de coluvionamento. 

Conforme Andrade(2009), a maturidade mineralógica desses solos deve 

indicar a permanência de um clima úmido durante o período quaternário. 

 Atualmente, predomina um clima na região que pode ser considerado como 

temperado quente. As temperaturas médias mensais variam entre 16º e 23ºC e a 

pluviosidade média anual é de 1500 mm (ANDRADE, op cit). 

As chuvas são distribuídas de forma diferenciada ao longo das estações do 

ano. Os meses de janeiro, fevereiro e março concentram quase que 50% do volume 

total de chuvas. Alguns eventos de tempestade nesse período podem produzir 

volumes elevados de chuva em pouco tempo, ocasionando processos de 

escoamento superficial concentrado que ocasionam inundações, erosão acelerada, 

solapamento de margens de córregos e rios e escorregamentos. 
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O padrão de chuvas observado na região associado às condições 

geoambientais reinantes, com destaque aos solos rasos e argilosos, encostas 

elevadas e íngremes, vales fechados e alta densidade de drenagem indicam uma 

baixa capacidade de infiltração das águas pluviais e grande capacidade de 

concentração de escoamento superficial. Isso demonstra uma elevada fragilidade 

geoambiental a processos de dinâmica superficial. 

 

1.3 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise geoambiental das APPs) de topo 

de morros e montanhas no município de Guarulhos (SP) como subsídio ao 

planejamento e à gestão ambiental. 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 

• Mapeamento das áreas de preservação permanente de topo de morros 

conforme metodologia utilizada pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB (Decisão de Diretoria n° 148 de 2010/L), com precisão 

compatível com a escala 1:25.000; 

• Mapeamento geomorfológico das feições de topo de morros; 

• Avaliação do uso e ocupação nas APPs de topo de morros; 

• Avaliação das características geotécnicas nas APPs de topo de morros. 

 

1.4 Justificativa 

 

Considerando as funções das APPs, segundo o Código Florestal 

(BRASIL,1965): lei formulada em 1965, onde, tendo em vista a preservação da 

paisagem, a biodiversidade, os recursos hídricos, o fluxo gênico de fauna e flora, a 

paisagem, a estabilidade geológica e o solo a fim de assegurar o bem estar das 

populações humanas, estimulou a criação deste dispositivo legal no intuito de 

diminuir as taxas de desmatamento e disciplinar o uso do solo em áreas rurais e 

urbanas.  

O regime de proteção das áreas de preservação permanentes (APPs) é 

bastante rígido, tendo como regra a intocabilidade, admitida como exceção apenas 

nos casos de utilidade pública ou interesse social legalmente previsto na Resolução 
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369 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) . As restrições impostas na 

legislação quanto à delimitação de APPs causam conflitos com o uso do solo urbano 

e rural. A legislação ambiental, que regulamenta a proteção das APPs, mostra-se 

ineficaz no controle do uso do solo, principalmente em contextos urbanos, nos quais 

a dinâmica da paisagem é constante, ocasionando diversos conflitos de uso. 

Tais conflitos ocorrem em consequência das novas funções recriadas para 

estes espaços, que não atendem mais ao objetivo preservacionista das legislações 

protetoras, criadoras das APPs (SERVILHA et al., 2006). As APPs em áreas urbanas 

são capazes de contribuir no controle climático, qualidade do ar, manutenção dos 

mananciais e com o bem estar humano. Além disso, desempenham um papel 

ecológico importante, como a estabilidade geomorfológica, a amenização da 

poluição e a manutenção da flora e da fauna (ANDRADE & ROMERO, 2005). 

Diante das funções que as APPs podem exercer, elas devem ser mantidas 

em suas características naturais. Porém, as normas que as regulam estão entre as 

interfaces mais mal trabalhadas entre a legislação ambiental federal e a questão 

urbana. As falhas presentes na legislação são apontadas como um dos fatores que 

mais contribuem para o descumprimento dessas normas em áreas urbanas 

(ARAÚJO, 2002). 

Tendo em vista a importância dessas áreas e o descumprimento da lei, as APPs 

foram delimitadas com base nos critérios estabelecidos na Resolução 303 do CONAMA 

(BRASIL, 2002) e no Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 1965), constatando-se que 

existem construções dispostas em locais indevidos conforme a legislação ambiental. 

Quando se atenta para a preservação dos topos de morros, fica evidente a 

importância de determinado quadro topográfico e as formas de uso do solo. Segundo 

Marques (2005), 

“....os condicionantes geomorfológicos são aproveitados no processo 

de apropriação e exploração do espaço e dos recursos que o homem 

engendra, projetando-se ora como elemento favorável no conjunto da 

paisagem, ora impondo uma longa lista de restrições, impedimentos 

e cuidados a serem levados em conta na implementação de 

atividades transformadoras. Ao negligenciar quaisquer condições 

proibitivas do relevo de caráter morfométrico ou morfodinâmico o 

homem negligencia qualquer problema determinista na ocupação do 

espaço, propagando seus empreendimentos e projetos de 

exploração para todos os domínios da paisagem.” 
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A importância de preservar as APPs de topo de morro deve-se ao objetivo 

principal, que é proteger a infiltração das águas pluviais, recarga das águas 

subterrâneas e, consequentemente, evitar as inundações nas áreas mais baixas, 

erosões e assoreamento dos cursos d’água. Caso haja uma alteração na lei, sem 

levar em consideração os aspectos geológicos e geomorfológicos, ou seja, sem 

considerar o escopo cientifico, poderá ocorrer prejuízos, principalmente no papel de 

proteção das áreas de recarga dos aquíferos, que ficarão prejudicadas, e no uso do 

solo, que poderá criar áreas de risco geológico-geotécnicos. 

Assim, o impacto ambiental negativo do uso de terras sem levar em 

consideração os aspectos elencados pode causar fortes perdas de solo e de água, 

sendo o principal fator de degradação das terras em ambientes tropicais e 

subtropicais úmidos (HERNANI et al., 2002). A erosão hídrica, processo natural que 

acontece em escala de tempo geológica, tende a ser acelerada pela atividade 

antrópica, a ponto de tornar seus efeitos visíveis pela formação de ravinas e 

voçorocas, pelo assoreamento e eutrofização de riachos, rios e lagos e pela 

terraplenagem em topos de morros. Por ser um processo contínuo, a degradação 

das terras é ignorada quando ocorre em magnitudes menores, até que eventos 

catastróficos aconteçam, a exemplo das inundações e escorregamentos sob 

precipitações de alta intensidade ou por longos períodos de estiagem, causando 

prejuízos e até mesmo a morte de centenas de pessoas. 

A demarcação de APPs de topo de morro está ligada a importantes fatores de 

ordem geomorfológica, que condicionam uma maior ou menor extensão de terras 

submetida a essa categoria de uso do solo. Sendo assim, conforme o quadro 

topográfico, áreas semelhantes podem apresentar diferenças acentuadas no tocante 

à porcentagem do território submetido à condição de preservação integral, o que 

reflete algumas incompatibilidades entre aquilo que é previsto em lei e as reais 

necessidades ambientais. 

No contexto de legislação do uso do solo e geomorfologia local, optou-se pela 

análise da cidade de Guarulhos que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010) é o 12º município com maior população do país e o 

segundo no Estado de São Paulo. A população atual do município é de 1.222.357 

habitantes, distribuídos em uma área de 318,01 km². Guarulhos, que está inserida 

na RMSP, é uma das 37 cidades da RBCV. Segundo Oliveira et al (2009) o 

“Cinturão Verde é fonte de serviços ambientais para as metrópoles de São Paulo, 
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Santos e regiões adjacentes, de maneira que seu estudo é vital para a governança 

ambiental da região, para o aperfeiçoamento das políticas públicas e a gestão 

metropolitana e periurbana”. É uma ferramenta fundamental para o planejamento de 

ações estratégicas voltadas à gestão de áreas públicas e privadas, mas exige 

atualização e monitoramento anual/bianual na avaliação das dinâmicas de 

construção e desconstrução da paisagem geográfica. 

Guarulhos possui o maior terminal aeroportuário da América Latina, o 

Aeroporto Internacional Franco Montoro. Além disso, a cidade tem importantes 

rodovias que interligam polos regionais, como a Presidente Dutra, Fernão Dias, 

Ayrton Senna e, atualmente, vem sendo discutida a construção de uma nova rodovia 

denominado de Rodoanel Metropolitano. Este projeto de obra vem causando 

divergências e preocupações no meio científico, principalmente devido à localização, 

que divide a porção norte da porção sul do município. É importante ressaltar que é 

na porção norte que encontramos a área de estudo desta dissertação, tratando-se 

de uma área de morros, com diversas nascentes que, com as obras, ficarão 

descobertas pela legislação atual. 

A cidade possui grande potencial ecológico-ambiental devido à existência de 

diversas Unidades de Conservação que se associam com aspectos históricos 

marcantes, como é o caso da proposta de criação do Geoparque Ciclo do Ouro de 

Guarulhos (PMG, 2008). Estas áreas possuem vegetação nativa exuberante, 

nascentes, mananciais e cursos d’água. Além disso, conforme citado anteriormente, 

a região tem inúmeras características que a tornam atrativas à especulação 

imobiliária, tais como, proximidade com a cidade de São Paulo, com acesso às 

principais rodovias estaduais e federais; diversas indústrias e opções de logística; 

ampla rede de ensino e qualificação profissional e a existência de um aeroporto 

internacional. 

No entanto, estes mesmos fatores fazem com que Guarulhos seja cenário de 

um movimento geograficamente preocupante com a ocupação urbana indevida e os 

loteamentos irregulares em áreas consideradas vulneráveis, como encostas 

íngremes e morros. Como consequência disso, percebe-se o aumento de ocupações 

em áreas suscetíveis a deslizamentos de encostas, enchentes, desmatamento e em 

locais com erosão e voçorocas. Também se verifica a prática de terraplanagem, em 

que os morros têm seus topos suprimidos para a venda de lotes e abertura de 

viários (loteamentos irregulares sem autorização dos órgãos competentes). 
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Devido às frequentes dificuldades enfrentadas pelos técnicos em demarcar as 

APPs de topo de morro, o estado de São Paulo, através da decisão de diretoria da 

CETESB nº 148/2010 L, resolveu uniformizar a metodologia a ser aplicada. Assim 

sendo, a presente dissertação pretende apresentar os resultados obtidos com a 

aplicação de tal metodologia na região de Guarulhos, em uma área de morros que 

não estão protegidos por legislação específica para gestão do uso da terra. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Fundamentos da análise geoambiental  

 

A análise geoambiental pode ser considerada um método interdisciplinar 

fundamentada tanto nas Ciências Ambientais como na Geologia Aplicada, que 

busca entender os fenômenos dos sistemas físicos naturais e, a partir de então, 

produzir informações e interferir na ação do homem sobre a paisagem. A 

necessidade premente da sociedade pelos recursos naturais a obriga a planejar o 

território de forma a prevenir os impactos ambientais das atividades 

socioeconômicas sobre o meio, assumindo como princípio a busca de um 

desenvolvimento sob bases ecológicas. 

A avaliação das condições do meio físico que têm importância nas atividades 

socioeconômicas pode ser efetuada por uma série de métodos geoambientais que 

analisam o funcionamento de processos e as propriedades físicas e químicas das 

rochas e dos minerais, dos solos e do relevo. A litosfera, hidrosfera, atmosfera e a 

biosfera formam um meio contínuo na Terra e os parâmetros geoambientais se 

manifestam em todas as escalas espaciais. Os registros de processos acontecidos 

no passado são pesquisados quando importam na análise dos fenômenos que estão 

atuantes e na possibilidade de prever situações futuras. Assim a maior parte dos 

estudos básicos concentram-se no período Quaternário (cerca de 2 milhões de anos 

e mais raramente ao longo do Terciário (a partir de 65 milhões de anos). 

A evolução da Terra na perspectiva geológica resulta de um movimento 

contínuo de forças destrutivas e criativas da natureza, que se manifestam através de 

processos de dinâmica interna e externa, atualmente marcada fortemente, ao menos 

na dinâmica externa, pelas ações do processo civilizatório que, à semelhança da 

natureza, destrói, cria e  transforma o ambiente (ALMEIDA & RIBEIRO, 1998). 

A Geologia de Engenharia como disciplina que faz parte do universo da 

Geologia Aplicada,  é um referencial conceitual para Análise Geoambiental por 

reunir o campo de conhecimento da Terra e sua história com o campo de 

desenvolvimento das técnicas de transformação da Terra pelo homem. O 

atendimento das necessidades humanas transformou o homem no mais poderoso 

agente geológico hoje atuante na superfície do planeta e, desta forma, esta ação 

deve incorporar as leis que regem as características dos materiais e dos processos 
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geológicos naturais afetados, conforme apresentados no Quadro 03 (SANTOS, 1994 

apud SANTOS, 2002).  

 

Quadro 3: Fundamentos conceituais da Geologia de Engenharia (SANTOS, 1994). 

CONCEITOS FUNDAMENTOS 

NATUREZA EM CONTÍNUO 

MOVIMENTO 

Toda a natureza geológica está submetida a processos e 

toda intervenção humana interage com a dinâmica desses 

processos 

SENTIDO DO EQUÍLÍBRIO Todos os movimentos inerentes aos processos naturais ou 

induzidos explicam-se pela busca de posições de maior 

equilíbrio 

IMANÊNCIA DAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Materiais com características intrínsecas diferentes 

responderão diferenciadamente a solicitações semelhantes 

 

A compreensão do Geoambiental tem um enfoque muito objetivo na 

aplicação, especialmente relacionada ao aproveitamento socioeconômico de 

recursos naturais, e ao equilíbrio das relações entre atividades humanas e meio 

físico, quando envolvem tecnologia associada com impactos ambientais (OLIVEIRA; 

BITAR;  FORNASARI FILHO, 1995). 

 

2.2 As áreas de preservação permanente no contexto da legislação 

 

2.2.1 A importância das áreas de preservação permanente 

 

Em 23 de janeiro de 1934, através do Decreto Federal n° 23.793, foi aprovado 

o Código Florestal em que considerava no artigo 1° que as florestas existentes no 

território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a 

todos os habitantes do país exercendo-se os direitos de propriedade com as 

limitações que as leis em geral, e especialmente este código, estabelecem. No artigo 

2º aplicava os dispositivos do código às florestas, bem como às demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade as terras que revestem. 

Este código classificava as florestas em: protetoras, remanescentes, modelo e 

de rendimento. O art. 4º considerava como florestas protetoras as que, por sua 

localização, servirem conjunta ou separadamente para qualquer dos fins seguintes: 

a) conservar o regime das águas; b) evitar a erosão das terras pela ação dos 

agentes naturais; c) fixar dunas; d) auxiliar a defesa das fronteiras, de modo julgado 
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necessário pelas autoridades militares; e) assegurar condições de salubridade 

pública; f) proteger sítios que por sua beleza mereçam ser conservados; g) asilar 

espécimes raros de fauna nativa. 

No art. 5º declarava o que são florestas remanescentes: a) as que formarem 

os parques nacionais, estaduais ou municipais; b) as em que abundarem ou se 

cultivarem espécimes preciosos, cuja conservação se considerar necessária por 

motivo de interesse biológico ou estético; c) as que o poder público reservar para 

pequenos parques ou bosques, de gozo público. 

No art. 6º classificava como floresta de modelo as artificiais, constituídas 

apenas por uma ou por limitado numero de essências florestais, nativas ou  exóticas, 

cuja disseminação convenha fazer-se na região. O art. 7º abrangia as demais 

florestas que não estavam compreendidas na discriminação dos arts. 4º ao 6º, que 

seriam consideradas como de rendimento. 

Por fim, no art. 8º considerava de conservação perene e inalienáveis, salvo se 

o adquirente se obrigar, por si, seus herdeiros e sucessores, a mantê-las sob o 

regimento legal respectivo, as florestas protetoras e as remanescentes. 

Em 15 de setembro de 1965 foi instituído o “Novo Código Florestal” sob a Lei 

Federal n° 4.771. Observou-se que nesta Lei o art. 1° e o 2° de 1934 foram 

agrupados em um único artigo: 

 

“Artigo 1º - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com 

as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem”. 

 

Denomina e também caracteriza a função ambiental das Áreas de 

Preservação Permanente: 

 

“II - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o 

desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 

estar das populações humanas” (Figura 6). 



 

20 

 

Figura 6 - Diagrama que ilustra a função das APPs. (Autora) 

 

O art. 2º da redação original, de 1965, considerava como área de preservação 

permanente as florestas e as demais formas de vegetação naturais situadas na 

alínea “d” os topos de morros, montes, montanhas e serras e na alínea “e” as 

encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 

linha de maior declive (Figura 7). 
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Figura 7 – Diagrama que ilustra os tipos das APPs. (Autora) 

 

2.2.2 A evolução da definição das APPs de topos de morros na legislação 

 

A Lei Federal n° 4771 de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965), que 

aprova o Código Florestal, em seu art. 2°, considera área de preservação 

permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas no topo de 

morros, montes, montanhas e serras. 

Vinte anos depois, veio a regulamentação através da Resolução CONAMA nº 

004 em 18 de setembro de 1985 (BRASIL, 1985), que em seu art. 2°, parágrafo IV, 

definiu cume ou topo; morro ou monte; montanha base de morro, monte e 

montanha. 

Após 18 anos, houve modificações e foi sancionada a Resolução CONAMA n° 

303 em 20 de março de 2002 que altera algumas definições. Para melhor 

visualização das modificações que ocorreram no Código Florestal, apresentamos 

duas tabelas abaixo, onde a primeira mostra  os conceitos e alterações que 

ocorreram na lei sobre que é topo, morro, monte, montanha, base de morro e linha 
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de cumeada e a segunda expõe as alterações que ocorreram quando definiram os 

tipos de APP de morros, montes e montanhas e de declividade.  

O quadro 04 expõe as definições de topo de morro segundo a  Lei Federal 

4771/1965 – Código Florestal e as modificações que ocorreram na Resolução 

CONAMA 004/85 e Resolução CONAMA 303/2002. 

O Quadro 5 apresenta as alterações que ocorreram quanto às delimitações 

das APPs de morro segundo a resolução CONAMA. 

 

Quadro 4 - Definições de topos de morros e montanhas da Lei Federal 4771 de 1965 

e das Resoluções CONAMA 04 de 1985 e 203 de 2002. (Autora) 

 
LEIS 

 
DEFINIÇÔES 

 
Lei Federal n° 4.771 de 1965 

 
Consideram-se preservação permanente, pelo efeito desta Lei, as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas no topo de morros, montanhas e serras, 
e nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
na linha de maior declive; 

 
Cume ou topo 

 
Parte mais alta do morro, monte, montanha ou serra. 

Morro ou monte  Elevação do terreno com cota do topo em relação à base 
entre cinquenta e trezentos metros e encostas com 
declividade superior a 30 por cento (aproximadamente 
dezessete graus) na linha de maior declividade. O termo 
monte para aplicação a elevação isolada na paisagem.  

Montanha Grande elevação do terreno com cota em relação à base 
superior a 300 metros e frequentemente formada por 
agrupamento de morros. 

 
Resolução CONAMA n° 004/1985. 
Artigo 2° 

Base de morro, monte e 
montanha 

Plano horizontal definido por planície ou superfície de 
lençol d'água adjacente ou nos relevos ondulados, pela 
cota da depressão mais baixa ao seu redor. 

 

Linha de cumeada Interseção dos planos das vertentes, definindo uma linha 
simples ou ramificada, determinada pelos pontos mais 
altos a partir dos quais divergem os declives das 
vertentes; também conhecida como ¨crista”, “linha de 
crista” ou “cumeada”. 

 
Cume ou topo 

 
Não define 

Morro  Elevação do terreno com cota do topo em relação à base 
entre cinquenta e trezentos metros e encostas com 
declividade superior a 30 por cento (aproximadamente 
dezessete graus) na linha de maior declividade. 

Montanha Elevação do terreno com cota em relação à base superior 
a 300 metros. 

Base de morro, monte e 
montanha 

Não altera 

 
Resolução CONAMA n° 303/2002. 
(Artigo 2°) 

Linha de cumeada Linha que une os pontos mais altos de uma sequência de 
morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de 
águas; 

 

 

 



 

23 

Quadro 5 - Alterações das delimitações das APPs na Resolução CONAMA. (Autora) 

 

RESOLUÇÃO 

 

TIPO 

 

DELIMITAÇÃO 

 

Topo de morros, 

montes e 

montanhas 

IV- no topo de morro, monte e montanhas, em áreas 

delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços), da altura 

mínima da elevação em relação à base. 

Linha de 

cumeada 

Nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir 

da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 

da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de nível para cada 

segmento da linha de cumeada equivalente a 

1000(mil) metros. 

 

Resolução CONAMA n° 004/1985  

 

Artigo 3° 

Declividade  Nas encostas ou partes destas, com declividade 

superior a 45°, equivalente a 100% na linha de 

maior declive; 

 

 

Topo de morros,  

e montanhas 

 

V- no topo de morro e montanhas, em áreas 

delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da 

elevação em relação à base. 

 

Linha de 

cumeada 

Não houve alteração 

 

Resolução CONAMA n° 303/2002 

 

(Artigo 3°) 

Declividade Não houve alteração 

 

 

2.3 Os morros e as montanhas 

 

Os morros e as montanhas são elementos da paisagem de fácil 

reconhecimento pelo homem que se tornaram referenciais em diversos lugares e em 

vários momentos da história humana. Por isso, constituem-se em vocábulos 

relativamente comuns em nossa cultura ocidental, havendo menção em uma série 

de documentos textuais e cartográficos com diferentes conteúdos ao longo da 

história. 

A origem da palavra montanha está relacionada ao termo monte, do latim 

(mons, montis), cuja data provável da primeira ocorrência na língua portuguesa 
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estaria relacionada ao século XIII. Esse vocábulo é definido como “elevação 

considerável de terreno acima do solo que a rodeia” (CUNHA, 1982). 

No entanto, a origem da palavra morro parece ser incerta e a primeira 

ocorrência na língua portuguesa estaria relacionada ao século XVI (CUNHA op cit), 

sendo definido como “monte pouco elevado, colina, outeiro” (ESPARTEL, 1978; 

GUERRA, 1997;). O vocábulo morrião, relacionado ao mesmo verbete, é definido 

como “antigo capacete sem viseira e com tope enfeitado”, dando uma ideia da forma 

que teriam os morros. 

Analisando essas definições pode-se perceber que ambas estão relacionadas 

à ideia de elevação de terreno que seria menor para os morros e maior para as 

montanhas, havendo apenas um critério relativo ao tamanho (altura) para distinção 

entre eles. 

Na natureza, os morros e as montanhas podem ocorrer com diferentes 

fisionomias e origens geológicas. Podem ocorrer de forma isolada, em 

agrupamentos, em cadeias, associados a ilhas oceânicas, áreas vulcânicas, 

cinturões de dobramento, grabens, planaltos dissecados, como feições residuais em 

superfícies de aplainamento etc. 

A origem morfogenética dessas formas elevadas da superfície terrestre está 

relacionada a fatores endógenos tais como a tectônica, orogênese e epirogênese 

(PENHA, 1994), assim como com fatores exógenos relacionados aos diferentes 

domínios morfoclimáticos da Terra (BUDEL, 1982). Neste último caso, atuam 

processos específicos de denudação (erosão e movimento de massa) que 

ocasionam o rebaixamento de áreas e, portanto, estas formas são consideradas 

como relevos de degradação (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 

2.3.1 Os elementos geométricos básicos dos morros e montanhas 

 

Os morros e as montanhas, assim como todos os tipos de elevações 

topográficas, podem ser descritos inicialmente pela composição de três elementos 

geométricos básicos que caracterizam a sua edificação: a base, a vertente e o topo. 

A base corresponde à superfície mais baixa ao redor das elevações, que 

pode ser mais ou menos plana e estar associada com linhas de talvegue ou 

planícies. 
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O topo ou cume corresponde ao setor mais alto das elevações que pode ser 

amplo ou estreito e ter formas planas, agudas ou convexas. Quando as elevações 

formam cadeias alinhadas, os topos são denominados de linha de cumeada que 

podem estar associadas aos divisores de águas ou interflúvios que separam bacias 

de drenagem adjacentes. As linhas de topo podem ser niveladas ou subniveladas. 

As vertentes ou encostas configuram um conjunto de superfícies inclinadas 

que interligam a base ao topo e que podem ser relativamente planas ou 

apresentarem diversos tipos de irregularidades (concavidade e convexidade). 

A Figura 8 mostra uma representação de diferentes segmentos geométricos 

que podem estar associados a uma elevação do relevo e o Quadro 6, as 

características dinâmicas destes. As setas indicam a direção e intensidade relativa 

do movimento da rocha intemperizada e dos materiais do solo pelos processos 

geomorfológicos dominantes. 

 

 
Figura 8 – As nove unidades hipotéticas no modelo apresentado por Dairymple, Blong e Conache 

(1968) (apud CHRISTOFOLETTI). 
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Quadro 06 – Características das unidades da vertente (DAIRYMPLE, BLONG e CONACHE, 1968) 

(apud CHRISTOFOLETTI). 

Unidade da Vertente Processo geomorfológico dominante 

1. Interflúvio (0º - 1º) Processos pedogenéticos associados com o movimento vertical 

da água superficial. 

2. Declive com infiltração (2º -4º)  Eluviação mecânica e química pelo movimento lateral da água 

subsuperficial. 

3. Declive convexo com reptação Reptação e formação de terracetes. 

4. Escarpa (ângulo mínimo de 

45º) 

Desmoronamentos, deslizamentos, intemperismo químico e 

mecânico. 

5. Declive intermediário de 

transporte 

Transporte de material pelos movimentos coletivos do solo; 

formação de terracetes; ação da água superficial e 

subsuperficial. 

6. Sopé coluvial (ângulos entre 

26º e 35º)  

Reposição de material pelos movimentos coletivos e 

escoamento superficial; formação de cones de dejeção; 

transporte de material; reptação; ação subsuperficial da água. 

7.  Declive aluvial (0º - 4º) Deposição aluvial; processos oriundos do movimento 

subsuperficial da água. 

8. Margem de curso de água  Corrasão, deslizamento, desmoronamento. 

9. Leito do curso de água Transporte de material para jusante pela ação da água 

superficial; gradação periódica e corrasão. 

 

 

Considerando que as elevações topográficas são formas geométricas 

tridimensionais cuja inserção parte do plano horizontal, a análise dos seus perfis 

permite estabelecer determinados atributos morfométricos para a caracterização das 

formas de relevo. Esses atributos ou Índices Morfométricos podem ser facilmente 

obtidos a partir de cartas topográficas (MOREIRA; PIRES-NETO, 1998), sendo os 

mais comuns a declividade que é função da inclinação da vertente e a amplitude que 

está relacionada à altura da elevação. 

 

2.3.2 A classificação dos morros e montanhas nos mapas geomorfológicos 

 

Uma breve avaliação sobre as práxis em torno do mapeamento e 

classificação morfológica na Geomorfologia revela que, no geral, os tipos de relevo 

eram definidos de forma empírica, através de observações baseadas no tamanho 

relativo e nas formas dos contornos topográficos. A terminologia e os critérios para 
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classificação das formas de relevo vão se demonstrar então bastantes variadas de 

autor para autor. Outro aspecto que merece destaque é a questão da escala e das 

diferentes unidades taxonômicas de observação do relevo (ROSS, 1992). 

Os primeiros estudos geomorfológicos efetuados no estado de São Paulo 

apresentam alguns exemplos que se referem a regiões formadas por “Mares de 

Morros”, identificadas por apresentarem formas de relevo com topografia mamelonar 

(DEFFONTAINES, 1935; AB’ SABER, 1956; 1965; 1970; ALMEIDA, 1964). Essa 

topografia mamelonar, também comparada com feições em formato de “meia-

laranja”, são atribuídas às regiões serranas e às áreas cristalinas tropicais úmidas, 

ou áreas mamelonares tropicais-atlânticas florestadas (AB’SABER, 1970). 

O Mapa Geomorfológico do estado de São Paulo de Ponçano et al (1981) 

trouxe a concepção de sistemas de relevo da CSIRO (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization) para a classificação do relevo, momento em que 

se inclui além da caracterização morfológica a utilização de parâmetros 

morfométricos para a definição das formas de relevo, como pode ser observado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 03 - Classificação de formas de relevo para o estado de São Paulo com base na altura da 

elevação (amplitude) e inclinação das vertentes (declividade). Modificado de Ponçano et al (1981). 

 

ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

AMPLITUDE LOCAL DECLIVIDADE PREDOMINANTE 

CLASSIFICAÇÃO DE 

FORMAS DE RELEVO 

< 5% RAMPAS 

5 a 15% COLINAS 

 

< 100 metros 

> 15% MORROTES 

5 – 15% MORROS COM ENCOSTAS 

SUAVIZADAS 

100 a 300 metros 

> 15% MORROS 

> 300 metros > 15% MONTANHAS 

 

Um exemplo específico de mapeamento efetuado no território de Guarulhos 

por Andrade (1999) também utilizou critérios morfométricos na definição das 

unidades de relevo adotando os índices observados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Classificação morfológica do relevo de Guarulhos (SP). Modificado de Andrade (1999). 

UNIDADES DE RELEVO AMPLITUDE DECLIVIDADES 

PREDOMINANTES 

PLANÍCIES até 10 metros até 5% 

COLINAS 10 a 40 metros até 30% 

MORROTES 40 a 60 metros até 30%  

MORROS BAIXOS 60 a 100 metros até 45% 

MORROS ALTOS 100 a 150 metros podem superar 45% 

SERRAS 150 a 300 metros podem superar 45% 

 

 

2.3.3 Os morros e as montanhas conforme a Resolução CONAMA 303/2002. 

 

Os morros e as montanhas são claramente descritos na Resolução CONAMA 

303/2002 (BRASIL, 2002), que regulamenta o Código Florestal Brasileiro. Tendo em 

vista que a legislação procura ser objetiva e estabelecer regras gerais para o 

território brasileiro como um todo, a Resolução 303/2002 adota índices 

morfométricos bem definidos na determinação desses elementos do relevo conforme 

apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Unidades de relevo e índices morfométricos adotados na Resolução CONAMA 303/2002. 

(Autora) 

UNIDADES DE RELEVO AMPLITUDE DECLIVIDADES 

MORRO 50 a 300 metros > 30% na linha de maior 

declive 

MONTANHA > 300 metros Não define 

TABULEIRO OU CHAPADA > 600 metros Média < 10% (no topo) 

ESCARPA Não define ≥ 45° (100%) 

 

A Resolução CONAMA 303/2002 também se refere às linhas de cumeada ou 

divisores de água que correspondem a elementos morfológicos do relevo. Portanto, 

evidencia-se que a legislação citada é baseada primeiramente num critério 

morfométrico (altura e declividade) e de forma auxiliar em outro critério morfológico 

(linhas de cumeada), a fim de estabelecer uma forma única de avaliação dessas 

formas de relevo no Brasil. 

Outro aspecto que merece destaque nessa regra é que a Área de 

Preservação Permanente de topos de morros e montanhas não corresponde apenas 
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ao elemento considerado como uma feição de topo no sentido geomorfológico, mas 

abrange uma área maior em volta deste ao tratar da curva de nível correspondente a 

dois terços da altura mínima da elevação em relação à base. Assim, a APP de topo 

de morros e montanhas abrange tanto aquilo que são efetivamente feições de topos 

quanto um trecho considerável das vertentes ao seu redor. 

 

2.3.4 Os topos de morros e montanhas em relação aos processos de dinâmica 

superficial 

 

Os processos de dinâmica superficial são aqueles que modificam a superfície 

terrestre e agem na interface entre a hidrosfera, atmosfera e litosfera, e que são 

ocasionados principalmente pelas energias solar e gravitacional (INFANTI JR; 

FORNASARI FILHO, 1998). Portanto, eles são responsáveis pela modelagem do 

relevo, são complexos e ocorrem de formas variadas. 

Os processos de erosão, movimentação de massa, assoreamento e 

inundação são os exemplos mais comuns desses na região tropical, sendo as 

chuvas e os diferentes tipos de cobertura vegetal, relevo, solo e substrato rochoso 

os principais agentes naturais que interferem nesses processos. Tais processos têm 

como característica comum a relação direta com o escoamento e a infiltração das 

águas das chuvas no solo. Especialmente a erosão e os movimentos de massa são 

processos que ocorrem muito associados ao relevo de morros e montanhas, sendo 

objeto de discussão da Geologia de Engenharia e Geotecnia. 

Considerando apenas as feições de topos nos relevos elevados como os 

morros e as montanhas, é corrente no meio geotécnico afirmar que essas áreas 

planas encontradas nos cumes das elevações (interflúvios com 0° a 1° de 

inclinação) apresentam boas condições de estabilidade geotécnica, ou seja, são 

setores do relevo onde os processos (erosão e movimento de massa) que mobilizam 

matéria (solos e rochas) pouco atuam, predominando aí a infiltração das águas e a 

ocorrência de processos pedogenéticos (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Assim é o caso da Carta de Aptidão Física para o Assentamento Urbano da 

Região Metropolitana de São Paulo (IPT, 1990), onde podemos encontrar a 

afirmação que os topos (de morrotes, morros baixos e morros altos) são áreas 

favoráveis e existe a recomendação de adensar a ocupação nessas áreas em 

projetos de parcelamento. 
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A legislação ambiental brasileira, ao tratar os topos de morros e montanhas 

como APP, tem como justificativa o seu papel ecológico (podem ser áreas com 

espécies endêmicas), o seu papel como áreas de recarga das águas subterrâneas 

(infiltração) e como estabilizadora de encostas sob o ponto de vista dos processos 

de dinâmica superficial. Aparentemente, surge uma contradição entre a perspectiva 

da legislação  ambiental comparada com aquela geotécnica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente trabalho, destaca-se a geomorfologia como abordagem básica e 

as técnicas de fotointerpretação e medições gráficas em cartografia como métodos 

para documentação de unidades geoambientais, no caso, os topos de morros e as 

APPs de topo de morros. 

 

3.1 Materiais 

 

Os materiais utilizados para realização deste trabalho foram: 

 

1)  Fotos aéreas da Eletropaulo/Sabesp/Emplasa de 1988 na escala 1:10.000: 

• Faixa 106A de 23 a 29; 

• faixa 107C de 1 a 4; 

• faixa 107D de 19 a 23; 

• faixa 108 A de 30 a 46; 

• faixa 109A de 29 a 43; 

• faixa 110 de 29 a 49; 

• faixa 111 de 22 a 45; 

• faixa 113 de 6 a 30; 

• faixa 114B de 17 a 21; 

• faixa 115 de 8 a 18; 

2) Estereoscópio de mesa de marca Leica, modelo PDL 7; 

3) Carta da EMPLASA escala 1:10.000: 

• 3442 - Folha Cabuçu – SF-23-4-Y-C-III-4-SE-B; 

• 4431 - Folha Parque Santos Dumont – SF-23-Y-D-I-3-SO-A; 

• 4432 - Folha Bonsucesso – SF-23-Y-D-I-3-SO-B; 

• 4415 - Folha Tanque Grande – SF-23-Y-D-I-3-NO-E; 

• 4416 - Folha Ponte Preta – SF-23-Y-D-I-3-NO-F. 

4) Dados vetoriais da base cartográfica da Prefeitura  de Guarulhos na escala 

compatível 1:25.000 (1993); 

5) Dados vetoriais do Projeto Bases em escala compatível 1:25.000 (OLIVEIRA et al, 

2009); 
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6) Conjunto de informática (microcomputador, servidor, plotter disponibilizados pelo 

laboratório de geoprocessamento do Mestrado em Análise Geoambiental); 

7) Microcomputador pessoal; 

8) Software ArcGIS 9.3 da empresa ESRI (disponibilizado pelo laboratório de 

geoprocessamento do Mestrado em Análise Geoambiental); 

9) Software Microsoft Office Excel 2007; 

10) Software AutoCAD da Autodesk (disponibilizado pela Prefeitura  de Guarulhos); 

11) GPS (Global Positioning System) Garmin-ETREX (disponibilizado pela Prefeitura  

de Guarulhos);  

12) Máquina fotográfica Kodak EasyShare M531 – 14 MP; 

13) Lupa de mão - 10 vezes de aumento; 

14) Martelo Petrográfico (disponibilizado pelo laboratório de geoprocessamento do 

Mestrado em Análise Geoambiental). 

 

3.2 Procedimentos gerais 

 

As atividades específicas desenvolvidas foram: 

 

1) Revisão bibliográfica sobre os temas relacionados à pesquisa, especialmente 

sobre a legislação ambiental de áreas de preservação permanente; 

2) Montagem das bases de dados espaciais em ambiente SIG, compatível com a 

escala 1:25.000 ou menor, projeção UTM e Datum SAD 69; 

3) Construção de base cartográfica na escala 1:25.000 com a delimitação da área de 

estudo; 

4) Fotointerpretação das fotos aéreas e reconhecimento das feições de topo de 

morros; 

5) Delimitação das feições de topo morros na base cartográfica; 

6) Geração de Modelo Digital de Terreno (MDT) através do módulo 3-D Analyst do 

ArcGIS; 

7) Geração de perfis topográficos através do módulo 3-D Analyst do ArcGIS; 

8) Elaboração da planilha do Excel com as cotas do topo, base, declividade e com o 

cálculo das APPs; 
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9) Delimitação dos morros, das linhas de cumeada e das APPs de topo morros na 

base cartográfica digital, conforme norma da CETESB (Decisão de Diretoria n° 148 

de 2010/L); 

10) Cruzamento dos dados de uso e ocupação do solo com as APPs demarcadas; 

11) Análise espacial com base nos dados de APPs de topos de morros, dos bairros 

do município envolvidos, das feições de topos de morro e nos dados de uso e 

ocupação do solo; 

12) Preparação dos layout finais dos cartogramas (mapas); 

13) Trabalhos de campo para avaliação geotécnica. 

 

3.3 Delimitação e elaboração do mapa de topos de morros 

 

As feições de topo de morros foram delineadas através da estereoscopia e 

fotointerpretação. O delineamento foi desenhado de forma manual na base 

topográfica em papel, depois de ser digitalizada no sistema ArcGIS 9.3. 

O trabalho de fotointerpretação foi desenvolvido nas seguintes etapas: 

 

1) Separação prévia das fotos aéreas da área de estudo; 

2) Utilização de conjuntos de duas fotos aéreas contíguas, que através do 

estereoscópio de mesa, permitiu a visualização tridimensional do terreno, facilitando 

a interpretação (Figura 9); 

3) A partir da visualização tridimensional foi desenhado o contorno dos topos de 

morro e, após, foram pintadas as fotografias aéreas com lápis dermatográfico 

(Figura 10). Os topos de morro formam superfícies relativamente planar, pouco 

inclinadas no cume das elevações. A sua demarcação foi feita através de uma linha 

de contorno acima da ruptura do declive entre o cume e a encosta localizada abaixo; 

4) Desenhou-se no mapa topográfico os contornos dos topos de morro desenhados 

nas fotos aéreas; 

5) Digitalização dos topos de morro na base cartográfica no programa ArcGis; 

6) Construção final do mapa de topos de morros. 
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Figura 9 - Utilização de conjuntos de duas fotos aérea contíguas, que através do estereoscópio de 

mesa permitiu a visualização tridimensional do terreno (foto da Autora). 

 

 
Figura 10 - Exemplo da delimitação do contorno das feições de topo de morros (foto da Autora). 

 

 

3.4  Delimitação das APPs de topo de morro 

 

A delimitação das APPs de topo de morro em mapa topográfico foi efetuada 

considerando os procedimentos de medição gráfica em cartas topográficas proposto 

por De Biasi (1973), também apresentados por Libault (1975). 
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Dos procedimentos que foram realizados e descritos a seguir, alguns são 

elementares e muito importantes para a elaboração de medidas gráficas das cartas 

e, consequentemente, a identificação de morros. Para identificação de morros 

segundo a Resolução CONAMA 303 de 2002, devem ser: 

 

Condição de MORRO = 

 

Elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre 

cinquenta e trezentos metros 

+ 
Encosta com declividade superior a trinta por cento (30% - 

aproximadamente dezessete graus) na linha de maior 

declividade 

 

Segundo IPT (1991), inclinação e declividade, amplitude e perfil são os 

principais elementos de uma encosta ou talude: a inclinação é o ângulo do plano 

médio da encosta com o horizonte medido na maioria das vezes a partir da sua base 

e a declividade representa o ângulo de inclinação em uma relação percentual entre o 

desnível vertical e o comprimento na horizontal da encosta. 

 

Declividade (%) = H/L                                 amplitude (H) 
Declividade % =    ______________            X 100 
                      comprimento na horizontal (L) 
 
 

 ArcTangente amplitude 
Inclinação = ___________________ 
                     comprimento na horizontal (L) 

   
 

Aqui destacamos as medições de declividade: De Biasi (1973) descreve que a 

declividade entre dois pontos em qualquer terreno é medida pela inclinação da reta 

que une com um plano horizontal podendo ser medida em graus, porcentagem e 

milésimos (pouco utilizada). A fórmula utilizada é a seguinte: 
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D = n . k .100 = % 

             E  

 

Onde: 

D=   declividade 

E= espaçamento ou distância horizontal entre duas curvas consecutivas ou de pontos em 

uma carta. 

n=   diferença de nível entre dois pontos ou a equidistância da carta. 

k= 100% 

  

De Biasi (1992) enfatiza o cuidado que se deve ter ao utilizar de classe em 

graus quando se realiza a transformação dos minutos centesimais em minutos 

sexagesimais e afirma que a classe de declividade em porcentagem é mais cômoda 

de ser trabalhada. Para este trabalho definimos por utilizar a unidade de medida das 

declividades em porcentagens. 

Na Figura 11 ilustra-se o esquema de cálculo de declividades, conforme 

proposto por CETESB (2010): 

                                                                                                          

 

 

 

    ∆h 

 

 

 

 

declividade= amplitude da encosta x 100%    

                  projeção horizontal 

 

Amplitude da encosta = cota topo – cota base 

Projeção horizontal = medida linear na carta ou 

planta entre o topo e a base da encosta. 

 

D=∆h/∆H 

 

∆h= diferença de altura BC 

∆H= distância horizontal AC 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Esquema que ilustra o cálculo da declividade. 

A 

B 

C 
∆H 

Rampa 

Topo  

Base 

Topo 

Base 
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Para identificação das Áreas de Preservação Permanente dos topos de 

morros da área de estudo e produção de mapa indicativo desta área, foi aplicada a 

metodologia utilizada pela CETESB – Decisão de Diretoria nº 148/2010/L, descrita a 

seguir: 

¨A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, e considerando o 

contido no Relatório à Diretoria nº 084/2010/L, de 29 de abril de 2010, que acolhe, 

DECIDE: 

 

Artigo 1º - “Ficam estabelecidos e uniformizados, para o Estado de São Paulo, 

os procedimentos para a demarcação da Área de Preservação Permanente – 

APP – de morro e montanha, em formas isoladas, em conjuntos ou em linhas de 

cumeadas, determinada na Resolução CONAMA  nº 303/02, que regulamenta a 

alínea “d”, do artigo 2º da Lei Federal 4771/65, consideradas as atribuições 

legais da CETESB, em face da edição da Lei Estadual 13.542, de 08 de maio 

de 2009.“ 

 

Para a elaboração do mapa das Áreas de Preservação Permanente de topo 

de morro e cumeada foi utilizada a base cartográfica topográfica na escala 1:25.000 

da Prefeitura  de Guarulhos com equidistância das curvas de nível de 10 metros. Na 

área de estudo verificou-se a ausência de montanhas (elevação do terreno com cota 

em relação à base superior a trezentos metros), sendo necessário então avaliar as 

APPs de morros isolados e em cumeadas. A aplicação para delimitar os topos de 

morros citados tem suas especificidades que serão descritas a seguir. 

 

3.4.1 Cálculo das APPs de topos de morros 

 

Com o programa AutoCAD utilizou-se a imagem da carta da EMPLASA 

(1981) compilando as coordenadas UTM dos morros. Digitou-se no programa 

Microsoft Office Excel 2007, nas células do Excel, as coordenadas de topo, base e 

declividade aferidas com o escalímetro (Figura 10). Para o cálculo das APPs de topo 

de morro definiu-se uma coluna com uma função matemática da seguinte forma: 
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a) Com topo e base utilizou-se a fórmula descrita como: igual topo (C3) menos base 

(D3) obtém-se a amplitude; 

=C3-D3  

b) com a amplitude e a medida da declividade utilizou-se a fórmula igual amplitude 

(E3) dividido pela declividade (F3) e obteve-se a declividade em porcentagem.  

=E3/F3 

c) Utilizando a condicional do EXCEL ¨SE¨ do Excel utilizou-se a formula descrita 

como: SE a diferença entre topo e base for menor que 50 metros, então a feição 

estudada não pode ser considerada como morro (E3<50) ou se a declividade for 

menor que 30%, então também não poderá se considerada como morro (G3<30). 

Logo, se a amplitude for maior que 50 metros e se a declividade for maior ou igual a 

31, então a feição estudada é um morro, resultando na indicação se área em análise 

tratava-se de morro ou não. 

=SE(E3<50;"não é morro";SE(G3<0,30;"não é morro";"morro")) 

d) Por fim, sabendo-se que a área em análise é um morro, utilizou-se a fórmula 

descrita como igual topo (C3) menos a diferença entre o topo e a base (E3) dividido 

por três para definir a área de preservação permanente. A Figura 12 demonstra a 

construção da tabela no programa Excel: 

(=C3-(E3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Construção da tabela das APPs no Excel. (Autora) 
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3.4.2 Delimitação das APPs de topos em morros isolados  

 

1. Plotou-se a cota indicativa dos topos de morros, compilando da carta da 

EMPLASA (1981) (Figura 13): 

Figura 13 - Demarcação da cota do topo do morro. (Autora) 

 

2. Demarcou-se o limite entre as encostas e a planície do curso de água, ou seja, 

delimitou-se a área/superfície de escoamento pluvial da feição ou localizou-se a cota 

mais baixa nos talvegues que delimitam a feição, para considerá-la como base 

(Figura 14), conforme Resolução CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002 - art. 2º 

(BRASIL, 2002 B): 

 

“VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície 

de lençol d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais 

baixa ao seu redor”; 
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Figura 14 - Delimitação da cota mais baixa nos talvegues que delimitam a feição para considerá-la 

como base. (Autora) 

 

3. Calculou-se a amplitude da forma de relevo pela diferença entre as cotas da base 

e do topo da feição em análise; 

4. Utilizando a linha demarcada pelo divisor de água perpendicular a ela, mediu-se 

com escalímetro a linha de maior declividade da encosta e calculou-se a declividade 

(Figura 15): 

Figura 15 - Avaliação de um trecho selecionado de maior declividade. (Autora) 
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5. Verificou-se se a amplitude do morro estudado situava-se entre 50m e 300m e a 

encosta, medida na linha de maior declividade da mesma, estava com a declividade 

superior a 30%. Caso constatando que se tratava de morro, então, demarcou-se 

como Área de Preservação Permanente aquela situada acima da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura em relação à base do morro ou montanha 

(Figuras 16 e 17), conforme Resolução CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002 no 

art. 3º. (BRASIL, 2002): 

 

Figura 16 - Delimitação da APP do morro. (Autora) 

 

 

Figura 17 - Demarcação da APP de topo de morro. (Autora) 
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“IV – No topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de 

nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à base” 

(Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Morro isolado. (Autora) 

 

 

3.4.3 Delimitação das APPs de topos de morros em cumeada 

 

1. Plotou-se a cota indicativa dos topos de morros, compilada da carta da EMPLASA 

(1981); 

2. Verificou-se se a amplitude do morro estudado situava-se entre 50m e 300m e se 

a encosta, medida na linha de maior declividade da encosta, estava com declividade 

superior a 30%, constatando que se tratava de morro; 

3. Considerou-se como linha de cumeada o trecho de divisor de água que contém 

dois ou mais morros, a uma distância de 1.000m, segundo Decisão de Diretoria da 

CETESB 148/2010/L (2010); 

“VII – linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma sequência de 

morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas.” 

4. Demarcaram-se os divisores de água; 

5. A partir do morro em análise, na(s) linha(s) de cumeada, foi percorrida a distância 

de 1.000m, em todas as direções, verificando se há topos de morros para constituir 

em área de preservação permanente neste trecho;  
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6. A partir do morro de cota altitudinal mais baixa no trecho, foi demarcada toda a 

área de Preservação Permanente, situada acima da curva de nível correspondente a 

dois terços da altura em relação à base desse morro ou montanha mais baixa, 

limitando-se ao segmento de linha de cumeada de 1.000m e aos talvegues de 

escoamento pluvial ou fluvial associados diretamente à linha de cumeada (Figura 

19);  

7. O início do segmento de 1.000m citado no item anterior será na intersecção da 

linha de cumeada com a curva de nível que determinou a APP ou com o limite do 

morro/montanha (quando a curva de nível extrapolar a área/superfície de 

escoamento pluvial do morro/montanha). Para o fechamento da área, ao término do 

segmento de 1.000m, descer ortogonalmente às curvas de nível a partir da linha de 

cumeada até a curva de nível que determinou a APP ou ao talvegue associado 

diretamente à linha de cumeada; 

8. Quando se encontrou outro morro mais alto que o primeiro, dentro do limite do 

segmento de 1.000m citado no item anterior, a curva de nível correspondente a dois 

terços, em relação à base desse morro, foi determinada a Área de Preservação 

Permanente de um novo segmento de 1.000m, que se sobrepôs, em parte, ao 

primeiro segmento;  

9. Quando o morro estudado está no limite entre a área de estudo e outro município 

ou de áreas que estão protegidas, no caso as APAs, prolongou-se o segmento e 

realizou-se a avaliação para esses morros serem  numerados com a numeração do 

morro dentro da área objeto seguida por uma letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - APP de cumeada. (Autora) 

1.000 

Morro objeto de análise  
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3.5 Trabalho de campo 

 

O trabalho de campo foi desenvolvido para coleta de dados geológicos, observação 

das feições dos topos, do uso e ocupação do solo e das condições geotécnicas nas 

áreas de feições de topo e APPs de topos de morros relacionadas. 

 

O trabalho de campo foi desenvolvido nas seguintes etapas: 

 

I - Atividades preparatórias ao trabalho de campo: 

a) Análise da geologia e dos mapas dos topos de morro das áreas a 

serem estudadas; 

b) Elaboração do roteiro: identificação dos morros a serem levantados. 

II - Anotações em caderneta de campo: 

a) Dimensões do afloramento; tipo do morro e topo do morro (drenagem; 

presença ou não de vegetação; ravina etc.); 

b) Altitude; 

c) Os afloramentos foram localizados em mapa; 

d) Geometria dos corpos litológicos, espessura, extensão e posição; 

e) Litologias dos corpos: textura; mineralogia; cores; suas variações; 

f) Observações estruturais: atitudes de acamamentos, de falhas, dobras, 

juntas, xistosidade etc. 

g) Fotografias de detalhes ou geral. Catalogação de fotos de forma a 

permitir sua adequada identificação. 

 

3.6 Outras atividades 

 

As atividades extras que auxiliaram a realização deste trabalho foram: 

 

- Curso: APP de Topo de Morro. CETESB, 24 de julho de 2010. Duração: 4 horas, 

Valinhos (SP) – Curso teórico e prático para determinação de APPs de topos de 

morros de acordo com a Decisão de Diretoria da CETESB nº 148/2010/L; 

- Reunião técnica a CETESB de Sorocaba (SP) com o especialista Engenheiro 

Agrônomo Minoru Iwakami Beltrão, responsável em ministrar curso de APPs de 

topos de morros de acordo com a Decisão de Diretoria da CETESB nº 148/2010/L, 
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para os técnicos, das diversas prefeituras do estado de São Paulo que realizam 

licenciamento ambiental – Sorocaba (SP), outubro de 2010; 

- Participação de reunião com a Vereadora de Guarulhos (SP) Luiza Cordeiro (PC 

do B) e o Deputado Estadual Aldo Rebelo (PC do B) com produtores rurais da 

cidade de Nazaré Paulista (SP) - Nazaré Paulista, outubro de 2010. 
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4. RESULTADOS GERAIS DO MAPEAMENTO  

 

4.1 Mapeamento geomorfológico dos topos de morros 

 

Os cumes ou topos das elevações que compõem o relevo da superfície 

terrestre correspondem a feições de terreno que possuem características 

morfológicas bem singulares. São superfícies altas localizadas nas extremidades 

das elevações, formadas por superfícies planas ou convexas com declividades 

baixas, que podem ser amplas ou restritas, ter formas irregulares, circulares ou 

formarem cristas alinhadas. 

O mapeamento de topos das elevações do relevo terrestre é um 

procedimento usual para a avaliação de terrenos. O método adotado neste caso 

segue uma abordagem fisiográfica que consiste na delimitação da feição com base 

num conjunto de observações fotointerpretativas, comumente utilizadas para 

zoneamentos geotécnicos (ZUQUETE & GANDOLFI, 2004). Neste caso, os topos 

das elevações são definidos como Unidades de Terreno que correspondem às 

parcelas básicas para o processo de fotointerpretação, ou seja, feições unitárias do 

terreno. 

O mapeamento dos topos foi realizado com o objetivo de demonstrar como 

essas feições se distribuem na área estudada, como se relacionam com o substrato 

geológico e com as APPs de topos de morros. O mapa das feições de topos de 

morros é apresentado em duas folhas nos Anexos 1 e 2. 

Essa análise resultou no reconhecimento de um total de 189 feições de topo, 

cujas superfícies totalizaram 420,8ha, o que corresponde a cerca de 8% da área de 

estudo. 

A análise da distribuição das feições de topos nos bairros que abrangem a 

área de estudo permitiu observar que os bairros do Cabuçu, Morro Grande e 

Capelinha são aqueles que apresentam as maiores superfícies de topos. A posição 

geral é apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6. Área absoluta das superfícies das feições de topos em relação aos bairros abrangidos pela 

área estudada. 

BAIRROS 
 

ÁREA ABSOLUTA 
Há 

ÁREA RELATIVA 
(%) 

CABUÇU 110,09 26,2 

MORRO GRANDE 71,65 17,0 

CAPELINHA 64,36 15,3 

MATO DAS COBRAS 36,61 8,7 

ÁGUA AZUL 34,61 8,2 

SÃO JOÃO 31 7,4 

TANQUE GRANDE 24,71 5,9 

FORTALEZA 23,74 5,6 

INVERNADA 9,13 2,2 

BANANAL 8,34 2,0 

MORROS 3,84 0,9 

VILA RIO 1,46 0,3 

TABOÃO 1,26 0,3 

TOTAL 420,81 100,0 

 

Com base no Mapa Geológico de Guarulhos (OLIVEIRA et al, 2009), 

procedeu-se a análise das principais litologias relacionadas a essas feições, o que 

permitiu verificar que a grande maioria dos topos das elevações mapeadas estão 

associadas às rochas metapelíticas em cerca de 69% dos casos. A seguir têm-se as 

rochas granitóides em cerca de 16% dos casos, e as rochas metabásicas em 11% 

dos casos, sendo de menor significância as formações geológicas restantes. 

 

 

Figura 20 – Gráfico que indica a frequência dos tipos de rochas em relação aos topos das 

elevações mapeadas. 
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Esse quadro deve ser avaliado considerando-se as rochas predominantes na 

área de estudo (Figura 21). Assim, pode-se perceber que a distribuição dos tipos de 

rochas relacionadas às feições de topo possuem praticamente a mesma frequência 

encontrada para essas rochas na área como um todo (Figura 20), principalmente se 

não forem considerados os aluviões (Figura 22). Mesmo assim, pode-se notar uma 

leve tendência de ocorrerem mais topos associados aos metapelitos. 

53%

22%

13%

8%
2%

1%
1%

Metapelito

Granitóide

Metabásica
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Quartizto
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Figura 21 - Gráfico da distribuição relativa das principais litologias presentes na área de estudo. 
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Figura 22 - Gráfico da distribuição relativa das principais litologias presentes na área de estudo sem 

contar o Aluvião. 

 

No geral, as áreas mais elevadas do relevo são interpretadas como formadas 

por rochas mais resistentes à erosão que em regiões com uma estruturação 
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tectônica marcante e podem configurar blocos limitados por falhas normais e/ou inversas, 

como é o caso da geologia da região norte de Guarulhos. 

Na área estudada foi possível verificar que as unidades de relevo, tais como 

morros e morrotes, isolados ou em conjuntos, ocorrem limitadas por Falhas 

Indiscriminadas. No entanto, as zonas de cisalhamento representadas pelas Falhas 

dos Veigas e do Cabuçu podem ser vistas associadas a várias feições de topos, 

como ilustrado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Detalhe da Falha dos Veigas em relação a alguns topos de morros mapeados. 

 

Tal observação, constatada através do reconhecimento de campo, está 

relacionada a uma alta cristalinidade dessas zonas de cisalhamento. 

Por fim, pode-se concluir que os topos das elevações na área de estudo 

relacionam-se com uma geologia complexa tanto do ponto de vista litológico quanto 

do ponto de vista estrutural. 

 

4.2. Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente de topos de morros 

 

O mapeamento das APPs de topo de morros foi realizado com o objetivo 

especial de equacionar a distribuição no território desta categoria de área protegida 

e assim permitir a elaboração de um documento de referência para o planejamento e 
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gestão ambiental em Guarulhos. Além disso, busca-se comparar a demarcação de 

APPs de topos de morros com áreas que são efetivamente feições de topos de 

morros na forma como esses são compreendidos pela metodologia geomorfológica. 

O mapa de APPs de topos de morros é apresentado em duas folhas nos Anexos 

B,C e D. 

A análise resultou no reconhecimento inicial de um total de 158 elevações 

presentes na área de estudo (Tabela de dados das elevações e APPs da área de 

estudo.no Anexo A ) que poderá ser observada nos mapas dos Anexos B, C e D. 

Destas, apenas 98 configuraram como morros segundo os critérios definidos pela 

norma da CETESB, constituindo um número igual de APPs. Um número significativo 

das elevações possui altura superior a 50 metros, mas não apresentaram 

declividade superior a 30% na linha de maior declividade, motivo de algumas não 

terem sido enquadradas como morros. Na área estudada não se encontraram 

elevações passíveis de serem classificadas como montanhas. 

O resultado final revelou uma sucessão de APPs de topos de morros 

formando um conjunto de formato irregular e parcialmente conectado. Verifica-se 

que muitas dessas APPs se sobrepõem de forma escalonada, pois acompanham 

situações onde as cumeadas ganham gradual altitude, reflexo de uma estruturação 

geológico-geomorfológica em blocos desnivelados com tendência de maiores 

altitudes na direção norte. 

Esta primeira etapa do levantamento revelou algumas dificuldades, com 

destaque para: 

 

• A base cartográfica disponível em meio digital, que apresentava curvas de nível 

de 10 em 10 metros, conferindo uma escala de mapeamento compatível com 

1:25.000; 

• A definição da cota do sopé da elevação em carta topográfica, que não apresenta 

a mesma precisão comparada à do topo. Ao contrário dos pontos cotados dos topos, 

cujas cotas estão declaradas na carta EMPLASA 1:10.000 utilizada como apoio, as 

cotas do pontos mais baixos das elevações podem ser obtidas apenas através da 

leitura das curvas de nível; 

• A determinação da declividade da linha de maior declive, que gera dúvidas em 

certos trechos onde não é possível uma observação clara da posição exata da 

cumeada e do talvegue para medição e cálculo; 
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• As linhas de cumeada na área, que apresentam um formato ramificado em várias 

direções, formando uma rede que obriga a delimitar várias cumeadas a partir do 

mesmo ponto; 

• A base cartográfica digital de Guarulhos, que não possui dados além do limite 

municipal, dificultando o traçado das linhas de cumeada nos trechos que coincidem 

com a divisa intermunicipal de Guarulhos; 

• Algumas áreas de topos, que foram descaracterizadas por expressivo 

terraplenagem, apresentando uma realidade diferente daquela observada nas cartas 

da EMPLASA. 

 

Embora tenham ocorrido essas dificuldades, a demarcação das APPs de topo 

de morros no ArcGIS revelou as seguintes vantagens: 

 

• A geração do Modelo Digital de Terreno (MDT) através do módulo 3-D Analyst 

facilitou a observação do modelado do relevo e a identificação das elevações e 

cumeadas; 

• A geração automática de curvas de nível através do módulo 3-D Analyst permitiu 

a demarcação das APPs com exatidão. No entanto, para a demarcação exata das 

cotas das APPs, é necessário obter a cota precisa do ponto mais baixo da elevação; 

• A delimitação de linhas de cumeada de 1000 metros através do módulo de 

desenho e edição foi feita com erro inferior a 1 metro; 

• De forma geral, a edição das cumeadas e das APPs mapeadas, os cálculos de 

medição de áreas, as análises por cruzamento de planos de informação e a 

representação gráfica foram muito facilitados pelo uso do ArcGIS, resultando em 

layouts de boa qualidade. 

 

As APPs mapeadas correspondem em sua grande maioria a áreas de 

cumeada (97%), havendo poucos exemplos aplicados a morros isolados (3%) 

devido à presença de topos realmente isolados ou quando a distância nas linhas de 

cumeada forem maiores que 1000 metros. As superfícies das APPs de topo de 

morros totalizaram 1.201,59ha, o que corresponde a cerca de 22% da área de 

estudo. 
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Comparando-se as feições de topos mapeadas pela fotointerpretação com as 

APPs de topos de morros, observa-se que 56% das feições de topos não estão sob 

o regime de APPs de topos de morros. Os restantes 44% estão nessa categoria de 

preservação (Figura 24). 

 

44%

56%

FEIÇÕES DE TOPOS NAS
APPS

FEIÇÕES DE TOPOS
FORA DAS APPS

 
Figura 24 - Gráfico que indica a proporção de feições de topo relacionadas às APPs de topo de 

morros mapeadas. (Autora). 

 

Comparando-se as superfícies totais dessas APPs e das feições de topos 

conclui-se que apenas 19,5% da superfície das APPs de topos de morros estudadas 

são efetivamente topos. Os restantes 80,5% são efetivamente área relacionadas aos 

terços superiores das encostas (Figuras 25, 26 e 27). 
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Figura 25 - Ilustração da proporção entre as feições de topo de morros envolvidos pelas APPs de 

topo de morros. (Autora) 

 

 
Figura 26 - Ilustração da proporção entre as feições de topo de morros envolvidos pelas APPs de 

topo de morros em perfil. .(Autora).. 

 

            Topos (interflúvios) 

  APPs de topos de morros 
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80,5%

19,5%

FEIÇÕES DE TOPO

FEIÇÕES DE ENCOSTA

 
Figura 27 - Gráfico que indica a proporção de feições de topo e encostas que compõem as 

superfícies das APPs de topos de morros mapeadas. (Autora) 

 

A análise da distribuição das APPs de Topos de Morros nos bairros que 

abrangem a área de estudo permitiu observar que os bairros do Cabuçu e Tanque 

Grande são aqueles que apresentam as maiores superfícies de APPs de topo de 

morros. A posição geral é apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Área da superfície das APPs de topos de morros em relação aos bairros abrangidos pela 

área estudada. 

 

BAIRROS 

 

ÁREA ABSOLUTA 

ha 

ÁREA RELATIVA  

(%) 

CABUÇU 371,21 30,9 

TANQUE GRANDE 136,64 11,4 

MORRO GRANDE 127,69 10,6 

CAPELINHA 125,26 10,4 

ÁGUA AZUL 122,64 10,2 

FORTALEZA 110,18 9,2 

INVERNADA 91,62 7,6 

BANANAL 61,76 5,1 

MATO DAS COBRAS 39,05 3,3 

MORROS 13,66 1,1 

VILA RIO 1,32 0,1 

TABOÃO 0,55 0 

SÃO JOÃO 0 0 

TOTAL 1201,59 100 

 

 

 



 

55 

Esse quadro permite concluir o seguinte: 

 

• A relação dos bairros que possuem APPs de topos de morros indica a incidência 

de maior restrição às regras de uso e ocupação do solo para planejamento urbano; 

• O bairro do Cabuçu possui quase um terço das APPs de topos de morros, 

conferindo destaque para a APA do Cabuçu-Tanque Grande por abrigar a maior 

parte dessas áreas protegidas no território de Guarulhos; 

• As feições de topos que não estão sob regime das APPs de topos de morros 

correspondem a terrenos com características geotécnicas favoráveis à ocupação do 

solo. 

 

Neste sentido, a Tabela 8 apresenta uma síntese dos dados que pode auxiliar 

na gestão ambiental dessas áreas. 

 

Tabela 8. Dados gerais das APPs de topo de morros e das feições de topo da área estudada. 

 

APPS DE TOPOS DE MORROS 

 

FEIÇÕES DE TOPOS QUE NÃO 

ESTÃO EM APP 

 

 

 

BAIRROS ÁREA 

ABSOLUTA 

(ha) 

ÁREA 

RELATIVA AO 

BAIRRO (%) 

ÁREA 

ABSOLUTA 

(ha) 

ÁREA 

RELATIVA AO 

BAIRRO (%) 

CABUÇU 371,21 18,81 110,09 5,58 

TANQUE GRANDE 136,64 1,73 24,71 0, 31 

MORRO GRANDE 127,69 2,27 71,65 1,27 

CAPELINHA 125,26 8,85 64,36 4,55 

ÁGUA AZUL 122,64 25,54 34,61 7,21 

FORTALEZA 110,18 17,01 23,74 3,66 

INVERNADA 91,62 13,12 9,13 1,30 

BANANAL 61,76 8,84 8,34 0,92 

MATO DAS COBRAS 39,05 3,83 36,61 3,59 

MORROS 13,66 3,70 3,84 1,04 

VILA RIO 1,32 0,03 1,46 0,04 

TABOÃO 0,55 0,08 1,26 0,19 

SÃO JOÃO 0,00 0,00 31,00 4,35 

TOTAL 1.202,39 100 420,81 100 
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4.3 Análise do uso e ocupação do solo nas APPs de topos de morros 

 

Comparando-se o resultado do mapeamento das APPs com os dados de uso e 

ocupação do solo de Oliveira et al (2009) e, ainda por bairro, foi possível analisar a 

situação e identificar qual o tipo de uso do solo predomina nas APPs de topo de 

morro na região estudada, sendo destacado o seguinte: 

 

• 53% da superfície total das APPs apresentam cobertura por florestas, seguidas 

em menor proporção por campo antrópico (21%) e silvicultura (10%). No restante 

ocorrem coberturas dadas por ocupações urbanas, edificações rurais e solos 

expostos como apresentado no gráfico da Figura 28, onde se observa a distribuição 

relativa dos tipos de uso e ocupação na área de estudo; 

• Bairros como São João, Bananal, Taboão e Invernada são regiões com o 

predomínio de florestas nos seus topos de morros, estando com uma taxa de quase 

100% de vegetação, conforme pode ser observado nas Tabelas 15,17, 20 e 21. 

Ressalta-se que o bairro do Bananal possui o maior índice de APP de topo de morro 

com cobertura de floresta (96%); 

• Em outro extremo, as APPs de topo de morros do bairro Vila Rio apresentam-se 

totalmente sem florestas, sendo compostas de 100% de campo antrópico (tabela 

22). Em situação semelhante estão as APPs do bairro dos Morros, porém com 

32,9% de floresta (Tabela 19); 

• Considerando que o bairro do Cabuçu possui quase um terço das APPs de topo 

de morro da área de estudo e que este bairro está relacionado à APA do Cabuçu-

Tanque Grande, pode-se verificar que um pouco mais da metade dos seus topos 

dos morros estão cobertos por florestas (68%), sendo a utilização de 9,7% por 

campo antrópico e uma área de 10,8% ocupada por edificações.  

• No quadro 7 são apresentadas as categorias de uso e ocupação do solo onde se 

pode evidenciar quais são as principais características de cada tipo. 
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Quadro 7 – Características das categorias de uso e ocupação do solo. 

TIPO OBSERVAÇÕES 

FLORESTA MATA NATIVA DE EM DIVERSOS ESTÁGIOS ECOLÓGICOS. 

CAMPO ANTRÓPICO VEGETAÇÃO RASTEIRA, PASTO 

EDIFICAÇÕES RURAIS INSTALAÇÃO RURAL 

URBANO ÁREAS OCUPADAS POR MORADIAS. 

SILVICULTURA REFLORESTAMENTO DE EUCALIPTOS E PINUS 

SOLO EXPOSTO  ÁREAS TERRAPLENADAS, ESCAVAÇÕES, PEDREIRAS 

 

53%

10%

21%

5%

9%
2%

Floresta

Silvicultura

Campo antrópico

Edificações rurais

Urbano

Solo exposto

 

Figura 28 - Gráfico da distribuição relativa das categorias de uso e ocupação do solo nas APPs 

estudadas. 

 

Tabela 9 - Tipos de uso e ocupação do solo presentes nos topos morros 

COBERTURA ÁREA RELATIVA (%) 

FLORESTA 52,9 

SILVICULTURA 10,2 

CAMPO ANTRÓPICO 20,7 

EDIFICAÇÕES RURAIS 4,9 

URBANO 8,8 

SOLO EXPOSTO 2,5 

 

Os resultados para os bairros Fortaleza, Cabuçu, Água Azul, Capelinha, 

Morro Grande, Invernada, Bananal, Mato das Cobras, Morros, São João, Taboão e 
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Vila Rio são apresentados nas Tabelas 10 a 22, que evidenciam a situação de 

conservação atual das APPs de topo de morros de cada bairro da área estudada. 

 

Tabela 10 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Fortaleza. 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 83,4 

SILVICULTURA 4,8 

CAMPO ANTRÓPICO 7,4 

EDIFICAÇÕES RURAIS 0,2 

URBANO 3,9 

SOLO EXPOSTO 0,3 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 11 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Cabuçu 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 68,2 

SILVICULTURA 8,4 

CAMPO ANTRÓPICO 9,7 

EDIFICAÇÕES RURAIS 0,8 

URBANO 10,8 

SOLO EXPOSTO 2,1 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 12 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Água Azul 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 56,3 

SILVICULTURA 2,5 

CAMPO ANTRÓPICO 32,4 

EDIFICAÇÕES RURAIS 0,9 

URBANO 7,3 

SOLO EXPOSTO 0,6 

TOTAL 100,0 
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Tabela 13 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Capelinha 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 72,4 

SILVICULTURA 4,7 

CAMPO ANTRÓPICO 17,0 

EDIFICAÇÕES RURAIS 1,1 

URBANO 2,5 

SOLO EXPOSTO 2,3 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 14 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Morro Grande 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 56,2 

SILVICULTURA 0,8 

CAMPO ANTRÓPICO 39,2 

EDIFICAÇÕES RURAIS 7,7 

SOLO EXPOSTO 0,1 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 15 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Invernada 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 93,1 

SILVICULTURA 0,9 

CAMPO ANTRÓPICO 3,9 

EDIFICAÇÕES RURAIS 1,0 

URBANO 1,1 

TOTAL 100,0 
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Tabela 16 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Tanque 

Grande 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 87,7 

SILVICULTURA 1,0 

CAMPO ANTRÓPICO 4,8 

EDIFICAÇÕES RURAIS 6,5 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 17 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Bananal 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTA 96,0 

SILVICULTURA 3,1 

CAMPO ANTRÓPICO 0,9 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 18 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Mato das 

Cobras 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 53,9 

SILVICULTURA 0,7 

CAMPO ANTRÓPICO 45,4 

TOTAL 100,0 

 

Tabela 19 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Morros 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 32,9 

CAMPO ANTRÓPICO 66,4 

URBANO 0,7 

TOTAL 100,0 

 

 

 

 



 

61 

Tabela 20 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro São João 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 96,0 

SILVICULTURA 3,1 

CAMPO ANTRÓPICO 0,9 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 21 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Taboão 

TIPO DE USO DO SOLO NAS APPS DE 

MORRO 

ÁREA UTILIZADA % 

FLORESTAS 90,1 

URBANO 9,9 

TOTAL 100,0 

 

 

Tabela 22 - Situação do uso e ocupação do solo nas APPs de topo de morros no bairro Vila Rio 

Tipo de uso do solo nas APPs de morro Área utilizada % 

Campo Antrópico 100,0 

Total 100,0 

 

 

4.4 Aspectos geotécnicos das APPs de topos de morros 

 

A observação dos solos e rochas presentes nos topos de morros e das 

evidências relativas a processos superficiais permite traçar algumas considerações 

sobre a importância ambiental destas feições e, portanto, do seu papel como APPs. 

As APPs de topo de morros abrangem uma superfície muito maior que aquela 

restrita aos topos propriamente ditos (área que compreende o interflúvio), 

envolvendo parte do terço superior das vertentes. Conforme foi demonstrado no 

capítulo 4.2, em cada APP de topo de morros apenas 1/5 da área é efetivamente 

relacionada com a superfície do topo. 

Os aspectos geotécnicos relacionados a seguir referem-se às APPs de topo 

de morros. Esses apresentam um substrato geológico onde predominam metapelitos 

(69%), granitos (16%) e rochas metabásicas (11%). A avaliação dos tipos de solos 
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foi baseada em Pastore; Fontes (1998) e o grau de alteração e coerência são 

baseados em Serra Junior; Ojima (1998). 

 

4.4.1 As APPs de topo de morros nos metapelitos 

 

Os topos de morros em rochas metapelitos são no geral estreitos e 

alongados, podendo ocorrer na forma rochosa (Figuras 29 e 30) ou com uma 

camada de solo pouco espessa que dificilmente ultrapassa um metro de 

profundidade. No restante do terço superior esses solos recobrem as vertentes 

ainda através de uma camada notadamente delgada. 

 

 
Figura 29 - Visão parcial do topo rochoso do morro do Nhangussu nos bairros do Água Azul e Morro 

Grande (foto da Autora). 

 

 
Figura 30 - Outra visão em detalhe do topo rochoso do morro do Nhangussu demonstrando filitos que 

representam um dos tipos litológicos associados aos metapelitos (foto da Autora). 
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Em termos pedológicos esses solos são classificados como neossolos 

litólicos e cambissolos (Foto 31), que são muito rasos e apresentam textura argilosa, 

sendo muito comum a presença de fragmentos de rocha ou quartzo na matriz. 

Alguns fragmentos de rocha do tipo xisto quartzoso fino, quartzito e marundito 

revelam a ocorrência de camadas dessas rochas intercaladas no pacote de filito. 

 

 
Figura 31 - Visão de um perfil do Neossolo litólico no topo do morro do Nhangussu, assentado sobre 

o substrato rochoso (foto da Autora). 

 

Em termos geotécnicos esses solos lateríticos podem ser considerados in situ 

ou residuais na área imediatamente ao redor dos topos, mas percebe-se que a partir 

da ruptura do relevo em direção à base os fragmentos de rochas que podem ser 

encontrados espalhados na superfície bem próximos e ao redor do cume começam 

a ocorrer apenas na massa de solo em profundidade, indicando o coluvionamento. 

Portanto, predominam solos transportados nas vertentes. 

O solo de alteração de rocha pode ser praticamente inexistente quando o solo 

laterítico encontra-se diretamente assentado sobre a rocha sã, ou relativamente 

profundo demonstrando um grau de alteração baixo (praticamente sã a 

medianamente alterado). 

No geral a rocha e o respectivo solo de alteração apresentam-se bem coesos 

(coerente a medianamente coerente), em camadas centimétricas que refletem a 

estrutura original e uma clivagem ardosiana. 

A presença notável de fragmentos de rocha sobre o solo revela a 

predominância do intemperismo físico e uma marcante desagregação em 

fragmentos centimétricos que apresentam formas tabulares. 
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 O principal processo superficial observado relacionado diretamente com os 

topos foi pediplanização - rastejo (Figura 32 e 33), caracterizado pela grande 

quantidade de fragmentos de rocha que são produzidos no topo e deslocam-se ao 

longo do terço superior da vertente em direção à base, em massas consideráveis. 

 

 
Figura 32 - Visão parcial do terço superior do morro do Nhangussu onde é possível observar a 

presença de fragmentos de rocha distribuídos sobre a vertente (foto da Autora). 

 
Figura 33 - Outra visão parcial do terço superior do morro do Nhangussu onde é possível observar a 

presença de fragmentos de rocha distribuídos sobre a vertente (foto da Autora). 

 

A presença de terracetes (Figura 34) revelou também a movimentação do 

solo superficial laterítico logo abaixo da ruptura de relevo, consequência provável da 

constituição argilosa que em períodos de extrema pluviosidade e saturação deve 

proporcionar esse processo. 
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Figura 34 - Visão das vertentes associadas ao morro do Nhangussu onde é possível observar a 

presença de terracetes (foto da Autora). 

 

Pelas características observadas, esses topos apresentam pouco ou 

nenhuma infiltração das águas pluviais, dado sua característica rochosa e serem 

praticamente impermeáveis. 

Assim, os topos de morros associados aos filitos pouco apresentam a função 

de recarga de águas subterrâneas. No entanto, a proteção florestal nesse caso 

contribui em menor velocidade de escoamento superficial, maior retenção e menor 

aporte de material vertente abaixo, o que pode auxiliar de forma preventiva na 

deflagração de movimentos de massas. 

 

4.4.2 As APPs de topos de morros nos granitos 

 

Os topos de morros em granito são no geral pouco amplos, convexos e 

alongados, podendo ocorrer na forma rochosa (Foto 35) ou com uma camada de 

solo que pode variar em espessura, dificilmente ultrapassando 1,5 metro de 

profundidade. No restante do terço superior esses solos recobrem as vertentes 

ainda através de uma camada pouco profunda. 
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Figura 35 - Visão parcial do topo rochoso no morro de granito localizado no Sítio Tuna, bairro do 

Fortaleza (foto da Autora). 

 

Em termos pedológicos esses solos são classificados como associação de 

neossolos litólicos e cambissolos que são rasos e apresentam textura areno-

argilosa, ocorrendo blocos de rocha na matriz com tamanhos centimétricos a 

métricos.  

Em termos geotécnicos esses solos lateríticos que podem ser considerados in 

situ ou residuais na área ao redor do topo apresentam transporte evidente a partir da 

ruptura do relevo em direção à base com a ocorrência de fragmentos de rochas 

espalhados na superfície e na massa de solo em profundidade, indicando o 

coluvionamento (Figura 36). 

 

 
Figura 36 - Blocos de rochas associados ao solo superficial mobilizados a partir do topo em direção à 

vertente. Sítio Tuna, bairro do Fortaleza (foto da Autora). 
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O solo de alteração de rocha é bem profundo, demonstrando um grau de 

alteração alto (muito a extremamente alterado), havendo em meio a massa blocos 

de rocha cristalina (praticamente sã a medianamente alterada). No geral, o solo de 

alteração apresenta-se com baixa coesão (pouco coerente a incoerente). A estrutura 

e textura original da rocha é um aspecto diagnóstico (Figura 37). 
 

 
Figura 37 - Visão de um perfil demonstrando o aspecto do solo de alteração de rocha do granito. Sítio 

Tuna, bairro do Fortaleza (foto da Autora). 

 

O principal processo superficial observado relacionado diretamente com os 

topos foi o coluvionamento verificado pela presença de fragmentos de rocha 

acumulados no contato entre o solo laterítico e o solo de alteração de rocha (Figura 

38). Alguns blocos observados na base das vertentes sugerem a ocorrência de 

tombamento e rolamento. 
 

 
Figura 38 - Visão de um perfil de solo coluvionar no terço superior de morro de granito. Sítio Tuna, 

bairro do Fortaleza (foto da Autora). 
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Pelas características observadas, esses topos apresentam certa infiltração 

das águas pluviais, especialmente quando são pouco rochosos. Assim, as APPs 

associadas aos granitos podem apresentar certa propriedade na recarga das águas 

subterrâneas. Cabe destacar que a proteção florestal nesse caso pode auxiliar de 

forma preventiva na deflagração de movimentos de massas. 

 

4.4.3 As APPs de topos de morros em rochas metabásicas 

 

Os topos de morros em rochas metabásicas são no geral pouco amplos e 

alongados, ocorrendo uma camada de solo pouco espessa que dificilmente 

ultrapassa 1,5 metro de profundidade. No restante do terço superior esses solos 

recobrem as vertentes ainda através de uma camada notadamente pouco espessa. 

Em termos pedológicos esses solos são classificados como neossolos 

litólicos e cambissolos (Figura 39), que são rasos e apresentam textura argilosa, 

sendo muito comum a presença de fragmentos de rocha na matriz. Alguns 

fragmentos de rocha do tipo filito, xisto quartzoso fino e quartzito revelam a 

ocorrência de camadas dessas rochas intercaladas no pacote de rocha metabásica. 

 

 
Figura 39 - Visão de um perfil demonstrando o aspecto do solo raso: neossolo lático e cambissolo. 

Chácaras Cabuçu, bairro do Cabuçu (foto da Autora). 

 

Em termos geotécnicos, esses solos lateríticos que podem ser considerados 

in situ ou residuais ao redor do topo apresentam coluvionamento ao longo da 

vertente constatado pela presença de fragmentos de rocha acumulados em meio à 

massa do solo. 
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O solo de alteração de rocha é relativamente profundo, demonstrando um 

grau de alteração alto (muito a extremamente alterado), apresentando-se coeso 

(medianamente a pouco coerente). A Figura 40 demonstra a pouca espessura do 

solo superficial laterítico (cores mais avermelhadas) e logo a presença do solo de 

alteração de rocha (cores mais claras). 

 

 
Figura 40 - Visão de um perfil de solo em rocha metabásica no topo de morro demonstrando a 

presença de um solo laterítico sobreposto ao solo de alteração de rocha. Chácaras Cabuçu, bairro do 

Cabuçu (foto da Autora). 

 

O principal processo superficial observado relacionado diretamente com os 

topos foi o coluvionamento verificado pela presença de fragmentos de rocha 

acumulados na massa de solo laterítico (Figura 41). A presença em grande 

quantidade destes no setor de topo sugere a ocorrência de perda de massa por 

dissolução. 
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Figura 41 - Visão de um detalhe do solo laterítico de rocha metabásica em topo de morro 

demonstrando o acúmulo de fragmentos. Chácaras Cabuçu, bairro do Cabuçu (foto da Autora). 

 

Pelas características observadas, esses topos parecem apresentar pouca 

infiltração das águas pluviais, especialmente pelo fato do solo de alteração de rocha 

apresentar-se pouco permeável e estar próximo da superfície. Assim, as APPs 

associadas às rochas metabásicas pouco contribuiriam também para a recarga de 

águas subterrâneas. No entanto, assim como nos casos anteriores, a proteção 

florestal retém o escoamento superficial, sendo preventiva para a ocorrência de 

erosão nas vertentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A palavra “morro” refere-se a elevações topográficas que podem ser 

classificadas de diferentes formas, baseadas em critérios morfológicos (forma) e/ou 

morfométricos (índices geométricos). A regra estabelecida na Resolução CONAMA 

303 utiliza basicamente dois critérios morfométricos (amplitude e declividade) e, em 

paralelo, um componente morfológico (linhas de cumeada) para o caso dos morros e 

montanhas. 

A técnica de mapeamento proposta na Decisão de Diretoria CETESB utilizada 

no presente estudo demonstrou a necessidade de um treinamento específico por 

apresentar certas dificuldades na sua aplicação. 

Uma dificuldade inicial referente ao método deve-se à variação na 

representação de dados topográficos em diferentes escalas. Isso obrigaria a 

padronização de bases cartográficas em escala de detalhe, o que não é possível em 

toda a área do estado de São Paulo. 

As dificuldades do método referem-se especialmente à aquisição do valor da 

cota do ponto mais baixo e da declividade da linha de maior declive, também relativa 

à interrupção dos dados hipsométricos nas divisas das bases topográficas. 

A aplicação do método utilizando uma base cartográfica digital e o ArcGIS, 

especialmente com respeito à geração automática do modelo digital de terreno e das 

curvas de nível, demonstrou-se vantajosa para a demarcação das APPs. O mesmo 

com respeito à delimitação das linhas de cumeada de 1.000 metros que puderam 

ser feitas com erro inferior a 1 metro. 

O bairro do Cabuçu, por apresentar a maior proporção de APPs de topo de 

morros, revela um território com marcante vocação rural, embora seja observada a 

ocorrência de núcleos urbanos. Esse fato implica na necessidade de medidas mais 

efetivas de gestão (fiscalização, educação ambiental e programas especiais). 

 As APPs que se encontram recobertas com campo antrópico correspondem a 

terras abandonadas sem uso econômico, que podem ser caracterizadas como áreas 

degradadas. Essas terras apresentam certa viabilidade para a recomposição 

florestal, o que poderia ser objeto de programas específicos do poder público. 

 As APPs com áreas edificadas significam grandes desafios para a gestão 

ambiental, pois estão profundamente descaracterizadas e com ocupações 
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consolidadas. Neste caso, seria cabível considerar a possibilidade de compensação 

ambiental destas por outras áreas para a regularização das ocupações. 

Os programas citados nos dois itens anteriores dependem de uma etapa que 

os antecede referente ao cadastro de propriedade das terras, atribuição essa da 

municipalidade. 

As APPs de topo de morros apresentam solos e substrato muito sensíveis sob 

o ponto de vista do uso do solo, pois apresentam baixa capacidade de suporte para 

a manutenção da biota pela escassez e condições de fertilidade. Além disso, essas 

APPs, ao contribuir com a retenção do escoamento das águas pluviais, 

especialmente pela diminuição da velocidade do fluxo, ajudam a prevenir a 

ocorrência de processos de dinâmica superficial, entre eles os movimentos de 

massa e a erosão, evitando assim a possibilidade de ocorrência de desastres 

naturais. 

A delimitação exata das APPs de topos de morros de forma a atender a 

legislação depende de um eficaz controle de campo para o mapeamento em escala 

de detalhe (1:1.000), assim possibilitando a definição exata da linha demarcatória 

desta. Novos estudos podem ser efetuados em escala de detalhe para comparação 

e aferição da imprecisão existente nas escala menores (1:20.000, 1:10.000 e 

1:5.000). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Na área estudada ocorrem apenas APPs de topos de morros, não 

configurando a existência de APPs de topo de montanhas. 

Do total de 158 topos de morros estudados, cerca de 62% configuraram APPs 

de topos de morros conforme a legislação, num total de 98 APPs. 

Na área estudada, 97% das APPs de topos de morros são relacionadas a 

linhas de cumeada, restando apenas 3% de morros isolados. 

Os topos de morros e as APPs de topo de morros distribuem-se de forma a 

acompanhar as direções preferenciais do relevo (cristas alinhadas), demonstrando 

forte condicionante tectônico. 

O bairro do Cabuçu é o que apresenta a maior proporção de APPs de topo de 

morros, correspondente a cerca de 31% da superfície total delas na área de estudo. 

Nas APPs de topo de morros, apenas 1/5 em superfície corresponde 

efetivamente ao setor de topo (área do interflúvio), sendo os restantes 4/5 

correspondentes à parte do terço superior da vertente. Portanto, as APPs de topo de 

morros são principalmente APPs de terço superior. 

Do total das APPs de topo de morros estudadas, 69% estão relacionadas ao 

substrato geológico formado pela predominância de metapelitos. 

Os campos antrópicos ocorrem em cerca de 1/5 das APPs de topo de morros, 

sendo esse o principal motivo da degradação dessas. 

As áreas construídas (edificações rurais e áreas urbanas) ocorrem em cerca 

de 14% das APPs de topo de morros. 

 O bairro do Bananal é o que apresenta o maior grau de preservação das 

APPs de topo de morros por florestas (96%). 

 O bairro da Vila Rio é onde todas as APPs de topo de morros estão 

totalmente degradadas, apresentando uma cobertura de campo antrópico. 

 Em termos geotécnicos, todos os topos de morros são formados por substrato 

rochoso, podendo haver uma camada de solo laterítico muito delgada. No trecho das 

APPs de topo de morros que correspondem ao terço superior das vertentes, os 

solos continuam delgados. Portanto, as características das rochas subjacentes 

apresentam forte implicação nas funções ecológicas dessas APPs. 
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ANEXO A – Dados das elevações e APPs da área de estudo. 

Código das 

elevações 

Topo Base Altura Declividade Cota da APP 

1 796 740 56 28% **** 

2 816 740 76 44% 790,7 

3 813 750 63 30% **** 

4 823 750 73 35% 798,6 

5 812 760 52 34% 794,6. 

6 979 770 209 37% 909,3 

7 987 760 227 32% 911,3 

8 822 780 42 45% **** 

9 818 760 58 32% 798,7 

10 818 750 68 29% **** 

11 826 760 66 30% **** 

12 822 750 72 25% **** 

13 826 750 76 34% 800,6 

14 947 790 157 56% 894,6 

15 951 770 181 37% 890,6 

16 824 760 64 40% 802,6 

17 838 760 78 40% 812 

18 837 760 77 11% **** 

19 801 740 61 25% **** 

20 870 750 120 30% **** 

21 860 750 110 21% **** 

22 794 750 44 26% **** 

23 849 760 89 42% 819,3 

24 846 758 88 38% 817,6 

25 874 750 124 48% 833,6 

26 926 760 166 61% 871,6 

27 948 790 158 53% 895,3 

28 902 800 102 50% 868 

29 906 800 106 51% 871,6 

30 910 780 130 38% 867,6 

31 860 770 90 29% **** 

32 809 760 49 12% **** 

33 852 760 92 44% 821,3 

34 824 770 54 22% **** 

35 819 750 69 57% 796 

36 838 770 68 26% **** 

37 834 770 64 38% 813,6 

38 838 770 68 35% 815,3 

39 800 760 40 50% **** 
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ANEXO A – Dados das elevações e APPs da área de estudo. (continuação) 

Código das 

elevações 

Topo Base Altura Declividade Cota da APP 

40 834 770 64 30% **** 

41 842 770 72 23% **** 

42 888 770 118 32% 848,6 

43 884 770 114 34% 846 

44 858 760 98 45% 825,3 

44a 875 770 105 42% 840 

45 819 770 49 22% **** 

46 891 770 121 43% 850,6 

47 898 800 98 61% 865,3 

48 868 790 78 30% **** 

49 834 760 74 22% **** 

50 883 770 113 48% 845,3 

51 866 770 96 35% 834 

52 828 770 58 13% **** 

53 874 750 124 37% 832,6 

54 889 790 99 40% 856 

55 879 780 99 32% 846 

56 863 770 93 46% 832 

57 912 780 132 43% 868 

58 888 810 78 37% 862 

59 882 770 112 43% 844,6 

60 894 800 94 33% 862,6 

61 952 770 182 35% 891,3 

61a 982 820 162 36% 828 

61b 907 820 87 42% 878 

62 907 700 207 39% 838 

63 947 780 167 35% 891,3 

64 948 800 148 36% 898,6 

65 890 750 140 33% 843,3 

66 1033 840 193 31% 868,6 

67 993 740 253 38% 908,6 

68 1039 880 159 60% 986 

69 964 760 204 39% 896 

70 954 800 154 33% 903,6 

71 951 790 161 28% **** 

72 814 750 64 17% **** 

73 978 850 128 38% 935,3 

73a 994 910 84 36% 966 
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ANEXO A – Dados das elevações e APPs da área de estudo. (continuação) 

Código das 

elevações 

Topo Base Altura Declividade Cota da APP 

73b 967 810 157 32% 914,6 

74 956 880 76 33% 930,6 

75 938 840 98 34% 905,3 

76 922 860 62 12% **** 

77 904 830 74 33% 879,3 

78 921 860 61 39% 900,6 

79 937 860 77 41% 911,3 

80 893 820 73 60% 868,6 

81 924 840 84 22% **** 

81a 921 840 81 10% **** 

82 941 850 91 22% **** 

83 926 860 66 51% 904 

84 828 760 68 27% **** 

85 830 760 70 21% **** 

86 810 760 50 19% **** 

87 918 770 148 51% 868,6 

88 899 790 109 22% **** 

89 897 790 107 31% **** 

90 919 830 89 37% 889,3 

91 980 810 170 48% 923,3 

92 916 770 146 54% 867,3 

93 801 770 31 30% **** 

94 808 770 38 16% **** 

95 834 760 74 26% **** 

96 920 810 110 41% 883,3 

97 939 780 159 24% **** 

98 826 770 56 19% **** 

99 824 770 54 17% **** 

100 832 780 52 22% **** 

101 840 780 60 24% **** 

102 884 770 114 27% **** 

103 889 790 99 40% 856 

104 878 780 98 33% 845,3 

105 903 790 113 40% 865,3 

106 1001 960 41 40% **** 

107 1054 1000 54 42% 1036 

108 1066 900 166 22% **** 

108A 873 820 53 27% **** 
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ANEXO A – Dados das elevações e APPs da área de estudo. (continuação) 

Código das 

elevações 

Topo Base Altura Declividade Cota da APP 

109 1027 790 237 34% 948 

110 967 900 67 38% 944,6 

111 968 860 108 40% 932 

112 948 870 78 100% 922 

113 903 790 113 34% 865,3 

114 883 800 83 27% **** 

115 863 810 53 28% **** 

116 863 790 73 46% 838,6 

117 881 790 91 46% 850,6 

118 853 800 53 58% 835,3 

119 862 800 62 34% 841,3 

120 853 790 63 14% **** 

121 858 800 58 42% 838,6 

122 842 790 52 34% 824,6 

123 946 790 156 45% 894 

124 931 790 141 66% 884 

125 923 790 133 41% 878,6 

126 832 790 42 26% **** 

127 844 800 44 44% **** 

128 853 800 53 20% **** 

129 814 790 24 17% **** 

130 882 790 92 30% 851,33 

132 991 790 201 55% 924 

133 863 790 73 33% 838,6 

134 914 790 124 35% 872,6 

135 858 800 58 38% 838,6 

136 992 790 202 42% 924,6 

137 958 860 98 45% 925,3 

138 972 780 192 48% 908 

139 861 770 91 53% 830,6 

140 906 780 126 50% 864 

141 836 770 66 50% 814 

142 823 740 83 31% 795,3 

143 848 780 68 26% **** 

144 831 790 41 29% **** 

145 847 760 87 14% **** 

146 806 700 106 34% 770,6 

147 857 770 87 42% 828 
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ANEXO A – Dados das elevações e APPs da área de estudo. (continuação) 

Código das 

elevações 

Topo Base Altura Declividade Cota da APP 

148 842 750 92 34% 811,3 

149 823 690 133 32% 778,6 

150 853 790 63 33% 832 

151 834 790 44 22% **** 

152 834 770 64 57% 812,6 
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