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Resumo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo caracterizar e especializar as Áreas de Preservação Permanete (APP) nos topos 
de morros testando assim a veracidade metodologógica propósta por Santos (2013) bem como identificar diferentes padrões 
de uso e ocupação das terras nas APP de Topo de Morro da Bacia hidrográfica do Rio Camanducaia. A posição geográfica da 
área de estudo favorece pesquisas de caráter ambiental, visto que é uma região com grande densidade de drenagem, relevo 
caracterizado pela presença de morros e devem ter seus topos preservados conforme o que diz o Código Florestal brasileiro, 
lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Para atender aos objetivos propostos, será necessário especializar as APPs de Topo de 
Morro utilizando o geoprocessamento como ferramenta, além da diferenciação do tipo de uso e ocupação das terras de cada 
uma das APPs de Topo de Morro. 
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  Introdução  
Para uma efetiva gestão dos recursos hídricos é 
necessária a integração da conservação da água e do 
solo para manutenção da qualidade e quantidade da 
água. Destacam-se assim os Topos de Morro, que  
devem ser consideradas Áreas de Proteção Permanente, 
responsáveis pela existência de grande número de 
nascentes, que garantem o suprimento de água para os 
canais a jusante. A área de estudo favorece pesquisas  
de caráter ambiental, pois é uma região com grande 
densidade de drenagem, caracterizado pela presença de 
morros e devem ter seus topos preservados, destacando-
se assim o papel do novo Código Florestal brasileiro, lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

  Resultados e Discussão  
 

 
Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 

 

Metodologia 

 
Tabela 1: Procedimento para extração das APP de Topo de Morro 

 

As áreas de topo de morro localizadas na área do alto 
curso situam-se no município de Pedra Bela, Socorro e 
Toledo, conforme pode ser observado na Figura 1. O 
maior número de APPs de topos de morro estão situadas 
na área do médio curso principalmente nas áreas que 
correspondem aos municípios de Monte Alegre do Sul - 
SP, região norte e nordeste de Amparo e sul de Serra 

Negra. A APP de Topo de Morro com maior área situa-se 
no município de Amparo. 

 

 
Figura 2: Distribuição das APP de Topo de Morro. 

 

  Conclusões  
Os resultados obtidos até então a partir da aplicação de 
geotecnologias na geração do mapa de distribuição das 
APP apresentado, mostram uma eficiência na 
metodologia proposta por Santos (2012). O levantamento 
dos diferentes padrões de uso e ocupação encontra-se 
em andamento não tendo assim um resultado concreto 
como, por exemplo, a espacialização em mapa. Todavia, 
conclui-se que pesquisas com esse viés são 
fundamentais para a identificação de possíveis conflitos 
existentes entre a conservação dos solos e da água e o 
manejo das terras. 
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