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RESUMO 
 

Serão apresentados e discutidos resultados obtidos no processo de mapeamento digital executado por meio de 
levantamentos topográficos realizados em 30 de junho e 1° de julho de 2007 com uso de rastreadores GPS Garmin e-
trex, e altímetros digitais Suunto, tendo como objetivo o posicionamento de pontos de visitação da Área de Proteção 
Ambiental (APA) e também de trilha no interior do Parque Nacional de Caparaó, MG. Tais levantamentos têm como 
propósito a caracterização ambiental de parte da APA, localizada na zona de amortecimento do parque, como requisito 
para integração dessas unidades de conservação ambiental com o projeto de criação de uma Reserva Estadual que 
permita configurar corredores ecológicos na região. Os levantamentos foram apoiados por fotografias panorâmicas que 
serviram de suporte para geração de um relatório consubstanciado para a criação da reserva, que possibilitará o manejo 
de mosaicos no contexto de unidades de conservação pelas prefeituras locais e governo estadual de Minas Gerais. 
Foram confrontados resultados obtidos pela equipe com aqueles que constam nos documentos da prefeitura de Caparaó 
e Alto Caparaó, essencialmente, coordenadas geodésicas e altitudes dos pontos de visitação. O mapeamento envolveu 
também a classificação digital de uso do solo e cobertura vegetal (essencialmente áreas de cultivo de café), com base 
em imagens sensoriais do sistema LANDSAT. Foi criado um banco de dados no ambiente computacional do sistema 
SPRING onde, além de produzir mapas temáticos regionais, foram gerados mapas com a plotagem dos pontos de 
visitação, assim como a trilha percorrida pela equipe no parque. Foram feitas análises geográficas diante dos cenários da 
APA e do parque como exercício para despertar interesse maior da comunidade local na estratégia de gestão de 
mosaicos. Agradecimentos são feitos pelos autores a Fabrício Pimenta da Cunha, Juliana Giacomini e Clarissa 
Nanchery pelo apoio na realização dos levantamentos de campo. 

 
ABSTRACT 

 
They will be presented and argued resulted from process of executed digital mapping by means of carried through 
topographical surveys in 2007 30rd June and 1st July with use of Garmin e-trex GPS units, and digital altimeters Suunto, 
having as objective the positioning of points of visitation of the Area of Environmental Protection (APA) and also of 
track in the interior of the Caparaó National Park, MG. Such surveys have as intention the ambient characterization of 
part of the APA, located in the zone of damping of the park, as requisite for integration of these units of ambient 
conservation with the project of creation of a State Reserve that it allows to configure ecological corridors in the region. 
The surveys had been supported by panoramic photographs that had served of support for generation of a formal report 
for the creation of the reserve, that will make possible the handling of mosaics in the context of units of conservation for 
the local city halls and Minas Gerais state government. They had been collated resulted gotten for the team with that 
they consist in documents of the city hall of Caparaó and Alto Caparaó, essentially, geodetic coordinates and heights of 
the visitation points. The mapping also involved the digital classification of land use and vegetal covering (essentially 
areas of coffee culture), on the basis of sensorial images of the LANDSAT system. A database in the computational 
environment of system SPRING was created where, beyond producing thematic maps regional, maps with the plotting 



of the visitation points had been generated, as well as the track covered for the team in the park. Geographic analyses 
ahead of the scenes of the APA and the park had been made as exercise to awake bigger interest of the local community 
in the strategy of management of mosaics. Gratefulness are made by the authors to the Fabrício Pimenta da Cunha, 
Juliana Giacomini and Clarissa Nanchery for the support in the accomplishment of the field surveys. 

 
1  INTRODUÇÃO 
 

A partir de pesquisas acadêmicas aplicadas 
realizadas em 2003 e 2004 na zona de amortecimento 
de Parque Nacional de Caparaó (MG), especificamente 
no município de Caparaó, foi possível reunir 
informações amostrais sobre uso do solo e cobertura 
vegetal dessa área, que faz vizinhança com o município 
de Alto Caparaó onde se localiza o parque.  

 
Aquelas experiências acadêmicas serviram de 

referência inicial para estudos feitos pelos alunos do 
curso de Geografia da UFF, que na ocasião 
compuseram a equipe de campo. Em 30 junho de 2007 
foi realizada nova campanha nessa região de interesse, 
onde os locais geográficos foram a Área de 
Preservação Ambiental (APA) de Caparaó e também a 
trilha percorrida pelos alunos no interior do parque, 
com o registro de coordenadas geodésicas de pontos 
notáveis de visita na própria trilha, em direção ao Pico 
da Bandeira, onde foi feito o registro de altitudes. 

 
Foram utilizados rastreador GPS de navegação 

Garmin e-trex e altímetro Suunto. São apresentados e 
discutidos parte dos resultados dessa campanha, 
caracterizando um reforço técnico importante para o 
mapeamento temático digital, no suporte à iniciativa de 
criação de reserva estadual e gestão de mosaicos de 
unidades de conservação na região. 
 
2  CONTEXTO GEOGRÁFICO ENVOLVIDO NO 
MAPEAMENTO 
 

O Parque Nacional de Caparaó é localizado 
na divisa dos estados do Espírito Santo e de Minas 
Gerais, onde há o maciço do Caparaó, composto de 
rochas alcalinas, elevando-se abruptamente formando 
picos como os do Cristal (altitude de 2.798 m), do 
Calçado (2.766 m) e da Bandeira (2.892 m).  

 
A vegetação nativa do Caparaó sofreu 

grandes modificações devido às atividades humanas 
envolvendo ações carvoeiras, com traços nítidos de 
desmatamento e incêndios com o propósito de 
ampliação de áreas para criação de gado bovino 
principalmente, e cultivo agrícola. 

 
Com a criação do Parque Nacional de 

Caparaó pelo governo federal em 1961, sentidos foram 
voltados para a sua preservação e investimentos 
aplicados aos atrativos turísticos das paisagens 
geográficas contidas no parque. 

 
A partir de visitas realizadas na área de 

vizinhança do parque, foi possível identificar atrativos 

não só do ponto de vista turístico, aqui considerados 
menos importantes, mas do ponto de vista da ocupação 
humana não planejada por completo. Observou-se falta 
de atendimento ao que cerca o parque, principalmente 
na zona excluída e ainda desassistida pelo Estado, em 
iniciativas preservacionistas e de recuperação 
ambiental de cenários degradados. 

 
O uso intensivo do solo para cultivo de café, 

por exemplo, representa área em expansão. 
Tradicionalmente é a atividade econômica que sustenta 
a região no entorno do parque, com destaque a 
comunidade Galiléia. 

 
O mapeamento digital da zona de 

amortecimento do parque contribuirá de forma direta 
para a visualização de cenários e identificação de como 
está o manejo dos ambientes pela população local. 
Sustentação será dada às iniciativas de educação 
ambiental, conectando crises ambientais locais com 
cenários regionais, envolvendo as comunidades 
residentes. O município de Caparaó já possui 
atividades dessa natureza em parceria formal com a 
UFMG. 
 
3  METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS) E 
DESENVOLVIMENTO 
 

A partir da análise do histórico da ocupação 
humana nas áreas envolvidas, localizadas de forma 
predominante à sudoeste do parque, foi possível 
planejar as etapas de mapeamento e de reconhecimento 
de áreas prioritárias, com foco nas seguintes classes 
temáticas: 

 
a) Vegetação secundária remanescente de 

Mata Atlântica. 
b) Campos de altitude. 
c) Áreas de cultivo de café. 
d) Áreas urbanas. 
e) Áreas de reflorestamento por eucalipto. 
f) Áreas com erosão evidente do solo. 
 
Foram executados levantamentos GPS para 

registro de coordenadas de pontos notáveis a serem 
relatados por meio de suas paisagens. Foram 
registrados valores de altitude nessas estações através 
de uso de altímetro Suunto. 

 
O mapeamento preliminar foi feito com base 

em imagens LANDSAT, adquiridas pela EMBRAPA 
(1999), que serviram de referência para a plotagem da 
trilha percorrida e dos pontos de visita (waypoints) pela 
equipe de campo. 

 



Com base no sistema SPRING4.3.3 foi 
criado um banco de dados espaciais contendo as 
imagens sensoriais georreferenciadas e as linhas 
indicativas das trilhas percorridas pela equipe de 
campo. 

 
Com o rastreador GPS Garmin e-trex foram 

armazenadas coordenadas de pontos que compuseram 

o itinerário percorrido em 30 de junho de 2007 pela 
equipe no parque com destino ao Pico da Bandeira.  

 
A figura a seguir ilustra a região de trabalho, 

com a indicação da APA de Caparaó, localizada na 
área de vizinhança do parque.  

 

 

APA de 
Caparaó 

 
Fig. 1: Demarcação do Parque Nacional de Caparaó (IBAMA, 2006). 

 



 
 

Fig. 2: Área de interesse em destaque expressa em imagem do sistema LANDSAT (EMBRAPA, 1999). 
 
A tabela a seguir ilustra valores de 

coordenadas geodésicas adquiridas em pontos de visita 
(estações) que configuraram o itinerário tanto na Área 
de Preservação de Caparaó, como no Parque Nacional 

de Caparaó. Esforço foi feito no sentido de estabelecer 
comparações entre valores de altitudes obtidas pelo 
altímetro Suunto e aqueles valores catalogados que 
constam nos documentos da administração do parque.  

 
TABELA 1 – COORDENADAS DE PONTOS DE VISITA. 

 
Coordenadas geodésicas  

Estações (pontos de visita) Latitude 
(ϕ) - Sul 

Longitude 
(λ) - Oeste 

  
Altitude (m)1

I APA de Caparaó: Reserva 
Estadual Grumarim 

20° 32′ 04,5″ 41° 55′ 41,2″ 
 

865 – 868 

II APA de Caparaó: Sede 20° 32′ 10,8″ 41° 59′ 16,6″ 
 

844 – 845 

III Córrego Grumarim 20° 31′ 14,4″ 42° 01′ 04,1″ 
 

1.018 

IV Base Pico da Bandeira 
(Tronqueira) 

20° 24′ 29,4″ 41° 50′ 14,4″ 
 

1.902 

V Laje Riacho/Cachoeira  20° 25′ 03,6″ 41° 48′ 58,8″ 
 

2.194 – 2.187 

VI Terreirão 20° 25′ 12,3″ 41° 48′ 38,3″ 
 

2.300 

VII Topo Pico da Bandeira 20° 26′ 03,7″ 41° 47′ 43,8″ 
 

2.813 

 

                                                           
1 Altitudes medidas com altímetro Suunto, tendo como referência a Estação Ferroviária em Caparaó (altitude = 814m) 
(Coordenadas UTM, referidas ao sistema geodésico SAD-69: E = 197.090,0m; N = 7.727.770,0m). 

 
4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E 
DISCUSSÕES 
 

O processo de mapeamento digital envolveu 
também o registro fotográfico de cenários nos pontos 
de visita (estações). A seguir estão apresentadas as 
fotografias que melhor caracterizam as paisagens 
envolvidas. Esforços foram concentrados no sentido de 



ampliar conhecimentos sobre a percepção dos 
ambientes percorridos. 

 

Com a experiência de execução do registro 
da posição por meio das coordenadas, foi possível 
estabelecer uma linha representativa do itinerário 
percorrido que está apresentado na figura 1. 

 
 

Fig. 2: Plotagem da trilha percorrida no Parque Nacional de Caparaó (MG). 
 

 
 

Fig. 3: Paisagem típica do uso do solo e cobertura vegetal da APA de Caparaó (MG). 
 
 
A figura 3 apresenta exemplo típico da 

paisagem na APA de Caparaó, caracterizada pelo 
cultivo de café orgânico, em franca competição 
evidente de espaço geográfico com o remanescente da 
Mata Atlântica secundária. 

 
A figura 4 que segue ilustra parte do cenário 

no trecho do Terreirão (ponto de visita VI). 
 
Os contrastes observados pela equipe entre o 

contexto do parque e da zona da APA de Caparaó 
mostra situação que comumente ocorre em zonas de 
amortecimento associadas a parques nacionais. Alguns 
cenários nacionais mudam, diante de condicionantes 
ambientais regionais, mas é possível perceber que 
atividades de educação ambiental, com uso intenso de 
mapas e cartas, são importantes no sentido de 
ampliação de conhecimento e entendimento sobre as 
condições ambientais que influenciam aspectos da 
configuração dos cenários estudados. 

 
Elementos básicos da paisagem como 

topografia, vegetação, clima e habitat permitem 
associar aspectos de relevo e morfologia do terreno 

com condicionantes climáticos e os efeitos da ação 
humana e o mundo biótico (Boullón, 2002). 

 
Mapear esses elementos requer análise 

temporal, pois a dinâmica do espaço altera as 
propriedades estáticas das paisagens envolvidas. Os 
tipos de paisagem podem relacionar montanhas, 
planos, costas, lagos, lagoas, estuários, águas termais, 
rios, arroios, quedas d’água, grutas, cavernas e por fim 
locais de observação da flora e da fauna. 

 
A descrição da paisagem requer fatores 

como estrutura (distribuição, disposição e organização 
das partes que a integram), forma nítida (partes mais 
visíveis ou identificáveis) e diferenciação (relação 
entre paisagem e observador, em função da 
permanência). O mapeamento de pontos de visita 
podem ser focados em percepções sobre a paisagem. 
Alguns visitantes observam o que está mais evidente, 
outros podem ter a visão mais aguçada e se debruçar 
numa análise dos objetos secundários que a paisagem 
também oferece ao observador mais atento. 

  

 
 



 
 

Fig. 4: Ponto de visita IV no parque Nacional de Caparaó (MG). 
 
 

A figura 5 a seguir ilustra o registro 
das coordenadas geodésicas e altitude a partir do 
uso do rastreador GPS e do altímetro. 

 

Foi medida a altitude no valor de 
2.814 m, tendo como base de calibração a 
estação ferroviária de Caparaó (valor de 
referência consultado de 814 m). 

 

 
 

Fig. 5: Registro de coordenadas e altitude de marco geodésico do IBGE localizado no topo do Parque Nacional de 
Caparaó (MG). 

 
 
A seguir nas figuras 6 e 7 tem-se o registro 

de visões panorâmicas das paisagens envolvidas nas 
proximidades do topo do Pico da Bandeira. Planos de 
altitude foram visitados e parte da drenagem composta 
por rios foi observada. Tais cenários compõem os 

atrativos turísticos que o próprio parque possui como 
potencial. O mapeamento digital fornecerá condições 
de georreferenciar tais fotos e associá-las à 
representação gráfica de feições nos mapas.   

  



 
 
 

 
 

Fig. 6: Ponto de visita no Parque Nacional de Caparaó (MG) – Pico da Bandeira. 
 

 

 
 

Fig. 7: Ponto de visita no Parque Nacional de Caparaó (MG) – Pico da Bandeira. 
 
A figura 8 apresenta o resultado da plotagem 

da trilha percorrida pela equipe em 01 de julho de 
2007, no interior do parque. Foi adotado o SAD-69 

como sistema geodésico e o sistema de coordenadas 
utilizado para expressar a posição foi o UTM (fuso 24). 

 
 

 



 
 

Fig. 8: Trilha percorrida no Parque Nacional de Caparaó (MG) – Pico da Bandeira. 
 

 
6 CONCLUSÕES 
 

Desde 2003 e 2004 é percebido que 
trabalhos de campo em Caparaó e Alto Caparaó podem 
contribuir para ampliação de conhecimento e domínio 
de técnicas de determinação de coordenadas e trilhas 
com rastreadores GPS de navegação. A vivência de 
alunos universitários no registro de altitudes por meio 
de equipamentos é também importante.  

 
O mapeamento digital executado dará 

condições de conhecer em que medida a intervenção 
humana tem se dado nos ambientes contidos na zona 
de amortecimento do parque. O manejo de unidades de 
conservação exige a criação de mosaicos com 
corredores ecológicos que efetivamente viabilizam 
sucesso no entendimento sobre a biota. 

 
Técnicas de mapeamento envolvendo uso de 

tecnologias digitais de geoprocessamento permitem 
sistematizar ações de combate a incêndios, de controle 
de visitação, de intempéries, de busca e resgate no 
âmbito do parque. 

 
Já na APA de Caparaó é possível sinalizar 

uso de técnicas de aquisição de dados de coordenadas 
com a participação da comunidade local. Professore e 

outros profissionais da Educação de escolas públicas 
municipais e estaduais, por exemplo, podem ser 
capacitados a executar tarefas relativas ao uso de 
rastreadores GPS de navegação. O mesmo pode ser 
afirmado quanto aos alunos dessas escolas, 
potencializando as aulas de Geografia. 

 
O resgate histórico da ocupação nessa zona 

de vizinhança do parque poderá também ser explorada. 
A espacialização de fenômenos que ocorrem nessa 
zona pode ser expressa em mapas e cartas. Já existe 
uma biblioteca pública municipal e estação 
meteorológica em Caparaó que fazem parte de 
atividades rotineiras desses estudantes. 

 
Beneficiados com o mapeamento são os 

alunos universitários co-autores deste trabalho e os 
estudantes locais, além da população em geral. 

 
O projeto de mapeamento aqui descrito de 

forma preliminar e sucinta terá sofisticações em 2007 e 
em 2008, uma vez que a APA de Caparaó será objeto 
de estudos e pesquisas geográficas por aluno do curso 
de Geografia da UFF.  
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