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PARECER TÉCNICO Nº 07/2017 

 

Assunto: Análise da área do município de Alto Caparaó, situada na porção da bacia do rio Doce, 

para fins de determinação sobre a implementação dos programas previstos no Plano de Aplicação 

Plurianual do Doce (PAP-Doce), neste município. 

 

1. OBJETO 

A presente análise é referente à identificação da área do município de Alto Caparaó que se 

encontra dentro da bacia do rio Doce, para verificação da possibilidade de implementação dos 

programas previstos no PAP, em atendimento à solicitação oriunda da reunião da Câmara 

Técnica Institucional e Legal - CTIL do CBH-Doce, realizada no dia 22 de março de 2017. 

 

2. CONTEXTO 

2.1. PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP 2016-2020) 

A Deliberação do CBH-Doce Nº 48, de 01 de dezembro de 2015, institui o Plano de Aplicação 

Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PAP 2016-2020). O parágrafo 1º do Art. 8º do 

Anexo desta deliberação estabelece que os recursos da cobrança pelo uso da água somente 

poderão ser aplicados na porção do território integrante da bacia. 

Em nota, consta no PAP que os municípios considerados integrantes da bacia do rio Doce são 

aqueles cujo percentual corresponde ao valor mínimo de 2% da área de seu território.  

 

2.2. LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000 

A Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

Segundo esta Lei, as unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 

com características específicas: 

I. Unidades de Proteção Integral; 

II. Unidades de Uso Sustentável. 

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 
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Parque Nacional é uma das categorias de unidade de conservação que compõe o grupo das 

Unidades de Proteção Integral. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 

seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas em Plano de Manejo1 da 

unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 

previstas em regulamento. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

 

 2.3. MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ 

Alto Caparaó é um município brasileiro do estado de Minas Gerais que ocupa uma área de 104,5 

km², situando-se a 997 metros de altitude. A seguir, encontram-se outras informações oriundas do 

sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Alto Caparaó. 

Geografia 

Pertencente a Zona da Mata Mineira, próximo à divisa com o Espírito Santo, no município ficam 

localizados o Pico do Cristal com 2.770 metros de altitude e o lado mineiro do Pico da Bandeira, 

com 2.891,98 metros de altitude, o ponto mais alto de Minas Gerais e o 3° mais elevado do Brasil. 

A Serra do Caparaó tem a segunda maior cota de altitude do Brasil, perdendo apenas para a 

Serra do Imeri, sendo a menor cota de altitude de 997m, e nela se localiza o maior desnível do 

Brasil. 

Hidrografia 

A hidrografia do local destaca-se por apresentar rios de águas cristalinas que nascem dentro do 

Parque Nacional do Caparaó. Os rios Caparaó e José Pedro são os mais importantes da região.  

Turismo 

Alto Caparaó pertence ao Circuito Turístico do Pico da Bandeira e é um dos portais de entrada 

para o Parque Nacional do Caparaó, a outra entrada do Parque fica no município de Dores do Rio 

                                                      
1
 Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (Inciso XVII, Art. 2º, LEI Nº 9.985/2000). 
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Preto. O Parque é seu principal atrativo turístico onde estão localizados a Cachoeira Bonita e os 

vales Verde e Encantado, o Pico da Bandeira, o Pico do Cristal, entre outros. 

 

2.4. PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ 

Criado em 24 de maio de 1961 pelo Decreto Federal Nº 50.646, tem como objetivo proteger além 

do Pico da Bandeira, amostras representativas de ecossistemas de "campos de altitude", e da 

floresta sub-caducifólia tropical, como também espécies da fauna ameaçadas de extinção. O 

Parque Nacional do Caparaó está entre os mais visitados do país, sendo foco atrativo para o 

desenvolvimento do ecoturismo, gerando empregos diretos e indiretos devidos a esta atividade. 

Flora 

Um dos tipos de vegetação presentes no Parque Nacional do Caparaó é o de Campos de Altitude, 

Figura 1. Na região de Campos de Altitude predominam espécies adaptadas às peculiaridades 

locais tais como, solos pedregosos, frio intenso, geadas e formação de crostas de gelo. 

Figura 1 – Campos de altitude do Parque Nacional do Caparaó 

        

Os campos ocorrem na região, de forma natural, provocados pela altitude. Em geral, estes surgem 

nos altos de serra a partir de 900/1000m. No caso da Serra do Caparaó, os campos surgem 

próximo à altitude de 2000m. Tal tipo de vegetação também é conhecida como Campo Rupestre, 

denominação devida aos afloramentos rochosos naturais presentes nas grandes altitudes. Em 

geral, a vegetação é baixa: rasteira e arbustiva, atribuindo-se tal fato à pouca profundidade do 

solo que logo atinge a rocha maciça.  

O pouco solo existente, em geral turfoso e negro, impede a formação de lençol freático 

transformando a área em charcos com a mínima precipitação. Porém, a umidade logo seca com o 

escoamento elevado, em encostas tão íngremes. Tais condições adversas impedem as formações 

florestais à medida que se eleva a altitude sendo segundo Ruschi (1950), a candeia é uma das 

últimas espécies arbóreas a se manifestar.  
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Apesar de tudo, os campos rupestres do maciço do Caparaó se encontram bem deformados pelos 

frequentes fogos e pela presença de ungulados domésticos. 

 

3. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 

Com base em arquivo shapefile de municípios, disponibilizado pelo IBGE, realizou-se a 

sobreposição deste sobre o shapefile das Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH) da 

bacia do rio Doce, em software SIG. A Figura 2 apresenta a demarcação da área do município de 

Alto Caparaó dentro da área da bacia do rio Doce, ou Unidade de Gestão de Recursos Hídricos 

do rio Manhuaçu (UGRH 6 - Manhuaçu), um dos afluentes do rio Doce. 

Figura 2 – Limites territoriais do município de Alto Caparaó e da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Observa-se pela Figura 2 que pequena parte da porção territorial do município de Alto Caparaó se 

encontra dentro dos limites da Bacia do rio Doce ou, mais especificamente, dentro da UGRH 6 – 

Manhuaçu. A porcentagem da área do município que se encontra na bacia corresponde a 1,54%, 

de acordo com Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-Doce) e cálculos realizados no 

software SIG. Desse modo, considera-se que este município está fora da bacia do rio Doce, 

conforme nota constante no PAP. 

A partir da análise da área demarcada na Figura 2, identificou-se que esta se encontra inserida 

dentro do Parque Nacional do Caparaó. A Figura 3 apresenta a sobreposição do arquivo shapefile 

de Unidades de Conservação, disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), onde o 

Parque Nacional do Caparaó sobrepõe a área demarcada. Vale lembrar que o Parque foi criado 

em 24 de maio de 1961 pelo Decreto Federal Nº 50.646. 
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Figura 3 – Sobreposição da área do Parque Nacional do Caparaó sobre o município de Alto Caparaó e a Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Ainda em software SIG, realizou-se a sobreposição dos limites da UGRH Manhuaçu e do 

município de Alto Caparaó sobre imagem de satélite para melhor visualização da área (Figura 4).  

Figura 4 – Imagem de satélite da área em comum entre o município de Alto Caparaó e UGRH Manhuaçu. 

 

Ao observar a Figura 4, verifica-se que as características observadas se enquadram nas dos 

Campos de Altitude. A altitude desta área ultrapassa 2.000m, conforme Google Earth (software da 

Google), e são observados afloramentos rochosos naturais com vegetação baixa. 

Com base no arquivo shapefile de Uso e Cobertura do Solo, adquirido pelos comitês da bacia do 

rio doce através do IBIO AGB Doce, pode-se confirmar a existência do afloramento rochoso na 

Área em comum 
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área, conforme Figura 5. 

Figura 5 - Imagem de satélite da área em comum entre o município de Alto Caparaó e a UGRH Manhuaçu, com 

shapefile de uso e ocupação do solo da bacia do rio Doce sobreposto. 

 

A Figura 6, a seguir, apresenta a hidrografia da UGRH Manhuaçu com a indicação do rio José 

Pedro, que nasce na divisa de Minas Gerais com Espírito Santo, servindo também como divisa 

dos municípios de Alto Caparaó/MG e Iúna/ES, na Serra do Caparaó. O rio José Pedro é um 

afluente da margem direita do rio Manhuaçu. 

Figura 6 - Imagem de satélite da área em comum entre o município de Alto Caparaó e UGRH Manhuaçu, com 
shapefile de hidrografia e limites municipais sobrepostos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Com base nas informações apresentadas neste parecer, havendo interesse do comitê em atuar em 

área do Parque Nacional do Caparaó, unidade de proteção integral, recomenda-se que haja 

articulação junto à gestão desta Unidade de Conservação para verificar as possíveis ações que, em 

conformidade com seu Plano de Manejo e com o PAP e PIRH da bacia do rio Doce, poderiam ali 

serem implementadas, uma vez que esta pequena porção do município de Alto Caparaó é a que se 

encontra na bacia do rio Doce. 

Recomenda-se avaliar, a partir de informações pontuais levantadas in loco, a existência de pontos com 

necessidade de ações que se insiram no contexto dos programas previstos no PAP da bacia do rio 

Doce. Poderá ser avaliada a implementação de ações como, por exemplo, as de recuperação de 

Áreas de Preservação Permanente (APP), escopo do Programa de Recuperação de APPs e 

Nascentes (P52). 

Vale ressaltar que, aplicar os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos gerados na bacia do 

rio Doce em outra área que não seja parte desta bacia, diverge da determinação do Plano de 

Aplicação Plurianual vigente, que estabelece que os recursos da cobrança somente poderão ser 

aplicados na porção do território que integra a bacia.  

  

Governador Valadares, 17 de abril de 2017. 

 

Gabriela Soares Pereira 

Analista de Geoprocessamento - IBIO AGB Doce 

Engenheira Sanitarista e Ambiental - CREA MG 179883/D  

 

 

DE ACORDO, 

 

Fabiano Henrique da Silva Alves 

Diretor Técnico - IBIO AGB Doce 

Engenheiro Agrônomo – CREA MG 80009/D 


