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Resumo 

Uso público é o conjunto de atividades em ambientes naturais que envolvem 

recreação, educação e interpretação ambiental. Nas áreas de preservação permanente, 

trilhas ecológicas são uma das possibilidades de uso indireto. O principal objetivo deste 

trabalho foi propor um programa de Uso Público, oportunizando aos visitantes contato m 

ambientes naturais, com conforto e aprendizado. Foram avaliadas três trilhas ecológicas 

dentro de uma área de posse e domínio público, bem como discutidos alguns dos primeiros 

desafios para a implantação da atividade.  Calculou-se a Capacidade de Carga Turística das 

trilhas, em três níveis: Capacidade de Carga Física que calcula o número máximo de 

visitantes que a trilha pode receber por dia; Capacidade de Carga Real (CCR) que 

determina o número de visitantes levando em conta fatores de correção e Capacidade de 

Carga Efetiva, que representa a quantidade máxima de visitantes na trilha num intervalo de 

tempo considerando consideração a CCR e as condições de manejo do local. Também 

estão sendo realizados levantamentos de riqueza arbórea e de epífitos. A capacidade de 

carga variou de 75 a 105 visitantes/dia nas trilhas avaliadas e já foram identificadas 29 

espécies de epífitas vasculares e 24 espécies arbóreas, entre estas, quatro de grande 

importância medicinal.   

 

 

Introdução e Objetivos 

As áreas de preservação permanente (APPs) são espaços territoriais definidos e 

especialmente protegidos. Entre suas finalidades está a de conservar os recursos naturais e 

possibilitar o uso sustentado.  Programas de Uso Público atendem ao artigo 13 da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é signatário, que propõe a 

promoção da educação e da conscientização sobre a importância da conservação da 

diversidade biológica. Os Programas de Uso Público têm como finalidade sensibilizar os 

usuários, através de atividades de visitação, interpretação ambiental e de recreação (Tacón 

& Firmani, 2004; Vasconcellos, 2006), também denominadas ecoturismo.  



Assim, os objetivos deste trabalho foram:  

- Propor um programa de Uso Público, oportunizando aos visitantes das áreas contato com 

os ambientes naturais e ou preservados, com conforto e aprendizado. 

- Articular ações entre diferentes áreas do conhecimento. 

- Oportunizar a participação de acadêmicos em projetos de extensão, como forma de 

aprendizagem, formação técnica e criação de vínculos sociais, culturais e ambientais. 

- Disponibilizar para a comunidade regional dados oriundos das atividades de extensão e 

pesquisas da Universidade de Passo Fundo, valorizando sua inserção na região. 

 

Metodologia 

A Fazenda da Brigada está localizada na BR 285 (28º14'39"S, 52º19'42"W) no limite 

da zona urbana do município de Passo Fundo. É administrada pelo 3° Regimento de Polícia 

Montada do Rio Grande do Sul, Brasil. Situa-se numa região fito ecológica de floresta 

ombrófila mista, com área de aproximadamente 1000 hectares. Há presença de mata ciliar, 

banhados, nascentes, fragmentos de floresta, pequenos remanescentes de campos nativos 

e áreas com cultivos anuais e de pecuária equina. Os responsáveis pela Fazenda entendem 

que necessitam valorizar o patrimônio natural e para isso buscaram parceria com a 

Universidade de Passo Fundo, que é responsável por diferentes ações no local, entre elas a 

de uso público e a realização de pesquisas. 

O ecoturismo pode ser organizado a partir de atrativos históricos, culturais ou 

exclusivamente naturais. No caso da Fazenda da Brigada, optou-se por trabalhar, 

inicialmente, com os atrativos naturais através de pesquisas em trilhas ecológicas, por 

possuir fragmentos de áreas relativamente bem conservadas. 

Inicialmente foram estabelecidos critérios para indicação das áreas que receberão a 

visitação: proximidade com a sede, onde há infraestrutura de banheiros e água; menor 

distância de deslocamento para iniciar as trilhas, tempo máximo de duração (3,5h). 

As trilhas avaliadas localizam-se em áreas com fragmentos de matas e áreas de 

cultivo anual abandonadas. Caracterizam-se, principalmente, por estarem em área de APPs 

de riachos e de nascentes. 

Como critério para o desenho das trilhas seguiram-se os seguintes indicativos: 

utilização de trechos/trilhas já marcadas, exclusão de traçados que necessitassem de 

retirada de vegetação, priorização de maior quantidade de sombra, proposta de 

trajetos/distâncias diferentes de acordo com o tipo de público (crianças, adolescentes, 

adultos). 

A Capacidade de Carga Turística (CCT) foi calculada segundo metodologia de 

Cifuentes (1992), em três níveis: Capacidade de Carga Física (CCF), que permite calcular o 



número máximo de visitantes que a trilha pode receber por dia; Capacidade de Carga Real 

(CCR), que determina o número de visitantes levando em conta fatores de correção; e 

Capacidade de Carga Efetiva (CCE), que representa a quantidade máxima de visitantes na 

trilha num intervalo de tempo levando em consideração a CCR e as condições de manejo do 

local.  

O comprimento total de cada trilha foi obtido com trena de 50m e os dados foram 

obtidos em intervalos com a mesma distância, com quadrante de 1m x 1m registrando 

indícios de erosão, analisando área de solo exposto, presença de raízes superficiais, 

serrapilheira e sulcos. Em relação à precipitação utilizou-se os dados da Empresa Brasileira 

de Agropecuária (EMBRAPA), para hora de chuva por ano. A descrição metodológica 

detalhada pode ser encontrada em Tedesco et al. (2013). 

Também estão sendo realizados levantamentos de diversidade arbórea em uma das 

trilhas e diversidade de epífitos vasculares nas três trilhas que se localizam no interior de 

fragmentos preservados.   

 

Resultados e conclusões  

Todas as trilhas foram propostas em fragmentos florestais com diferentes graus de 

perturbação ambiental.  Provavelmente o impacto mais antigo foi a retirada seletiva de 

madeiras nobres, pois nos fragmentos há características de sucessão avançada, mas sem 

as espécies de clímax de florestas da região (SEMA, 2012). Mais recentemente estas áreas 

foram utilizadas para proteção e alimentação de bovinos e equinos. Os fragmentos se 

caracterizam por ter pouco sub bosque e muita vegetação herbácea característica de borda 

adentrando no fragmento. Isto possibilita visualização por distâncias maiores, mesmo dentro 

da mata.   

Na tabela 1 são apresentados os resultados dos cálculos da Capacidade de Carga, 

bem como as recomendações para manejo das trilhas, visando maximizar o uso público. 

A trilha 1 possui 900m de extensão que poderão ser percorridos em 30min a 1h e a 

trilha 2 tem 1150m de extensão e leva em torno de 1h a 1h e 30min para ser percorrida. As 

trilhas poderão receber até 6 grupos de 15 visitantes por dia, dependendo do nível de 

manejo. Recomendou-se que o público alvo para ambas as trilhas sejam crianças e 

adolescentes.  

Com 1400m de extensão, a terceira trilha leva em torno de 2h a 2 h e 30min para ser 

percorrida. Recomendou-se adultos e adolescentes como público alvo para esta trilha, a 

qual, de acordo com os cálculos, poderá receber até 5 grupos de 15 visitantes por dia. 



Os fatores de correção solo e serapilheira foram os que mais variaram entre as três 

trilhas. Em função dessa variação, recomendou-se visitação leve, limitada por número de 

grupos (5 ou 6) e tamanho dos grupos (15 pessoas), a fim de minimizar os impactos, e 

oferecer melhor qualidade na visita (acompanhamento por monitor, maior possibilidade de 

escuta). 

 

Tabela 1. Resultados detalhados do Cálculo de Capacidade de Carga Turística em três 

trilhas da Fazenda da Brigada Militar em Passo Fundo, RS, Brasil. 

Capacidade 

Carga 

Trilha 1 

900 m 

Trilha 2 

1150 m 

Trilha 3 

1400 m 

CCF 9000 6566 3480 

FCsoc 0,19 0,19 0,19 

FCprec 0,74 0,74 0,74 

FCsolo 0,53 0,55 0,70 

FCser 0,63 0,64 0,81 

FCsul 0,88 0,94 0,89 

FCRaí 0,87 0,94 0,94 

FClarg 0,88 0,91 0,88 

FCimp 0,74 0,74 0,74 

CCR 210 visitas/dia 193 visitas/dia 151 visitas/dia 

CM 0,30 0,30 0,30 

CCE 63 visitas/dia 57 visitas/dia 45 visitas/dia 

CM 0,50 0,50 0,50 

CCE 105 visitas/dia 96 visitas/dia 75 visitas/dia 

CCF: Capacidade de Carga Física; FCsoc: Fator de Correção social; FCprec:Fator de Correção precipitação; 

FCsolo: Fator de Correção solo; FCser: Fator de Correção serapilheira; FCsul: Fator de Correção sulco; FCraí: 

Fator de Correção raízes; FClarg: Fator de Correção largura; FCimp : Fator de correção impedimentos 

temporários; CCR: Capacidade de Carga Real; CM: Capacidade de Manejo; CCE: Capacidade de Carga Efetiva 

 

As trilhas propostas variaram na sua Capacidade de Carga e o manejo poderá 

mantê-las viáveis por muito tempo. É importante salientar que foram propostos dois 

resultados para Capacidade de Carga de cada trilha, dependendo do nível de manejo (CM = 

0,30 ou 0,50). Quando o manejo for inexistente deve ser considerada a correção de 0,30 o 

que diminui o número de visitantes e portanto o impacto na trilha. 



Para efeito de cálculo, foi considerado o uso das trilhas somente nos dias úteis 

(durante a semana).  Sugerimos, ainda, que as trilhas sejam monitoradas em relação ao 

impacto causado pelo uso público (visitação e recreação). 

Os gestores da atividade de uso público (visitação de trilhas) poderão fixar dias e 

horários possíveis para receber visitantes. Recomenda-se não utilizar as trilhas em dias de 

chuva, ou logo após períodos de intensa chuva, por causa da erosão nas trilhas (importante 

fator de redução no número de visitantes). 

Nos levantamentos de diversidade arbórea e de epífitas vasculares realizados nas 

trilhas, foram encontradas 29 espécies de epífitas vasculares distribuídas entre as 

famílias Aspleniaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidaceae, Piperaceae e 

Polypodiaceae. Comparando os estratos do forófito, as epífitas ocorreram em maior 

quantidade na base, em seguida na copa interna, copa externa e cipós. Observou-se 

maior diversidade de espécies em torno do córrego (trilha 3), o que indica que a umidade 

do local favorece a riqueza e abundância de epífitas. Em algumas árvores ao longo de 

uma das trilhas nota-se grande quantidade delas, o que indica um bom estado de 

conservação do fragmento. Algumas das epífitas são quase que imperceptíveis devido ao 

seu pequeno tamanho e delicadeza.  

Também foi observada grande diversidade de espécies arbóreas (24 no total), 

pertencentes a 16 famílias, sendo elas Anacardiaceae, Asteraceae, Cunoniaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Malvaceae, Moraceae, Myrtaceae, 

Primulaceae, Rosaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sapindaceae e Simaroubaceae.  

Dentre as espécies identificadas, muitas apresentam grande importância medicinal, 

dentre elas, Casearia sylvestris (chá-de-bugre), cujas folhas são utilizadas contra 

queimaduras e ferimentos; Gochnatia polymorpha (cambará), cujas folhas são usadas 

contra afecções do sistema respiratório; Prunus myrtifolia (pessegueiro-bravo), muito 

utilizada contra asma, tosses e resfriados, como um eficiente energético, sendo tóxico ao 

gado e Zanthoxylum rhoifolium (mamica-de-cadela) que apresenta efeito antibacteriano e 

antifúngico. 

As informações poderão ser utilizadas para sensibilizar o público visitante da 

importância da conservação destas áreas. 

É interessante dar nome às trilhas para criar uma identidade. Isto poderá ser 

realizado a partir de sugestões do regimento, direção ou junto com os usuários na forma de 

uma eleição.   



Para destacar os atributos das trilhas deverão ser realizados levantamentos de 

dados secundários.  Sugerimos tratar de atributos como vegetação, animais que acessam a 

Fazenda, recursos hídricos (nascentes, importância da água), fragmentação florestal, 

microclima, etc.  

As trilhas poderão ser autoguiadas e para isso necessitam de placas orientativas, ou 

poderão ser realizadas com orientadores (monitores, pessoal do próprio regimento). No 

último caso, deverão receber orientações.   Recomenda-se, no caso de trilhas orientadas, 

15 pessoa por grupo e 50 metros de distância entre grupos.    Nos dois casos, os visitantes 

(público alvo) deverão receber orientação sobre o comportamento nas trilhas.  

Para finalizar, deverá ser elaborado um protocolo mínimo de atendimento a 

acidentes (com telefone disponível para deslocar rapidamente a pessoa ferida, 

procedimentos de primeiros atendimentos e orientações no caso de necessidade de 

deslocamento da pessoa para hospital). 
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