1.

APRESENTAÇÃO
O presente documento visa à apresentação das principais atividades

vivenciadas na Unidade de Conservação – Parque Estadual Fritz Plaumann
condizente ao programa de Uso Público no mês de abril de 2015, o qual é
desenvolvido pela Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann –
ECOPEF em parceria com a Fundação do Meio Ambiente – FATMA.
Todos os dados expostos decorrem dos formulários de pré-visita (2.1) e
pós-visita (2.2), aplicados pela equipe técnica durante a receptividade e após a
visita junto aos visitantes respectivamente, sendo preenchidos de acordo com o
perfil de cada grupo/visitante. Tais informações são armazenadas e mantidas
em um banco de dados criado e gerido pela Ecopef, o qual permite a
elaboração do respectivo relatório.
Por fim, o item 3 apresenta quais as pesquisas científicas que estão em
andamento na Unidade de Conservação ao longo deste mês de abril, assim
como o item 4 explana as principais atividades desenvolvidas em paralelo ao
programa de Uso Público.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

O principal objetivo deste item é abordar e discutir os dados e
informações obtidas durante o mês de abril através dos formulários de prévisita, aplicados aos grupos visitantes na chegada até a Unidade de
Conservação pelos técnicos da Ecopef.
O Gráfico 01 está representando o desempenho de visitação
equiparando os anos entre 2007 até o presente mês de abril de 2015.

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

Representado pela linha verde claro, o quarto mês do ano de 2015
(abril) contou com a visitação de 238 pessoas no Parque, recepcionadas e
conduzidas pelos monitores da Ecopef, puderam explorar os diferentes
atrativos contidos na Unidade de Conservação para fins de lazer, interesse
educacional, de pesquisa, entre outros.
O mês de abril inteira o 90º mês em que o Parque Estadual Fritz
Plaumann encontra-se aberto para uso público e totaliza, até o presente
momento, a passagem de 29.069 visitantes, os quais perfazem uma média
mensal de 323 visitantes.
Importante ressaltar ainda o número de 111 pessoas que não visitaram a
UC neste mês em função do cancelamento de visita das próprias instituições.

Os visitantes, de forma geral, eram procedentes de instituições de ensino dos
municípios de Concórdia e Ponte Serrada. Os principais motivos de
cancelamento foram a chuva e a falta de transporte. Houve o reagendamento
de visita por parte de apenas um grupo, composto de 40 pessoas.
Não obstante, cabe salientar a importância do monitoramento de
precipitação pluviométrica realizado pela Ecopef, o qual somou 94mm de chuva
durante o mês.
Em seguida apresentam-se as cidades de procedência dos grupos
visitantes em abril de 2015.
Município

Visitantes

Porcentagem

Arabutã/SC
Chapecó/SC
Concórdia/SC
Florianópolis/SC
Garuva/SC
Ipira/SC
Ipumirim/SC
Paial/SC
Peritiba/SC
Piratuba/SC
São José dos Pinhais/PR
Vargem Bonita/SC

06
02
179
01
02
21
01
21
01
02
01
01

2,52 %
0,84 %
75,21 %
0,42 %
0,84 %
8,82 %
0,42 %
8,82 %
0,42 %
0,84 %
0,42 %
0,42 %

Total

238

100 %

Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

De acordo com os dados representados no Gráfico 01 percebe-se que a
cidade de Concórdia permanece com o maior número de visitantes, compondo
75,21% do total, destacando-se como a principal procedência dos visitantes do
Parque Estadual Fritz Plaumann. Em seguida, apresentam-se os municípios de
Paial e Ipira, ambos com 8,82%.
O gráfico 02 expõe quais os principais meios de locomoção utilizados
pelos visitantes para chegar até o Parque no referido mês.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

A opção “ônibus” destaca-se com o maior fluxo, diferença pequena em
relação à passagem de carros, que pontuou aproximadamente 46,64%. Estes
resultados estão diretamente relacionados à visita de escolas e pequenos
grupos aos finais de semana.
Em seguida apresentam-se, através do Gráfico 03, os principais
objetivos de visita dos grupos.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

O interesse educacional destaca-se como principal objetivo nas visitas
realizadas no mês de abril, compreendendo porcentagem de 52,52%. O lazer
corresponde a 37,82% e o interesse profissional 9,66%.
O Gráfico 04, inserido abaixo, ilustra as principais mídias responsáveis
na divulgação da Unidade de Conservação.

Gráfico 04 – Mídia.

De acordo com as informações inseridas acima, 67,65% dos visitantes
que estiveram presentes no Parque durante o mês de abril já haviam visitado a
UC em outras ocasiões (reincidência) e 25,21% destes procederam por meio
da indicação de outras pessoas. Outras opções também tiveram pontuação
reduzida, como folheteria, internet e jornal.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA
Os dados descritos nesta seção foram obtidos com base nas
informações dos formulários de pós-visita, realizados de forma espontânea
pelos visitantes após o término das atividades na Unidade de Conservação. No
mês de abril foram registrados 80,25% de formulários preenchidos.
O gráfico abaixo demonstra o nível de escolaridade dos visitantes que
realizaram a avaliação neste mês de abril:
.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

Observa-se que 49,21% dos visitantes já concluíram ou frequentam o
Ensino Fundamental, resultado atrelado ao número de escolas visitantes da UC
neste mês. 24,08% dos visitantes possuem Ensino Superior Completo e
17,80% já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio.
Os atrativos e estruturas mais visitadas no mês de abril apresentam-se
no gráfico a seguir:

Gráfico 06 – Atrativo no PAEFP

A Trilha do Lajeado Cruzeiro do PAEFP apresenta-se como atrativo mais
visitado do mês, com uma porcentagem relativa a 95,81%. Em seguida
destaca-se o Centro de Visitantes com percentual de 92,15%, Trilha das
Marrequinhas 49,74% e Trilha do Mirante 16,23%. Esse resultado está
relacionado ao fluxo diversificado de grupos visitantes que são recepcionados e
conduzidos pela Ecopef no Centro de Visitantes, onde é possível obter
informações gerais sobre o Parque Estadual Fritz Plaumann e projetos

desenvolvidos pela Ecopef através da Sala de Exposição e Vídeo Institucional.
O Lajeado Cruzeiro, devido à sua temática sobre Recursos Hídricos considera
temas extremamente pertinentes para se trabalhar especialmente junto às
escolas, além de apresentar características singulares e uma bela exuberância
em suas paisagens.
O grau de satisfação em função das atividades desenvolvidas durante a
visita na UC apresenta-se abaixo.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Conforme o Gráfico 07, 70,68% dos visitantes caracterizou a visita como
ótima e 29,32% como boa. Considera-se este resultado satisfatório, visto que
esta análise é realizada sob ponto de vista dos próprios visitantes da Unidade,
refletindo o esforço contínuo de toda equipe técnica envolvida (Ecopef e
Fatma), principalmente no que diz respeito ao atendimento.
O Gráfico 08 apresenta a experiência dos visitantes em outras Unidades
de Conservação.

Gráfico 08: Experiências dos visitantes em outras Unidades de Conservação.

Conforme exposto acima, o Parque Estadual Fritz Plaumann fora a
primeira oportunidade de contato com uma Unidade de Conservação para
68,06% dos visitantes, demonstrando assim a importância do Parque Estadual
Fritz Plaumann não apenas por conservar a Floresta do Rio Uruguai, mas
também por estimular e promover o ecoturismo na região.
No último item do formulário do pós-visita é sugerido ao visitante, como
forma de contribuir com todos os aspectos envolvidos no programa de Uso
Público, a inclusão de comentários, criticas e/ou sugestões relativos à visita no
Parque Estadual Fritz Plaumann.
Representam-se abaixo alguns dos comentários registrados nos
formulários do mês em questão:


08/04/2015 CO “Muito bom! Trilhas limpas e bem conceituadas!”.



08/04/2015 CO “Os projetos que a Ecopef realiza são de enorme

importância”.


10/04/2015 CO “Excelente ambiente e organização. Boas

explanações”.


10/04/2015 CO “Muito educativo e esclarecedor. informações

precisas serão usadas em trabalho de pós-graduação e educação ambiental”.


12/04/2015 CO “Tudo muito bom! Parabéns à equipe!”.



19/04/2015 CO “Muito legal. Gostei bastante do passeio. Trilhas

bem explicativas, bem como a sala de exposição”.



19/04/2015 SU “Placas indicativas do parque no centro da

cidade”.


26/04/2015 CO “Muito legal. Gostei de vir ao parque novamente.

Está um pouco diferente”.


29/04/2015 CO “Perfeito. Aprendi muitas coisas”.



29/04/2015

CO

“Limpo,

organizado

e

com

instrutores

qualificados”.


30/04/2015 CO “Guias ótimas, atendimento caprichado”.



30/04/2015 CO “Maravilhoso o espaço e o atendimento”.

3.

DADOS DE PESQUISA
A seguir a Tabela 02 ilustra quais as pesquisas científicas em

andamento no Parque Estadual Fritz Plaumann.
Título da Pesquisa

Fungos

Pesquisador (a)

poliporoides

(agaricomycetes)

em

Santa Catarina

Elisandro Ricardo
Drechsler

dos

Santos

Invasibilidade

Titulação

Saída a

Vínculo

Campo

Universidade
Projeto

de

Pesquisa

Federal

de

Santa Catarina –

Não

UFSC

de

Hovenia

dulcis

Thunberg
(RHAMANACEAE) em

Universidade
Adelcio Müller

Doutorando

Federal de São

Não

Carlos/SP

Floresta Atlântica no
sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação de Aves
em

diferentes

formações

Eliara

Solange

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó
Não

fitoecológicas no oeste
de Santa Catarina".
“Variação temporal na
intensidade
infecção

de
do

fungo

Batrachochytrium
dendrobatidis

em

Hypsiboas curupi, uma
espécie

de

Elaine Maria Lucas
Gonsales

Pesquisa

Uno Chapecó

Não

Pesquisa

UFSC

Não

Mestrado

URI – Erechim

Não

anfíbio

ameaçada de extinção
no sul do Brasil”.
"Diversidade de algas,
fungos e plantas em
UCs

Estaduais

Santa

de

Catarina,

Leonardo

Rubi

Rörig

Biodiversidade, SC"
Estrutura populacional
e diversidade genética
de

Ocotea

odorifera

Thiely Corazza

(Vell.)

Rohwer

em

remanescentes
florestais

na

Região

Alto Uruguai.

Tabela 02: Pesquisas Científicas.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste mês de abril completaram-se 90 meses de funcionamento do
Parque Estadual Fritz Plaumann onde já foram recebidos 29.069 visitantes,
gerando uma média de 323 visitantes/mês.
Abaixo destacam-se algumas das atividades realizadas pela Ecopef no
mês de abril concomitante à visitação pública:


No dia 06 de abril a Ecopef participou da avaliação da IV Semana

da Água do Alto Uruguai Catarinense. Na oportunidade, as nove entidades
envolvidas discutiram as atividades realizadas na programação do evento.
(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/514);


Entre os dias 14 e 15, um dos técnicos da Ecopef realizou visita a

Florianópolis no intuito de conhecer práticas relacionadas ao tratamento de
efluentes, mais especificamente ao sistema conhecido como wetlands
(tratamento por zona de raízes). Ressalta-se, que existe a possibilidade de se
instalar uma unidade demonstrativa de um sistema de tratamento de zona
raízes na sede do Parque Estadual Fritz Plaumann (via projeto TSGA), o qual
serviria tanto para Educação Ambiental, quanto para melhorar a qualidade do
efluente

gerado

no

centro

de

visitantes

da

UC.

(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/517)


Nos dias 17 e 30 deu-se início a etapa executiva da Fase II do

Projeto “Restauração e Conservação da Mata Ciliar do Lajeado Cruzeiro”, com
a realização de duas saídas a campo nas propriedades rurais contempladas.
Esta segunda fase da proposta é executava pela Ecopef e recebe a anuência
da Fatma e parceria técnica-financeira do Projeto TSGA – Tecnologias Sociais
Para Gestão da Água, o qual é executado pela UFSC – Universidade Federal
de

Santa

Matérias

Catarina
na

em

parceria

com

a

Epagri

e

Embrapa.

íntegra: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/515

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/520


Encontra-se

em

execução

também,

o

Projeto

“Educação

Ambiental e Divulgação do Parque Estadual Fritz Plaumann na Rede de Ensino
da AMAUC”, o qual consiste em apresentações sobre a UC nas escolas da
região promovendo o conhecimento e divulgação do Parque. No mês de Abril,
o projeto abrangeu os municípios de Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim e Alto

Bela Vista (nos dias 16, 22 e 30), alcançando mais de mil alunos até o presente
momento.

(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/516;

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/518)

