1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório visa à apresentação das principais atividades

vivenciadas na Unidade de Conservação: Parque Estadual Fritz Plaumann
condizentes ao programa de Uso Público, desenvolvido pela Equipe CoGestora do Parque Estadual Fritz Plaumann – ECOPEF em parceria com a
Fundação do Meio Ambiente – FATMA durante o mês de agosto de 2014.
Todas as informações procedem dos formulários de pré-visita (2.1) e
pós-visita (2.2), aplicados pela equipe técnica durante a receptividade e após a
visita, preenchidos deste modo, de acordo com o perfil de cada grupo visitante.
Tais informações são armazenadas em um banco de dados gerido pela
ECOPEF.
Por fim será apresentado as pesquisas científicas em andamento na
Unidade de Conservação ao longo deste mês de agosto (item 3), bem como as
principais atividades desenvolvidas em paralelo ao programa de Uso Público,
coordenadas pela ECOPEF (item 4).

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

Ao longo deste tópico serão abordados e discutidos os dados
decorrentes dos formulários de pré-visita, aplicados pela equipe técnica da
ECOPEF durante a receptividade dos grupos visitantes do Parque Estadual
Fritz Plaumann. Caracteriza-se de suma importância a identificação do perfil de
cada visitante, para que o repasse de informações, bem como a condução nas
trilhas, seja realizada pela equipe de forma que possa atender às expectativas
e objetivos do grupo.
Abaixo, o Gráfico 01 representa o desempenho de visitação desde a
abertura da Unidade ao Uso Público, em 2007, até o presente mês de agosto
de 2014.
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Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

Desde sua abertura oficial em 2007, a ECOPEF contabilizou até o
presente momento 26.281 visitantes, os quais foram conduzidos pela mesma
nas estruturas e atrativos da Unidade, perfazendo uma média de 320
visitantes/mês. Agosto completa o 82º mês em que o Parque Estadual Fritz
Plaumann encontra-se aberto ao público, apresentando diversos objetivos,
desde a pesquisa científica até a contemplação do ecossistema local.

Deste modo, o mês de agosto contou com a passagem de 325
visitantes, os quais foram recepcionados e conduzidos por monitores da
ECOPEF e puderam explorar os diferentes atrativos contidos no Parque
Estadual Fritz Plaumann.
É importante frisar a interferência que as condições climáticas
apresentaram frente aos dados de visitação. Assim, por meio da estação
meteorológica digital utilizada pela ECOPEF para monitoramento foram
registrados 172 mm de precipitação no decorrer do mês de agosto.
No entanto, outros motivos como a falta de transporte e calendário
interno das instituições gerou o cancelamento de 36 visitas. O principal público
desistente era procedente de instituições de ensino do município de Concórdia.
Na sequência apresentam-se as cidades de procedência dos grupos
visitantes do referido mês de agosto.
Cidade
BOGOTÁ
CHAPECO
CONCÓRDIA
DERRUBADAS
ENTRE RIOS DO SUL
ERECHIM
FREDERICO WESTPHALEN
IRAI
ITA
JABORA
PERITIBA
PINHAL
PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RODEIO BONITO
RONDA ALTA
SAO MIGUEL D OESTE
SARANDI
SEARA
TENENTE PORTELA
VICENTE DUTRA
VIDEIRA
TOTAL

Visitante
1
2
246
1
2
2
10
1
36
3
2
1
4
1
5
1
1
1
1
1
3
325

Porcentagem
0,31 %
0,62 %
75,69 %
0,31 %
0,62 %
0,62 %
3,08 %
0,31 %
11,08 %
0,92 %
0,62 %
0,31 %
1,23 %
0,31 %
1,54 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,92 %
100,00 %

Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

Nota-se uma grande diversidade de cidades quanto à procedência dos
grupos, destacando-se com porcentagem acima de 75% o município de
Concórdia, seguido pelo município de Itá com 11,08% e Frederico Westphalen
com 3,08 %.
O município de Frederico Westphalen/RS evidencia-se pela procedência
de um grupo de acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI. Na ocasião os alunos
conheceram as estruturas de visitação existentes na Unidade, bem como a
propriedade rural da família Macagnan, situada no entorno do Parque.
Abaixo a imagem ilustra a estadia do grupo acima citado no Parque
Estadual Fritz Plaumann.

Imagem 01 – Acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, URI campus Frederico
Westphalen/RS.

Subsequentemente apresentam-se quais os meios de transporte
utilizados no deslocamento dos grupos até o Parque.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

Conforme expressa o Gráfico 02 a opção “ônibus” transportou 57,23%
do público, seguido pelo fluxo de “carros”, que deslocou 40,62% dos visitante.
Este fato está atrelado ao grande número de agendamentos de visita por parte
de escolas e universidades.
A seguir o Gráfico 02 apresenta os objetivos dos grupos visitantes
demonstrados à equipe durante a receptividade.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

A opção “Lazer” destaca-se como principal interesse de busca do
Parque por parte dos visitantes durante o período de agosto, compreendendo
porcentagem de 56,62%. Na sequência a opção “Interesse Educacional”
deteve porcentagem de 42,15%.

Segue abaixo as principais mídias responsáveis pela divulgação do
Parque Estadual Fritz Plaumann neste mês de agosto.

Gráfico 04 – Mídia.

Lê-se no Gráfico 04 a reincidência (pessoas que já estiveram na
Unidade

de

Conservação

em

outras

oportunidades)

com

maior

representatividade, perfazendo mais de 50% das mídias. Em seguida
destacam-se outras formas de divulgação, internet e indicação (modelo
informal de comunicação), 10,46% e 7,38% respectivamente.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA

As informações e dados descritos no decorrer deste item foram obtidos
através dos resultados do formulário de pós-visita (ingresso do Parque),
realizado de forma espontânea pelos visitantes, orientados pela equipe técnica
da ECOPEF ao final das atividades na Unidade de Conservação. Neste mês de
agosto ressalta-se que 86,15% do público total de visitantes preencheu de
forma voluntária o formulário de pós-visita.
O gráfico abaixo demonstra o nível de escolaridade dos visitantes da
Unidade durante o mês de agosto.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

De acordo com o Gráfico 05, 37,86% dos visitantes cursaram ou estão
cursando o Ensino fundamental, 28,93% possuem Ensino Superior Completo,
18,93% concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e 10,36% estão
cursando Ensino Superior.
O Gráfico 06 apresenta quais os atrativos e estruturas da Unidade com
seus respectivos percentuais de visitação.

Gráfico 06 – Atrativo no PEFP.

O atrativo mais visitado durante o mês de agosto fora o Centro de
Visitantes, motivado pela existência da Sala de Exposição, a qual apresenta
imagens e painéis interativos que ilustram o histórico da UC, bem como
aspectos importantes a serem repassados para o público visitante geral. A
trilha do Lajeado Cruzeiro destaca-se como segundo atrativo mais visitado,
seguido pela trilha das Marrequinhas, Mirante e Canafístula.

Em seguida o Gráfico 07 expressa o grau de satisfação dos visitantes
quanto à sua experiência na Unidade de Conservação.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Das avaliações, 87,50% dos visitantes consideraram a visita como
“ótima” e 11,43% a classificaram como “boa”, declarações estas de extrema
importância para a ECOPEF, pois reflete diretamente o bom desempenho de
toda equipe no cumprimento e desenvolvimento das atividades e na efetividade
da parceria com a FATMA.
O Gráfico 08 representa a porcentagem relativa à experiência dos
visitantes em outras Unidades de Conservação.

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

Cerca de 68% dos visitantes que estiveram no Parque em agosto não
haviam tido contato com outras UC’s wm oportunidades anteriores, refletindo

deste modo a importância do Parque Estadual Fritz Plaumann em âmbito
regional.
O último campo do formulário fora destinado ao visitante para expressão
de críticas, sugestões e comentários quanto a sua vivência na Unidade de
Conservação. Os principais relatos no mês de agosto demonstraram satisfação
e excelência quanto às estruturas da UC e atendimento por parte da equipe
técnica da ECOPEF e ainda, expressaram algumas sugestões de forma a
contribuir com a gestão e visitação.
Na sequência serão apresentados alguns dos comentários e sugestões
registrados pelos visitantes da UC durante o mês de agosto:


03/08/2014 “ÓTIMO ATENDIMENTO. GRANDE ESTRUTURA!”.



16/08/2014 “OBSERVAÇÃO DE AVES”.



16/08/2014 “PASSEIO DE BARCO ATÉ A ILHA”.



16/06/2014

“EXCELENTE

TRABALHO

REALIZADO

NO

PARQUE. PARABÉNS”.


16/08/2014 “GOSTEI MUITO DO DESTAQUE QUE FOI DADO A

RESPEITO DA PROBLEMÁTICA ACERCA DAS EXPÉCIES EXÓTICAS
INVASORAS”.


16/08/2014 “UMA EXPOSIÇÃO EM FOTOS DE MAIS ESPÉCIES

DE ANIMAIS QUE OCORREM NO PARQUE”.


17/08/2014 “TIROLESA”.



20/08/2014 “MUITO BOM. CONTINUAR IMPLEMENTANTO

MELHORIAS”.


20/08/2014 “PARABÉNS PELO ATENDIMENTO, SIMPATIA E

CONHECIMENTO”.


3.

22/08/2014 “PARABÉNS A EQUIPE DO PARQUE”.

DADOS DE PESQUISA

As pesquisas científicas realizadas no Parque Estadual Fritz Plaumann
durante o mês de agosto de 2014 totalizam sete (07), conforme apresenta a
tabela a seguir:

Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Titulação

Saída

Vínculo

a

Campo

Invasão de Hovenia
dulcis

Thunb

(Rhamnaceae)

nas

Florestas

Rio

do

Uruguai

(SC):

Aspectos ecológicos
das

Universidade
Michele de Sá
Dechoum

Doutoranda

para

de

Santa Catarina

Não

– UFSC

comunidades

vegetais

Federal

o

manejo
Fungos poliporoides
(agaricomycetes) em
Santa Catarina

Universidade

Ricardo

Projeto

Drechsler

de Federal

dos Pesquisa

de

Santa Catarina

Não

– UFSC

Santos

Invasibilidade
Hovenia

Elisandro

de
dulcis

Thunberg

Universidade
Adelcio Müller

(RHAMANACEAE)

Doutorando

Federal de São Não
Carlos/SP

em Floresta Atlântica
no sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação

de

Aves em diferentes
formações
fitoecológicas
oeste

de

no

Eliara

Solange

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Não

Pesquisa

UFSC

Não

Pesquisa

UnC

de

Universidade

Santa

Catarina".
"Diversidade
algas,
plantas

de

fungos
em

e
UCs Leonardo

Rubi

Estaduais de Santa Rörig
Catarina,
Biodiversidade, SC"
“Riqueza
abundância

e
de

Chanaísa Fornari

– Nos dias 30
e

31

de

espécies

de

pequenos

Graduação

do Contestado

Pesquisa

UnC

de

Universidade

Graduação

do Contestado

agosto

roedores

no Parque Estadual
Fritz

Plaumann,

Concórdia,

Santa

Catarina – Brasil”
“Utilização da Fauna
Edáfica
Indicadora

como Fernanda
da Baldissarelli

Qualidade do Solo”

Tabela 02: Pesquisas Científicas.

–
Não

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mês de agosto contabilizou a visita de 325 pessoas e o 82º mês de
funcionamento do Parque Estadual Fritz Plaumann para Uso Público,
somando-se 26.281 visitantes decorrendo uma média mensal de 320 visitantes.
Concomitante ao desenvolvimento do programa de Uso Público no
Parque Estadual Fritz Plaumann, a ECOPEF realiza importantes atividades e
projetos que visam o bom funcionamento e gestão da UC e Zona de
Amortecimento, os quais serão descritos no decorrer deste item.
Importante ressaltar a contribuição nas atividades desenvolvidas pela
ECOPEF nos dias 30 e 31 de agosto de dois voluntários, inseridos na Unidade
por meio do programa de Voluntariado coordenado pela ECOPEF com
anuência da FATMA.
Primeiramente destaca-se a realização do projeto “Monitoramento da
qualidade da água do Lajeado Cruzeiro” nos dias 06 e 07, contemplando em
sua execução, condizente ao planejado para o mês de agosto, a participação
dos alunos do 8º ano da Escola Municipal Valentin Bernardi, localizada no
município de Itá/SC. O projeto é coordenado pela ECOPEF e subsidiado
financeiramente em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e
Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPE/SC). Mais informações:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/438
Nos dias 14 e 29 de agosto os técnicos da ECOPEF executaram as
rondas a campo referentes ao Monitoramento de Transgressões Ambientais, o
qual visa identificar vestígios de crimes ambientais nos limites e área do
Parque Estadual Fritz Plaumann para posterior repasse de informações aos
órgãos responsáveis.
No dia 28 de setembro de 2014 a ECOPEF e FATMA realizarão a 1º
Corrida e Caminhada – Parque Estadual Fritz Plaumann em comemoração ao
11º ano de criação do Parque Estadual Fritz Plaumann, com intuito de
proporcionar saúde e lazer em âmbito ecológico aos participantes. O evento
marca o 11º ano de criação do Parque Estadual Fritz Plaumann, o qual foi
instituído legalmente através do Decreto Estadual nº 797 de 2003, e destaca-se
como primeira e única Unidade de Conservação de proteção integral do estado
de Santa Catarina a preservar remanescentes da Floresta Estacional Decidual

– Floresta do Alto Uruguai, pertencente á Zona Núcleo da Reserva da Biosfera
de Domínio da Mata Atlântica. http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/445

