1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório cumpre o objetivo de explanar quais as principais

atividades desempenhadas pela Equipe Co-gestora do Parque Estadual Fritz
Plaumann – ECOPEF em parceria com a Fundação do Meio Ambiente –
FATMA, durante o mês de dezembro no programa de Uso Público instituído na
Unidade de Conservação – UC.
O item 2 contempla a descrição e o detalhamento dos principais dados
de visitação obtidos a partir dos formulários de pré-visita e pós-visita, ingressos
do Parque, preenchidos pelos visitantes durante a receptividade (pré) e após a
visita, instruídos pela Equipe (pós). Todas as informações são transferidas para
o banco de dados administrado pela ECOPEF para posterior elaboração deste
documento.
Em subsequência, o item 3 apresenta quais as pesquisas científicas em
andamento na Unidade de Conservação e o item 4 envolve todas as atividades
exercidas pela ECOPEF simultâneo ao programa de Uso Público.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

Neste item serão relatados todos os dados relativos aos formulários de
pré-visita, preenchidos na visitação do mês de outubro, por meio do programa
de Uso Público implantado na Unidade de Conservação desde 2007. Este
formulário é aplicado pelos técnicos da ECOPEF na chegada dos grupos
visitantes ao Parque e contém subsídios importantes para a condução das
atividades e repasse de informações pela Equipe, realizando o trabalho em
coerência ao perfil e interesse de cada grupo visitante.
O gráfico abaixo está representando o desempenho da visitação desde a
abertura oficial do Parque em 2007 até o atual mês de dezembro/2014.

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

O Parque Estadual Fritz Plaumann no referido mês compreendeu a
passagem de 198 visitantes. Dezembro destaca-se como o 86º mês de
funcionamento da UC para uso público e contabilizou a passagem de 28.264
visitantes até o presente momento, atendendo uma média mensal de 329
visitantes.
Na tabela abaixo estão contidos os municípios de procedência dos
grupos visitantes no respectivo mês de dezembro de 2014.

Município
Visitante(s)
Porcentagem (%)
ARABUTÃ
4
2,02
CHAPECÓ
6
3,03
CONCÓRDIA
174
87,89
ERECHIM
2
1,01
FLORIANOPÓLIS
3
1,51
ITÁ
2
1,01
LINDÓIA DO SUL
2
1,01
QUILOMBO
1
0,50
SALTINHO
4
2,02
TOTAL
198
100,00
Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

Neste mês o município de Concórdia apresentou a maior procedência,
com 87,89% do total. As demais porcentagens estão divididas em municípios
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Os principais meios de transporte utilizados no deslocamento dos
visitantes até a UC estão representados no Gráfico 02 na sequencia.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

Em conformidade ao exposto acima, o meio de transporte mais utilizado
para a vinda ao PAEFP foi o de ônibus, totalizando 61,11%. Em ordem
decrescente veículo utilizado para descolamento até a UC destacam-se: carro
(33,84%), van (3,54%) e moto (1,52%).
Abaixo o Gráfico 03 apresenta quais os objetivos de visita almejados
pelos grupos visitantes na vinda até a Unidade.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

O interesse educacional mais uma vez é destacado como o principal
objetivo dos grupos visitantes do Parque Estadual Fritz Plaumann. Tal
resultado demonstra o potencial desta unidade de conservação quanto aos
trabalhos de educação ambiental e visitas técnicas desenvolvidas, além do
reconhecimento por parte dos docentes que agendam a visita como forma de
complemento aos estudos em sala de aula.
Como destaque em visita técnica, no dia doze de dezembro a ECOPEF
recebeu e conduziu as atividades com a turma do Curso de Mestrado em
Ciências Ambientais da Unochapecó. A matéria na integra pode ser acessada
no link: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/484
Abaixo apresentam-se algumas imagens da visita em questão.

Imagem 03 e 04 – Visita grupo acadêmicos do curso de mestrado em Ciências
Ambientais – Unochapecó.

A visita espontânea continua a ser outra forma representativa na
porcentagem dos visitantes do Parque, demonstrada no gráfico pelo percentual
de 31,82% que sinalizaram como sendo “lazer” o objetivo da visita. Estes
grupos caracterizam-se principalmente por visitarem a unidade aos sábados e
domingos.
A seguir o gráfico está representando quais os principais veículos de
divulgação do Parque Estadual Fritz Plaumann revelado pelos visitantes do
mês de outubro.

Gráfico 04 – Mídia.

O gráfico 04 demonstra a grande diversidade de mídias responsáveis
pela divulgação do Parque, com destaque para os visitantes reincidentes
(69,70%). Esta porcentagem é muito importante para a ECOPEF, pois
demonstra que grande parte do público retorna a unidade para realizar novas
visitas.
A indicação também demonstrou-se importante forma de divulgação
(17,17%), o que pode ser reflexo do “7º Aniversário de Visitação” realizado no
mês de novembro, e que atendeu a um grande público na UC ao longo das
atividades propostas para a semana de comemoração.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA

O item 2.2 apresenta todas as informações e considerações contidas
nos formulários de pós-visita deste mês. Destaca-se que o preenchimento
deste documento é realizado de forma espontânea pelos visitantes da UC,
sendo contabilizados 90% neste mês.
Demostra-se no Gráfico 05 o nível de escolaridade dos visitantes de
outubro.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

Com 70,62%, a opção referente ao Ensino Fundamental excede as
demais, indicando o agendamento de grupos de instituições de ensino. As
demais opções pontuam em menor expressão.
Os atrativos e estruturas inseridos na Unidade estão ilustrados abaixo
com seus relativos graus de visitação.

Gráfico 06 – Atrativo no PAEFP.

O centro de visitantes foi o atrativo mais visitado, seguido da Trilha do
Lajeado Cruzeiro. Neste mês pontuaram ainda a Trilha das Marrequinhas e
Mirante, sendo que a Canafístula não foi acessada pela visitação.
A satisfação dos visitantes em relação a experiência na Unidade de
Conservação é ilustrada no gráfico abaixo.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Em dezembro de 2014 cerca de 80,00% dos visitantes consideraram a
visita como ótima, resultado semelhante aos meses anteriores.
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.

O Parque Estadual Fritz Plaumann foi o primeiro contato com uma
Unidade de Conservação para aproximadamente 70,00% dos visitantes,
refletindo ainda mais a importância da UC para toda região, pois permite

contato direto com o ecossistema local, o qual encontra-se protegido neste
fragmento.
O último item é disponibilizado para oportunizar aos visitantes o
acréscimo de comentários, críticas e/ou sugestões referente à visita, baseado
no conhecimento obtido ao longo das atividades.
Destaca-se abaixo alguns destes comentários, ressaltando que a
maioria destes refletem a boa experiência obtida na UC.


05/12/2014 “Ótimo atendimento”



05/12/2014 “A visita foi muito boa”



05/12/2014 “Muito bom, continua realizado este trabalho”



05/12/2014 “Eu achei bem bom, momento para refletir sobre

nossas atitudes”.


07/12/2014 “Bom atendimento e organização, continuem assim”.



11/12/2014 “É muito bom um órgão realizar este trabalho de

recuperação e preservação para fauna e flora”.


12/12/2014 “Maior divulgação pelo trabalho desenvolvido pela

ECOPEF dado sua importância”.


14/12/2014 “O parque oferece uma ampla oferta de passeios

turísticos, muito agradável”.


14/12/2014

desenvolvido”.


“Parabéns pela

receptividade

e

pelo

trabalho

3.

DADOS DE PESQUISA
A Tabela 02 apresenta quais as pesquisas cientificas realizadas na

Unidade de Conservação atualmente, bem como quais foram efetivadas a
campo no decorrer do mês de dezembro/2014.
Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Fungos

Elisandro Ricardo

poliporoides

(agaricomycetes)

em

Santa Catarina

Drechsler

dos

Santos

Invasibilidade

Titulação

Saída

Vínculo

a

Campo

Universidade
Projeto

de

Pesquisa

Federal

de

Santa Catarina –

21,

22

e

16

e

22

e

23/12

UFSC

de

Hovenia

dulcis

Thunberg
(RHAMANACEAE) em

Universidade
Adelcio Müller

Doutorando

Federal de São

17/12

Carlos/SP

Floresta Atlântica no
sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação de Aves
em

diferentes

formações

Eliara

Solange

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Pesquisa

UFSC

Mestrado

URI – Erechim

02,
17/12

fitoecológicas no oeste
de Santa Catarina".
"Diversidade de algas,
fungos e plantas em
UCs

Estaduais

Santa

de

Catarina,

Leonardo

Rubi

Rörig

21,
23/12

Biodiversidade, SC"
Estrutura populacional
e diversidade genética
de

Ocotea

(Vell.)

odorifera

Rohwer

em

Thiely Corazza

remanescentes
florestais

na

Região

Alto Uruguai.

Tabela 02: Pesquisas Científicas.

Não

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de dezembro a equipe técnica da ECOPEF recepcionou e
conduziu nas estruturas e atrativos do Parque, 198 visitantes, contabilizados a
partir dos formulários de pré-visita. Desta forma, obtém-se um número atual de
28.264 visitantes ao longo dos 86 meses desde a abertura oficial para uso
público, perfazendo a média mensal de 329 visitantes.
Além do programa de Uso Público implementado na Unidade de
Conservação, são realizadas pela Equipe outras atividades. Abaixo serão
descritas algumas das principais atividades desempenhadas durante o mês de
dezembro.
No dia 10 de dezembro foi realizada a ultima etapa de campo do projeto
“Monitoramento da Qualidade da Água do Lajeado Cruzeiro”. O trabalho deste
mês consistiu em coleta e análise da água em quatro pontos ao longo do curso
principal. Foram realizadas análises físico-químicas com o ecokit e também
coleta de água para análises laboratoriais. Mais informações acesse o site:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/483
Além deste, cabe salientar o Monitoramento de Transgressões
Ambientais, realizado pela ECOPEF nos dias 12 e 19 de dezembro na área e
limites do Parque Estadual Fritz Plaumann com o intuito de identificar vestígios
de transgressão ambiental, principalmente respectivos à caça e a pesca ilegal.
A ECOPEF recepcionou no dia 12 de dezembro estudantes do mestrado
da Unochapecó em uma visita técnica a Unidade de Conservação.
Informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/484
Uma das matérias postadas no site do Parque, durante o mês em
questão, refere-se a um balanço geral da visitação de 2014, destacando o
grande número de visitantes procedentes de diferentes municípios. Mais
detalhes acesse: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/485

