1. APRESENTAÇÃO

A fim de descrever as atividades do programa de Uso Público do Parque
Estadual Fritz Plaumann, que é realizado pela Equipe Co-Gestora do Parque
Estadual Plaumann - ECOPEF, por meio de um termo de cooperação técnica
com a Fundação do Meio Ambiente - FATMA, apresenta-se o relatório a seguir,
referente ao mês de janeiro de 2014.
Os dados utilizados neste relatório são gerados pela ECOPEF a partir do
preenchimento dos formulários de pré e pós visita(ingresso do Parque)
respectivamente, os quais são aplicados aos visitantes e armazenados em um
banco de dados implantado e mantido pela equipe para o uso nesta Unidade.
Os dados estão apresentados em ordem de preenchimento, ou seja, pré
visita (item 2.1) e pós visita (item 2.2), ambos inseridos no item 2, Dados da
Visitação.
O item 3 refere-se as pesquisas que estão em andamento no Parque
Estadual Fritz Plaumann neste mês de janeiro de2014, e o item 4 sintetiza as
informações deste documento relatando as principais atividades/ações
desenvolvidas durante o mês pela ECOPEF.

2. DADOS DA VISITAÇÃO

2.1

RESULTADOS DO PRÉ VISITA

No mês de janeiro de 2014 visitaram a Unidade 225 pessoas nos 21 dias
em que o Parque esteve aberto. Os dados que serão apresentados a seguir
foram gerados a partir do preenchimento do formulário de pré-visita, sendo este
aplicado aos visitantes na recepção pelos técnicos da ECOPEF.
O gráfico 01 ilustra o desempenho da visitação de forma comparativa
entre o ano de 2007 (azul escuro), 2008 (cor bordo), 2009 (cor verde), 2010
(cor roxa), 2011 (cor azul claro), 2012 (azul laranja),2013 (cor amarela) e 2014
(cor vermelha).
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Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

No mês de janeiro completaram-se 75 meses de funcionamento do
Parque Estadual Fritz Plaumann, onde ao longo desses seis anos de visitação
já foram recebidos 24.683 visitantes, resultando em uma média de 330
visitantes/mês.
Concomitante ao programa de uso público realiza-se diariamente na
Unidade o monitoramento da precipitação pluviométrica, que neste mês obteve
a somatória de 133,5mm. Ressalta-se que as condições climáticas interferem
diretamente nas atividades de campo desenvolvidas na Unidade, sendo de
suma importância a realização do monitoramento.

O gráfico 02 ilustra a procedência dos grupos de visitantes no mês de
janeiro:

Gráfico 02 – Procedência dos grupos visitantes.

Caracterizado por ser um mês de férias, janeiro resultou em grupos
provenientes de diversos municípios, sendo dos estados de Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. O município sede da
Unidade(Concórdia) teve um percentual de 79,56%. Esses resultados ilustram
o quão importante é a divulgação do Parque Estadual Fritz Plaumann,
tornando-o reconhecido em várias regiões do país, viabilizando a valorização
do turismo regional.
A forma de deslocamento utilizado pelos visitantes para acessar o
Parque é apresentado no gráfico 03:

Gráfico 03 – Meio de Transporte

Para o deslocamento até a Unidade o meio de transporte com maior
porcentagem foi carro com 91,56%, seguido de vancom um percentual de
6,22%. Percebe-se que por se tratar de um período de recesso escolar não
observa-se o deslocamento de grupos por meio de ônibus. A opção com maior
porcentagem (carro) caracteriza-se principalmente por grupos espontâneos que
buscam a Unidade durante os seus passeios principalmente de finais de
semana.
O objetivo da visita manifestado pelos grupos de visitantes apresenta-se
no gráfico 04:

Gráfico 04 – Objetivo da Visita dos grupos.

De acordo com os dados obtidos no formulário de pré-visita, observa-se
que o objetivo da visitacom maior percentual foi "lazer" (95,56%).

A

opção"pesquisa" obteve um percentual de 3,56%. Destaca-se que a Unidade
possui um ecossistema que desperta o interesse de pesquisadores de
diversasinstituições, que trabalhamcom temas distintos (fauna, flora, recursos
naturais, etc), contribuindo ainda mais para o conhecimento deste importante
remanescente florestaldo Bioma Mata Atlântica.
Outra informação questionada ao visitante no pré-visita é como soube da
existência do Parque:

Gráfico 05 – Mídia.

Janeiro teve duas mídias como destaque, "Indicação" (41,33%) e
"Reincidência" (38,22%). Ambas representam a maneira informal pela o qual o
Parque vem sendo divulgado pelo público da Unidade.

2.2

RESULTADOS DO PÓS VISITA

Os dados que serão descritos a seguir, referem-se ao pós-visita
(ingresso do Parque), onde o mesmo é preenchido pelos visitantes ao final das
atividades. É importante ressaltar que este formulário não atinge sua totalidade
de preenchimento, pois é realizado de forma voluntária e muitos não o fazem.
No mês de janeiro de 2014, este formulário foi preenchido por 85% do público
da Unidade.
Um dos itens questionado aos visitantes é referente a sua escolaridade,
ilustrado no gráfico 06:

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

O nível de ensino dos visitantes da Unidade no mês de janeiro variou,
desde ensino médio (34,55%), ensino fundamental (27,23%), ensino superior
(21,99%), ensino superior incompleto (0,52%) e ensinos técnicos, incompleto
(0,52%) e completo (4,19%).
A escolaridade dos visitantes do Parque é um item importante para as
atividades desenvolvidas pelo programa de uso público da Unidade, pois o
repasse de informações pelos técnicos da ECOPEF é realizado com didática
coerente com público envolvido, dependendo do seu interesse apresentando e
a faixa etária e escolaridade.
Ilustra-se no gráfico a seguir os atrativos visitados na Unidade no mês
de janeiro de 2014:

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

Em janeiro os atrativos mais visitados da Unidade foram Centro de
Visitantes, com uma porcentagem de 89,01%, seguido da Trilha do Lajeado
Cruzeiro (82,71%). Justifica-se este resultado pelo intenso fluxo de visitantes
que estiveram na Unidade pela primeira vez.
Todo e qualquer visitante que realiza sua primeira visita ao Parque
Estadual Fritz Plaumann conhece as estruturas do Centro de Visitantes, que
écomposta de sala de exposição com painéis alusivos (histórico do Parque,
objetivo e forma de gestão) e após a explanação realizada pelos técnicos da
ECOPEF, os visitantes são conduzidos para o auditório do Centro de
Visitantes, onde assistem um vídeo institucional referente as estruturas de
visitação da Unidade, para posterior atividades nas trilhas.
Outra pergunta respondida pelos visitantes no formulário é referente a
satisfação em relação a experiência na Unidade, como ilustra o gráfico 08:

Gráfico 08: Grau de satisfação.

Para 70,16% dos visitantes as atividades realizadas neste mês foram
avaliadas como "ótima" e "boa" para 28,80%. Este resultado mostra o quão
efetivas vem sendo as atividades realizadas pela ECOPEF relativa ao
programa de uso público no Parque, visando a divulgação e valorização desta
importante Unidade de Conservação do estado de Santa Catarina.
Apresenta-se no gráfico abaixo a porcentagem relativa a experiência dos
visitantes em outras unidades de conservação, referente ao mês em questão:

Gráfico 09: Experiências dos visitantes em outras Unidades de Conservação.

Para 63,87% dos visitantes do mês de janeiro, o Parque Estadual Fritz
Plaumann foi a primeira Unidade de Conservação que eles tiveram contato.
Este resultado reflete a importância da manutenção do programa de Uso
Público na Unidade, proporcionando atividades diferenciadas para o público em
geral.
O último campo a ser preenchido pelos visitantes no formulário de pósvisita é destinado para que possam descrever os seus comentários, críticas e
sugestões referente as atividades desenvolvidas na área do Parque.
Semelhantes ao meses anteriores a grande maioria dos visitantes
elogiaram e parabenizam a ECOPEF pelas atividades realizadas em prol do
Parque Estadual Fritz Plaumann. Destaca-se ainda algumas sugestões dadas
pelos visitantes, tais como melhorias na sinalização da Unidade, maior
divulgação dos trabalhos desenvolvidos e a implantação de novas atividades
de lazer e aventura.
Abaixo estão descritos alguns relatos registrados no formulário de pós
visita neste mês de maio:


05/01/2014 “Eu, Sandra adorei, pois mostra a biodiversidade do
ecossistema local".



11/01/2014“Bem esclarecedor, muito bonita a paisagem e
parabéns pelo trabalho realizado”.



18/01/2014 “Placas indicativas da flora, da formação geológica e
relevo, assim como da fauna nas trilhas".

3. DADOS DA PESQUISA

Estão em andamento no Parque Estadual Fritz PLaumann 7 pesquisas
científicas neste mês de janeiro de 2014, conforme mostra a tabela abaixo:
Título da Pesquisa

Pesquisador(a)

Titulação

Vínculo

Saída a
Campo

Invasão de

Michele de Sá

HoveniadulcisThunb

Dechoum

Doutoranda

(Rhamnaceae) nas

Universidade

Sim, nos

Federal de Santa

dias 04, 18 e

Catarina – UFSC

19 de

Florestas do Rio

Janeiro.

Uruguai (SC): Aspectos
ecológicos das
comunidades vegetais
para o manejo

Fungos poliporoides

Elisandro

Projeto de

Universidade

(agaricomycetes) em

Ricardo

Pesquisa

Federal de Santa

Santa Catarina

Drechsler dos

Não

Catarina – UFSC

Santos
Invasibilidade de

Adelcio Müller

Doutorando

Universidade

HoveniadulcisThunberg

Federal de São

(RHAMANACEAE) em

Carlos/SP

Não

Floresta Atlântica no
sul do Brasil

"Padrões de

Marcela Adriana

Distribuição Espacial

de Souza Leite

Mestranda

Universidade
Regional Integrada

De Ocotea odorífera

do Alto Uruguai e

(Vell) Rohwer, em

das missões -

Diferentes Escalas de

Campus de

Paisagem"

Erechim

"Frugivoria em
HoveniadulcisThunb.
(Rhamnaceae) no
Parque Estadual Fritz
Plaumann".

Carla Hendges

Não

Graduação

Universidade do
Contestado - UnC

Não.

"Diversidade e

Eliara Solange

Conservação de Aves

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Não.

Pesquisa

UFSC

Não.

em diferentes
formações
fitoecológicas no oeste
de Santa Catarina".
"Diversidade de algas,

Leonardo Rubi

fungos e plantas em

Rörig

UCs Estaduais de
Santa Catarina,
Biodiversidade, SC"

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de janeiro recebeu-se 225 visitantes, onde nos 75 meses de
funcionamento do Parque Estadual fritzPlaumann já estiveram na Unidade
24.683 visitantes, o que resultou em uma média de 329 visitantes/mês.
Abaixo encontram-se descritas algumas das principais atividades
desenvolvidas pela ECOPEF durante o mês de janeiro de 2014:


No dia 08 de janeiro iniciou-se as atividades do projeto
"Monitoramento da Qualidade da água do Lajeado Cruzeiro" que
estende-se até o mês dezembro de 2014, sendo este coordenado
pela ECOPEF e contará com o apoio e aporte de recursos do
Ministério Público Federal via termo de ajuste de conduta. O
monitoramento mensal se dará por meio de coleta de amostras
para análises laboratoriais e utilização do Ecokit. As análises
serão executadas pela equipe técnica da ECOPEF envolvendo
também alunos do 7º ano de duas escolas, a Escola Francisco
Bagatini de Sede Brum/Concórdia e outra escola do Município de
Itá promovendo dessa forma a educação e conscientização
ambiental entre alunos e comunidade.
Maiores
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/370

informações:



Realizadas na Unidade desde o ano de 2008 a ECOPEF em
parceria com a FATMA desempenhao Monitoramento de
Transgressões Ambientais, com o objetivo de fiscalizar a área do
Parque em busca de vestígios de caça, petrechos de pesca e/ou
entrada clandestina no interiorda Unidade. Destaca-se que neste
mês de janeiro foi publicado no site do Parque Fritz Plaumann
uma matéria referente aos "Crimes Ambientais registrados em
2013 no Parque Estadual Fritz Plaumann". Os monitoramentos
mensais neste mês de janeiro foram realizados nos dias 16 e 30.
Maiores

informações:

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/372


Referente ao monitoramento de trilha, o mesmo foi realizado no
dia 27 de janeiro, afim de manter a integridade das estruturas
utilizadas para a visitação no Parque.



Matéria publicada no site do Parque pela ECOPEF referente a
visitação e as iniciativas de turismo gastronômico no entorno da
UC: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/371



A convite do ICMBio a

ECOPEF participou da assembleia

extraordinária do conselho consultivo do Parque Nacional das
Araucárias, no município de Passos Maia/SC. Um dos objetivos
da reunião foi a discussão sobre o programa de uso público
daquela UC: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/373

