1.

APRESENTAÇÃO
No

transcorrer

deste

relatório

serão

apresentadas

informações

referentes ao Programa de Uso Público realizado na Unidade de Conservação,
Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP), no período que compreende o mês
de janeiro de 2015. Os dados apresentados são gerados a partir do
preenchimento dos formulários de pré e pós visita (ingressos do Parque)
respectivamente, aplicados aos visitantes e armazenados em um banco de
dados, implantado e mantido pela Ecopef.
Os dados estão apresentados na ordem de preenchimento, pré visita
(item 2.1) e pós visita (item 2.2), ambos inseridos no item 2, Dados da
Visitação. O item 3 relata quais pesquisas científicas estão em andamento na
área do Parque Estadual Fritz Plaumann, no respectivo mês, e o item 4
sintetiza as principais atividades e ações desenvolvidas pela Ecopef em
paralelo ao programa de Uso Público.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

Os dados apresentados neste item foram coletados por meio do
preenchimento dos formulários de pré visita, os quais são aplicados durante a
receptividade dos grupos, pela equipe de técnicos da Ecopef.
Em janeiro de 2015 foram recebidos 179 visitantes nos 19 dias em que o
Parque esteve aberto à visitação e o gráfico 01 apresenta o desempenho da
visitação de forma comparativa desde o ano de 2007 até o presente mês de
janeiro/2015.

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

No referido mês completaram-se 87 meses de funcionamento do
programa de Uso Público no PAEFP, onde já foram recebidos 28.443
visitantes. Semelhante aos meses anteriores, a visitação deste mês pontuou
uma média geral de 327 visitantes/mês.
Janeiro, de forma geral, identifica-se em maior parte pela visitação
espontânea, na busca ao Parque com intuitos de lazer e contato com a
natureza, especialmente aos finais de semana, no entanto, em 2015 o mês foi
contemplado com o agendamento de três grupos, sendo um deles específico
para ensaio fotográfico pré-casamento. Abaixo ilustram-se imagens de alguns
momentos de visitação na Unidade.

Imagens 01 e 02 – Visitação no Parque Estadual Fritz Plaumann

O monitoramento pluviométrico realizado na Unidade, registrou 379mm
no decorrer do mês de janeiro de 2015, motivo este que pode ter interferido
negativamente nos dados de visitação.
Abaixo, o Gráfico 01 ilustra a procedência dos grupos de visitantes.
Município

Visitante(s)

Porcentagem (%)

Arabutã
Canoas
Chapecó
Concórdia
Curitiba
Ipumirim
Irani
Itá
Lindóia do Sul
Mariano Moro
Novo Hamburgo
Pinhalzinho
Planalto
Santa Cruz do Sul
Seara
Selbach
Volta Redonda

2
1
4
94
1
1
3
18
6
4
1
4
1
1
36
1
1

1,12
0,56
2,23
52,51
0,56
0,56
1,68
10,06
3,35
2,23
0,56
2,23
0,56
0,56
20,11
0,56
0,56

Total

179

100

Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

Semelhante aos meses anteriores, o município de Concórdia permanece
com maior percentual no quesito procedência de visitantes, totalizando 52,51%

do

público.

Ademais,

observa-se

a

ampla

diversidade

de

cidades,

especialmente dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ganhando
destaque os municípios de Seara (20,11%), Itá (10,06%) e Lindóia do Sul
(3,355%), sendo que o restante pontuou abaixo de três por cento.
A seguir apresenta-se quais os meios de transporte utilizados pelos
visitantes para advir até o Parque.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

No mês de janeiro a opção “carro” prevaleceu como veículo mais
utilizado, totalizando 69,27%. Em seguida a opção “ônibus” completou 27,37%
e moto 3,35%, caracterizando o público deste período, em sua maioria, como
visitantes espontâneos.
Em seguida, o gráfico 03 expõe quais os objetivos de visita citados pelos
visitantes na chegada ao Parque:

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

Em conformidade com o gráfico 03, o qual apresenta os objetivos que
levaram os visitantes a conhecer a Unidade, soma-se 65,92% do público com
objetivo de lazer, 31,84% com interesse educacional e 2,23% com interesse
profissional.
Citado anteriormente, janeiro de 2015 difere-se dos anos anteriores pela
presença de grupos agendados, destacando-se dessa forma, a visita de alunos
e professores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do
município de Seara/SC, sendo este o primeiro grupo agendado do mês de
janeiro e do ano de 2015, o qual encontrou na Unidade de Conservação a
oportunidade de associar o lazer ao aprendizado, conhecimento e informação
ligados à área ambiental. Os registros fotográficos abaixo ilustram parte das
atividades desenvolvidas:

Imagens 03 e 04 – Grupo “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
Seara/SC”.

O Gráfico 04 ilustra quais as mídias responsáveis pela visitação no
referido mês.

Gráfico 04 – Mídia.

Neste mês de janeiro novamente houve uma diversidade considerável
nas mídias responsáveis pela divulgação da Unidade de Conservação. Cerca
de 36,31% dos visitantes souberam da existência do Parque por indicação de
amigos e/ou familiares que já havia o visitado em outras oportunidades,
28,49% do público era reincidente, ou seja, já estiveram na Unidade em outra
ocasião e 26,26% dos visitantes obtiveram conhecimento do Parque através da
internet. Além destes meios de comunicação, folheteria, jornal e outros também
foram citados.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA
Na sequência será explanado os resultados condizentes aos formulários
de pós visita (ingresso do Parque), o qual é aplicado e realizado de forma
voluntária pelos visitantes ao final das atividades desenvolvidas. Em janeiro
aproximadamente 81% dos visitantes preencheram este formulário.
A seguir, o gráfico apresenta porcentagem relativa ao grau de instrução
ou escolaridade dos visitantes.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

Com os dados obtidos no gráfico acima é possível visualizar a grande
variedade do público quanto à escolaridade, com destaque aos visitantes com
ensino fundamental completo ou em andamento, o qual pontuou 37,93%. Já o
público que cursou ou está cursando o ensino médio obteve porcentagem de
29,66% e ensino superior completo 20,69%.
No gráfico 07 ilustram-se quais os atrativos visitados no respectivo mês.

Gráfico 06 – Atrativo no PAEFP

Como nos meses anteriores o atrativo mais visitado neste mês foi o
Centro de Visitantes com um percentual de 88,28% do público visitante,
seguido da Trilha do Lajeado Cruzeiro com 84,83%, Trilha das Marrequinhas
com 58,62% e Trilha do Mirante com 30,34%. O equilíbrio deste resultado ao
longo dos anos justifica-se pelo fato do Centro de Visitantes comportar uma
Sala de Exposições, a qual apresenta ao público os objetivos da Unidade de
Conservação e serve como base e referência para os visitantes.

A satisfação do visitante com relação à experiência na Unidade
apresenta-se no Gráfico 07.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Para 88,97% dos visitantes, avaliaram as atividades desenvolvidas no
PAEFP como ótima e 11,03% como boa. Este resultado reflete positivamente
parte do esforço e trabalho desenvolvido pela Ecopef, no Parque, em parceria
com a Fatma.
O gráfico 08 apresenta porcentagem referente à experiência dos
visitantes em outras Unidades de Conservação.

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

Neste mês 61,38% do público geral teve seu primeiro contato com uma
Unidade de Conservação através do Parque Estadual Fritz Plaumann. 37,93%
dos visitantes já havia visitado outra Unidade de Conservação.

Ao final do formulário de pós-visita, é disponibilizado ao visitante um
campo para que este registre suas críticas, sugestões e comentários quanto às
atividades efetivadas. Semelhante aos meses anteriores, boa parte dos
visitantes elogiaram o atendimento, organização e informações repassadas
pela Ecopef nas atividades realizadas na UC. Também foram apontadas
algumas sugestões, conforme relatam alguns dos registros deste mês de
janeiro:


07/01/2015: “Muito boas às apresentações”.



08/01/2015: “Muito bom, com ótimo aprendizado. Monitores

preparados”.


10/01/2015: “Adorei tudo. Foi uma experiência muito boa. Os

monitores são dez”!


18/01/2015: “Torneiras com água potável”.



18/01/2015: “Ótimo. A equipe é muito legal e bem instruída”.



18/01/2015: “Mais ações para controle de erosão nas trilhas”.



18/01/2015: “A limpeza e organização do parque são destaque.

Parabéns!”.


24/01/2015: “Trilha por dentro do lajeado cruzeiro com uso de

cordas e rapel”.


24/01/2015: “Ausência de lixeiras no decorrer da trilha”.



24/01/2015: “Estão de parabéns pela organização, pelo estado de

conservação e pela equipe que nos acompanhou nas atividades”.


25/01/2015: “Fomos muito bem recebidos. Ótima atenção por

parte dos funcionários do parque”.

3.

DADOS DE PESQUISA
A Tabela 02 apresenta quais as pesquisas científicas em andamento na

Unidade de Conservação atualmente, bem como quais foram realizadas a
campo no decorrer do mês de janeiro de 2015.
Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Fungos

Elisandro Ricardo

poliporoides

(agaricomycetes)

em

Santa Catarina

Drechsler

dos

Santos

Invasibilidade

Titulação

Saída

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

07/01

Carlos/SP

Floresta Atlântica no
sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação de Aves
em

diferentes

formações

Eliara

Solange

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Não

Pesquisa

Uno Chapecó

12 e 22/01

Pesquisa

UFSC

Não

Mestrado

URI – Erechim

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

anfíbio

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

Estaduais

de

Catarina,

Leonardo

Rubi

Rörig

Biodiversidade, SC"
Estrutura populacional
e diversidade genética

Thiely Corazza

a

de

Ocotea

(Vell.)

odorifera

Rohwer

em

remanescentes
florestais

na

Região

Alto Uruguai.

Tabela 02: Pesquisas Científicas.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de janeiro de 2015 foram registradas 179 visitantes no PAEFP.
Completaram-se 87 meses de funcionamento da Unidade e já foram
recepcionadas 28.443 pessoas, gerando uma média de 327 visitantes/mês.
Em subsequência, serão destacadas algumas das principais atividades
realizadas pela Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann ao
longo deste mês, concomitante ao programa de Uso Público incorporado na
Unidade de Conservação.
Retomou-se no mês de no mês de janeiro de 2015 as coletas e análises
da água do Lajeado Cruzeiro, conforme realizado no ano de 2014, sendo
efetuadas a partir do Ecokit, foram executadas na manhã do dia 15 pela
Ecopef. Justifica-se a continuidade do monitoramento dado à importância deste
curso

hídrico

para

a

Unidade

de

Conservação.

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/489
As rondas do projeto Monitoramento de Transgressões Ambientais
desenvolvido no Parque Estadual Fritz Plaumann foram executadas pela
Ecopef nos dias 23 e 31 de janeiro/2015. Cabe destacar a compilação dos
dados obtidos a partir do Monitoramento realizado no ano de 2014, sendo
identificados e registrados 93 crimes ambientais nas 24 rondas efetivadas.
Mais informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/490
Relevante também comentar a divulgação da 2ª edição do Informativo
do Parque Estadual Fritz Plaumann, encontrada no website do mesmo. Este
documento apresenta informações sobre a Unidade de Conservação, Zona de
Amortecimento, pesquisas científicas realizadas e projetos desenvolvidos pela

Ecopef.

Para

maiores

informações

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/491

consulte

o

link:

