1.

APRESENTAÇÃO
A confecção deste relatório tem o objetivo de ponderar as atividades

desenvolvidas ao longo do mês de julho de 2014 ligadas ao programa de Uso
Público, instituído na Unidade de Conservação desde o ano de 2007, através
da coordenação pela Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann –
ECOPEF com apoio e anuência da Fundação do Meio Ambiente – FATMA.
Os principais pontos destacados no decorrer do item 2 foram adquiridos
com base no banco de dados administrado pela ECOPEF, a qual o alimenta
através das informações contidas nos formulários de pré e pós-visita, ambos
preenchidos de acordo com os requisitos solicitados junto aos visitantes da
Unidade de Conservação. Os dados expressos neste documento são de
responsabilidade da ECOPEF.
Em prossecução será explanado quais as pesquisas científicas em curso
na UC durante o respectivo período (item 3) seguido das principais ações
desenvolvidas pela ECOPEF similarmente ao programa de Uso Público (item
4).

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

A divulgação dos dados contidos neste item baseia-se exclusivamente
nos formulários de pré-visita, o qual é realizado pela equipe técnica da
ECOPEF na chegada dos visitantes ao Parque Estadual Fritz Plaumann.
O Gráfico 01 ilustra o desempenho da visitação de forma comparativa
entre os anos de 2007 ao respectivo mês de Julho de 2014.

Desempenho da Visitação
1200
1000

2007

800

2008
2009

600

2010

400

2011

200

2012

0

2013
2014

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

Julho incorpora o 81º mês que o Parque Estadual Fritz Plaumann
encontra-se em pleno funcionamento, resultando até o momento um público
total de 25.956 pessoas e uma média mensal de 320 visitantes.
Ao todo, 202 visitantes foram recepcionados pela Equipe Co-Gestora do
Parque Estadual Fritz Plaumann conduzidos nas estruturas da Unidade de
Conservação no decorrer do mês de julho de 2014.
Relevante ressaltar também, o número de 120 pessoas que não
visitaram a UC neste mês em função do cancelamento das próprias instituições
de origem. Os visitantes, em sua grande maioria, eram procedentes de
instituições de ensino, das cidades de Ipira e Rio do Sul e os principais motivos
de cancelamento fora a chuva e a falta de transporte.
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Meteorológica digital, que somou neste mês 92,1mm de chuva.
Em seguida apresentam-se as cidades de procedência dos grupos
visitantes no respectivo período de julho.
Cidade

Visitante

Porcentagem

ARARANGUA

1

0,50 %

CAMPINAS

4

1,98 %

CHAPECÓ

2

0,99 %

CONCÓRDIA

109

53,96 %

DESCANSO

1

0,50 %

ERECHIM

5

2,48 %

FLORIANÓPOLIS

3

1,49 %

ICARA

1

0,50 %

ITÁ

1

0,50 %

MONDAÍ

5

2,48 %

RIQUEZA

1

0,50 %

SAO MIGUEL D OESTE

39

19,31 %

SEARA

25

12,38 %

SEVERIANO DE ALMEIDA

1

0,50 %

URUGUAIANA

1

0,50 %

VIDEIRA

3

1,49 %

TOTAL

202

100 %

Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

De acordo com os dados expressos no Gráfico 01, percebe-se que a
cidade de Concórdia permanece com o maior número de visitantes, compondo
53,96% do montante total, destacando-se dessa forma, como a principal
procedência dos visitantes do Parque Estadual Fritz Plaumann.
Além disso, houve uma diversidade considerável de cidades neste mês
de julho, destacando-se hierarquicamente pelo numero de visitas a cidade de
São Miguel d’Oeste e Seara, comprimindo respectivamente, 19,31% e 12,38%.
O gráfico 02 representa os principais meios de locomoção utilizados
pelos grupos visitantes até o Parque Estadual Fritz Plaumann.

Gráfico 02 – Meio de Transporte.

Lê-se acima a opção “carro” com o maior fluxo no contexto de transporte
na vinda até a UC, representando uma porcentagem de 51,98% do total,
seguida por 43,07% de ônibus. Estes resultados estão atrelados aos altos
índices de visitas de escolas, universidades e dos visitantes de finais de
semana.
Apresentam-se em seguida os objetivos almejados na visita dos grupos.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita.

O Gráfico 03 expressa o interesse educacional como prioridade na visita
de 47,52% dos visitantes, o lazer para 40,59%, interesse profissional para
6,93% e pesquisa científica para 4,95%.
Subsequentemente
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Gráfico 04 – Mídia.

De acordo com as informações inseridas acima, 42,57% dos visitantes
que estiveram presentes no Parque durante o mês de julho já havia visitado a
UC em outras ocasiões (reincidência) e 35,67% destes, procederam por meio
da indicação de outras pessoas, sabido este, ser um método informal de suma
importância visando à divulgação do trabalho desenvolvido pela ECOPEF.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA
Os dados que serão descritos neste item foram obtidos com base nas
informações do formulário de pós-visita, realizado voluntariamente pelos
visitantes após o término das atividades na Unidade de Conservação. Sabido
esta, ser uma avaliação espontânea partindo de cada visitante, no mês de julho
foram apurados 71,78% destes, que preencheram o formulário, equiparando-se
ao número de visitas registradas no pré-visita.
O gráfico abaixo demonstra o nível de escolaridade dos visitantes que
estiveram presentes na UC neste mês:

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

Observa-se que 47,59% dos visitantes, maior parte deles, já concluíram
ou frequentam o Ensino Médio. 25,52% já concluíram ou estão cursando o
Ensino Fundamental e 20% possui Ensino Superior Completo.
Os atrativos e estruturas mais visitadas no mês de julho apresentam-se
no gráfico a seguir:

Gráfico 06 – Atrativo no PEFP.

O Centro de Visitantes – CV é um local de suma importância no
procedimento das visitas na UC, pois apresenta uma Sala de Exposição com
imagens e painéis interativos que expressam aspectos consideráveis da
história de criação do Parque Estadual Fritz Plaumann, bem como sua
importância para a região, tornando-se deste modo, uma importante ferramenta
de contextualização e educação ambiental para os mais variados públicos. Isto
justifica a “liderança” do CV dentre os atrativos visitados, recebendo 88,28%
dos grupos.

Na sequência destacam-se as trilhas do Lajeado Cruzeiro, que
contemplou 71,71% dos visitantes, Marrequinhas com 55,17% e Mirante
17,93%.
O grau de satisfação em função das atividades desenvolvidas durante a
visitação na UC apresenta-se na sequência.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Conforme expõe o Gráfico 07, 83,45% dos visitantes caracterizaram a
visita como ótima e 15,86% como boa. Conclui-se a análise da visita sob ponto
de vista dos próprios grupos, como satisfatória, resultado este, compatível aos
meses anteriores e de importância significativa para a equipe técnica da
ECOPEF e FATMA, pois demonstra um resultado positivo perante todo esforço
e trabalho desenvolvido.
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
57,24% dos visitantes, demonstrando-se assim a importância não apenas com
o objetivo de preservar um ecossistema muito rico em termos de
biodiversidade, mas também instigando o turismo ecológico regional.
No último item do formulário do pós-visita sugere-se, como contribuição
do visitante, o acréscimo de comentários, criticas e/ou sugestões relativos à
visita no Parque Estadual Fritz Plaumann.
As colocações, em sua grande maioria, foram positivas, principalmente
levando em consideração o planejamento, atendimento e gestão realizados
pela ECOPEF em parceria com a FATMA, na Unidade de Conservação.
Colocam-se abaixo alguns dos comentários registrados nos formulários
do mês em questão:


09/07/2014 “Gostei muito, estão de parabéns”.



10/07/2014 “Muito bom! Parabéns pelo trabalho”.



10/07/2014 “Parabéns, ótimo trabalho meus amigos da natureza”.



10/07/2014 “Achei ótimo, bem planejado”.



12/07/2014 “Muito bom e bem prestativo o atendimento”.



13/07/2014 “Excelente equipe de apoio”.



13/07/2014 “Parabéns pela iniciativa e preocupação com a

preservação do meio ambiente”.



25/07/2014 “Como servidor da FATMA, sabendo das dificuldades

de gestão das UCs estaduais, estou surpreso positivamente com a estrutura e
gestão”.


3.

26/07/2014 “Parabéns pela ideia de divulgar mais em escolas”.

DADOS DE PESQUISA

As pesquisas científicas realizadas no Parque Estadual Fritz Plaumann
no mês de julho de 2014 totalizam sete (07), conforme apresenta a tabela 02
abaixo:
Pesquisador

Título da Pesquisa
Invasão

(a)

Titulação

Saída

Vínculo

a

Campo

de

HovenadulcisThunb
(Rhamnaceae)

nas

Universidade

Florestas

Rio Michele de Sá

Federal

do

Uruguai (SC): Aspectos Dechoum
ecológicos

Doutoranda

das

de

Santa Catarina –
UFSC

Nos

dias

01, 02 e 03
de julho

comunidades vegetais
para o manejo
Fungos

poliporoides

(agaricomycetes)

em

Santa Catarina
Invasibilidade

Elisandro
Ricardo

Universidade
Projeto de Federal

de

Drechsler dos Pesquisa

Santa Catarina –

Santos

UFSC

Não

de

HoveniadulcisThunberg

Universidade

(RHAMANACEAE) em Adelcio Müller

Nos

Doutorando Federal de São 05 e 06 de

Floresta Atlântica no

Carlos/SP

julho

Uno Chapecó

Não

sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação de Aves
em

diferentes

formações
fitoecológicas no oeste

Eliara Solange
Müller

dias

Pesquisa

de Santa Catarina".
"Diversidade de algas,
fungos e plantas em
UCsEstaduais
Santa

de
Catarina,

Leonardo Rubi
Rörig

Pesquisa

UFSC

Não

Pesquisa

UnC

de

Universidade do

Graduação

Contestado

Pesquisa

UnC

de

Universidade do

Graduação

Contestado

Biodiversidade, SC"
“Riqueza e abundância
de

espécies

de

pequenos roedores no
Parque Estadual Fritz
Plaumann, Concórdia,
Sanata

Catarina

Chanaisa
Fornari

–

Nos

dias

05, 06, 26,
27 e 28 de
julho

–

Brasil”
“Utilização da Fauna
Edáfica

como Fernanda

Indicadora
Qualidade do Solo”

da Baldissarelli

Tabela 02: Pesquisas Científicas.

–

No dia 17
de julho

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante os 81 meses em que o Parque Estadual Fritz Plaumann
encontrou-se aberto ao público, perfez um montante de 25.956 pessoa. Julho
encerrou o mês com um número total de 202 visitantes depreendendo deste
modo, uma média de 320 visitantes/mês.
Paralelo às atividades desenvolvidas no programa de Uso Público
realizaram-se

ainda,

algumas

atividades

de

importante

relevância

desenvolvidas pela Equipe Co-gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann –
ECOPEF, as quais serão destacadas a seguir.
Iniciou-se o mês contemplando algumas ações correspondentes ao
projeto “Monitoramento da qualidade da água do Lajeado Cruzeiro”. No dia 02
de julho, técnicos da ECOPEF realizaram uma palestra na Escola Municipal
Valentin Bernardi, em Itá, com intuito de apresentar o Parque, ressaltando a
participação das turmas do 8º ano na etapa do monitoramento do mês de
Agosto. E no dia 10, houve as análises e coletas de água do Lajeado Cruzeiro,
realizadas pelos alunos do 6º e 7º ano da Escola E.F. Francisco Bagatini sob
coordenação da ECOPEF e acompanhamento do Procurador da Promotoria
Pública Federal Dr. Carlos Humberto Prola Júnior, equipe de Marketing do MPF
e

equipe

de

reportagem

da

RBS

TV.

Informações:

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/430

e

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/433
Sucedeu-se ainda no mês de julho a reunião mensal dos diretores (as)
das escolas da rede municipal de ensino de Concórdia com participação da
ECOPEF, na qual os técnicos tiveram a oportunidade de divulgar e apresentar
o Parque Estadual Fritz Plaumann como uma importante ferramenta de
educação ambiental, com intuito de atrair as instituições de ensino da região à
Unidade de Conservação, tendo em vista seu baixo grau de agendamento
neste ano letivo. Informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/434
Concomitante ainda incluem-se as atividades pertinentes ao projeto
“Oficina: Conhecendo a Fauna Silvestre – Parque Estadual Fritz Plaumann”
envolvendo duas escolas situadas no entorno da UC, Sede Brum (Escolas de
Ensino Fundamental Francisco Bagatini) e Presidente Kennedy (Escola de
Ensino Fundamental Freya Hoffmann Wettengel). Inicialmente, como forma de

interação e correlação “pré-oficina”, a equipe técnica da ECOPEF se deslocou
até a Escola E.F. Freya Hoffmann Wettengel para a realização de uma oficina
teórica envolvendo os alunos e professores, objetivando a divulgação e
apresentação do PAEFP, bem como seus aspectos, características e
adversidades, destacando-se as de transgressão como caça e pesca.
Subsequentemente, no dia 11 de Julho realizou-se a Oficina, na qual exerceuse diferentes atividades juntamente às escolas, para desenvolver um
conhecimento amplo sobre as características da fauna local. Informações:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/432

e

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/435
Salienta-se a participação, neste mês de julho, de dois voluntários nas
atividades desenvolvidas pela ECOPEF na Unidade de Conservação no
período de quinze dias. Os voluntários são acadêmicos do curso de
Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
campus de Lages e encontraram na UC uma importante oportunidade de
intercâmbio com o objetivo de vivenciar e trocar experiências e conhecimentos.
Informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/436
Por fim, no dia 22 de julho, a ECOPEF recepcionou no Parque
Estadual Fritz Plaumann a equipe coordenadora e executiva do projeto
Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – TSGA, os quais realizaram a
visita de conhecimento a UC, bem como sua gestão e planejamento, visando
contribuir

com

futuras

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/437

iniciativas.

Informações:

