1.

APRESENTAÇÃO
No decorrer do presente documento serão explanados e discutidos os

principais resultados obtidos durante o mês de março de 2015 no programa de
Uso Público da Unidade de Conservação (UC): Parque Estadual Fritz
Plaumann (PAEFP). O Programa é realizado desde 2007 em parceria entre
Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a OSCIP (Organização de Sociedade
Civil de Interesse Público) Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz
Plaumann – ECOPEF.
As informações apresentadas procedem dos formulários de pré e pós
visita (ingressos do Parque), completados em conformidade com as
características de cada visitante, sendo armazenadas no banco de dados
implantado e gerido pela Ecopef.
Nas seções incorporadas neste relatório estão inseridos os resultados
de pré e pós-visita (item 2), as pesquisas desenvolvidas e em execução
atualmente na Unidade de Conservação (item 3) e ainda algumas das
principais atividades desenvolvidas pela Ecopef em paralelo a operação do
programa de Uso Público, o qual é retratado no presente documento (item 4).

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

Os resultados a serem expostos ao longo desta seção dizem respeito
aos formulários de pré-visita, os quais foram preenchidos pela equipe de
monitores da Ecopef na chegada dos grupos ao Parque Estadual Fritz
Plaumann.
O Gráfico 01 ilustrado em sequência demonstra o desempenho da
visitação durante todo período em que a UC mantem-se aberta ao público
(2007-2015).

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

No mês de março o Parque esteve aberto à visitação pública durante 20
dias, compreendendo um número de 264 pessoas que transitaram pelas
estruturas de visitação da Unidade de Conservação contemplando seus
atrativos. Ainda neste mês completam-se 89 meses de operação do programa
de Uso Público, somando 28.831 visitantes durante este período, informação
esta, que permite calcular estatisticamente uma média de 324 visitantes por
mês.
Os índices pluviométricos deste mês não representaram grande
interferência na visitação. A partir do monitoramento realizado pela Ecopef,

foram constatados apenas 32mm de chuva durante o mês, o que não acarretou
em nenhum desagendamento de visita neste período.
A tabela 01 ilustra a procedência dos grupos de visitantes no decorrer
deste mês.
Município

Visitantes

Porcentagem

Arabutã/SC
Balneário Camboriú/SC
Barra do Garças/MT
Capinzal/SC
Carazinho/RS
Chapecó/SC
Concórdia/SC
Erechim/RS
Ipumirim/SC
Itá/SC
Joaçaba/SC
Lindóia do Sul/SC
Passo Fundo/RS
Pelotas/SC
Peritiba/SC
Piratuba/SC
Schonenbuch/Suíça
Soledade/RS
Tijuana/México
Vargem Bonita/SC

01
01
03
02
02
05
149
03
01
23
03
01
17
03
01
02
02
01
02
42

0,38 %
0,38 %
1,14 %
0,76 %
0,76 %
1,89 %
56,44 %
1,14 %
0,38 %
8,71 %
1,14 %
0,38 %
6,44 %
1,14 %
0,38 %
0,76 %
0,76 %
0,38 %
0,76 %
15,91 %

Total

264

100 %

Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

Segundo informações da tabela acima exposta, observa-se uma relativa
diversidade de cidades, estados e países na procedência dos visitantes,
destacando-se, continuamente, o município de inserção da Unidade de
Conservação, Concórdia/SC. Em menor quantidade, mas com grande
importância, foram recebidos visitantes de três países diferentes (Suíça,
México e Brasil), sendo que no Brasil foram três estados: Santa Catarina com
treze municípios, Rio Grande do Sul com quatro e Mato Grosso com apenas
um.
Com uma proposta diferenciada, a coordenação e colegiado do curso de
Educação Física da UnC Concórdia, realizou no dia 07 de março uma visita

técnica às trilhas do Parque Estadual Fritz Plaumann, atrelando práticas de
condicionamento, avaliação física ao papel fundamental do educador físico e
do monitor de trilha para suporte e condução dos trabalhos. Dentro disso,
destaca-se especialmente a presença de dois intercambistas no grupo,
procedentes da cidade de Tijuana no México. A visita ao Parque propiciou aos
mesmos um conhecimento e contato com as características paisagísticas e
histórico cultural da região, especialmente relacionando a Floresta Estacional
Decidual.

Imagem 01 e 02 – Grupo de Educação Física e intercambistas no Parque Estadual
Fritz Plaumann.

Em seguida, o Gráfico 02 expõe quais os meios de transporte mais
utilizados pelos visitantes para chegar até o Parque.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

Durante o mês de março obteve-se porcentagem de 54,17% para a
opção “carro”, 22,73% para “ônibus” e 21,59% para “van”. As opções “Moto” e
“outros” pontuaram abaixo de 2%.
Apresentam-se abaixo quais os principais objetivos dos grupos ao
visitarem a Unidade de Conservação.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

Durante o respectivo período ressalta-se que 51,89% dos visitantes
estiveram na Unidade com o objetivo de lazer, 47,73% com interesse
educacional e menos de 1% interesse profissional.
Relacionando os resultados apresentados nos gráficos 2 e 3, pode-se
concluir

que

março

apresentou

público

caracterizado

por

visitantes

espontâneos (famílias, amigo, etc) e estudantes com objetivos específicos.
Diante disso, cita-se um dos grupos de escola visitantes da Unidade de
Conservação neste mês, composto por alunos do 2º ano do Ensino Médio e
professores da Escola de Educação Básica Vitório Roman do município de
Vargem Bonita/SC, os quais estiveram na UC com objetivos educacionais, para
conhecer um pouco mais sobre as Florestas que recobrem o Alto Uruguai, bem
como os atrativos e trilhas contidas no Parque e os principais projetos
desenvolvidos pela Ecopef.
As imagens abaixo ilustram alguns momentos da visita.

Imagem 03 e 04 – Alunos, professores e monitor da Ecopef nos atrativos do PAEFP.

Em seguida o Gráfico 04 apresenta as mídias responsáveis pela
divulgação e visitação no PAEFP.

Gráfico 04 – Mídia.

No mês de março a reincidência (pessoas que já tiveram a oportunidade
de visitar a Unidade de Conservação em outros momentos), engloba a maior
porcentagem, retendo 42,42% do montante total. A indicação, modelo informal
de comunicação, mantém porcentagem representativa, sendo responsável por
32,20% da divulgação. Além destas, outra mídia consideravelmente citada foi a
internet, com 17,80%.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA
Os dados proferidos no decorrer deste item foram adquiridos através dos
formulários de pós-visita (ingresso do Parque), os quais são realizados de
forma voluntária pelos visitantes sob orientação dos monitores da Ecopef ao
final das atividades na Unidade de Conservação. Ressalta-se que, neste mês
de março 92,04% do público total de visitantes preencheu espontaneamente o
pós-visita.
Abaixo são apresentados dados relativos ao nível de escolaridade dos
visitantes do Parque.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

No mês de março houve uma grande diversidade quanto à escolaridade
dos visitantes da UC, tendo como destaque os que possuem ou estão
cursando o ensino médio, com 30,45%. Alunos do ensino fundamental,
superior incompleto e completo obtiveram percentual de 24,69%, 20,58% e
17,70%, respectivamente.
O Gráfico 07 apresenta quais os atrativos visitados no Parque durante o
mês de março:

Gráfico 06 – Atrativo no PAEFP

O Centro de Visitantes é um local destinado à exposição do histórico e
importância do Parque Estadual Fritz Plaumann, bem como suas principais
características e atrativos através de imagens e painéis interativos. É uma
importante ferramenta para contextualização da Unidade de Conservação e,
consequentemente, muito utilizada pelos monitores da Ecopef na condução
dos grupos, especialmente em relação à primeira visita dos mesmos,
justificando assim seu destaque em termos de visitação (84,36%).
A Trilha do Lajeado Cruzeiro recebeu 78,19% do total de visitantes
presentes na UC neste mês, seguido pela Trilha das Marrequinhas com
66,67%, Trilha do Mirante 20,16% e Trilha da Canafístula com 19,34%.
O grau de satisfação referente às atividades desenvolvidas no Parque
Estadual Fritz Plaumann neste mês de março é apresentado em seguida.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

De acordo com a leitura do gráfico acima, 76,54% dos visitantes
qualificaram a visita como sendo “ótima” e 22,63% dos visitantes consideraram
a visita “boa”, sendo que as outras opções caracterizaram-se abaixo de 1%.
Este resultado mantem-se estável e é considerado de suma importância para a
Ecopef, pois reflete qual a perspectiva e o ponto de vista do visitante perante o
atendimento, condução e atividades realizadas durante a visita.
O Gráfico 09 ilustra a experiência dos visitantes frente a outras Unidades
de Conservação:

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

O Parque Estadual Fritz Plaumann foi a primeira oportunidade para
71,19% dos visitantes de vivenciar experiências em Unidades de Conservação,
ressaltando a importância do PAEFP para toda região, pois proporciona aos
diferentes públicos uma proximidade com o ecossistema local. Outros 27,98%
de visitantes já estiveram em outras Unidades de Conservação.
O último campo do formulário é disponibilizado para que os visitantes
registrarem suas críticas, sugestões e comentários sobre a visita de modo
geral. Grande parte dos visitantes que preencheram este campo registrou a
satisfação no atendimento dos grupos pelos técnicos da Ecopef.
Na sequencia estão contidos alguns dos relatos adquiridos nos
formulário de pós-visita deste mês de março:
 01/03/2015 CO “Passeio muito bom. Aproxima mais com a
natureza”.
 07/03/2015 CO “Ótimo, parabéns”.

 07/03/2015 CO “Ótimas trilhas. Uma caminhada gostosa e com
muito conhecimento”.
 14/03/2015 SU “Passeio de barco, arvorismo”.
 14/03/2015 SU “Ter mais pinguelas e trilhas maiores”.
 22/03/2015 SU “Mirante mais alto do que o já existente”.
 28/03/2015 SU “Trilhas com maior grau de dificuldade, alguma
atividade esportiva”.

3.

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

Unidade de Conservação bem como suas respectivas saídas a campo neste
mês de março/2015.
Título da Pesquisa

Fungos

Pesquisador (a)

poliporoides

(agaricomycetes)

em

Santa Catarina

Drechsler

dos

Santos

Invasibilidade
Hovenia

Elisandro Ricardo

Titulação

Saída a

Vínculo

Campo

Universidade
Projeto

de

Pesquisa

Federal
Santa

de
Catarina

Não

– UFSC

de
dulcis

Thunberg
(RHAMANACEAE) em

Universidade
Adelcio Müller

Doutorando

Federal de São

Não

Carlos/SP

Floresta Atlântica no
sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação de Aves
em

diferentes

formações

Eliara

Solange

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó
Não

fitoecológicas no oeste
de Santa Catarina".
“Variação temporal na
intensidade
infecção

de
do

fungo

Batrachochytrium
dendrobatidis

em

Elaine

Maria

Lucas Gonsales

Pesquisa

Uno Chapecó

10, 11, 24 e
25/03

Hypsiboas curupi, uma
espécie

de

anfíbio

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

Estaduais

Santa

de

Catarina,

Leonardo

Rubi

Rörig

Pesquisa

UFSC

Não

Mestrado

URI – Erechim

Não

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.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mês de março compreendeu 264 visitas a Unidade de Conservação
com uma média mensal de 324 visitantes. Ressalta-se ainda o número de
28.831 visitantes recepcionados pela Ecopef durante os 89 meses em que o
Parque Estadual Fritz Plaumann manteve-se aberto ao público.
Simultaneamente às atividades que compreendem o programa de Uso
Público no PAEFP, a equipe Ecopef realizou durante o mês algumas atividades
que serão explanadas no decorrer deste item.
Inicialmente, é importante realçar a adesão de dois estagiários à equipe
Ecopef. Os ingressos são acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da
Universidade do Contestado – UnC campus Concórdia e fazem parte do
programa “Adote Um Monitor Ambiental” realizado pelo quinto ano consecutivo
em parceria entre Fatma, Ecopef e Complexo de Serviços Unimed.
(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/509)
No final do mês de fevereiro (26/02/2015) realizou-se um workshop
técnico denominado “Políticas Públicas para as Unidades de Conservação de
SC – Novos Rumos e Desafios”, no qual a Ecopef teve participação assídua. O
evento foi realizado pela Caipora – Cooperativa para Conservação da
Natureza, em parceria com a Ecopef e Fatma, através do projeto de
Fortalecimento dos Mecanismos de Gestão do Parque Estadual Fritz
Plaumann, financiado pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para Biodiversidade).
(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/500)
No dia 04 de março, com o mesmo objetivo da reunião realizada em
fevereiro junto à E.E.F. Francisco Bagatini de Sede Brum, técnicos da Ecopef
reuniram-se com a coordenação da Escola de Ensino Fundamental Freya
Hoffmann Wettengel, inserida no Distrito de Presidente Kennedy para
estabelecer o calendário e planejamento de atividades em parceria para o ano
de 2015. (http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/501)
Cabe ressaltar ainda a realização, no dia 11 de março, das atividades de
coleta e análises d’água do Lajeado Cruzeiro, dando continuidade ao
monitoramento

que

vem

sendo

(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/504)

realizado

pela

Ecopef.

De grande relevância destacar ainda a realização neste mês de março
da IV Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense, na qual a Ecopef esteve
engajada especialmente nos dias 17, 20 e 21. No dia 17 foi ministrada uma
apresentação técnica, no auditório da UnC Concórdia, referente aos principais
resultados do novo Plano de Manejo do Parque Estadual Fritz Plaumann e o
importante papel dessa Unidade de Conservação inserida no município de
Concórdia/SC para toda região, sobretudo no contexto de Desenvolvimento
Sustentável. Na sexta-feira da mesma semana a Ecopef, em parceria com a
Escola de Ensino Fundamental Freya Hoffmann Wettengel, promoveu uma
caminhada interpretativa e de sensibilização no entorno do Parque, em
especial na comunidade rural de Linha Laudelino, juntamente com alunos do
6º, 7º e 8º ano do educandário. Já no Sábado, dia 21, foi realizada uma
atividade diferenciada compreendendo outras instituições parceiras, intitulada
como “Campanha: Cuidado e Amor ao Meio Ambiente – Limpeza da área
ilhada do Parque Estadual Fritz Plaumann”, a qual teve por objetivo difundir,
sensibilizar e promover o conhecimento pertinente ao tema através do
envolvimento

participativo.

(http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/505;

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/506;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/507;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/508)
Pertinente destacar ainda o envolvimento da equipe técnica da Ecopef
no Seminário da Água (atividade final da IV semana da água do Alto Uruguai
Catarinense) realizado no dia 28 de março, envolvendo atividades educativas
com toda a rede estadual e municipal de Presidente Castello Branco. A Ecopef
participou desta atividade através do projeto “Divulgação do Parque Estadual
Fritz Plaumann na rede de ensino da AMAUC”, o qual é realizado em parceria
com a empresa Gelnex. (http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/511)
No dia 10, o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, formado por
entidades de primeiro, segundo e terceiro setor, realizou sua primeira reunião
do ano de 2015 com participação de quatorze instituições na reunião, dentre
elas a Ecopef, cumprindo o papel de discutir e encaminhar estratégias para
promoção dos atrativos turísticos inseridos no município de Concórdia.
(http://www.parquefritzplaumann.org.br/noticias/503)

Por fim, vale lembrar que nos dias 11 e 25 de março técnicos da Ecopef
concluíram as rondas a campo referente ao mês de março do projeto
Monitoramento de Transgressões Ambientais, o qual busca identificar vestígios
de crimes ambientais nos limites e área do Parque Estadual Fritz Plaumann,
para posterior elaboração de relatório e envio aos órgãos responsáveis.

