1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades relativas ao

Programa de Uso Público do Parque Estadual Fritz Plaumann, desenvolvidas
pela Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann – ECOPEF em
parceria com a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, referente ao mês de
novembro de 2014.
O documento em questão é gerado a partir do preenchimento dos
formulários de pré e pós visita (ingresso do Parque) respectivamente, os quais
são aplicados aos visitantes e armazenados no banco de dados, implantado e
mantido pela ECOPEF.
As seções apresentam as informações dos formulários de pré visita
(item 2.1) e pós visita (item 2.2), ambos inseridos no item 2. O item 3 relata
quais as pesquisas científicas que estão ocorrendo na área do Parque Estadual
Fritz Plaumann e o item 4 compreende as principais atividades desenvolvidas
pela ECOPEF simultâneo ao programa de Uso Público.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

No mês de novembro de 2014 foram recebidos 1.040 visitantes nos 20
dias em que o Parque esteve aberto à visitação. Este foi o recorde de público
mensal contabilizado ao longo dos sete anos, refletindo o sucesso na gestão e
cogestão realizada na Unidade de Conservação.
Os dados apresentados no transcorrer deste item foram obtidos
mediante o preenchimento dos formulários de pré visita, os quais são aplicados
pela equipe de técnicos da ECOPEF ao público visitante durante a
receptividade dos grupos.
No gráfico 01 apresenta-se o desempenho da visitação de forma
comparativa entre os anos que o Parque manteve-se ativo para uso público,
desde 2007 até o presente mês.
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Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

Novembro compreende o 85º mês em que o Parque sustenta-se em
pleno funcionamento para uso público, contabilizando até o momento 28.066
visitantes com uma média mensal de 330 visitantes, fato este, de grande
relevância para a gestão da UC.
A partir da leitura da Estação Meteorológica na Unidade de
Conservação, foram contabilizados 152mm de precipitação durante o mês de

novembro, motivo que implicou no cancelamento de visita de um grupo
composto por 34 pessoas procedente do interior do município de Concórdia.
Cabe ressaltar ainda outro grupo, composto por 15 pessoas, que transferiu a
visita para o mês de janeiro de 2015, por motivos internos.
Na sequência, a tabela 01 expõe quais as cidades de procedência do
público visitante da Unidade de Conservação no mês em questão.
Cidade

Visitante

Porcentagem

ÁGUA DOCE

8

0,77%

ARABUTÃ

11

1,06%

ARATIBA

1

0,10%

CAMPOS NOVOS

1

0,10%

CANOINHAS

1

0,10%

CAPINZAL

1

0,10%

CARLOS GOMES

1

0,10%

CHAPECÓ

59

5,67%

CONCÓRDIA

828

79,62%

CUNHA PORÃ

1

0,10%

CURITIBANOS

13

1,25%

DALLAS

1

0,10%

ERECHIM

31

2,98%

FLORIANÓPOLIS

6

0,58%

GOIÂNIA

4

0,38%

HERVAL D’OESTE

2

0,19%

IPIRA

1

0,10%

IPUMIRIM

2

0,19%

ITÁ

4

0,38%

JOAÇABA

22

2,12%

LAJEADO GRANDE

1

0,10%

LINDÓIA DO SUL

41

3,94%

LUZERNA

1

0,10%

MACEIÓ

1

0,10%

OURO

1

0,10%

PASSO FUNDO

2

0,19%

PIRATUBA

5

0,48%

PORTO VELHO

2

0,19%

RIO DE JANEIRO

2

0,19%

SANTA MARIA

2

0,19%

SÃO PAULO

1

0,10%

TREZE TILIAS

2

0,19%

VIADUTOS

2

0,19%

XANXÊRE

10

0,96%

TOTAL

1040

100%

Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

É notória a grande diversidade de cidades de procedência dos visitantes
da UC durante o mês de novembro, estendendo-se também para outros
estados do país, embora o município de Concórdia permaneça em destaque
como responsável pelo maior número de público devido à proximidade,
conhecimento e facilidade no acesso. Desta forma, Concórdia detém 79,62%
dos visitantes, seguido dos municípios de Chapecó (5,67%), Erechim (2,98%),
Joaçaba (2,12%), Curitibanos (1,25%) e Arabutã (1,06%).
A forma de deslocamento utilizada pelos visitantes para chegar até o
Parque Estadual Fritz Plaumann é ilustrada no gráfico 02.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

Conforme exposto acima, em novembro a opção “carro” foi o meio de
transporte mais utilizado pelos visitantes, com 55,19%, este resultado está
condicionado ao aniversário do Parque Estadual Fritz Plaumann, sucedido na
sede da própria UC. Observa-se ainda, o elevado fluxo de ônibus (42,02%) que
está ligado ao grande número de agendamentos para visita neste período,
principalmente por instituições de ensino.
O gráfico 03 demonstra quais os objetivos do público visitante no Parque
Estadual Fritz Plaumann.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

A opção “lazer” foi o principal objetivo de 50,87% dos visitantes. Está
informação está intimamente relacionada ao evento realizado no dia 30 de
novembro, inerente ao 7º Aniversário de Visitação do Parque. Destaca-se
ainda a opção “interesse educacional” com 47,21%, motivo relacionado ao
elevado número de agendamento por parte de escolas e demais instituições de
ensino, as quais utilizam o Parque como instrumento de educação ambiental,
possibilitando a interação e contato dos alunos com a natureza e a agregação
de conhecimento fora do convencional aplicado na sala de aula.
As principais ferramentas de divulgação identificadas a partir dos
formulários estão ilustradas no gráfico 04.

Gráfico 04 – Mídia.

O público reincidente, ou seja, visitantes que retornaram à UC para
contemplar os atrativos e paisagens pontuou com maior porcentagem,

somando 50,77%. Logo após segue a indicação de outras pessoas, com
39,04% e ainda em destaque a opção outros com 6,53%, sendo que encaixase nesta última a visualização de placas e outdoors.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA

A exposição de informações e considerações contidas neste item remete
ao formulário de pós-visita, o qual é aplicado pela ECOPEF aos visitantes no
final das atividades. Destaca-se este formulário de suma importância na
identificação dos perfis do público visitante, da qualidade do atendimento bem
como da manutenção das estruturas oferecidas aos mesmos. Neste relatório
não estão apresentadas as avaliações dos visitantes do dia 30 de novembro,
os quais compareceram no 7º Aniversário de visitação, pois na data foi
aplicado questionário específico sobre o evento. Desta forma os dados abaixo
referem-se a opinião de aproximadamente 50% dos visitantes do mês em
questão.
Apresenta-se em seguida o grau de instrução e nível de escolaridade
dos visitantes de novembro.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

De acordo com a leitura do gráfico acima, 63,53% do público visitante da
UC neste mês possuem o Ensino Fundamental completo ou está em
andamento, resultado relacionando o alto índice de visitação por instituições de

ensino. Na sequência destaca-se a opção Ensino Superior Completo, com
18,82% e Ensino Superior Incompleto, com 9,88%.
O gráfico 06 ilustra quais os atrativos e estruturas visitados durante o
mês de novembro/2014.

Gráfico 06 – Atrativo no PAEFP.

Os

atrativos

mais

visitados

neste

mês
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sendo,

respectivamente, o Centro de Visitantes, Trilha do Lajeado Cruzeiro,
Marrequinhas.
Abaixo, o gráfico 07 apresenta porcentagem relativa à satisfação dos
visitantes em relação à sua experiência na Unidade de Conservação.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Referente ao grau de satisfação dos visitantes na UC, o gráfico expõe o
quão esta sendo gratificante a visita para o público em geral, onde 81,65%
avaliaram a visita como ótima e 17,18% como boa.

A experiência dos visitantes em relação a outras Unidades de
Conservação é ilustrada no gráfico 08.

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

Observa-se que apenas 27,53% dos visitantes já haviam visitado uma
UC, sendo que o acesso ao Parque Estadual Fritz Plaumann oportunizou o
primeiro contato com uma Unidade de Conservação para aproximadamente
72,47% dos visitantes.
Finalmente, o último item proporciona ao visitante um campo para que
este exponha suas críticas, comentários e sugestões referentes à visita
realizada no Parque.
Semelhante aos meses anteriores, grande parte dos visitantes elogiaram
a recepção, atendimento e informações repassadas pela ECOPEF nas
atividades realizadas na Unidade de Conservação,


01/11/2014 “Parabéns pelo excelente trabalho!”.



01/11/2014 “Tudo ótimo, como sempre o atendimento da equipe é

o diferencial”.


01/11/2014 “Adorei a visita, verdadeira aula de conhecimento.

Vislumbrado pelos guias!”.


09/11/2014 “Melhoria na estrada de acesso ao Parque”.



09/11/2014 “Tudo muito bom. Ótimas orientações da guia”.



09/11/2014 “Guia bastante prestativa, possui domínio no conteúdo

apresentado!”.


12/11/2014 “Parabéns à equipe! Muito bem instruída!”.



13/11/2014 “Bom atendimento, boas explanações. Foi uma boa

experiência”.


14/11/2014

“Bem

cuidado.

Profissionais

capacitados

e

entusiasmados”.


16/11/2014 “Muito bom. Excelente atendimento e trabalho

ambiental”.


21/11/2014 “Muito legal. O melhor é que o parque fica em Santa

Catarina”.


21/11/2014 “Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pela relação

com os alunos”.


22/11/2014 “Parque bem estruturado. Profissionais qualificados”.



22/11/2014 “Adorei e quero voltar, mas para pesquisa e/ou ajuda

aos administradores do local”.


22/11/2014 “Parabéns pela organização e empenho para melhoria

da cogestão do parque! Adorei!”.

3.

DADOS DE PESQUISA

Neste mês de novembro estão em andamento cinco pesquisas no
Parque Estadual Fritz Plaumann, conforme segue tabela abaixo:
Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Fungos poliporoides
(agaricomycetes) em
Santa Catarina
Invasibilidade
Hovenia

Titulação

Elisandro

Campo

Universidade

Ricardo

Projeto

Drechsler

Saída

Vínculo

de Federal

dos Pesquisa

de

Santa Catarina

Não

– UFSC

Santos
de
dulcis

Thunberg

Universidade
Adelcio Müller

(RHAMANACEAE)

Doutorando

Federal de São Não
Carlos/SP

em Floresta Atlântica
no sul do Brasil
"Diversidade

e Eliara

Solange Pesquisa

Uno Chapecó

Não

a

Conservação

de Müller

Aves em diferentes
formações
fitoecológicas
oeste

de

no
Santa

Catarina".
"Diversidade
algas,

de

fungos

plantas

em

e
UCs Leonardo

Rubi

Estaduais de Santa Rörig

Pesquisa

UFSC

Não

Mestrado

URI – Erechim

Não

Catarina,
Biodiversidade, SC"
Estrutura
populacional

e

diversidade genética
de Ocotea odorifera
(Vell.)

Rohwer

em

Thiely Corazza

remanescentes
florestais na Região
Alto Uruguai.
Tabela 02: Pesquisas Científicas.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de novembro de 2014 foram recebidos e conduzidos 1040
visitantes no Parque Estadual Fritz Plaumann e completou 85 meses de
funcionamento para visitação pública, onde já foram recebidos 28.066
visitantes, gerando uma média de 330 visitantes/mês.
Na sequência serão descritas as principais atividades desenvolvidas
pela ECOPEF durante o referido mês concomitante ao programa de Uso
Público efetivado na Unidade de Conservação.
Em novembro foi comemorado o 7º Aniversário de Visitação do Parque
Estadual Fritz Plaumann. Neste ano o evento teve uma programação
diferenciada, tendo uma semana intensa de programação, que iniciou-se no dia

25 até o dia 30 de novembro. No dia 30 a programação ocorreu na sede do
Parque Estadual Fritz Plaumann e envolveu aproximadamente 450 pessoas,
número recorde em Aniversários da UC e também na visitação em um único
dia. Além disso, o evento teve o envolvimento de importantes instituições como
FATMA, Prefeitura de Concórdia, Governo do Estado, Unimed Concórdia,
Gheno Erva Mate, Gelnex, Consórcio Itá e Coopercarga Logística, Escola
Francisco Bagatini, Associação de Moradores de Sede Brum, AVIPE, SDR
Concórdia, Epagri, Consórcio Lambari, Caipora, Embrapa Suínos e Aves,
Instituto Hórus, CDA, Projeto TSGA, Apremavi, Parque Nacional das
Araucárias, Conselho Consultivo do Parque e Águas do Oeste.
Mais

informações

estão

contidas

nos

links:

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/468;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/477;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/478;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/479;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/480;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/481;
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/482;
Importante lembrar a realização do Monitoramento da qualidade da água
do principal curso d’água inserido na UC, o Lajeado Cruzeiro, sendo executado
pelos técnicos da ECOPEF. Este projeto recebe aporte financeiro do Ministério
Público Federal e pelo Ministério Público de Santa Catarina e é denominado de
“Monitoramento da Qualidade da Água do Lajeado Cruzeiro”. Informações:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/471
Além deste, o Monitoramento de Transgressões Ambientais ocorreu nos
dias 06 e 21 de novembro, sendo efetivado pela Equipe Co-Gestora do Parque
Estadual Fritz Plaumann – ECOPEF.

