1.

APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta como principal objetivo a descrição de todas as

atividades desenvolvidas pela Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz
Plaumann – ECOPEF, ao longo do mês de setembro de 2014, inerentes ao
Programa de Uso Público implantado na Unidade de Conservação em parceria
com a Fundação do Meio Ambiente – FATMA.
O documento em questão gerou-se a partir do preenchimento dos
formulários de pré-visita (item 2.1) e pós-visita (item 2.2) respectivamente,
ingressos do Parque os quais são aplicados pelos técnicos aos visitantes e
armazenados no banco de dados elaborado e mantido pela ECOPEF.
Os dados serão apresentados em ordem de preenchimento dos
formulários, pré-visita (item 2.1) e pós-visita (item 2.2), ambos inseridos no item
2, Dados da Visitação. Já o item 3 tem por objetivo relatar as pesquisas que
estão sucedendo-se na área do Parque Estadual Fritz Plaumann no respectivo
mês, e o item 4 sintetiza as informações deste documento, destacando as
principais atividades desenvolvidas pela ECOPEF durante o mês concomitante
ao programa de Uso Público.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ-VISITA

No decorrer deste item serão explanadas as principais ponderações
obtidas nos formulários de pré-visita, aplicados pela ECOPEF aos grupos
visitantes durante a receptividade no Parque Estadual Fritz Plaumann.
A seguir, o Gráfico 01 representa o desempenho de visitação
equiparando os anos desde 2007 até o presente mês de setembro de 2014.
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Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

O mês de setembro computou o acesso de 266 visitantes no Parque
Estadual Fritz Plaumann, os quais foram recepcionados e conduzidos pelos
monitores da ECOPEF e puderam explorar os diferentes atrativos contidos na
Unidade de Conservação.
Setembro inteira o 83º mês em que a Unidade de Conservação mantémse aberta para uso público e totaliza até o presente momento 26.547 visitantes
inseridos na Unidade para fins de lazer, interesse educacional, de pesquisa,
entre outros, satisfazendo uma média mensal de 320 visitantes.
Considera-se ainda, a influência das condições climáticas nos números
de visitação, devido às atividades serem desenvolvidas em campo e
preferencialmente necessitarem de condições adequadas. Visto isso, o mês de
setembro completou 234mm de precipitação que conduziu, consequentemente,

o cancelamento no agendamento de dois grupos compostos, num total, de 75
pessoas, procedentes dos municípios de Concórdia e de Ipira. Destaca-se
inclusive, a falta de aviso prévio por parte das instituições no cancelamento de
visita e o não reagendamento dos mesmos, encadeando uma quebra
considerável nos dados de visitação do respectivo mês em questão.
Sequentemente, ponderando os dados obtidos através dos formulários
do pré-visita de setembro, a Tabela 01 aponta quais as cidades de procedência
dos grupos visitantes.
Cidade

Visitante

Porcentagem

ALTO BELA VISTA
ARVOREDO
CAPINZAL
CHAPECÓ
CHIAPETTA
CONCÓRDIA
ENTRE RIOS DO SUL
FAXINAL DOS GUEDES
FLORIANÓPOLIS
HANNOVER
IPIRA
JABORÁ
JOAÇABA
MANAUS
MARCELINO RAMOS
PALMAS
PERITIBA
PIRATUBA
PONTE SERRADA
SÃO DOMINGOS
VARGEÃO
XANXERÊ

1
1
1
5
1
158
1
3
2
2
34
3
1
1
1
1
3
1
4
4
2
36

0,38 %
0,38 %
0,38 %
1,88 %
0,38 %
59,40 %
0,38 %
1,13 %
0,75 %
0,75 %
12,78 %
1,13 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %
1,13 %
0,38 %
1,50 %
1,50 %
0,75 %
13,53 %

TOTAL
266
100 %
Tabela 01 – Procedência dos grupos visitantes.

Semelhante aos meses antecessores, a diversidade de cidades na
procedência dos grupos ao Parque é evidente, embora Concórdia permaneça
com a maior demanda na visitação devido à proximidade com que se encontra.
Assim, Concórdia representa 59,40%, Xanxerê 13,53% e Ipira 12,78%,
seguidos pelos municípios de menor procedência.

Apresenta-se a seguir quais os meios de transporte utilizados para o
deslocamento dos visitantes até a Unidade.

Gráfico 02 – Meio de Transporte

Percebe-se que o principal fluxo de veículos na vinda dos visitantes até
o Parque ocorre por meio de ônibus (53,01%) e carros (39,10%), fato
associado ao público recebido, em sua grande maioria ser composto de grupos
procedentes de instituições de ensino, com objetivos específicos. Na
sequência, segue com menor intensidade o uso de van (5,26%) e de motos
(2,63%).
Logo abaixo o Gráfico 03 expõe os principais objetivos ansiados nas
visitas do mês em questão.

Gráfico 03 – Objetivo da Visita dos grupos.

O gráfico 03 ilustra que Unidade de Conservação apresenta-se como um
importante

potencial

de

desenvolvimento

educacional,

devido

a

sua

especificidade na conexão com as mais diferentes áreas do conhecimento. O
interesse em lazer está frequentemente ligado às paisagens, atrativos e
estruturas turísticas e ao diferencial no trabalho desenvolvido pela ECOPEF
através do programa de Uso Público. Por fim constam as opções de interesse
profissional e pesquisa, dois importantes pontos que cumprem o papel e os
objetivos da Unidade de Conservação.
O gráfico 04 ilustra quais as principais mídias responsáveis pela
divulgação do Parque durante o mês de setembro.

Gráfico 04 – Mídia.

2.2 RESULTADOS DO PÓS-VISITA

Os dados e informações descritos neste item são resultantes da
compilação dos formulários de pós-visita, preenchidos pelos visitantes antes de
deixarem a Unidade de Conservação, após a realização das atividades.
Destaca-se que a prática desta avaliação é efetuada de forma voluntária, como
contribuição às ponderações do programa. Em setembro, 80,07% do número
total de visitantes preencheu o formulário de pós-visita espontaneamente,
levando em consideração ainda, grupos de escolas com alunos com faixa
etária baixa, sendo inadequada a realização de tal avaliação.
Assim, será apresentado a partir do Gráfico 05, os níveis de
escolaridade dos visitantes da Unidade no decorrer deste mês.

Gráfico 05 – Escolaridade dos visitantes.

De acordo com os dados acima expostos, os visitantes deste período
caracterizam-se como estudantes de Ensino Fundamental (30,99%), Ensino
Superior (35,69%) e Ensino Médio (23,47%), fator este, diretamente
relacionado aos agendamentos de instituições de ensino no Parque, sejam
Escolas ou Universidades.
Na sequencia apresentam-se quais os atrativos e estruturas contidos na
UC mais visitados ao longo do mês de setembro.

Gráfico 06 – Atrativo no PAEFP.

Conforme exibe o Gráfico 06, o Centro de Visitante mantêm o maior
índice de visitação, devido a sua estrutura da Sala de Exposição e demais
atrativos contidos nele, sendo este local o principal acesso do visitante ao
Parque Estadual Fritz Plaumann. O Lajeado Cruzeiro destaca-se como trilha
mais visitada, em função dos seus atrativos e principalmente pelo interesse

educacional. Em subsequência seguem as trilhas das Marrequinhas, Mirante e
Canafístula, respectivamente.
O grau de satisfação expresso pelos visitantes após a realização das
atividades na Unidade é exposto abaixo.

Gráfico 07: Grau de satisfação.

Para 82,16% dos visitantes, a visita foi considerado ótima, e 16,90%
boa.
O Gráfico 08 ilustra a experiência dos visitantes em outras Unidades de
Conservação.

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

Apenas 27,23% dos visitantes já haviam frequentado, ou seja, tido
contato com outra UC, refletindo assim a importância do Parque Estadual Fritz
Plaumann como atrativo turístico na região, principalmente levando em

consideração a maior parte do público ser procedente de Concórdia, município
sede da Unidade de Conservação.
Finalmente, o ultimo campo do formulário é reservado para críticas,
sugestões e comentários dos visitantes pertinentes às atividades desenvolvidas
na Unidade, estruturas, atrativos, repasse de informações, etc. Grande parte
dos comentários do mês de setembro compreendem a satisfação no
atendimento e contentamento em vivenciar experiências no Parque.
Na sequência serão apresentados alguns dos comentários registrados
pelos visitantes da UC durante o mês de agosto:


03/09/2014 “Lindo! Fui muito bem recebido!”.



10/09/2014 “Gostei, fomos super bem atendidas. Gostei muito”.



13/09/2014 “Muito bom o acompanhamento por parte da ECOPEF

nas trilhas”.


14/09/2014 “Muito interessante as informações repassadas”.



14/09/2014 “Gostei da visita e da conscientização. Aprendizado!”.



17/09/2014 “Adorei as trilhas e gostei muito da mensagem que é

passada à população”.


17/09/2014 “O parque ainda é um pouco desconhecido acredito

que seria interessante fazer mais divulgação”.

3.

DADOS DE PESQUISA
Logo abaixo constam as pesquisas científicas realizadas durante o

período de setembro/2014, as quais perfazem um total de sete pesquisas
atualmente em andamento na Unidade de Conservação.
Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Titulação

Saída

Vínculo

a

Campo

Invasão de Hovenia
dulcis

Thunb

(Rhamnaceae)

nas

Florestas

Rio

do

Uruguai

(SC):

Aspectos ecológicos
das

Universidade
Michele de Sá
Dechoum

Doutoranda

para

de

Santa Catarina

Não

– UFSC

comunidades

vegetais

Federal

o

manejo
Fungos poliporoides
(agaricomycetes) em
Santa Catarina

Universidade

Ricardo

Projeto

Drechsler

de Federal

dos Pesquisa

de

Santa Catarina

Não

– UFSC

Santos

Invasibilidade
Hovenia

Elisandro

de
dulcis

Thunberg

Universidade
Adelcio Müller

(RHAMANACEAE)

Doutorando

Federal de São
Carlos/SP

em Floresta Atlântica

No dia 13
de setembro

no sul do Brasil
"Diversidade

e

Conservação

de

Aves em diferentes
formações
fitoecológicas
oeste

de

no

Eliara

Solange

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Não

Pesquisa

UFSC

Não

Santa

Catarina".
"Diversidade
algas,
plantas

fungos
em

de
e
UCs

Leonardo
Rörig

Rubi

Estaduais de Santa
Catarina,
Biodiversidade, SC"
“Riqueza

e

abundância

de

espécies

de

pequenos

roedores

no Parque Estadual
Fritz

Pesquisa
Chanaísa Fornari de

Plaumann,

Concórdia,

UnC

–

Universidade

Graduação

do Contestado

Pesquisa

UnC

de

Universidade

Graduação

do Contestado

No dia 01
de setembro

Santa

Catarina – Brasil”
“Utilização da Fauna
Edáfica
Indicadora

como Fernanda
da Baldissarelli

Qualidade do Solo”

Tabela 02: Pesquisas Científicas.

–

No dia 27
de setembro

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Setembro contemplou o 83º mês em que o programa de Uso Público
está em funcionamento na UC, ou seja, aberto a visitação através da gestão e
co-gestão FATMA e ECOPEF. Foram contabilizadas 266 visitantes no PAEFP
ao longo de setembro, 26.547 desde sua abertura em 2007 e uma média de
320 visitantes/mês.
No mês de setembro, em paralelo ao programa de Uso Público, a
ECOPEF desempenhou inúmeras atividades e ao longo deste item 4 serão
replicadas as principais delas.
O projeto efetivado pela ECOPEF com o apoio e subsídio do Ministério
Público Federal – MPF: “Monitoramento da qualidade da água do Lajeado
Cruzeiro” aconteceu no dia 04 de setembro, no período matutino, em conjunto
com os alunos da Escola Francisco Bagatini, os quais executaram a etapa
mensal de coleta e analises de água sob coordenação de técnicos da
ECOPEF. Informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/446
Atividade inovadora e de grande relevância, realizada neste mês foi a 1º
Corrida e Caminha Parque Estadual Fritz Plaumann. No dia 24 de setembro, o
Parque Estadual Fritz Plaumann comemorou seu 11ª Aniversário de criação,
através do Decreto Estadual nº 797 em 2003. Assim, como forma de
comemoração a este acontecimento, a ECOPEF e FATMA, com o apoio e
parceria de importantes instituições, realizaram o evento “1ª Corrida e
caminhada – Parque Estadual Fritz Plaumann”, no dia 28 de outubro.
Informações:

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/449

e

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/451
Outro importante feito associado ao mês de setembro reflete a
renovação da parceria firmada entre ECOPEF e Gelnex – The Gelatin
Specialists, a qual aprovou um novo projeto que objetiva a divulgação do
Parque nas unidades escolares dos 16 municípios da Associação de
Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, durante o período letivo do
segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015. Além disso, o projeto
considera o apoio do patrocinador no evento comemorativo ao 7º aniversário
de visitação do Parque Estadual Fritz Plaumann, realizado no mês de
novembro. Informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/448

Cabe ressaltar também a participação da ECOPEF no II Seminário de
Criação e Gestão de Unidades de Conservação, realizado em Florianópolis nos
dias 25 e 26 de setembro de 2014. O evento é resultado da parceria entre
Núcleo de Educação Ambiental (NEAmb), Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Instituto Çarakura. Na ocasião a ECOPEF teve a
oportunidade de ministrar uma palestra apresentando o histórico da instituição,
principais projetos e modelo de gestão estabelecido no Parque Estadual Fritz
Plaumann em parceria com a FATMA. Além da ECOPEF, participaram deste
evento a Fundação Grupo Boticário, ICMBio, FATMA, IUCN, Wcpa, Cepagro,
Sesc,

Aprender,

Caipora,

UFSC,

Apremavi,

IAP-PR,

WWF,

IBRAM,

Representantes de Conselhos Consultivos de UC’s Floram,Instituto Çarakura
entre outras. Informações: http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/452
A ECOPEF teve participação ainda em duas reuniões ao longo do mês.
No dia 05/set reuniu-se junto ao Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz
Plaumann, aliando representantes de aproximadamente 12 instituições, com o
objetivo principal de retomar o ciclo de atividades previstas em estatuto e
apresentar aos conselheiros a programação da 1ª Caminha e Corrida – Parque
Estadual Fritz Plaumann. Outra reunião que sucedeu-se ao longo do mês
envolveu a gerência do Consórcio Itá, com a finalidade de discutir o
planejamento de ações de educação ambiental em conjunto com o Centro de
Divulgação Ambiental Itá – CDA através desta parceria, além de temas e ações
relativas

à

gestão

da

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/447

UC.

Informações:
e

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/450
Finalmente, conforme realizado mensalmente, nos dias 04/09 e 02/10
(referente ao mês de setembro), técnicos da ECOPEF efetivaram as rondas do
Monitoramento de Transgressões Ambientais, com intuito de registrar vestígios
de transgressões na área e limites do PAEFP.

