1.

APRESENTAÇÃO
Com o presente relatório pretende-se apresentar as atividades do

programa de Uso Público da Unidade, desenvolvido no Parque Estadual Fritz
Plaumann, através da parceria ECOPEF-Equipe Co-Gestora do Parque
Estadual FirtzPlaumanne FATMA – Fundação do Meio Ambiente, referente ao
mês de abril de 2014.
Os dados aqui apresentados são de responsabilidade da ECOPEF,
sendo estes gerados a partir do preenchimento dos formulários de pré e pósvisita (ingresso do Parque) respectivamente, os quais são aplicados aos
visitantes e são armazenados em um banco de dados na Unidade, mantido e
criado pela equipe.
Os dados estão apresentados em ordem de preenchimento, ou seja, pré
visita (item 2.1) e pós visita (item 2.2), ambos inseridos no item 2, Dados de
Visitação.
Já o item 3 tem por objetivo relatar as pesquisas em execução na
Unidade no respectivo mês, e o item 4 sintetiza as informações deste
documento fazendo as considerações finais e relato das principais atividades
desenvolvidas.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ VISITA
Os dados apresentados neste primeiro tópico foram obtidos a partir do
preenchimento do formulário de pré-visita, o qual é aplicado a todos os grupos
na recepção pelos técnicos da ECOPEF.
No referido mês passaram pela Unidade 265 pessoas ao longo dos 18
dias em que a Unidade esteve aberta a visitação. O gráfico 01 ilustra o
desempenho da visitação de forma comparativa entre o ano de 2007 (azul
escuro), 2008 (cor bordo), 2009 (cor verde), 2010 (cor roxa), 2011 (cor azul
claro), 2012 (azul laranja), 2013 (cor amarela) e 2014 (cor vermelha).
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Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

Em abril completaram-se 78 meses de funcionamento da Unidade, onde
até o presente momento 25.235 visitantes passaram pela Unidade, resultando
em uma média de 325 visitantes/mês.
Levando-se em consideração que as condições climáticas afetam
diretamente as atividades realizadas no Parque Estadual Fritz Plaumann, a
ECOPEF

desenvolve

diariamente

o

monitoramento

de

precipitação

pluviométrica com um equipamento digital que se encontra instalado na
Unidade,o qual registrou no mês de abril foram 409mm de chuva.

Uma das informações solicitadas aos visitantes no formulário de prévisita é referente à procedência do grupo. Abaixo ilustra-sea procedência dos
grupos:

Gráfico 02 – Procedência dos grupos visitantes.

No mês de abril o município da Unidade (Concórdia) teve a maior
porcentagem de visitantes totalizando 56,23%, seguido do município de Xaxim
com porcentagem de 37,36%. Um ponto relevante quanto ao grupo provindo do
município de Xaxim deve-se ao fato de que souberam do Parque através de
materiais de divulgação, em especial o folder distribuído no ano de 2013
durante a EFAPI, no município de Chapecó, oportunidade na qual a
responsável pelo agendamento visitou a feira e recebeu o material de
divulgação. Ainda, visitantes provindos dos municípios de Florianópolis, Três
Arroios e Barra Funda, acessaram a UC neste mês de abril.
O meio de transporte também é uma informação coletada na recepção
dos grupos:

Gráfico 03 – Meio de Transporte

Como ilustrado no gráfico 03, no mês de abril o meio de transporte que
obteve a maior porcentagem foi ônibus (55,85%), fato atrelado ao grande
número de agendamentos escolares que ocorreram durante o mês. A opção
“carro”, que geralmente está relacionado com a vinda de grupos com intuito de
lazer pontuou com 41,89%, seguido da opção moto que teve 2,26% dos
visitantes.
A seguir o gráfico 04 apresenta o objetivo da visita manifestado pelo
pelos visitantes na recepção do grupo pelos técnicos da ECOPEF:

Gráfico 04 – Objetivo da Visita dos grupos.

É possível observar que neste mês a grande maioria dos visitantes
(67,92%) estiveramna Unidade com “Interesse Educacional”, onde os

professores trazem os alunos no Parque para a prática de atividades
diferenciadas para se trabalhar os conteúdos vistos em sala da aula,
agregando ainda mais conhecimento, o que contribui de modo efetivo para o
estabelecimento de algumas condições favoráveis ao ensino e à aprendizagem
dos alunos, levando-se em consideração que essas práticas tornam as aulas
dinâmicas e atrativas despertando o interesse pelo tema trabalhado em
questão.Os visitantes que vieram até a Unidade com o intuito de lazer foram
cerca de 30%.
A mídia responsável pela divulgação da Unidade, esta ilustrada no
gráfico 05:

Gráfico 05 – Mídia.

Observa-se que a mídia que obteve maior destaque foi Folheteria
(37,36%) e aproximadamente 35% do visitantes deste mês já estiveram na
Unidade em outras oportunidades (reinicidência).
Com estes resultados pode-se concluir que a divulgação do Parque
Estadual Fritz Plaumann é ampla, abrangendo os veículos de comunicação em
mídias regionais, inclusive conta com o apoio informal de divulgação, ou seja, o
repasse de informações entre familiares, amigos e conhecidos instigando a
visitação na Unidade.

2.2 RESULTADOS DO PÓS VISITA

Na sequência os dados apresentados referem-se ao pós-visita (ingresso
do Parque), sendo que o mesmo é preenchido pelos visitantes ao final das
atividades nas estruturas de visitação do Parque Estadual Fritz Plaumann.
Cabe ressaltar que este formulário não atinge sua totalidade no preenchimento,
pois é realizado de forma voluntária e muitos não o fazem, embora sejam
orientados pela ECOPEF a realizar este procedimento. No mês de abril o
formulário foi preenchido por 73% dos visitantes.
Um item questionado aos visitantes e que se encontra ilustrado no
gráfico 06 é referente sua escolaridade, isso porque as visitas agendadas
previamente são conduzidas de acordo com o grau de escolaridade,
principalmente em relação ao repasse de informação:

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

No mês de abril houve uma grande diversificação quanto à escolaridade
dos visitantes da Unidade, tendo como destaque os que possuem ou estão
cursando o ensino fundamental, com 51,55% e o ensino superior incompleto e
completo tiveram um percentual de 19,07% e 18,04% respectivamente.
No gráfico 07 estão apresentados os atrativos visitados no Parque neste
mês de abril:

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

Neste mês de abril os atrativos mais visitados foram a Trilha das
Marrequinhas com 96,39%, seguido do Centro de Visitantes com 91,75%. A
Trilha do Lajeado Cruzeiro teve uma porcentagem de 76,29%. Ressalta-se que
no referido mês a ECOPEF recepcionou no Parque Estadual Fritz Plaumann o
Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Zoé Silveira Dávila, com crianças
de 3 á 5 anos, conduzindo-os a Trilha das Marrequinhas, visto o grau de
acessibilidade adequando a faixa etária.
Questiona-se aos visitantes no formulário de pós-visita quanto ao grau
de satisfação referente às atividades desenvolvidas no Parque Estadual Fritz
Plaumann. O gráfico 08 apresenta os resultados obtido neste mês de abril:

Gráfico 08: Grau de satisfação.

De acordo com o gráfico acima, para 76,80% dos visitantes as
atividades foram avaliadas como ótima e para 22,68% a visita foi considerada

boa. Este resultado vem se mantendo estável, podendo-se concluir que os
trabalhos realizados na Unidade, bem como as estruturas de visitação
influenciam positivamente na opinião dos visitantes que conheceram a
Unidade.
O gráfico 09 ilustra o resultado referente à experiência dos visitantes
frente a outras Unidades de Conservação:

Gráfico 09: Experiências dos visitantes em outras Unidades de Conservação.

Para 73,71% dos visitantes do mês de abril a visita deste mês foi à
primeira oportunidade que tiveram em visitar uma Unidade de Conservação.
Aproximadamente 26% já tiveram a oportunidade de conhecer outra Unidade
de Conservação.
O último campo do formulário é disponibilizado para que os visitantes
registrem suas críticas, sugestão e comentários sobre a atividade realizada no
Parque. Grande parte dos visitantes que preencheram este campo registrou a
satisfação com o atendimento dos grupos pelos técnicos da ECOPEF durante
as atividades na Unidade, assim como sugestões para melhoria na estrada de
acesso e na sinalização. Abaixo estão descritos alguns dos relatos do
formulário de pós-visita pelos visitantes neste mês de abril:


06/04/2014 “Gostei, pretendo voltar outras vezes”.



11/04/2014 “Fomos muito bem recebidos”.



24/04/2014 “Parabéns pela receptividade e explicações”.



26/04/2014 “Realizar desafios a respeito do meio ambiente com
os alunos, visitantes, etc”.

3.

DADOS DE PESQUISA

Continua em andamento no Parque Estadual Fritz Plaumann no mês de
abril de 2014 oito pesquisas:
Título da Pesquisa

Pesquisador

Titulação

Vínculo

(a)
Invasão de

Michele de Sá

HovenadulcisThunb

Dechoum

Saída a
Campo

Doutoranda

Universidade

Nos dia 14,15

Federal de Santa

e 16 de abril.

Catarina – UFSC

(Rhamnaceae) nas
Florestas do Rio
Uruguai (SC): Aspectos
ecológicos das
comunidades vegetais
para o manejo
Fungos poliporoides

Elisandro

Projeto de

Universidade

(agaricomycetes) em

Ricardo

Pesquisa

Federal de Santa

Santa Catarina

Drechsler dos

Não

Catarina – UFSC

Santos
Invasibilidade de

Adelcio Müller

Doutorando

Universidade

HoveniadulcisThunberg

Federal de São

(RHAMANACEAE) em

Carlos/SP

Não

Floresta Atlântica no
sul do Brasil
"Diversidade e

Eliara

Conservação de Aves

Solange

em diferentes

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Não

Pesquisa

UFSC

Não.

Pesquisa de

UnC – Universidade

Nos dias

formações
fitoecológicas no oeste
de Santa Catarina".
"Diversidade de algas,

Leonardo

fungos e plantas em

Rubi Rörig

UCsEstaduais de
Santa Catarina,
Biodiversidade, SC"
“Riqueza e abundância

Chanaisa

de espécies de

Fornari

Graduação

do Contestado

26,27 e 28 de

pequenos roedores no

abril.

Parque Estadual Fritz
Plaumann, Concórdia,
Sanata Catarina –
Brasil”
“Utilização da Fauna

Fernanda

Pesquisa de

UnC – Universidade

Edáfica como

Baldissarelli

Graduação

do Contestado

Não

Indicadora da
Qualidade do Solo”

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mês de abril recepcionou-se 265 visitantes no Parque Estadual Fritz

Plaumann, assim a média geral da visitação nos 78 meses de funcionamento é
de 325 visitante/mês. Vale ressaltar que foram atendidas na Unidade pela
ECOPEF até o presente mês 25.235 pessoas.
Várias atividades ocorreram no mês de abril de 2014 envolvendo a
ECOPEF concomitante a visitação. A seguir destacam-se as principais:


Nos dias 03 e 23 de abril pelos técnicos da ECOEPF o monitoramento
das transgressões ambientais na área da UC. Com o intuito de
identificar as atividades e vestígios de caça e pesca clandestina na área
da Unidade.



O monitoramento das Trilhas do Parque foi realizado no dia 28. Esta
atividade tem como objetivo verificar as condições dos atrativos da
Unidade,

buscando

a

integridade

das

mesmas,

assim

consequentemente proporcionando maior segurança e conforto ao
público envolvido.


Destaca-se que no dia 09 de abril realizou-se mais uma etapa do projeto
"Monitoramento da qualidade da água do Lajeado Cruzeiro" o qual vem
sendo coordenado e desenvolvido pela ECOPEF juntamente com os
alunos da escola Francisco Bagatini – Sede Brum, e que conta com o

apoio e aporte de recursos do Ministério Público Federal via termo de
ajuste

de

conduta.

Maiores

informações:

http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/397


Ressalta-se que no mês de abril a ECOPEF organizou o projeto 6ª
Viagem de Estudo: Guias-Mirins do Parque Estadual Fritz Plaumann,
envolvendo 21 alunos além de professores e direção da Escola Estadual
Francisco Bagatini, localizada em Sede Brum, Zona de Amortecimento
do Parque. O projeto é realizado pela ECOPEF em parceria com FATMA
e conta com o aporte financeiro da empresa Tractebel Energia S.A. A
atividade será realizada no mês de maio. Notícia disponível em:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/411



No dia 25 de abril a ECOPEF foi convidada pela professora de geografia
e direção da escola Francisco Bagatini, para ministrar uma palestra para
as turmas de 6º e 7º, onde foram utilizadas ferramentas como mapas
geográficos e imagens de satélite da área do Parque, oportunizando a
visualização e compreensão por parte dos alunos, complementando
assim os temas abordados na disciplina. Maiores informações em:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/409

