1. APRESENTAÇÃO
Este documento tem por objetivo relatar as principais atividades do
Programa de Uso Público desenvolvidas pela ECOPEF - Equipe Co-Gestora do
Parque Fritz Plaumann, por meio de um termo de cooperação técnica com a
FATMA - Fundação do Meio Ambiente, no mês de agosto de 2013 no Parque
Estadual Fritz Plaumann.
O documento em questão foi elaborado pela ECOPEF, 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 elaborado e mantido pela ECOPEF para uso nesta Unidade.
Os dados estão apresentados em ordem de preenchimento dos
formulários de 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 ocorrendo na área do Parque Estadual Fritz Plaumann no respectivo
mês, e o item 4 sintetiza as informações deste documento com as
considerações finais.

2. DADOS DA VISITAÇÃO
2.1

RESULTADOS DO PRÉ VISITA

Os dados apresentados neste item foram obtidos por meio do
preenchimento dos formulários de pré visita os quais são aplicados na
recepção dos grupos, pela equipe de técnicos da ECOPEF.
No mês de agosto de 2013 foram recebidos 341 visitantes nos 23 dias
em que o Parque esteve aberto à visitação. O gráfico a seguir ilustra o
desempenho da visitação de forma comparativa entre o ano de 2007 (cor
vermelha), 2008 (cor azul) e 2009 (cor verde) e 2010 (cor amarela), 2001 (cor
azul claro), 2012 (laranja) e 2013 (cor amarela):

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.
Agosto completaram-se 70 meses de funcionamento do Parque, onde já
foram recebidos mais 22.647 visitantes na Unidade, gerando uma média de
324 visitantes/mês.
Alguns motivos devem ser considerados em relação ao número de
visitantes deste mês, como o fato da grande quantidade de precipitação
pluviométrica registrada em nossa região, que de acordo com o monitoramento
diário realizado na UC pela ECOPEF, contabilizou 249,5 mm.
No gráfico 02 é possível visualizar a procedência dos grupos de
visitantes neste mês:

.

Gráfico 02 – Procedência dos grupos visitantes.

Observando o gráfico acima é possível visualizar que a maioria dos
visitantes deste mês de agosto foram provenientes de Concórdia, com um
percentual de 87,10%. Cabe destacar a vinda de visitantes de vários
municípios da região, de outros estados como Rio Grande do Sul e São Paulo
e também a visita de um pesquisador da Etiópia, país situado no continente
Africano, que visitou a Unidade com o intuito de troca de experiências.
O gráfico a seguir ilustra os meios de transportes utilizados pelos
visitantes para chegarem até o Parque:

Gráfico 03 – Meio de Transporte
Neste mês a grande maioria dos visitantes chegaram até o Parque de
ônibus, onde teve uma porcentagem relativa de 59,93%, evidenciando assim a
presença de grupos agendados. O meio de transporte "Carro" teve um
percentual de 31,67%, caracterizado pelos grupos de finais de semana.
No gráfico abaixo apresenta-se o objetivo da visita manifestado pelos
visitantes na recepção:

Gráfico 04 – Objetivo da Visita dos grupos.

Aproximadamente 66% dos visitantes do mês de agosto vieram até o
Parque com o interesse educacional. Desta forma os alunos participam de uma
prática diferenciada e que contribui para a fixação do conteúdo teórico
trabalhado pelo professores em sala de aula. Para 29,03% a visita a Unidade
foi com o intuito de lazer, uma prática que permite uma aproximação do público
em geral com a natureza.
A forma de divulgação do Parque é outro dado importante para a
ECOPEF, onde avalia-se a mídia responsável pela visitação no Parque. Estes
dados estão apresentados no gráfico 05.

Gráfico 05 – Mídia.

Em agosto as mídias que foram citadas como responsáveis pela
visitação no Parque e que tiveram uma maior porcentagem foram reincidência
com 68,33% e indicação com 26,10%. Essas mídias são importantes para a

divulgação do Parque, pois é a mídia informal, ou seja, o repasse de
informação entre os visitantes e seus conhecidos que colaboram efetivamente
para a visitação. O meio de comunicação “folheteria” foi citado por 3,52% dos
visitantes.

2.2

RESULTADOS DO PÓS VISITA

Na sequência são apresentados os dados referentes ao formulário do
pós visita (ingresso do Parque), o qual é aplicado aos visitantes do parque ao
final da atividade. Neste mês de agosto cerca de 85% dos visitantes
preencheram este formulário.
O gráfico 06 tem por objetivo apresentar o percentual relativo à
escolaridade dos visitantes da Unidade:

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

De acordo com o gráfico acima é possível visualizar a grande variedade
do público quanto à escolaridade, com destaque neste mês aos visitantes que
estão cursando, ou possuem o ensino médio, com uma porcentagem de
53,17%, seguido dos visitantes que estão cursando ou já cursaram o ensino
médio, que pontuaram com 26,06%. Os demais tiveram uma porcentagem
abaixo de 20%.
No gráfico 07 apresentam-se os atrativos acessados durante o
respectivo mês:

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

Neste mês o Centro de Visitantes e a Trilha do Lajeado Cruzeiro foram
os atrativos mais visitados no Parque Estadual Fritz Plaumann, com uma
porcentagem de 90,49% e 89,44% respectivamente.
O grau de satisfação do visitante com relação a experiência na Unidade
é apresentado no gráfico a seguir:

Gráfico 08: Grau de satisfação.

Cerca de 86% dos visitantes consideraram a visita como ótima. Este
valor se mantém estável, fato considerado pela ECOPEF de extrema
importância, visto a forma como são conduzidos os grupos, sendo assim
considera-se que a gestão da Unidade vem sendo desenvolvida de forma
satisfatória e eficiente de acordo com a avaliação do público envolvido,
mostrando a efetividade da parceria FATMA e ECOPEF.
No gráfico 09 apresenta-se o resultado referente à experiência dos
visitantes frente as Unidades de Conservação.

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

Mais de 70% dos visitantes responderam que não possuíam contanto
com uma Unidade de Conservação até a visita deste mês. Este resultado
reflete a importância da Unidade de Conservação para a nossa região, sendo
que o é um assunto desconhecido para a grande maioria da sociedade
regional.
Ao final do formulário de pós-visita é disponibilizado um campo para que
os visitantes registrem suas críticas, sugestões e comentários sobre as
atividades realizadas no Parque. A grande maioria dos visitantes registraram a
excelência na recepção e condução dos visitantes, assim como a qualidade
das informações repassadas pela equipe técnica da ECOPEF durante as
atividades no Parque. Foram citados ainda algumas sugestões como a
implantação do passeio de barco e melhoria na estrada de acesso. Abaixo
apresenta-se alguns destes relatos registrados no formulário de pós visita:
•

08/08/2013 - “Ter passeio de barco”.

•

18/08/2013 - “Excelente espaço e atendimento muito atencioso”.

•

18/08/2013 - “Melhorar o acesso ao Parque, pois o acesso atual
está precário”.

•

28/08/2013 - "É uma prática de conservação muito boa, mas
precisa de mais financiadores para o suporte".

•

30/08/2013 - "Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que a
equipe desenvolve no Parque".

3. DADOS DA PESQUISA
No mês de agosto estão em andamento no Parque Estadual Fritz
Plaumann e seu entorno oito pesquisas cientificas com fauna e flora, sendo
estas apresentadas na tabela abaixo:
Título da Pesquisa

Pesquisador

Titulação

Vínculo

(a)

Campo

Invasão de Hovena

Michele de Sá

dulcis

Dechoum

Thunb

Doutoranda

(Rhamnaceae) nas
Florestas

do

Saída a

Universidade Federal

Sim, nos dia

de Santa Catarina –

17 á 20 de

UFSC

agosto.

Universidade Federal

Não

Rio

Uruguai

(SC):

Aspectos
ecológicos

das

comunidades
vegetais

para

o

manejo
Fungos

Elisandro

Projeto

poliporoides

Ricardo

Pesquisa

(agaricomycetes)

Drechsler

em Santa Catarina

Santos

Invasibilidade

Adelcio Müller

Hovenia

de

dos

de

de Santa Catarina –
UFSC

Doutorando

Universidade Federal

Não

de São Carlos/SP

dulcis

Thunberg
(RHAMANACEAE)
em

Floresta

Atlântica no sul do
Brasil
Dispersão

de

Raquel

sementes

de

Muller de Lima

Hovenia

dulcis

Thunb.
(Rhamnaceae)
uma
invasora

–

espécies
de

Florestal Estacional
Decidual

com

diferentes estágios

Elise

Mestranda

Universidade Federal
de Santa Catarina –
UFSC

Não

sucessionais.
"Padrões

de

Marcela

Distribuição

Adriana

Espacial De Ocotea

Souza Leite

odorífera

(Vell)

Rohwer,

em

Mestranda
de

Universidade

Sim, nos dias

Regional

27 á 30 de

Integrada

do Alto Uruguai e
das

missões

agosto.

-

Campus de Erechim

Diferentes Escalas
de Paisagem"
"Mastofauna

Karine da Silva

associada

Graduação

à

Universidade

do

Contestado - UnC

Sim, nos dias
24 e 25 de
agosto.

Syagrus
romanzoffiana
(cham)

Glassamn.

em um fragmento
de

floresta

estacional decidual
do Parque Estadual
Fritz

Plaumannm,

Concórdia,

Santa

Catarina, Brasil".
"Frugivoria

em

Hovenia

Carla Hendges

Graduação

Universidade
Contestado - UnC

dulcis

Thunb.

do

Sim, nos dias
17 e 31 de
agosto.

(Rhamnaceae)
Parque

no

Estadual

Fritz Plaumann".
"Diversidade

e

Conservação

de

Aves em diferentes
formações
fitoecológicas
oeste

de

Catarina".

no
Santa

Eliara Solange
Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Sim, no dia 31
de agosto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de agosto de 2013 foram recebidas 341 visitantes no Parque
Estadual Fritz Plaumann, gerando um total até então de 22.647 visitantes com
uma média mensal de 324 visitantes/mês.
Com relação as atividades realizadas no mês de agosto a qual a
ECOPEF participou, concomitante a visitação, destacam-se as principais:
•

Nos dia 06 e 07 de agosto a equipe técnica da ECOPEF, realizou
mais uma etapa do projeto "Guias Mirins: Monitorando a
Qualidade da Água" que é patrocinado pela empresa Gelnex Itá/SC, e desenvolvido em parceria com a Escola Francisco
Bagatini, FATMA e Comitê do Rio Jacutinga. No dia 06, terçafeira, foi realizada a oficina de capacitação dos alunos envolvidos
no projeto, tendo como objetivo repassar conceitos, assim como
materiais necessários, técnicas utilizadas e cuidados a serem
tomados em campo. Na quarta-feira dia 07 de agosto os alunos e
professores

acompanhados

pelos

técnicos

da

ECOPEF,

realizaram uma visita de reconhecimento da bacia hidrográfica do
Lajeado Cruzeiro

e com o auxilio de um manual de campo

fizeram anotações referentes aos locais visitados, tais como as
principais característica da bacia, uso e ocupação do solo,
floresta, relevo, entre outras informações complementares ao
conteúdo repassado em sala de aula. Para maiores informações
segue

link:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453698048071270&set=a.28
6756121432131.64189.284701331637610&type=1&theater
•

Ainda no dia 14 de agosto os alunos da Escola Francisco Bagatini
realizaram a primeira analise d'água do projeto "Guias Mirins:
Monitorando a Qualidade da Água" utilizando o ECOKIT, sob
orientação dos técnicos da ECOPEF. Maiores informações segue
link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463328263774915&set=a.28
6756121432131.64189.284701331637610&type=1&theater

•

No dia 28 de agosto os técnicos da ECOPEF recepcionaram no
Parque Estadual Fritz Plaumann, um pesquisador

da Etiópia,

país situado no continente Africano, via Embrapa Suínos e Aves
de Concórdia/SC, com o intuito de conhecer os trabalhos
desenvolvidos na Unidade, assim como os modelos de Unidade
de Conservação do estado de Santa Catarina.
•

Dando continuidade aos monitoramentos das transgressões
ambientais, no mês de agosto realizou-se duas rondas, nos dias
02 e 29, com o objetivo de buscar registros e vestígios de caça,
pesca e entrada clandestina na área de abrangência do Parque
Estadual Fritz Plaumann.

