1. APRESENTAÇÃO
O presente documento objetiva descrever as atividades do programa de
Uso Público desenvolvidas pela ECOPEF- Equipe Co-Gestora do Parque
Estadual Fritz Plaumann, por meio do termo de cooperação técnica com a
FATMA - Fundação do Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro de 2013 no
Parque Estadual Fritz Plaumann,.
Os dados apresentados neste documento é elaborado pela ECOPEF e
gerado a partir do preenchimento dos formulários de pré e pós visita (ingresso
do Parque) respectivamente, os quais são aplicados aos visitantes e
armazenados em um banco de dados, implantado e mantido pela equipe para
o uso nesta Unidade.
Os dados estão apresentados em ordem de preenchimento dos
mesmos, 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

relatando

ainda

as

principais

atividades/ações desenvolvidas durante o mês pela ECOPEF.

2. DADOS DA VISITAÇÃO
2.1

RESULTADOS DO PRÉ VISITA

Em janeiro de 2013 foram recebidos 177 visitantes nos 22 dias em que o
Parque esteve aberto a visitação. Os dados apresentados neste item foram
coletados por meio do preenchimento dos formulários de pré visita, os quais
são aplicados na recepção dos grupos, pela equipe de técnicos da ECOPEF.
No gráfico 01 apresenta-se o desempenho da visitação de forma
comparativa entre o ano de 2007 (cor vermelha), 2008 (cor azul), 2009 (cor
verde), 2010 (cor amarela), 2011 (cor rosa), 2012 (azul claro) e 2013 (marrom
claro).

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.
No mês de janeiro de 2013 completaram-se
completaram
63 meses de funcionamento
do Parque, onde já foram recebidos 21.113
21
visitantes. Semelhante aos anos
anteriores, a visitação deste mês pontuou abaixo da média
média geral (335
visitantes/mês).. Janeiro caracteriza-se
caracteriza se pela vinda de visitantes espontâneos até
o Parque principalmente aos finais de semana, sem a presença de grupos
agendados. Em janeiro de 2013 o monitoramento pluviométrico realizado na
Unidade, registrou 12,5mm em apenas 01 dia.
dia
No gráfico a seguir ilustra-se
ilustra se a procedência dos grupos de visitantes.

Gráfico 02
2 – Procedência dos grupos visitantes.

Observa-se
se no gráfico acima que 67,23% do público visitante é
proveniente de Concórdia.
oncórdia. No mês de janeiro destaca-se
destaca se a diversidade de
cidades/estados, fato atribuído ao
ao período de férias escolares, onde pessoas
de outras regiões deslocam
eslocam-se
se para visitar familiares residentes no município
de Concórdia e consequentemente visitam a Unidade. Como alguns exemplos

podemos citar os estados de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul.
O gráfico 03 apresenta os
o meios de transporte
sporte utilizados pelos visitantes
para chegar até a Unidade.

Gráfico 03 – Meio de Transporte

No mês de janeiro apenas duas opções de meio de transporte
pontuaram, sendo elas carro
carro com 98,87% e moto com 1,13%, o que indica que
o público deste mês foram visitantes espontâneos provindos de várias regiões,
com a ausência de agendamentos escolares.
A seguir apresenta-se
apresenta se o objetivo da visita na Unidade, citados pelos
visitantes na chegada:

Gráfico 04
0 – Objetivo da Visita dos grupos.

O gráfico 04 ilustra
tra os objetivos que levaram os visitantes a conhecer a
Unidade, sendo que 90,40% dos visitantes vieram até o Parque com interesse
em "lazer",, seguido de "interesse profissional" e "contato com a natureza", cada
qual com 7,34% e 2,26% respectivamente.
respectivamente A grande
ande maioria destes grupos são
de finais de semana que vem até o Parque para desfrutar dos atrativos
oferecidos pelo mesmo. Cabe destacar a visita técnica do grupo Grimpeiro de
São Domingos-SC
SC à Unidade para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela
ECOPEF no Parque.
No gráfico 05 estão ilustradas as mídias responsáveis pela visitação.

Gráfico 05 – Mídia.

Cabe destacar que a partir de janeiro de 2013 duas novas opções foram
inclusas no campo "mídia" do pré-visita,
pré
sendo elass indicação e reincidência,
reincidência
com objetivo de especificar o objetivo "outros", que apresentava a maior
porcentagem em meses anteriores. Neste mês cerca de 55% dos visitantes
souberam da existência do Parque por indicação
indicação de amigos e familiares que já
visitaram a unidade e 28% dos visitantes
antes foram reincidentes, ou seja, já
estiveram na Unidade em outra ocasião.
ocasião Além destes meios de comunicação,
internet, folheteria, rádio e outros também foram citados.

2.2

RESULTADOS DO PÓS VISITA

Na sequência serão apresentados os resultados referentes ao pós visita
(ingresso do Parque), onde o mesmo é aplicado aos visitantes ao final das

atividades desenvolvidas no Parque. Em janeiro cerca de 80% dos visitantes
preencheram este formulário.
No gráfico 06 é apresentado a porcentagem relativa ao grau de instrução
ou escolaridade dos visitantes.
visitantes

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

Com os dados obtidos no gráfico acima é possível visualizar a grande
variedade do público quanto à escolaridade, com destaque aos visitantes com
ensino superior completo
ompleto que pontuou em 34,27%. Já o público que cursou ou
está curando o ensino médio teve uma porcentagem de 24,48%, ensino
fundamental 20,98% e ensino superior incompleto 16,08%.
No gráfico 07 ilustra-se
ilustra se os atrativos visitados no respectivo mês.

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

Como nos meses anteriores o atrativo mais visitado neste mês foi o
Centro de Visitantes com um percentual de 89,51%, seguido da Trilha do
Lajeado Cruzeiro 81,82%, Trilha das Marrequinhas 54,55% e Trilha do Mirante

com 32,87%. Este resultado
resu
se mantém constante, pois o atrativo que
contempla maior relação com os objetivos do Parque é a sala de exposições,
servindo como referência para todo visitante que realiza a primeira visita ao
Parque.
Abaixo é apresentado o grau de satisfação do visitante
sitante com relação a
experiência na Unidade.

Gráfico 08: Grau de satisfação.

Semelhante ao mês anterior 86,01% dos visitantes avaliaram as
atividades desenvolvidas no Parque como ótima e 11,89% como boa. Trata-se
Trata
de uma questão importante para a ECOPEF, pois reflete em parte do trabalho
que está sendo desenvolvido no Parque em parceria com a FATMA.
O gráfico 09 apresenta a porcentagem referente a experiência dos
visitantes com outras unidades de conservação.
conservação

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

Aproximadamente 57,34% dos visitantes nunca
nu ca haviam visitado uma
Unidade de Conservação, tendo sua primeira experiência no Parque Estadual
Fritz Plaumann. Fato este que evidencia a importância do Parque e do trabalho
traba
realizado para a região.
O gráfico a seguir apresenta ass visitas reincidentes na Unidade.

Gráfico 10 – Primeira visita no PEFP

Em janeiro 66,43% dos visitantes conheceram a Unidade
Unidade pela primeira
vez. Ainda o Parque recebe uma quantidade expressiva (32,87%)
32,87%) de público
reincidente, o que evidencia a aceitação dos visitantes em relação as
atividades desenvolvidas no Parque.
Ao final
inal do formulário de pós-visita
pós
é disponibilizado um campo para que
os visitantes registrem suas críticas, sugestões e comentários
comentários quanto as
atividades realizadas. Semelhante
Semelhante aos meses anteriores grande parte dos
visitantes elogiaram a recepção e as informações repassadas pela ECOPEF
ECOPE
nas atividades realizadas na UC. Também foram apontadas algumas
sugestões pelos visitantes como esportes
esportes de aventura e melhoria e
manutenção na sinalização e estrada de acesso ao Parque.
rque. Abaixo é
representado alguns destes relatos registrados no formulário de pós visita
neste mês de janeiro:
•

04/01/2013 “Muito
Muito bom o Parque, parabéns pelas suas estruturas
estrutura
e conhecimento dos funcionários".

•

05/01/2013 “Passeio de barco".

20/01/2013 “Melhoria na infraestrutura para o acesso até o

•

Parque e uma lancha no lago”.
30/01/2013 “Área muito linda, muito bem recepcionados e

•

acompanhados. Estão de parabéns.”.
31/01/2013 “Fomos bem recepcionados pelos integrantes.".

•

3. DADOS DA PESQUISA
No mês de janeiro de 2013 estão em andamento cinco pesquisas
cientificas no Parque Estadual Fritz Plaumann, conforme tabela abaixo:
Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Titulação

Vínculo

Saída a
Campo

Invasão de Hovena

Michele de Sá

dulcis

Dechoum

Thunb

Doutoranda

Universidade

de Santa Catarina –

(Rhamnaceae) nas
Florestas

do

Federal

14

a

20/01/2013

UFSC

Rio

Uruguai

(SC):

Aspectos ecológicos
das

comunidades

vegetais

para

o

manejo
Fungos poliporoides

Elisandro

Projeto

(agaricomycetes)

Ricardo

Pesquisa

em Santa Catarina

Drechsler

dos

de

Universidade

Federal

Não

de Santa Catarina –
UFSC

Santos
Invasibilidade
Hovenia

de

Adelcio Müller

Doutorando

dulcis

Universidade

Federal

07

de São Carlos/SP

09/01/2013

Universidade

Não

Thunberg
(RHAMANACEAE)
em

Floresta

Atlântica no sul do
Brasil
Dispersão

de

Raquel

sementes

de

Muller de Lima

Hovenia

dulcis

Thunb.
(Rhamnaceae)

–

Elise

Mestranda

a

Federal

de Santa Catarina –
UFSC

uma

espécies

invasora

de

Florestal Estacional
Decidual
diferentes

com
estágios

sucessionais.
"Padrões

de

Distribuição

Marcela Adriana

Mestranda

de Souza Leite

Espacial De Ocotea
odorífera

(Vell)

Rohwer,

em

Diferentes

Universidade Regional
Integrada

do

Não

Alto

Uruguai e das missões
- Campus de Erechim

Escalas

de Paisagem"

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mês de janeiro de 2013, 177 pessoas visitaram o Parque.
Completaram-se 63 meses de funcionamento, onde já foram recepcionados
21.113 visitantes gerando uma média de 335 visitantes/mês.
Abaixo destacam-se algumas atividades realizadas no mês de janeiro de
2013 que a ECOPEF desenvolve, concomitante a visitação.
•

Nos dias 11 e 24 de janeiro de 2013 foi realizado o monitoramento das
transgressões ambientais na área interna da UC, executado pela
ECOPEF em parceria com a FATMA.

•

07 e 11 de janeiro foram realizados os monitoramentos das trilhas de
Uso Público do Parque pela ECOPEF e a manutenção no dia 03 do
mesmo mês.

•

Em janeiro de 2013 três bolsistas da UnC Campus Concórdia realizaram
trabalhos voluntários na UC, vinculados a bolsa de estudos do art. 170
somando mais de 20 horas individualmente.
A partir do mês de janeiro de 2013 encontra-se no site do Parque o
informativo do Parque Estadual Fritz Plaumann - 5 anos de história. Este
documento traz informações sobre a Unidade de Conservação, da Zona
de Amortecimento e das atividades desenvolvidas pela ECOPEF, equipe

que faz a cogestão do Unidade em parceria com a FATMA. Para
maiores

informações

consulte

o

link:

http://www.parquefritzplaumann.org.br/index2.php?id=novidades&idinfor
mativo=109
•

Outra notícia disponível no site do Parque é referente ao voluntariado
realizado no Parque entre os dias 01 e 21 de dezembro de 2012 por Rita
de Cássia Lugarini, residente no Rio de Janeiro a qual formou-se em
gestão ambiental e vem desenvolvendo trabalhos voluntários em várias
Unidades de Conservação
http://www.parquefritzplaumann.org.br/index2.php?id=novidades&idinfor
mativo=110

