1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades referentes
ao programa de Uso Público do Parque Estadual Fritz Plaumann, que é
realizado pela Equipe Co-gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann ECOPEF, por meio de um termo aditivo do termo de cooperação técnico com a
Fundação do Meio Ambiente - FATMA, referente ao mês de maio de 2013.
Os dados utilizados neste relatório são gerados pela ECOPEF a partir da
coleta de dados com o 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, ou seja, pré
visita (item 2.1) e pós visita (item 2.2), ambos inseridos no item 2, Dados da
Visitação.
O item 3 deste relatório relata as pesquisas que estão em andamento no
Parque Estadual Fritz Plaumann neste mês de maio, e o item 4 sintetiza as
informações deste documento relatando as principais atividades/ações
desenvolvidas durante o mês pela ECOPEF.

2. DADOS DA VISITAÇÃO

2.1

RESULTADOS DO PRÉ VISITA

Em maio foram recebidos 239 visitantes nos 21 dias em que o Parque
esteve aberto a visitação. Os dados que serão apresentados a seguir foram
coletados por meio do preenchimento do formulário de pré visita, os quais são
aplicados aos visitantes na recepção dos grupos pela equipe técnica da
ECOPEF.
O gráfico 01 ilustra o desempenho da visitação de forma comparativa
entre o ano de 2007 (azul escuro), 2008 (cor vermelha), 2009 (cor verde), 2010
(cor roxa), 2011 (cor azul claro), 2012 (azul laranja) e 2013 (cor amarela).

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.

Em maio completaram-se 67 meses de funcionamento do Parque
Estadual Fritz Plaumann, onde já foram recebidos 21.939 visitantes, resultando
em uma média de 327 visitantes/mês.
É realizada mensalmente na Unidade o monitoramento da precipitação
pluviométrica, que neste mês teve obteve o valor de 75,5mm distribuídos em 4
dias distintos. Este monitoramento é de suma importância pois as condições
climáticas influenciam diretamente nas atividades em campo desenvolvidas
pela ECOPEF.
No gráfico a seguir ilustra-se os municípios relativos aos visitantes:

Gráfico 02 – Procedência dos grupos visitantes.

Diferente dos meses anteriores, este mês foi caracterizado pela vinda da
maioria dos visitantes do município de Arabutã, com uma porcentagem relativa
de 58,07%, seguido pelo município sede da Unidade, Concórdia, que pontuou
com 36,40%.
Cabe destacar uma visita importante neste mês de maio, do gestor de
uma Unidade de Conservação de Belém, estado do Pará, que visitou o Parque
Estadual Fritz Plaumann para troca de experiências, buscando conhecer o
trabalho desenvolvido nesta UC pela ECOPEF em parceria com a FATMA.
A forma de deslocamento utilizado pelos visitantes para acessar o
Parque é apresentado no gráfico 03:

Gráfico 03 – Meio de Transporte

Neste mês de maio o transporte mais utilizado pelos visitantes foi
ônibus, com 67,36%, carro 32,22% e moto 0,42%. Destes 81,59% dos
visitantes recebidos foram de grupos agendados e 18,41% chegaram até o
Parque de forma espontânea, resultado que justifica o gráfico acima.
A seguir ilustra-se o percentual referente ao objetivo da visita dos grupos
no Parque:

Gráfico 04 – Objetivo da Visita dos grupos.

No mês de maio os objetivos que atraíram o público até o Parque foram:
"interesse educacional" (67,78%), caracterizado principalmente por instituições
de ensino

que visam o Parque como uma alternativa prática quanto aos

assuntos trabalhados em sala de aula, "lazer" (24,69%), ligado principalmente
aos grupos de finais de semana , "interesse profissional" (5,44%) e "pesquisa"
(2,09%). Nota-se a busca pelo Parque pelos mais diversos públicos com os
mais variados objetivos.
Outra informação questionada ao visitante no pré visita é como ele ficou
sabendo da existência do Parque:

Gráfico 05 – Mídia.

De acordo com o gráfico acima, as formas com que as pessoas ficam
sabendo do Parque são as mais diversas, sendo que neste mês a mídia que
teve maior porcentagem foi "Indicação", com 83,68%, sendo está a mídia

informal. Outra mídia que pontuou consideravelmente foi "reincidência", com
15,06% seguida de "folheteria" com 1,26%.

2.2

RESULTADOS DO PÓS VISITA

Nos dados abaixo serão apresentados os resultados referente ao pós
visita (ingresso do Parque), onde este é preenchido pelos visitantes no final das
atividades que são desenvolvidas no Centro de Visitantes e nas trilhas do
Parque. No mês de maio 89% dos visitantes preencheram este formulário.
Um dos itens desta avaliação é quanto a escolaridade dos visitantes,
que está ilustrado no gráfico abaixo:

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

Com 75%, a opção referente ao Ensino Fundamental supera as demais,
lembrando que este fato está atrelado aos grupos agendados de instituições de
ensino. Quanto as opções ensino médio e ensino superior completo tiveram
uma porcentagem relativa à 11,79% e 9,91% respectivamente. Referente as
opções ensino superior incompleto e ensino técnico completo ambas tiveram
uma porcentagem abaixo de 2%.
O resultado do atrativo mais visitado do Parque é apresentado no gráfico
07:

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

No mês de maio o Centro de Visitantes do Parque foi o atrativo mais
visitado com uma porcentagem relativa à 97,64%, seguido pela Trilha do
Lajeado Cruzeiro com um percentual de 96,23%, Trilha das Marrequinhas com
61%, Trilha do Mirante 10,38% e a Trilha da Canafístula com 5,66%. Esse
resultado justifica-se pelo fluxo de instituições de ensino e grupos de finais de
semana, tendo o Centro de Visitantes como um local de repasse de
informações gerais sobre o Parque e as atividades desenvolvidas no mesmo
pela ECOPEF.
A satisfação dos grupos de visitantes em relação a experiência no
Parque é ilustrada no gráfico 08:

Gráfico 08: Grau de satisfação.

No mês de maio cerca de 84% dos visitantes consideraram a visita como
sendo ótima, resultado semelhante aos meses anteriores. Obteve-se ainda
uma porcentagem de 15,09% correspondente ao grau de satisfação "bom".

Apresenta-se no gráfico abaixo a porcentagem relativa a experiência
dos visitantes

em outras unidades de conservação, referente ao mês em

questão:

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

O Parque Estadual Fritz Plaumann foi o primeiro contato com uma
Unidade de Conservação para aproximadamente 78% dos visitantes,
evidenciando assim a importância do Parque para a região, pois possibilita
contato com o ecossistema local.
O último item do relatório é um campo disponibilizado para o visitante
para que ele possa descrever os seus comentários, críticas e sugestões
referente as atividades desenvolvidas na área do Parque.
Semelhante aos meses anteriores a grande maioria dos visitantes
parabenizaram a ECOPEF pelos trabalhos desenvolvidos no Parque Estadual
Fritz Plaumann, e ainda descreveram algumas sugestões, tais como, melhorias
no acesso ao Parque, maior divulgação dos trabalhos aqui desenvolvidos e
implantação de atividades de aventura. Abaixo são estão descritos alguns
relatos registrados no formulário de pós visita neste mês de maio:


03/05/2013 “Bom atendimento e atenção por parte da monitora
em relação as dúvidas. Ótimo".



05/05/2013 “Incentivar ainda mais as escolas a visitarem o
Parque e conhecerem várias coisas”.



19/05/2013 “Muito bom e bem explicado, parabéns ".



24/05/2013 "Espero voltar mais vezes".



31/05/2013 "Gostei de visitar e conhecer o bom trabalho aqui
realizado".

3. DADOS DA PESQUISA

As pesquisas cientificas desenvolvidas no Parque Estadual Fritz
Plaumann totalizam 6 neste mês de maio, conforme mostra a tabela abaixo:
Título da Pesquisa
Invasão

de

Pesquisador (a)

Hovena

dulcis

Thunb

(Rhamnaceae)

nas

Florestas

Rio

do

Uruguai

Vínculo

Doutoranda

Universidade

Dechoum

Saída a Campo
Federal

Quatro dias de

de Santa Catarina –

Campo,

UFSC

07/05, 20/05 e

06/05,

21/05

(SC):

Aspectos
das

Michele de Sá

Titulação

ecológicos
comunidades

vegetais

para

o

manejo
Fungos

poliporoides

(agaricomycetes)

em

Santa Catarina

Elisandro

Projeto

Ricardo

Pesquisa

Drechsler

dos

de

Universidade

Federal

Não

de Santa Catarina –
UFSC

Santos
Invasibilidade
Hovenia

de

Adelcio Müller

Doutorando

dulcis

Universidade

Federal

Não

de São Carlos/SP

Thunberg
(RHAMANACEAE) em
Floresta Atlântica no
sul do Brasil
Dispersão

de

sementes de Hovenia
dulcis

Raquel

Elise

Mestranda

Universidade

Federal

Não

de Santa Catarina –

Muller de Lima

Thunb.

UFSC

(Rhamnaceae) – uma
espécies invasora de
Florestal

Estacional

Decidual

com

diferentes

estágios

sucessionais.
"Padrões
Distribuição

de
Espacial

Marcela Adriana
de Souza Leite

Mestranda

Universidade Regional
Integrada

do

Alto

13/05 á 17/05

De Ocotea odorífera

Uruguai e das missões

(Vell)

- Campus de Erechim

Rohwer,

em

Diferentes Escalas de
Paisagem"
Frugivoria em Hovenia

Carla Deonisia

Dulcis

Hendges

Thunb

(Rhamnaceae)

Graduação

Universidade

do

Não.

Contestado - Campus

no

Concórdia.

Parque Estadual Fritz
Plaumann

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recebeu-se no mês de maio 239 visitantes, onde nos 67 meses de
funcionamento do Parque já estiveram na Unidade 21939 visitantes, gerando
uma média de 327 visitantes/mês.
Neste mês de maio esteve no Parque Estadual Fritz Plaumann pelo
programa de estágio e voluntariado, uma acadêmica de turismo da Celer
Faculdades,

de

Xaxim,

onde

permaneceu

por

15

dias

no

Parque

desenvolvendo o seu estágio curricular.
Destaca-se ainda a vinda do gestor do Parque Estadual Utinga, Unidade
de Conservação do estado do Pará, que esteve no Parque Estadual Fritz
Plaumannn no dia 31 de maio, tendo como objetivo conhecer e constatar a
funcionalidade e o êxito em utilizar gestão compartilhada com OSCIP's, neste
caso em especial a administração da UC em parceria pela FATMA e ECOPEF.
Referente aos monitoramentos da área do Parque Estadual Fritz
Plaumann, neste mês realizaram-se duas rondas de monitoramento de
transgressões, sendo estas realizadas nos dias 09 e 29 de maio, assim como o
Monitoramento e manutenção das trilhas do Parque.
Dando continuidade ao projeto de restauração dos cursos d'água da
bacia hidrográfica do Lajeado Cruzeiro, na manhã do dia 17 de maio no
auditório do Centro de Visitantes do Parque realizou-se a oficina teórica
referente as técnicas de restauração das faixas ciliares, e a prática foi aplicada
em uma das propriedades do entorno contempladas com o projeto.
Website do Parque: http://www.parquefritzplaumann.org.br

