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1.

APRESENTAÇÃO
O relatório a seguir tem como finalidade apresentar as atividades do

Programa de Uso Público, desenvolvido no Parque Estadual Fritz Plaumann,
sob a coordenação da ECOPEF-Equipe Co-Gestora do Parque estadual Fritz
Plaumann em cooperação com a FATMA – Fundação do Meio ambiente,
referente ao mês de março de 2014.
O referido documento é de inteira responsabilidade da 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 na 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 de
Visitação.
Já o item 3 tem por objetivo relatar as pesquisas que estão ocorrendo na
Unidade no respectivo mês, e o item 4 sintetiza as informações deste
documento fazendo as considerações finais.

2.

DADOS DE VISITAÇÃO

2.1 RESULTADOS DO PRÉ VISITA

Os dados aqui citados foram obtidos com o preenchimento do formulário
de pré-visita, o qual é aplicado na recepção dos grupos na Unidade pelos
técnicos da ECOPEF.
Em Março 132 pessoas visitaram a Unidade nos 22 dias em que o
Parque esteve aberto pra 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.

No mês em questão completaram-se 77 meses de funcionamento do
Parque Estadual Fritz Plaumann, onde 24.970 pessoas já foram recepcionadas
na Unidade, resultando em uma média de 320 visitantes/mês.
Ressalta-se que concomitante ao programa de Uso Público realiza-se
diariamente na Unidade o monitoramento da precipitação pluviométrica,
através de uma estação meteorológica digital instalada no Parque, sendo que
neste mês de março foram registrados 262 mm de chuva, o que interferiu nas
atividades de campo realizadas com os visitantes da Unidade.

Um dado importante para o cadastro dos visitantes no banco de dados
mantido pela ECOPEF é referente à procedência dos grupos, o gráfico a seguir
ilustra esta informação:

Gráfico 02 – Procedência dos grupos visitantes.

Março foi um mês bem diversificado quanto à procedência dos grupos.
Foram recebidos visitantes de municípios dos estados do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina com a maioria dos visitantes principalmente do
município sede da Unidade, com um percentual de 81,06%.
A forma de deslocamento utilizado pelos visitantes para acessar o
Parque é apresentado no gráfico 03:

Gráfico 03 – Meio de Transporte

O meio de transporte que obteve maior pontuação foi “carro” (97,73%)
seguido da opção “moto” (2,27%). Este resultado está relacionado diretamente
ao público da Unidade deste mês de março, sendo que a visitação foi

caracterizada pelo público que buscaram o Parque de forma espontânea,
principalmente famílias aos finais de semana.
No gráfico abaixo se apresenta o objetivo da visita manifestado pelo
grupo na chegada ao Parque:

Gráfico 04 – Objetivo da Visita dos grupos.

De acordo com o gráfico acima é possível perceber que a opção lazer foi
o principal objetivo das visitas neste mês de março, com uma porcentagem
relativa de 83,33%. A busca por atividades de lazer em meio à natureza são
práticas cada vez mais comum entre as pessoas, que aproveitam o final de
semana para realizarem atividades diferenciadas da rotina diária de toda a
semana nos meios urbanos.
O parque Estadual Fritz Plaumann exerce um importante papel de
educação e conscientização ambiental que está atrelado às práticas de lazer
desenvolvidas, com o intuito de promover subsídios, ao público da Unidade,
para reflexão frente ás problemáticas ambientais enfrentadas atualmente,
levando-se em consideração que a educação é indispensável para o
desenvolvimento e formação de consciência ecológica fundamental para a
qualidade de vida nos dias atuais.
O gráfico a seguir é referente à mídia responsável pela visitação no
Parque no mês de março de 2014:

Gráfico 05 – Mídia.

Diante do gráfico 05, percebe-se que todas as mídias foram citadas
neste mês de março, merecendo destaque as opções indicação e reincidência,
que representam as formas informais de divulgar a Unidade, ambas tiveram a
porcentagem relativa a 42,42% e 28,79% respectivamente.
Resultado que está atrelado ao fato de que a maioria dos visitantes
estiveram na Unidade pela primeira vez, através da indicação de familiares
e/ou amigos que já haviam conhecido o Parque em outro momento, sendo isso
considerado de suma importância para a ECOPEF, a divulgação em massa do
Parque Fritz Plaumann e os trabalhos nele realizado pela gestão.

2.2 RESULTADOS DO PÓS VISITA
Os dados que serão apresentados a seguir referem-se ao pós-visita
(ingresso do Parque), onde 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. No mês de março
de 2014, este formulário foi preenchido por 74% do público da Unidade.
Um dos itens questionados aos visitantes é referente a sua escolaridade,
ilustrado no gráfico 06:

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

Março foi um mês com grande variedade de público quanto à
escolaridade, tendo destaque os visitantes que possuem ou estão cursando o
ensino médio, que representaram 36,08% e o ensino fundamental com 26,80%.
Ainda obtiveram uma porcentagem significativa as pessoas que possuem
ensino superior completo de 19,59%.
O gráfico 07 estão apresentados os atrativos visitados no Parque neste
mês de março:

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

O atrativo mais visitado foi o Centro de Visitantes com 86,60%, seguido
pela Trilha do Lajeado Cruzeiro com uma porcentagem relativa a 84,54%.
Ambos são os atrativos mais visitados da Unidade, pelas estruturas que os
mesmos possuem e acabam atendo aos objetivos de todos os públicos, sendo
atrativos que se caracterizam pelo acompanhamento dos monitores que
repassam informações referente a Unidade e o ecossistema local.

Outro item que compõe o formulário de pós visita e que é de suma
importância para a ECOPEF é referente ao grau de satisfação dos visitantes
quanto as atividades realizadas no Parque Estadual Fritz Plaumann, que
encontra-se ilustrado no gráfico a seguir:

Gráfico 08: Grau de satisfação.

Para 81,44% dos visitantes as atividades realizadas na Unidade foram
consideradas ótimas. Este valor se mantém estável, visto a forma responsável
que os grupos são conduzidos, sendo assim considera-se que os trabalhos
desenvolvidos pela gestão são satisfatórios e eficientes frente à avaliação do
público do Parque.
No gráfico 09 apresenta-se o resultado referente à experiência dos
visitantes frente a outras Unidades de Conservação:

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

Mais de 65% dos visitantes responderam que não possuíam contato
com uma Unidade de Conservação até a visita no Parque Estadual Fritz
Plaumann. Este resultado mostra o quão importantes é a operação e
manutenção do Programa de Uso Público na Unidade, proporcionando ao
público em geral uma aproximação com o ecossistema local.
Ao final do formulário disponibiliza-se um campo para que os visitantes
registrem suas críticas, sugestões e comentários sobre a atividade realizada no
Parque. Grande parte dos visitantes que preencheram este campo registrou a
excelência na recepção e condução dos grupos, bem como as informações
repassadas pelos técnicos da ECOPEF durante as atividades no Parque.
Abaixo se apresenta alguns destes relatos registrados no formulário de pós
visita pelos visitantes:


02/03/2014

“Maravilhoso

um

verdadeiro

encontro

com

a

natureza”.


02/03/2014 “Fazer um Plano de Manejo Florestal para a retirada
das espécies exóticas”.



09/03/2014 “Continuem com este belo trabalho de preservação
ambiental”.



23/03/2014 “Poderia ter tirolesa e passeio de barco”.



30/03/2014 “Ótimo, a estrutura do Parque está melhorando a
cada dia”.

3.

DADOS DE PESQUISA

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

Pesquisador

Titulação

Vínculo

(a)
Invasão de Hovena

Michele de Sá

dulcis Thunb

Dechoum

Saída a
Campo

Doutoranda

(Rhamnaceae) nas

Universidade

Sim, nos dia

Federal de Santa

10, 11 e 12 de

Catarina – UFSC

março.

Não

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

Catarina – UFSC

Santos
Invasibilidade de

Adelcio Müller

Doutorando

Universidade

Hovenia dulcis

Federal de São

Thunberg

Carlos/SP

Não

(RHAMANACEAE)
em Floresta
Atlântica no sul do
Brasil
"Diversidade e

Eliara Solange

Conservação de

Müller

Pesquisa

Uno Chapecó

Sim no dia 14
de março.

Aves em diferentes
formações
fitoecológicas no
oeste de Santa
Catarina".
"Diversidade de

Leonardo Rubi

algas, fungos e

Rörig

plantas em UCs

Pesquisa

UFSC

Não.

Estaduais de Santa
Catarina,
Biodiversidade, SC"
“Riqueza e

Chanaisa

Pesquisa de

UnC – Universidade

Sim, nos dias

abundância de

Fornari

Graduação

do Contestado

18, 29,30 e 31

espécies de

de março.

pequenos roedores
no Parque Estadual
Fritz Plaumann,
Concórdia, Sanata
Catarina – Brasil”
“Utilização da Fauna

Fernanda

Pesquisa de

UnC – Universidade

Sim, nos dias

Edáfica como

Baldissarelli

Graduação

do Contestado

05 e 12 de

Indicadora da

março

Qualidade do Solo”

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em março foram recebidas 132 pessoas no Parque Estadual Fritz

Plaumann, assim a média geral da visitação nos 77 meses de funcionamento é
de 320 visitantes/mês. Vale ressaltar que foram atendidas pelos técnicos da
ECOPEF até o presente mês 24.970 pessoas.
Várias atividades ocorreram no mês de março de 2014 envolvendo a
ECOPEF concomitante a visitação. A seguir destaca-se as principais:


Nos dias 03 e 27 de março pelos técnicos da ECOEPF o monitoramento
das transgressões ambientais na área da UC. Este procedimento visa a
contribuição na fiscalização referente às práticas ilegais de caça e pesca
na área da Unidade.



O monitoramento das Trilhas do Parque foi realizado no dia 31. Esta
atividade tem como objetivo verificar as condições dos atrativos da
Unidade,

buscando

a

integridade

das

mesmas,

consequentemente maior segurança do público envolvido.

assim



Outra atividade de suma importância a qual a ECOPEF

participou foi o evento da Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense,
que se realizou entre os dias 17 á 22 de Março, tendo como principal
objetivo discutir e mostrar as ações que estão sendo desenvolvidas para
preservar os cursos hídricos das bacias hidrográficas da região. Com a
somatória de todas as atividades o evento resultou em um público de
aproximadamente 1000 pessoas. O evento foi uma iniciativa do TSGA –
Tecnologias Sociais para a Gestão da Água, que é um projeto
desenvolvido em parceria da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Empresa de Pesquisa Agropecuárias de Extensão Rural de
Santa

Catarina

(EPAGRI)

e

Empresa

Brasileira

de

Pesquisa

Agropecuária (EMBRAPA Suínos e Aves), tendo aporte financeiro do
Programa Petrobras Ambiental.
A ECOPEF foi uma das instituições organizadoras do evento, e
participou de todas as atividades contidas na programação, tendo
destaque a atividade desenvolvida no dia 22 (sábado) nas dependências
do Parque Fritz Plaumann, que foi o Minicurso de Diagnóstico da
qualidade da Água, ministrado pelo Dr. Alexandre Matthiensen, que
contou com o aporte técnico da ECOPEF para a execução.
Maiores informações acesse:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias


Outra atividade em destaque neste mês de março foi à participação da
ECOPEF no 1º Seminário do Rio dos Queimados no dia 13 de março na
Casa de Cultura - Concórdia, onde explanou-se sobre projetos
desenvolvidos pela equipe no Parque Estadual Fritz Plaumann em prol
do Rio dos Queimados, bem como seus afluentes.
Maiores informações:
http://parquefritzplaumann.org.br/noticias/383

