1. APRESENTAÇÃO
Este relatório tem por objetivo descrever as atividades do Programa de
Uso Público do Parque Estadual Fritz Plaumann, desenvolvidas pela ECOPEF
por meio do termo de cooperação técnica com a FATMA – Fundação do Meio
Ambiente, referente ao mês de setembro de 2012.
O documento em questão 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 no
banco de dados, implantado e mantido pela equipe 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 relatando ainda as
principais atividades/ações desenvolvidas durante o mês pela ECOPEF.

2. DADOS DA VISITAÇÃO
2.1

RESULTADOS DO PRÉ VISITA

No mês de setembro de 2012 foram recebidos 357 visitantes nos 21 dias
em que o Parque esteve aberto à visitação. 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 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) e 2012 (azul claro).

Gráfico 01 – Desempenho Geral da Visitação.
completaram
59 meses de funcionamento do Parque,
Neste mês completaram-se
onde já foram recebidos 19.210 visitantes, sendo que a visitação deste mês
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A procedência dos grupos visitantes é ilustrada no gráfico 02.

Gráfico 02
2 – Procedência dos grupos visitantes.

Neste mês de setembro estiveram na unidade visitantes provenientes de
diferentes cidades de diversos estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Rio de Janeiro, porém
porém a grande maioria continua sendo de

Concórdia (68,35%). Lindoia do Sul (12,04%) e Erechim/RS
/RS (7,00%) também
merecem destaque pela pontuanção.
A forma de deslocamento utilizado pelos visitantes para chegar até o
Parque é ilustrado pelo gráfico 3.

Gráfico 03 – Meio de Transporte

Em setembro o meio de transporte mais utilizado pelos visitantes foi
ônibus com 53,78%, além de carro que representou 39,50%.
39,50%. Deslocaram-se
Deslocaram
utilizando van
n 6,16% e moto com apenas 0,56%. Este resultado é reflexo da
grande porcentagem de agendamentos
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No gráfico 04 é ilustrado a porcentagem do objetivo da visita
manifestado pelos visitantes na chegada ao Parque, gerando a composição a
baixo:

Gráfico 04
0 – Objetivo da Visita dos grupos.

Setembro teve a opção "interesse educacional" como o objetivo de
47,34% dos visitantes, motivados na grande maioria pelas escolas e
universidades, sendo que 45,10% dos visitantes deste mês motivaram-se
motivaram
a
visitar a UC aos finais de semana, manifestando objetivo de lazer. E a opção
"interesse profissional" pontuou com 7,56%, fato este evidenciado pelas
atividades que estão sendo realizadas na unidade devido ao
a projeto de
Revisão
o do Plano de Manejo do Parque.
No gráfico abaixo apresenta-se
se as mídias responsáveis pela visitação no
Parque neste mês de setembro.
setembro

Gráfico 05 – Mídia.

Neste mês obteve-se
obteve
uma porcentagem representativa de quatro tipos
de mídia, sendo que a forma informal, através de indicações e divulgação
espontânea, pontuou com 88,52%, seguida da opção "jornal" com 6,44%,
"folheteria" com 3,92% e "rádio" que pontuou apenas em 1,12%.

2.2

RESULTADOS DO PÓS VISITA

Na sequência serão apresentados os resultados referentes ao pós visita
(ingresso do Parque), o qual é aplicado aos visitantes do Parque no final da
atividade. Neste mês de setembro cerca de 80% responderam este
questionário.
Apresenta-se no
o gráfico 06 a porcentagem relativa ao grau de instrução
ou escolaridade dos visitantes.

Gráfico 06 – Escolaridade dos visitantes.

Destaque do gráfica acima aos
aos visitantes que cursaram ou estão
cursando o ensino fundamental com 46,32%, também as pessoas com ensino
superior incompleto e que possuem ensino superior completo,
completo, cada um com
respectivamente 16,84% e 16,14%.
16
O percentual relativo a cada atrativo visitado durante o mês de setembro
no Parque é ilustrado no gráfico 07:

Gráfico 07 – Atrativo no PEFP.

Durante o mês de setembro o atrativo mais visitado foi o Centro de
Visitantes onde 85,96% dos visitantes passaram por este atrativo, seguido da
Trilha do Lajeado Cruzeiro com 77,89% e a Trilha
Trilha das Marrequinhas 47,72%.
Faz-se
se necessário comentar que o grande número de visitas ao CV está
diretamente associado ao fato de que a ECOPEF conduz inicialmente o grupo
a este local, repassando as principais informações
informações sobre a UC e cumprindo
assim com o protocolo de Uso Público.

No gráfico 08 é apresentado o grau de satisfação do visitante em relação
à experiência nas
as atividades realizadas na Unidade.

Gráfico 08: Grau de satisfação.

Mais de 85% dos visitantes avaliaram a visita como ótima, seguida da
opção "boa" com 11,58%, sendo que este resultado é considerado de grande
importância, pois mostra a eficiência da ECOPEF no desempenho das
atividades realizadas na UC.
No gráfico a seguir é ilustrado a experiência dos visitantes em relação a
outras Unidades de Conservação.
Conservação

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

De acordo com o gráfico 09, cerca de 75% dos visitantes nunca
estiveram em uma Unidade de Conservação anteriormente
nteriormente a visita ao Parque e
aproximadamente
proximadamente 24% dos visitantes já conheciam outras Unidades de
Conservação.

O gráfico abaixo ilustra o percentual relativo às visitass reincidentes na
Unidade.

Gráfico 10 – Primeira visita no PEFP

Neste mês de setembro 76,84% realizaram a primeira visita na UC,
U
enquanto
to que 22,11% são reincidentes.
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inal do formulário de pós-visita
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a
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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 de aventura e melhoria
melh
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 setembro:
•

01/09/2012 “Ótima estrutura
tura de acompanhamento. Equipe CoCo
Gestora capacitada e muito bem organizada, parabéns ”.

•

13/09/2012 “Aprendi muito com a visita".

•

13/09/2012 “Ótimo
Ótimo atendimento e exposição dos conhecimentos
relacionados
relacionados”.

•

22/09/2012 “Aumentar o número de trilhas”.

•

22/09/2012 “Muito
Muito boa as atividades até mesmo por sermos bem
orientados por pessoas com conhecimento técnico".
técnico"

3. DADOS DA PESQUISA
Neste mês de setembro estão em andamento oito pesquisas no Parque
Estadual Fritz Plaumann, conforme segue tabela abaixo:
Título da Pesquisa

Pesquisador (a)

Titulação

Vínculo

Saída a
Campo

Comunidade

de

Cristiane Krug

Doutoranda

Faculdade de Filosofia,

Abelhas

Ciência

e

(hymenoptera-

Ribeirão

apiformes) em duas

USP

Letras
Preto/SP

Não

de
–

áreas de importante
interesse biológico e
histórico em Santa
Catarina
História

evolutiva

Luiz Orlando de

Projeto

das

Florestas

Oliveira

Pesquisa

Estacionais

de

Universidade

Federal

Não

de Viçosa

semi-

deciduais por meio
da

filogeografia

molecular

de

Credela fissilis e de
Anadenanthera
Diversidade

de

fauna no planalto de

Professores

e

alunos

Projeto

de

Pesquisa

Universidade

Não

Comunitária da Região

Santa Catarina

de

Chapecó

–

UNOCHAPECÓ
Invasão de Hovena

Michele de Sá

dulcis

Dechoum

Thunb

Doutoranda

Universidade

(Rhamnaceae) nas
Florestas
Uruguai

do

Federal

02 e 03

de Santa Catarina –

e 22 a

UFSC

26

Rio
(SC):

Aspectos ecológicos
das

comunidades

vegetais

para

o

manejo
Fungos poliporoides

Elisandro

Projeto

(agaricomycetes)

Ricardo

Pesquisa

em Santa Catarina

Drechsler
Santos

dos

de

Universidade

Federal

de Santa Catarina –
UFSC

Não

Análise

da

Gustavo

macrofauna edáfica

Lawrenz

Pesquisa

Contestado – UnC

Adelcio Müller

Doutorando

Universidade

de

Arthopoda

mata

de

Universidade

do

20

e

vegetação

em

estágio

de

inicial

Parque

Projeto

em

ciliar

regeneração,

Luis

no

Estadual

Fritz

Plaumann,

Concórdia-SC
Invasibilidade
Hovenia

de
dulcis

Federal

Não

de São Carlos/SP

Thunberg
(RHAMANACEAE)
em

Floresta

Atlântica no sul do
Brasil
A

avaliação

da

Beatriz

comunidade vegetal

Bortoli

em

função

Maria

Graduação

Universidade

do

Não

Federal

Não

Contestado – UnC

da

presença de uva-dojapão,
dulcis

Hovenia
no

Parque

Estadual

Fritz

Plaumann
Dispersão

de

Raquel

sementes

de

Muller de Lima

Hovenia

dulcis

Thunb.
(Rhamnaceae)
uma

–

espécies

invasora

de

Florestal Estacional
Decidual
diferentes

com
estágios

sucessionais.

Elise

Mestranda

Universidade

de Santa Catarina –
UFSC

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mês de setembro de 2012, 357 pessoas visitaram a Unidade.
Completaram-se 59 meses de funcionamento do Parque onde já foram
recebidos 19.210 visitantes, gerando uma média de 325 visitantes/mês.
Abaixo destacam-se algumas das atividades realizadas pela ECOPEF
no mês de agosto concomitante a visitação:
•

Em setembro a ECOPEF esteve representada nos dias 12 e 13,
no auditório da UNOCHAPECO, no Seminário de Gestão
Participativa em Unidades de Conservação, evento promovido
pela APREMAVI (Associação de Preservação do Meio Ambiente
e da Vida) o qual marcou o encerramento do projeto aprovador
pelo PDA Mata Atlântica.

•

Nos dias 19 e 20 de setembro a ECOPEF participou da Mostra
Arte Vida Verde, feira realizada pelo SESC, com tema central
"Reciclagem de Resíduos Sólidos e Orgânicos". O objetivo em
divulgar práticas ambientais, visando a utilização de recursos para
a reutilização e reciclagem de resíduos foi contemplado pelo
evento. A ECOPEF evidenciou a problemática da poluição do Rio
dos Queimados em relação ao Parque Estadual Fritz Plaumann.

•

Realizou-se no dia 26, no período matutino uma visita técnica de
capacitação

com

os

membros

da

ECOPEF

ao

Museu

Entomológico Fritz Plaumann, situado em Nova Teutônia,
município de Seara. Para maiores informações:
http://www.parquefritzplaumann.org.br/index2.php?id=novidades&idinf
ormativo=96#
•

Em andamento neste mês o projeto de monitoramento e
manutenção das trilhas da UC, sendo que em setembro, nos dias
03, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 26, foram realizadas as
manutenções e no dia 24 o monitoramento a campo.

