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P2 Título do projeto ambiental participante:

Aniversários de Visitação e de Criação do Parque Estadual Fritz Plaumann como Estratégias de Mobilização e Valorização 
Socioambiental

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Turismo e Qualidade de Vida

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP), criado através do Dec. Est. nº 797, de 24 de setembro de 2003, localizado em Sede 
Brum, no município de Concórdia, sul do Brasil é atualmente a única Unidade de Conservação (UC) de proteção integral do estado 
de Santa Catarina a proteger remanescentes da Floresta Estacional Decidual, formação florestal mais ameaçada do estado, 
pertencente ao bioma Mata Atlântica, abrange uma área de 741,6 ha e desde novembro de 2007 quando da abertura para 
visitação pública, possui um modelo inovador de gestão, o qual é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de 
Santa Catarina – IMA em parceria com a Oscip Ecopef. Com o objetivo de fortalecer a conservação dos atributos naturais do 
Parque a gestão através de eventos de comemoração busca envolver as comunidades da zona de amortecimento e entorno do 
Parque resgatando os costumes tradicionais locais atrelando a visitação nas trilhas e a sensibilização ambiental de visitantes e 
turistas.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: ECOPEF – EQUIPE CO-GESTORA DO PARQUE
ESTADUAL FRITZ PLAUMANN

Nome fantasia: ECOPEF

CNPJ: 08.722.809/0001-39

Setor de atuação: Gestão de Unidade de Conservação

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 23/01/2007

Número de colaboradores: 7

Faturamento:(anual em R$) R$584.188,25

Investimento ambiental:(anual em R$) R$152.987,98
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P6 Informações de contato:

Endereço: Sede Brum

Bairro: Interior

Cidade: Concórdia

Estado: Santa Catarina

CEP: 89.700-970

Telefone com DDD: 49 9 99783198

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Murilo Anzanello Nichele

Cargo: Dirigente e Administrador de Organização da
Sociedade Civil sem Fins Lucrativos

E-mail: administrativo@ecopef.org.br

Telefone com DDD: 4999783198

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Murilo Anzanello Nichele

Cargo: Dirigente e Administrador de Organização da
Sociedade Civil sem Fins Lucrativos

E-mail: administrativo@ecopef.org.br

Telefone com DDD: 4999783198

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Rafael Leão

Cargo: Dirigente e Administrador de Organização da
Sociedade Civil sem Fins Lucrativos

E-mail: administrativo@ecopef.org.br

Telefone com DDD: 4999783198

P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

A Ecopef – Equipe Co-gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann é uma organização da sociedade civil de interesse público 
(OSCIP), com sede no município de Concórdia, estado de Santa Catarina, Brasil. A sua missão é promover a preservação do meio 
ambiente em parceria com instituições públicas e privadas através de projetos de Sustentabilidade, Gestão de Bacias 
Hidrográficas e de Unidades de Conservação.
O modo de gestão implantado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA e Ecopef no Parque e em seu entorno é 
uma iniciativa local inovadora que reflete uma tendência atual na implementação de unidades de conservação, firmando-se como 
referência nacional no âmbito da gestão de áreas naturais protegidas.
A Ecopef tem seus objetivos voltados à realização de parcerias financeiras e institucionais, as quais contribuem diretamente nas 
ações de educação e interpretação ambiental, pesquisa e conservação da Floresta Estacional Decidual e do Bioma Mata Atlântica 
e na busca de incentivos e promoção para o desenvolvimento cultural, social e econômico das comunidades da Zona de 
Amortecimento e Entorno do Parque.
A importância da atuação da Ecopef no parque está intrinsicamente ligada à valorização e proteção dos atributos naturais, a busca 
da sustentabilidade financeira e o resgate cultural das comunidades do seu entorno, baseado no diagnóstico participativo e 
continuado de problemas sociais e ambientais e na procura de soluções para tais problemáticas, teve como base o apoio a 
práticas e atividades produtivas para uma melhora na qualidade ambiental, visando produto e renda no meio rural.
Concomitante a estas atribuições, visto como um dos principais papéis da Ecopef é a captação de recursos financeiros e parcerias 
institucionais estratégicas para unidade conservação e sua zona de amortecimento.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

A unidade de conservação, Parque Estadual Fritz Plaumann, possui seu Plano de Manejo regulamentado e aprovado pelo órgão 
Estadual, IMA, esse que regulamenta e propõem as diretrizes de trabalho. O projeto em questão está inserido no Programa de 
Uso Público, Subprograma de Eventos do Plano de Manejo Fase II (2014) da unidade de conservação.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Após a construção e formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá (final da década de 1990) várias comunidades rurais dos 
municípios limítrofes (entre elas Concórdia/SC) foram desarticuladas e reduziram significativamente o número de moradores e 
associados. O Parque Estadual Fritz Plaumann está situado as margens do lago da Usina e consequentemente algumas das 
comunidades situadas na zona de amortecimento também. Os dos grandes problemas encontrados pela gestão do Parque para 
trabalhar com os agricultores, frente as questões socioambientais refere-se aos impactos negativos que a difusão das leis 
ambientais erroneamente causam, assim como o impacto social da implantação da Unidade de Conservação no território. A 
restrição e resistência dos agricultores quanto aos trabalhos desenvolvidos no parque puderam ser percebidos durante os 
primeiros anos de atividades da UC. Assim, um grande problema encontrado referia-se a integração entre a gestão da UC e os 
agricultores, tornando um problema para avançar na resolução de problemas ambientais do parque e da zona de amortecimento, 
bem como no apoio a reestruturação e valorização dos aspectos histórico-culturais do entorno. As diretrizes previstas no plano de 
manejo do parque também preveem ações na zona de amortecimento, sendo de responsabilidade do IMA, Ecopef e parceiros a 
implementação das mesmas.

Página 3 : Informações sobre o projeto ambiental participante:

3 / 7

Formulário de Inscrição do 25º Prêmio Expressão de Ecologia (2017-2018) SurveyMonkey



P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Como alternativa de mobilização e valorização das comunidades rurais da zona de amortecimento do Parque foram desenvolvidos 
em conjunto com as mesmas e instituições parcerias, eventos de comemoração dos aniversários de criação e visitação, os quais 
em diferentes atividades oportunizam a participação da sociedade em geral. 
Os eventos de comemoração dos aniversários de criação e visitação do Parque passaram a consolidar-se no calendário do 
município de Concórdia/SC, sendo que o de criação, realizado no mês de setembro através de evento esportivo e gastronômico, 
compreendendo uma corrida e caminhada em estradas de terra entre as comunidades rurais do seu entorno, culminando no 
centro comunitário de uma das comunidades da zona de amortecimento, a qual comercializa aos participantes e apreciadores café 
colonial com decoração e produtos típicos. 
Doutro lado, no evento de comemoração de abertura para visitação do parque são ofertados diferentes programações para 
diferente públicos, como reuniões e capacitações técnicas, oficinas de educação ambiental, visitas institucionais e de autoridades 
no parque, e um dia resguardado a visitação pública nas trilhas do Parque com a presença dos guias mirins e feira de produtos da 
agricultura familiar do entorno.   
Os eventos, além de proporcionarem a interação entre moradores vizinhos ao Parque e a sociedade em geral, possibilitam a 
valorização de produtos oriundos da agricultura familiar do entorno do Parque, bem como o envolvimento de alunos da escola rural 
localizada na zona de amortecimento da referida unidade de conservação, os quais desempenharam nos eventos o papel de guias 
mirins nas trilhas ecológicas do Parque.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O projeto é desenvolvido na Zona de amortecimento e no Parque Estadual Fritz Plaumann, o qual está situado na comunidade 
rural de Linha Sede Brum, município de Concórdia, região meio-oeste do estado de Santa Catarina. O Parque foi criado através do 
Decreto Estadual nº 797, de 24 de setembro de 2003 e possui 741,6 hectares destinados a preservar remanescentes da Floresta 
Estacional Decidual. 
O Evento alusivo a Criação do Parque, realizado em setembro através de uma Corrida e Caminhada e Café Colonial servido pela 
comunidade rural do entorno. Já o aniversário de visitação, realizado durante uma semana nos meses de novembro atividades 
alusivas e comemorativas 
O planejamento e coordenação destes eventos ocorrem através da parceria Ecopef e IMA com o apoio e participação de várias 
instituições públicas e privadas. Deste modo, ressalta-se a prática de reuniões antecedentes ao evento, realizadas de forma 
participativa, proporcionando aos envolvidos a condição de contribuir com a construção da programação. Nestas oportunidades 
envolve-se especialmente o Conselho Consultivo do Parque (19 instituições de atuação regional) e demais entidades 
correlacionadas para elaboração dos cronogramas de atividades a serem desenvolvidas durante a programação dos eventos. 
Destaca-se que as atividades programadas para cada evento visam implementar algumas das metas e prerrogativas previstas no 
plano de manejo da UC, principalmente as questões que tangem o programa de uso público e o programa de integração com a 
área de influencia. 
Um dos métodos adotados para efetividade refere-se a inclusão de atividades que proporcionem condições e atratividade para 
participação de diferentes públicos, sejam estudantes comunidade local, representantes de instituições e público em geral. 
O evento esportivo e gastronômico Corrida e Cainhada do Parque Estadual Fritz Plaumann e o Café Colonial de Porto Brum 
ocorrem em paralelo e visam comemorar a criação do Parque, ocorrem em uma manhã de domingo, comtemplando estradas de 
terra do entorno do parque, sendo 10 km para modalidade corrida e 5km para modalidade caminhada. Ainda o café colonial é 
servido pela comunidade rural do entorno do Parque em parceria com instituições que compõe o conselho consultivo do Parque e 
o lucro da comercialização do cafés ficando para a comunidade.   
Já o evento que comemora a abertura para visitação do Parque, possui programação de cinco (05) dias de atividades por edição. 
Destaca-se que a cada evento são realizados atos públicos ou abertura oficial, com o intuito de possibilitar a participação social 
efetiva, contemplando palestras ou apresentações de interesse ambiental, voltada a realidade da Unidade de Conservação. 
Durante os dias subsequentes, exceto no fechamento da programação, culminando sempre em um domingo, as ações ganham 
caráter técnico e educacional, envolvendo alunos, professores e representantes de instituições. Essas atividades realizadas por 
meio de oficinas, visitas técnicas ou reuniões, agregam conhecimento aos envolvidos assim como valorizam os atributos naturais 
do Parque Estadual Fritz Plaumann.
Um dos destaques em todos os eventos de comemoração dos aniversários do Parque, a Escola de Ensino Fundamental Francisco 
Bagatini, localizada na comunidade de Sede Brum zona de amortecimento, desenvolve um papel fundamental, pois os alunos 
(guias mirins), filhos dos agricultores do entorno, são capacitados pela Ecopef para atuarem como guias mirins nas trilhas do 
parque e contribuir com a recepção do público visitante. Ainda ocorre o envolvimento de agricultores familiares do entorno do 
Parque com feira da agricultura familiar e almoço típico em centro comunitário localizado nas proximidades do Parque.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Como resultados alcançados pode-se destacar o grande número de pessoas que participaram das atividades que compreenderam 
os eventos de comemoração da criação (2014-2017) compreendendo aproximadamente 1200 pessoas e o de visitação (2008-
2016), sendo envolvidas aproximadamente 8.000 pessoas. Foram capacitados e incluídos na programação mais de 280 alunos na 
qualidade de guias mirins. 
Outro resultado significativo reflete no apoio institucional e financeiro articulado até o último evento, totalizando mais de 40 
organizações, públicas e privadas, sendo fundamental para a realização e sucesso nos eventos.
Há de se ressaltar o envolvimento dos vizinhos do Parque em todas as edições que compreenderam os Aniversários de Criação e 
Visitação, pois o café colonial e almoço realizado pela associação de moradores e a mostra e venda de produtos da agricultura 
familiar são motivados pela Ecopef, mas promovidos e organizados pelos agricultores, enfatizando que os lucros obtidos pela 
comercialização (almoço e produtos da mostra) são revertidos para as próprias associações de moradores locais.
O potencial destes eventos transpõem as questões ambientais, pois na região a qual o parque insere-se (oeste de Santa Catarina) 
existem poucas alternativas de turismo, ainda mais quando se trata de turismo ambiental e gratuito. Estes aspectos trazem ao 
projeto um apelo ainda maior.
A realização do evento cumpre com as prerrogativas contidas no Plano de Manejo Fase II da unidade de conservação, além de 
promover a interação e participação dos moradores do entorno do Parque, das instituições e do público em geral contribui 
efetivamente para valorização sociocultural do território e difusão dos objetivos de preservação do Parque Estadual Fritz 
Plaumann.
Não obstante observa-se que estes eventos tem potencial catalizador de atividades e objetivos comuns, tornando-se um marco 
relevante para o histórico da unidade de conservação, das instituições parceiras e das comunidades do entorno do Parque.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Instituto do Meio Ambiente - IMA, Consórcio Itá, Agencia Desenvolvimento Regional de Concórdia, Sicoob Crediauc, Unimed 
Concórdia, Imobiliária Estrela, Gelnex – The Gelatin Specialists, Coopercarga, Gheno Erva Mate, Matram, Caitá Supermercado, 
Prefeitura Municipal de Concórdia, Embrapa Suínos e Aves.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

Evento de Criação – Corrida e Caminhada do Parque Estadual Fritz Plaumann e Café Colonial Porto Brum – 28/09/2014 Evento 
de Visitação – 15/11/2008

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O Evento de Criação – Corrida e Caminhada do Parque Estadual Fritz Plaumann e Café Colonial Porto Brum foi realizado pelo 
quarto ano consecutivo (2014 a 2017)  O Aniversário de Visitação foi realizado pelo décimo ano consecutivo (2008 a 2017)

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

R$210.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 500

Remuneradas 80

Página 4 : Indicadores numéricos do projeto participante:
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P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 9.200

Famílias 2.150

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 Os eventos de Aniversário de Visitação e Criação do
Parque Estadual Fritz Plaumann (2008 a 2017)
resultaram em um público de aproximadamente 9.200
pessoas.

Resultado 2 Todas as edições do evento contaram com o apoio
institucional e técnico de aproximadamente 40
organizações.

Resultado 3 Envolvimento de aproximadamente 280 alunos (de
quinto a nono ano) e 35 professores da Escola de
Educação Fundamental Francisco Bagatini localizada
no entorno do Parque.

Resultado 4 Participação financeira de 13 organizações, públicas e
privadas que apoiaram os eventos.

Resultado 5 Distribuição de mais de 2.000 brindes alusivos ao
Parque durante os eventos (camisetas, bonés, sacolas
ecológicas, entre outros).

Resultado 6 Participação de mais de 5.000 pessoas nos eventos
gastronômicos promovidos pelas comunidades rurais
do entorno do Parque (Sede Brum e Porto Brum) e
revertidos os lucros para as mesmas.

Resultado 7 Mais de 70 matérias divulgadas em mídias externas
(rádio, jornal, internet) e 150 matérias em veículos
próprios (facebook, twitter instagram, site
www.parquefritzplaumann.org.br), 2 rádios fazendo
cobertura integral dos eventos.

Resultado 8 4 filmes produzidos para divulgar os resultados dos
eventos https://www.youtube.com/watch?v=f-
r8UPrayQU https://www.youtube.com/watch?
v=nlMSNTxiwYs https://www.youtube.com/watch?
v=tRbtZOkshMs https://www.youtube.com/watch?
v=BLphEiiH-S4
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