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P2 Título do projeto ambiental participante:

Implementação e Operacionalização do Parque Estadual Fritz Plaumann

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.)

A implementação e operacionalização do Parque Estadual Fritz Plaumann iniciou em 2007 através da parceria Fatma e Ecopef e 
nestes mais de 10 anos ininterruptos executou o plano de manejo da unidade de conservação, contemplando os programas e 
subprogramas de manejo, os quais atendem as demandas de uso público, integração com as comunidades do entorno, 
conservação ambiental, entre outros.  Localizado no interior de Concórdia/SC, o Parque Estadual Fritz Plaumann abrange uma 
área de 741,6 ha, protegendo importantes fragmentos da Floresta Estacional Decidual. Nesta década de gestão destaca-se o 
desenvolvimento integrado do território, o qual a gestão do Parque, contribui significativamente por meio de projetos de interesses 
socioeconômicos e ambientais. Destaque também para a implementação do programa de uso público, o qual resulta em mais de 
40.000 visitantes provenientes de 15 países, mais de 400 cidades, avaliado por mais de 80% do público como uma ótima 
experiência.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: 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$200.000,00

Investimento ambiental:(anual em R$) R$152.987,98

nº 88nº 88
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 9 de março de 2018 22:44:28sexta-feira, 9 de março de 2018 22:44:28
Última modificação:Última modificação:   sexta-feira, 9 de março de 2018 22:54:23sexta-feira, 9 de março de 2018 22:54:23
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:09:5400:09:54
Endereço IP:Endereço IP:   143.0.213.173143.0.213.173

Página 2 : Informações cadastrais:

1 / 6

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



P6 Informações de contato:

Endereço: Sede Brum

Bairro: Interior

Cidade: Concórdia

Estado: Santa Catarina

CEP: 89.700-970

Telefone com DDD: 49 988020287

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Rafael Leão

Cargo: Presidente

E-mail: administrativo@ecopef.org.br

Telefone com DDD: 49 988020287

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Rafael Leão

Cargo: Presidente

E-mail: administrativo@ecopef.org.br

Telefone com DDD: 49 988020287

P9 Informações sobre a direção da empresa:

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

Cargo: Presidente

E-mail: administrativo@ecopef.org.br

Telefone com DDD: 49 988020287

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), pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com duração indeterminada, com sede e foro em Linha Sede 
Brum, zona rural, 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.
Constituída em 23 de janeiro de 2007, a Ecopef é atualmente composta por profissionais das áreas da Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Biologia, Química e Direito. Qualificação como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público pelo 
Ministério da Justiça desde 24/07/2007, teve como principal objetivo da época a formalização da Cooperação Técnica com a 
Fundação do Meio Ambiente – FATMA para implementação e administração da Unidade de Conservação Parque Estadual Fritz 
Plaumann, concebido o direito em 06 de setembro de 2007 (DOSC nº 18.316).
Dentre as atribuições da Ecopef junto ao Parque Estadual Fritz Plaumann destaca-se a implementação das ações contidas no 
plano de manejo, contemplando os cinco programas de manejo e seus diferentes subprogramas. São mais de 10 anos (125 
meses) de atuação neste território, implementando diferentes projetos e programas de relevante interesse socioeconômico e 
ambiental. 
No decorrer do trabalho desenvolvido, a Ecopef obteve conquistas significativas em diferentes áreas de interesse social e 
ambiental, atuando em parceria com diferentes instituições do setor público e privado, com destaque para alguns projetos 
reconhecidos através de premiações e publicações. Vencedora na 26ª edição do premio Fritz Müller, 6ª edição do Prêmio Brasil 
Ambiental na Categoria Florestas, publicações de artigos em diferentes simpósios e fóruns, autoria de capítulos de livros e 
recentemente vencedora na 24ª edição do prêmio Expressão de Ecologia.

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.)

A gestão das unidades de conservação apresenta-se como um grande desafio para os governos e sociedade, baseado na 
dificuldade de construção de bons projetos, recursos disponíveis e específicos e interesses políticos e das organizações para a 
mesma finalidade.
O Parque Estadual Fritz Plaumann foi criado através do Decreto Estadual nº 797, de 24 de setembro de 2003, é a primeira e única 
Unidade de Conservação de proteção integral do estado de Santa Catarina a preservar remanescentes da Floresta Estacional 
Decidual – Floresta do Alto Uruguai, pertencente á Zona Núcleo da Reserva da Biosfera de Domínio da Mata Atlântica. No entanto 
passou por vários inoperante, sob a perspectiva de desenvolvimento do território, uma vez que encontrava-se fechado para a 
visitação pública e inexistência de projetos que pudessem viabilizar melhorias socioeconômicas e ambientais para os agricultores 
vizinhos inseridos em sua zona de amortecimento.
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P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Diante deste cenário, o plano de incubação da gestão, desenvolvido em paralelo ao processo de implantação do Parque Estadual 
Fritz Plaumann (2005 a 2007), resultou na estruturação de uma OSCIP de base local para apoio à gestão da UC, denominada 
ECOPEF. Esta entidade, fundada em 2007, possui atualmente um Termo de Cooperação com a FATMA para a gestão da UC e 
implementação dos programas previstos no plano de manejo do Parque, parceria iniciada e datada desde a abertura oficial ao 
Público, em novembro de 2007.
Por meio da ECOPEF viabiliza-se o programa de estágio e voluntariado na UC, mobilizadora do desenvolvimento de um modelo 
de integração do Parque com as comunidades do seu entorno e/ou zona de amortecimento (Sede Brum, Porto Brum e Linha 
Laudelino), baseado no diagnóstico participativo e continuado de problemas sociais e ambientais e na articulação de soluções para 
tais problemáticas, com foco no apoio a práticas e atividades produtivas focado na qualidade ambiental, visando produto e renda 
no meio rural. Os monitoramentos ambientais (transgressões, trilhas, qualidade da água, fauna, etc) também compõem as 
demandas rotineiras na UC.
Concomitante a estas atribuições, visto como um dos principais papéis da ECOPEF é a identificação e articulação de meios de 
captação de recursos financeiros e parcerias institucionais estratégicas para UC e sua zona de amortecimento. 
 O modelo de gestão que está sendo construído pela ECOPEF e FATMA em parceria com o Conselho Consultivo (21 entidades) 
no Parque e em seu entorno é uma iniciativa local inovadora que reflete uma tendência atual de implementação de Unidades de 
Conservação firmando-se como referência no assunto.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

A implementação e operacionalização do Parque Estadual Fritz Plaumann ocorre por meio da parceria entre a Fatma e a Ecopef. 
Iniciado em novembro de 2007, junto com a abertura da unidade de conservação (UC) para o uso público, a Ecopef teve (e 
continua tendo) a incumbência de implementar, sob a anuência e parceria da Fatma e do consleho consultivo, os cinco programas 
e os sub programas contidos no plano de manejo da UC. Os programas de manejo atendem a diferentes demandas, no programa 
de (1) operacionalização estão contidos três subprogramas, administração, infraestrutura e equipamentos e relações publicas e 
institucionais. No programa de (2) conhecimento, apresentam-se dois subprogramas, o de gestão do conhecimento e pesquisa. Já 
no programa de (3) manejo, inserem-se os subprogramas de proteção e manejo dos recursos naturais. No programa de (4) uso 
público são três os subprogramas, recreação, educação ambiental e eventos. Por fim, mas não menos importante o programa de 
(5) integração com o entorno, incluídos os subprogramas de desenvolvimento territorial integrado e envolvimento comunitário. 
Partindo da premissa e da necessidade da implementação do plano de manejo, a  Ecopef elabora projetos direcionados a 
diferentes fontes financiadoras (editais, órgãos públicos e privados, dedução fiscal, etc) os quais necessariamente contemplam as 
ações e resultados previstos no plano de manejo. A partir de sua aprovação e desembolso financeiro as ações tem início. 
Atualmente para o programa de uso público, especificamente o subprograma de recreação e educação ambiental, há um convenio 
financeiro o qual garante temporariamente a manutenção do expediente rotineiro da UC (aberta de quarta a domingo). Todas as 
demais ações previstas nos programas e subprogramas são convertidos em projetos, os quais após a captação do recurso, 
ocorrem simultaneamente ao expediente da UC. Neste modelo e formato é que as ações ocorrem ininterruptamente por mais de 
10 anos. Muitos deste projetos, inseridos no programa de integração com o entorno e também no subprograma de eventos 
(programa de uso público) referem-se diretamente as ações ligadas ao entorno da UC, promovendo a gradativa melhoria da 
qualidade socioeconômica e ambiental da região. Atualmente o modelo implantado possibilita e desenvolve o turismo sustentável e 
a qualidade de vida para os agricultores e comunidades locais, exemplo são as iniciativas locais que surgiram em virtude da 
demanda gerada pela UC (agregação de valor para produtos, como exemplo a erva-mate e agroindústrias familiares que 
absorvem parte da demanda por gastronomia). Ainda os eventos que integram a gestão do Parque com as comunidades locais 
merecem destaque, pois possibilitam aos agricultores a condição de utilizar da UC como mecanismo propulsor para a valorização 
cultural e agregação de valores econômicos que fortalecem o território.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

O pioneirismo do modelo de gestão estabelecido no Parque Estadual Fritz Plaumann, também é respaldado pela própria revisão 
do Plano de Manejo (2014), a primei-ra entre as unidades de conservação catarinenses. Além desse processo de revisão, a 
elevada efetividade dos objetivos de conservação ganha destaque, além dos resultados alcançados e ações desenvolvidas, 
conforme avaliação do grau de implementação do Plano de Manejo Fase I (2005). Isto é claramente uma consequência direta do 
Termo de Cooperação Técnica estabelecido entre a FATMA a ECOPEF para a abertura do Parque à visitação, que também é um 
caso pioneiro e de sucesso na gestão ambiental do Estado. A partir de então (2007) desenvolveu-se um histórico exemplar de 
gestão participativa, marcada pelo envolvimento efetivo das instâncias de gestão e cooperação do Parque (FATMA, Conselho 
Consultivo – criado e atuante desde outubro de 2006 – e ECOPEF). Resulta também deste histórico uma rede de parceiros com 
quantidade e diversidade expressiva de pessoas e entidades, com diferentes interesses, porém sempre alinhados aos objetivos de 
conservação do Parque.
A importância do Parque também é reflexo da experiência exemplar na recepção e condução de visitantes, envolvendo atividades 
de educação e interpretação ambiental e de recreação em contato com a natureza. O grande mérito desse trabalho está 
relacionado aos procedimentos desenvolvidos pelos colaboradores da ECOPEF, sob anuência da FATMA, não só no 
acompanhamento das atividades, mas, principalmente, no monitoramento dos resultados, entorno, diversas iniciativas e projetos 
de desenvolvimento rural na Zona de Amortecimento envolvem e também contribuem na formação de uma rede de parceiros 
estratégicos com diferentes interesses e experiências. Prova disso é que o Parque Estadual Fritz Plaumann se tornou um elemento
agregador da rede e ao mesmo tempo impulsionador de ações voltadas ao planejamento de uma dinâmica territorial rural mais 
sustentável de referência para o Alto Uruguai Catarinense.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

FATMA, Engie, Consórcio Itá, Unimed Concórdia, Ministério Público de Santa Catarina, Governo do Estado – ADR Concórdia, 
Prefeitura Municipal de Concórdia, Coopercarga, Ministério Público Federal.

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

11/11/2007

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

Acordo de Cooperação Técnica com a Fatma para gestão compartilhada do Parque até o ano de 2021.

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

Mais de R$2.000.000,00

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

Voluntárias 20

Remuneradas 07
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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 40.627

Famílias 10.000

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 40.627 visitantes

Resultado 2 80,50% (avaliação ótima referente a visita)

Resultado 3 70,16% do público teve o primeiro contato com UC no
Parque Estadual Fritz Plaumann, ressaltando a
importância da operação.

Resultado 4 Tractebel Energia S.A. (atual Engie), o Consórcio Itá a
FATMA e a ECOPEF foram vencedores do 6º Prêmio
Brasil Ambiental na Categoria Florestas com o projeto:
“Implantação, Incubação da Gestão e Operação do
Parque Estadual Fritz Plaumann" promovido pela
AMCHAM – Câmara de Comércio Americana
(nov/2010).

Resultado 5 1º lugar na Categoria “Sustentabilidade Ambiental em
Município” no Prêmio Roteiros do Brasil promovido
pelo Ministério do Turismo (2010).

Resultado 6 ECOPEF e FATMA sagraram-se vencedoras na
categoria “recuperação de área degradada” na 24ª
edição do prêmio Onda Verde, expressão de ecologia,
com o programa de restauração e conservação da
mata ciliar do Lajeado Cruzeiro.

Resultado 7 O Parque foi apontado como Produto Ícone do
Turismo da Região Vale do Contestado (Plano
Turístico elaborado pela Chias Marketing, para o
estado de Santa Catarina) (04/2010)

Resultado 8 Mais de 50 entidades foram parceiras em diferentes
projetos e ações promovidas pela Ecopef em prol do
Parque e de seu entorno.

Resultado 9 Plano de manejo aplicado (2005) e revisado (2014).

Resultado 10 14 eventos realizados com participação efetiva das
comunidades locais
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