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Apresentação
Com alegria par�lhamos alguns resultados dos trabalhos de 
pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos de 2017 a 2020 no 
Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, em 
Florianópolis/SC.

Este livro é fruto de um trabalho feito por muitas mãos 
comprome�das com a educação geográfica em espaços não 
formais de educação. 

A escolha do Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri 
deve-se, principalmente, pela tamanha expressividade desse 
espaço público, tanto pela exposição de suas paisagens naturais 
e culturais, que lhe confere ampla e legí�ma visibilidade, quanto 
pelo número de frequentadores, colocando em cena a larga 
repercussão e reverberação das dinâmicas socioambientais ali 
existentes. 

Assim, nossa proposta é contribuir com o desenvolvimento de 
prá�cas educa�vas e com a formação docente em Geografia por 
meio de trilhas e caminhadas, em par�cular, no Caminho 
Guarani, no Caminho do Saquinho e no Sertão do Ribeirão.

Boa leitura e boas caminhadas!
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Monumento Natural
Municipal da Lagoa do Peri

Florianópolis possui diversas áreas verdes preservadas e uma 
delas se destaca pela estrutura que oferece e por abrigar o 
primeiro parque ins�tuído na cidade. Estamos falando do 
Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, o MONA da 
Lagoa do Peri.

No ano de 1976, pelo Decreto Municipal nº 1.408, a bacia 
hidrográfica da Lagoa do Peri foi tombada como Patrimônio 
Natural de Florianópolis. Com essa Lei de tombamento, uma área 
de 20,3 km² foi des�nada à criação de um futuro parque.

Em 03 de dezembro de 1981, a Lei Municipal nº 1.828 criou o 
Parque Municipal da Lagoa do Peri, e sua regulamentação ocorreu 
através do Decreto Municipal nº 91 em 01 de junho de 1982.

O Parque �nha como obje�vos proteger o manancial hídrico da 
bacia da Lagoa do Peri, preservar o patrimônio natural, 
representado pela fauna e flora, propiciar o desenvolvimento  
social da comunidade nativa e desenvolver atividades educativas, 
de lazer e recreação.

Em 2019, o Parque passou por um novo processo de 
recategorização para atender à Lei Federal nº 9.985 (BRASIL, 
2004), do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC).
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 Sob a Lei Municipal 10.530 (FLORIANÓPOLIS, 2019), o Parque 
passou a ser classificado como Monumento Natural e foi 
denominado Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri.

O MONA da Lagoa do Peri é administrado pelo Departamento de
Unidades de Conservação (DEPUC) da Fundação Municipal do 
Meio Ambiente (FLORAM). Esse Departamento é responsável 
pela implantação, implementação, gestão e administração das 
a�vidades relacionadas às Unidades de Conservação (UC) do 
município de Florianópolis, que possui, atualmente, nove 
Unidades de Conservação.

O DEPUC também desenvolve estudos para adequação das UCs 
ao SNUC, gestão dos conselhos consul�vos das UCs e criação de 
novas UCs, manutenção de trilhas e áreas para visitantes, 
instalação de placas informa�vas e educa�vas, auxílio a 
pesquisadores nas UCs, execução de Projetos de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), gestão do Programa Bandeira Azul no 
MONA da Lagoa do Peri, entre outras a�vidades relacionadas à 
conservação e proteção do bioma Mata Atlân�ca no município.

O MONA da Lagoa do Peri situa-se ao sul da Ilha de Santa 
Catarina, a uma distância de 24 km do centro de Florianópolis. A 
sede se encontra na Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 3150, 
no bairro Armação do Pântano do Sul, nas coordenadas 
geográficas 48º 32’10”O e 27º 44’30”S.

��



Mapa de localização do Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, 
em Florianópolis/SC
Fonte: DEPUC (2020).
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O Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri conta com boa 
estrutura para atender visitantes e pesquisadores. Na área de 
lazer, próximo à sede, há academia ao ar livre, sanitários, 
bebedouro, parque infantil e um restaurante. Também há mesas 
ao ar livre para fazer piqueniques. Os visitantes que levarem 
lanches, após o consumo, devem fazer o descarte de resíduos e 
embalagens nas lixeiras disponíveis no local. Não é permitida a 
prática de churrasco.

No verão, pode-se locar pedalinhos, caiaques e stand up paddle 
para a prá�ca de esportes e lazer na Lagoa. O estacionamento, 
com bicicletário, e a entrada no Parque são gratuitos. O horário 
de funcionamento do Parque é das 7h às 19h.

Em 2015, a Lagoa recebeu o selo Bandeira Azul, �tulo reafirmado 
em 2016 e 2017. Esse selo é conferido às praias e marinas que 
cumprem critérios internacionais de qualidade.

Anualmente, o DEPUC realiza o processo de certificação 
internacional da Bandeira Azul. Na temporada de 2019/2020, o 
MONA da Lagoa do Peri recebeu a cer�ficação pelo 5º ano 
consecutivo. Para isso, o local cumpriu com 35 critérios 
ambientais de adequação ao Programa, estabeleceu um comitê 
gestor de praias, atualmente representado pelo Conselho 
Consultivo do MONA da Lagoa do Peri, e realizou a�vidades de 
educação ambiental.

A Mata Atlân�ca é a vegetação predominante no local, com áreas 
que ainda contém alguns dos poucos resquícios de mata primária 
da Ilha de Santa Catarina. Boa parte da Mata Atlântica presente 
na Ilha está se recuperando, pois, an�gamente, as práticas de 
atividades agrícolas e de exploração de recursos naturais 
colaboraram para acentuar o desmatamento.
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Caminho que leva à Lagoa do Peri.
Fonte: Tamaki (2018).

Próximo à sede, encontra-se o Viveiro de Mudas de Árvores 
Na�vas da Mata Atlântica, cuja função principal é restaurar áreas 
degradadas nas UCs municipais por meio da produção e 
manutenção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica da 
região. Nesse espaço, são produzidas e mantidas as mudas, que 
também são recebidas por meio de compensação ambiental. No 
viveiro, encontramos o Galpão Juçara, onde as mudas são 
repicadas e estaqueadas, o Canteiro de Mudas Medicinais, o 
Viveiro Cedro, o Viveiro Sassafrás, o Canteiro Gabiroba, o 
Canteiro Bacopari, o Canteiro Aroeira e o Canteiro Camboatá.

Além da restauração de áreas degradadas, são funções do 
viveiro, o atendimento a grupos escolares para ações de 
educação ambiental e eventuais doações ins�tucionais, bem 
como, produção de mudas para a arborização urbana, ação 
vinculada ao projeto Árvores Nativas de Floripa.
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Entre o arco de praia e a Mata Atlântica, encontra-se a vegetação 
de restinga, com espécies de plantas típicas de solo arenoso.

Alguns rios são encontrados nas encostas dos morros presentes 
no MONA da Lagoa do Peri, entre eles, dois se destacam: o Rio 
Cachoeira Grande e o Rio Ribeirão Grande, que são responsáveis 
pelo abastecimento de água da Lagoa, em conjunto com outros 
cursos de água menores. Já próximo à sede, encontra-se o 
começo do canal do Rio Sangradouro que deságua entre as praias 
da Armação e do Matadeiro.

Em um passado bem distante, há cerca de 120 mil anos, havia 
apenas uma enseada no local. Com o passar do tempo, devido 
aos processos naturais de sedimentação dos lugares mais baixos, 
associados com as oscilações do nível do mar, uma planície 
litorânea foi se criando entre as elevações dos morros e o mar, 
formando a Lagoa do Peri. Hoje, a Lagoa está situada a dois 
metros acima do nível do mar e tem 5 km² de área.

A Lagoa do Peri é o principal manancial de água potável da Ilha de 
Santa Catarina. A captação e a distribuição da água são realizadas 
pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), 
responsável pelo abastecimento de mais de 100 mil pessoas nos 
distritos do sul e leste da Ilha.

Próximo às áreas de lazer do MONA da Lagoa do Peri, encontra-se 
a Casa de Retiro Vila Fátima, construída em 1956. Além dos 
retiros religiosos, os visitantes são atraídos por um mirante que 
permite observar as praias e ter uma visão panorâmica da região.

O MONA da Lagoa do Peri conta com algumas trilhas para lazer, 
passatempo e pesquisa. Destacamos o Caminho Guarani, o 
Caminho do Saquinho e o Sertão do Ribeirão.
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O Caminho Guarani está localizado nas proximidades da sede e 
seu percurso passa pelo Projeto Lontra e por residências 
presentes nessa área. O Caminho do Saquinho fica na orla 
nordeste da Lagoa e seu percurso conduz a um pequeno lugar 
apropriado para banhos, chamado Praia da Generosa.  Já o Sertão 
do Ribeirão é a porção do território onde se localizam os 
assentamentos e as a�vidades associadas aos descendentes de 
an�gos colonizadores açorianos. O local abriga a�vidades 
tradicionais, como a produção de cachaça e de farinha nos 
engenhos, e as a�vidades de agricultura de subsistência de 
caráter artesanal.

Também é importante destacar o Programa Roteiros do 
Ambiente (PRA), que realiza o manejo e a manutenção do solo e 
da vegetação, além de implementar o sistema interpreta�vo e de 
sinalização das trilhas e caminhos tombados ou nas UCs e Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) do município. No momento, 
são 21 trilhas/caminhos man�dos pelo PRA, entre eles, o 
Caminho Guarani, o Caminho do Saquinho e o Sertão do Ribeirão.

Agora que você conhece um pouco do MONA da Lagoa do Peri, 
resta saber porque se chama Peri. Reza a lenda que Conceição 
era uma bruxa e Peri um índio. Certo dia, se encontraram na 
floresta, se apaixonaram e man�veram encontros às escondidas, 
pois o relacionamento não era permi�do, nem pelas bruxas, nem 
pela tribo de Peri. Num desses encontros, porém, uma bruxa viu 
o casal e contou para as demais. Como punição a esse amor 
proibido, transformaram Peri numa lagoa de água doce, em 
formato de coração, e Conceição numa lagoa (laguna) de água 
salgada, formada pelas lágrimas da separação.

E então, acha mesmo que essa história é real? Caso não, vá até a 
margem da Lagoa e veja os peris na água, desse modo, você 
entenderá uma outra razão do nome Lagoa do Peri. 
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Dicas importantes
1. Não esqueça de levar protetor 
solar e repelente;
2. Use roupas confortáveis e leve 
roupas de banho, boné e toalha;
3. Leve frutas e alimentos leves;
4. Tenha uma sacola para 
recolher seu lixo e muita água 
para se hidratar.

Panfleto do Programa Expedições Geográficas.
Fonte: Bandeira (2019).

Perturbar e alimentar a fauna silvestre
Abandonar e maltratar animais

Levar animais domés�cos
Fazer fogo e churrasco

Edificar ou construir

Som alto
Jogar lixo e entulhos
Cortar a vegetação

Coletar plantas

É proibido por lei
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Caminho Guarani

Portal da trilha Caminho Guarani.
Fonte: DEPUC (2020).

Como chegar?

Para chegar ao início do percurso do Caminho Guarani, é 
necessário cruzar a sede do MONA da Lagoa do Peri e seguir em 
direção à Lagoa. O início da trilha é marcado pelo portal de 
entrada do Caminho Guarani, logo depois do ponto de captação 
de águas da CASAN.
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Localização e extensão do Caminho Guarani.
Fonte: DEPUC (2020).
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Vegetação

O MONA da Lagoa do Peri é uma das mais importantes Unidades 
de Conservação do município de Florianópolis, mas, apesar de 
hoje a região ser protegida pelo poder público, desde meados do 
século XVIII, as ações humanas interferem de modo diverso na 
dinâmica desse espaço. Por muitos anos, esse local foi ocupado 
por habitantes que realizavam a�vidades agropecuárias. Somente 
após a criação do Parque Municipal da Lagoa do Peri, em 1981, e 
sua regularização, em 1982, foi possível controlar esse �po de ação 
humana no bioma classificado como Mata Atlân�ca.

Mata Atlân�ca no MONA da Lagoa do Peri.
Fonte: Pereira (2018).

As árvores em coloração amarela 
são os Garapuvus, árvore símbolo 

do município  de Florianópolis.
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Árvore de eucalipto.
Fonte: Pereira (2018).

Folhas secas e fruto de pinus.
Fonte: Pereira (2018).

No percurso do Caminho Guarani, é possível perceber a sucessão 
ecológica de espécies composta pela comunidade pioneira, 
formada por gramíneas e líquens, e por espécies de porte médio, 
como os arbustos e árvores.

Em meio à vegetação, são encontradas algumas espécies não 
na�vas da Mata Atlântica, como os bambus, os pinus e os 
eucaliptos, consideradas espécies exó�cas por não serem 
caracterís�cas do bioma local. Decorrente do processo de 
contaminação biológica, essas espécies se tornam dominantes e 
alteram a fisionomia e a função dos ecossistemas naturais, o que 
pode ocasionar a perda de espaço e, até mesmo, o declínio 
genético da vegetação na�va.

A Lei nº 9097 ins�tuiu a Polí�ca 
Municipal de Remoção e  Subs�tuição de 
Pinus spp, Eucalyptus spp e Casuarina spp 

por espécies na�vas do local
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Bromélias no Caminho Guarani.
Fonte: Pereira (2018).

Durante o percurso do Caminho Guarani, também se observa 
muitas bromélias sendo sustentadas pelos troncos das árvores 
que compõem o ecossistema. As folhas dessas plantas possuem 
um formato de receptáculo que acumula água da chuva e 
detritos vegetais em decomposição que servem de fonte de 
alimento para pequenas espécies animais. 

Para sobreviver, as folhas das bromélias possuem pelos 
escamosos que são responsáveis pela alimentação dessa espécie 
de planta. Além disso, precisam de pouca luz para crescer e de 
abundante umidade do ar para seu desenvolvimento. Nas 
árvores onde há sombra, elas se instalam e crescem em enorme 
escala e tamanho. Devido à água que armazenam nas folhas, as 
bromélias ajudam a manter a umidade da mata.
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Solo

Assim como é possível iden�ficar a mudança de vegetação 
durante o percurso do Caminho Guarani, também se observa a 
mudança do solo que compõe o caminho bem demarcado da 
trilha. 

No início da trilha, iden�fica-se um solo composto de sedimentos 
arenosos recentes da época pleistocênica (há 1,6 milhões de 
anos) caracterís�co de planícies litorâneas. Ao adentrar na 
Unidade de Conservação, o visitante encontra espécies de porte 
mais arbóreo. O solo, antes mais claro e arenoso, torna-se cada 
vez mais escuro devido à presença de matéria orgânica, apesar de 
ainda ser predominantemente arenoso.

Caminho onde se pode observar a transição de teor de matéria orgânica nos solos.
Fonte: Pereira (2018).
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Estação de Tratamento de Água da CASAN

A Estação de Tratamento de Água (ETA) da Companhia de Águas e 
Saneamento (CASAN) está localizada em um ponto da trilha do 
Caminho Guarani. Essa estação começou a ser construída no ano 
de 1999 e passou a funcionar no ano 2000. A ETA na Lagoa do Peri 
atende: Pântano do Sul, Armação, Ribeirão da Ilha, Tapera, 
Campeche, Rio Tavares, Lagoa da Conceição e Barra da Lagoa.

Estação de Tratamento de Água da Companhia de Águas e Saneamento – 
CASAN.
Fonte: Pereira (2018).
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Lagoa do Peri.
Fonte: Pereira (2018).

A Lagoa do Peri é o maior 
manancial superficial de água 
potável da Ilha de Santa Catarina, 
com cerca de 5 km² de extensão.
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Caminho do Saquinho
Como chegar?

Para trilhar o Caminho do Saquinho, basta seguir a entrada 
principal em direção à Lagoa. Chegando na Lagoa, vira-se à 
direita e segue-se costeando suas margens até o início da trilha. 
O percurso é de fácil acesso, bem demarcado, não sendo uma 
trilha com bifurcações ou grandes obstáculos.

Portal da trilha Caminho do Saquinho.
Fonte: DEPUC (2020).

21



Localização e extensão da trilha Caminho do Saquinho. 
Fonte: DEPUC (2020).
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Solo argiloso e úmido na planície junto à Lagoa do Peri.
Fonte: Pereira (2018).

Morfologia da paisagem

O Caminho do Saquinho tem todo o seu percurso costeando a 
Lagoa. Ao longo dele, observa-se a vegetação formada por 
espécies na�vas e exó�cas compondo a paisagem da planície 
lacustre lagunar. Por esse mo�vo, o solo - que um dia já foi fundo 
da Lagoa - é mais escuro e contém grande quan�dade de matéria 
orgânica, sendo bastante úmido.
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Raízes e afloramentos rochosos expostos no Caminho do Saquinho.
Fonte: Pereira (2018).

À medida que o visitante segue pela trilha, percorre a res�nga até 
uma área de mata mais fechada. Nessa área, é necessário atenção 
maior ao caminhar, pois é composta por árvores com raízes 
aéreas que se entrelaçam sobre o solo escuro, além da presença 
de afloramentos de rochas.

Outra caracterís�ca marcante do lugar é a presença de trechos 
alagados. A umidade se deve à dificuldade de infiltração das 
águas das chuvas no solo argiloso.
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Ao longo do Caminho do Saquinho, assim como no Caminho 
Guarani, é possível avistar os peris na margem da Lagoa. Essa 
vegetação dá nome ao Parque e atrai os visitantes pela beleza 
paisagís�ca, pois o espelho d’água da Lagoa, os peris e o relevo ao 
fundo são uma ó�ma composição para fotografias. Os peris são 
uma vegetação herbácea natural que vive no fundo raso da 
Lagoa.

Paisagem da Lagoa com a presença de peris.
Fonte: Pereira (2018).
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Bolsista do Programa Expedições Geográficas apresentando uma amostra de 
rocha do Caminho do Saquinho.
Fonte: Bandeira (2019).

Elementos culturais

O Caminho do Saquinho é rico em marcas na paisagem que 
remetem a an�gas e tradicionais formas de uso humano na área 
onde hoje está localizado o MONA da Lagoa do Peri. 

Logo no início desse caminho, pode-se iden�ficar rochas 
alinhadas que cruzam a trilha e adentram às margens da Lagoa. O 
modo como estão dispostas sugere que ali havia um an�go 
trapiche, provavelmente u�lizado pela população local.
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Mais adiante, na trilha, o visitante depara-se com ruínas que são 
registros de um an�go engenho, provavelmente usado para 
produção de cachaça. Além das ruínas, outro fator interessante, 
indicando que esse espaço era u�lizado pela an�ga população, é 
a presença de algumas espécies de árvores, como a nogueira e o 
bambuzal. 

Os bambus, empregados na construção de cercas e produção de 
balaios, eram cul�vados pela população no entorno de 
plantações com o obje�vo de criar barreiras ao vento, prá�ca 
ainda adotada em alguns locais. Já a nogueira, além de u�lizada 
para a produção de sabão, tem um valor paisagís�co bastante 
apreciado.

Resquícios de um an�go engenho.
Fonte: Tamaki (2018).
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Em determinado ponto da trilha, há um an�go rancho de pesca 
ainda usado pela comunidade. Esse local foi um importante 
ponto de encontro, principalmente de mulheres que u�lizavam 
as águas da Lagoa para lavar roupas. Atualmente, é bastante 
frequentado pela comunidade e por visitantes que buscam águas 
tranquilas para o banho.

Os resquícios das comunidades an�gas ao longo do Caminho do 
Saquinho recontam a história da região, bem como, das 
a�vidades comerciais e culturais de seus habitantes. 

O MONA da Lagoa do Peri é um ambiente que atrai tanto pelo 
seu valor turís�co e de lazer como pela riqueza histórica e 
cultural.

Vista da Lagoa, próximo à trilha Caminho do Saquinho.
Fonte: Tamaki (2018).
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Sertão do Ribeirão
Como chegar?

É possível chegar ao Sertão do Ribeirão por dois caminhos: pelo 
lado leste, na Armação do Pântano do Sul, por meio da Rodovia 
Rozália Paulina Ferreira, totalizando 6 km desde o seu início 
(pela Costa de Cima) até o centro da comunidade; o outro 
caminho se dá pelo Ribeirão da Ilha, pela estrada Francisco 
Thomas dos Santos, conhecida como Chico do Alambique. Essa 
rota totaliza 1,5 km desde o seu início até o centro do Sertão do 
Ribeirão. Ambos os caminhos podem ser percorridos com 
veículos automotores, de preferência 4x4, devido às estradas 
com grande inclinação e curvas acentuadas. Há, também, a 
possibilidade de ir ao local de motocicleta, bicicleta ou 
simplesmente caminhando. 

Apesar de o Sertão do Ribeirão fazer parte do MONA da Lagoa 
do Peri, ele não é acessível pela sede da Unidade de 
Conservação, como o Caminho Guarani e o Caminho do 
Saquinho. 
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Imagem de satélite em 3D localizando a comunidade do Sertão do Ribeirão no 
fundo do vale.
Fonte: Google Earth (2019).
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Casa no Sertão do Ribeirão.
Fonte: Sagaz (2019).

Ocupação e histórico

A ocupação do Sertão do Ribeirão ocorreu há, pelo menos, 250 
anos. A chegada dos primeiros habitantes corresponde ao ano de 
1761 e a população originária do lugar tem a mesma iden�ficação 
cultural: a açoriana. O início da ocupação ocorreu na Freguesia de 
Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha, que se tornou o centro 
de a�vidades do sul da Ilha, tanto comerciais quanto extra�vistas, 
originando, logo depois, a comunidade Sertão do Ribeirão.

A comunidade que ocupou os vales dos morros entre o Ribeirão da 
Ilha e a Armação se isolou devido às formas de relevo, com morros 
de encostas bastante íngremes. Com isso, muitas das prá�cas 
culturais se man�veram por anos, até a abertura da estrada que 
liga o Sertão do Ribeirão à Costa de Cima, por volta de 1976.
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A paisagem

Em períodos chuvosos, o acesso ao Sertão se torna pra�camente 
inviável por automóvel sem tração. Mesmo com essa limitação, o 
caminho encanta! Ao subir pela estrada do Ribeirão da Ilha, o 
visitante pode parar em um mirante para observar a paisagem da 
Baía Sul de Florianópolis. Caso acesse o Sertão do Ribeirão pela 
estrada que inicia na Costa de Cima, é possível avistar a paisagem 
das Praias dos Açores e do Pântano do Sul. A estrada principal, do 
mesmo modo que as outras vias, é de chão ba�do e os veículos 
automotores que transitam na região são quase todos dos 
próprios moradores.

Ao se aproximar mais do interior da comunidade, o visitante 
pode observar uma mudança de paisagem e as caracterís�cas 
rurais do Sertão do Ribeirão se tornam mais expressivas. Devido 
à ausência de um fluxo con�nuo de automóveis, é possível 
escutar o som do local: o vento balançando a copa das árvores, o 
canto dos pássaros e dos galos, o mugir das vacas.

As placas de iden�ficação com os nomes das ruas são 
acompanhadas de uma figura ilustra�va, tanto os nomes quanto 
as figuras remetem a elementos da paisagem. A rua onde moram 
os irmãos Bento e Zeca recebe o nome de Servidão Cachaça, em 
referência aos dois engenhos de cachaça presentes no local. 
Outro exemplo é a Servidão Indaiá, que faz referência ao 
engenho de Adilson Mar�ns.

32



 

Servidão Indaiá, no Sertão do Ribeirão.
Fonte: Sagaz (2017).

O estudo dos nomes de 
determinados lugares,  sua 
origem e evolução é 

denominado Toponímia.

Placa de rua no Sertão do Ribeirão.
Fonte: Sagaz (2017).
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A�vidades tradicionais

Por vários anos, a agricultura foi a principal a�vidade exercida 
pelos moradores locais, que cul�vavam a mandioca para a 
produção de farinha e de cana-de-açúcar para a produção de 
cachaça. Os animais eram criados para alimentação da 
comunidade, para os engenhos que usavam da força animal para 
tração e para o transporte de produtos ao Ribeirão da Ilha.

Eram necessárias extensas plantações de mandioca ou de 
cana-de-açúcar para a manutenção das a�vidades nos engenhos. 
Com isso, as encostas dos morros foram desmatadas, pois os 
moradores u�lizavam a técnica da coivara para o 
desenvolvimento de suas lavouras. As áreas desmatadas também 
serviam para a pastagem de animais.

Com a criação do Parque, foram promulgadas leis que tornaram 
limitadas as a�vidades tradicionais exercidas pela população. 
Dessa forma, os moradores que dependiam exclusivamente 
dessas a�vidades para sua sobrevivência acabaram abandonando 
suas residências e migrando para outras regiões do município.

Em relação ao uso da terra, atualmente é possível observar, na 
paisagem sertaneja, pequenas plantações agrícolas para consumo 
próprio das famílias. Também há espaços des�nados à criação de 
alguns animais, dentre eles, vacas, galinhas, coelhos, perus e 
cabras.
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Os engenhos

A mandioca e a cana-de-açúcar são as matérias primas des�nadas 
ao abastecimento dos engenhos da região e provêm, grande parte 
delas, de outras localidades, pois é preciso plantar em grande 
quan�dade para se produzir a farinha de mandioca e a cachaça.

Há três engenhos de farinha em funcionamento no local: o do 
Apolinário, o do Manoel (conhecido como Neca) e o do Ailton. Já 
os dois engenhos de cachaça existentes no Sertão são o dos 
irmãos Zeca e Bento e o do Adilson.

Manoel, o Neca, tem um engenho de farinha movido a 
eletricidade. Em sua propriedade é realizada a farinhada, festa 
tradicional que reúne moradores da comunidade entre os meses 
de maio e junho. As etapas da fes�vidade vão desde a parte de 
descascar a raiz, passar a mandioca pelo moinho, fazer a secagem 
da mesma, até finalizar com a farinha. A farinhada envolve muita 
conversa, cantoria e alegria dos moradores no desenvolver da 
produção.

O engenho de farinha do Ailton é movido a tração animal e, dos 
três engenhos desse �po, é o mais novo deles. Ailton u�liza esse 
espaço para receber grupos escolares que vão ao local para ver o 
processo de produção da farinha de mandioca.

Sobre os engenhos de cachaça, o alambique do Zeca conta com 
espaço para visitação, engarrafamento com rótulos e há placas na 
beira da estrada principal para indicar sua localização.

O engenho do Bento é uma herança passada de pai para filho há 
mais de 100 anos e, atualmente, é movido a eletricidade.
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O engenho do Adilson é o mais novo da região e seu proprietário 
u�lizou-se do relevo do terreno para a instalação do Indaiá, nome 
desse alambique, que é movido a tração animal.

Engenho de farinha.
Fonte: Sagaz (2017).

Engenho de cachaça.
Fonte: Silva (2017).
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O sagrado

O sagrado e suas dinâmicas espaciais são pontos significa�vos 
quando se fala sobre o Sertão do Ribeirão. Muitos dos moradores 
da região expressam sua religiosidade de diferentes maneiras. 
Essas evidências podem ser conferidas quando se observa as 
imagens nas residências, desde as mini capelas nos jardins das 
casas aos altares com santos, velas e crucifixos nos quartos e salas 
de estar. A imagem da pomba do Divino Espírito Santo é comum 
em várias residências.

Outro ponto marcante são as festas religiosas na comunidade. A 
Festa de Santa Cruz, por exemplo, ocorre no primeiro semestre 
do ano. Já a Festa de Nossa Senhora de Lourdes é realizada no 
segundo semestre e ambas são celebradas na capela de mesmo 
nome da santa. Alguns dias depois, é realizada a festa do Divino 
Espírito Santo. Há, também, o Terno de Reis, realizado entre o 
final do ano e o começo do ano seguinte. 

O símbolo da Santa Cruz está presente no centro da comunidade 
há mais de 90 anos, localizado em frente à Capela de Nossa 
Senhora de Lourdes.

Capela de Nossa Senhora de Lourdes,
Santa Cruz e cartaz anunciando a 
Festa de Santa Cruz. 
Fonte: Sagaz (2017).
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Potencial turís�co

O Sertão do Ribeirão é bastante procurado por seus atra�vos 
turís�cos, como a Cachoeira da Carambina, cujas quedas formam 
um pequeno lago. Também é possível fazer uma caminhada para 
chegar à Cachoeira da Gurita e à Lagoa do Peri.

Piscina natural formada no trajeto da Cachoeira da Carambina.
Fonte: Sagaz (2017).
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Nessa região, há um salão comunitário onde são realizadas as 
reuniões da associação dos moradores e as celebrações das 
festas religiosas. Além disso, o espaço é u�lizado por um grupo de 
senhoras que, normalmente, se reúne para fazer crochê.

Há, também, uma escola desa�vada, outrora denominada Escola 
Desdobrada do Sertão do Ribeirão da Ilha. Foi ins�tuída em 1978, 
contava com o Ensino Fundamental e havia somente uma 
professora, a Dona Almerinda Sco� de Souza. No ano de 2009, as 
a�vidades escolares foram encerradas e o imóvel ficou 
abandonado. Anteriormente à construção da Capela de Nossa 
Senhora de Lourdes, esse espaço foi u�lizado para realização de 
missas comunitárias.

Com a limitação do uso da terra, ins�tuída pela criação do 
Parque, alguns moradores inves�ram em a�vidades turís�cas. 
Um exemplo é Dona Almerinda, que criou o Sí�o e Café 
Hortêncio na própria residência Nesse espaço, ela recebe 
visitantes interessados em conhecer as belezas do lugar, o modo 
de vida da comunidade e desfrutar de um café colonial, com 
bolos, cucas, geleias e sucos naturais.

Animais na propriedade de 
Dona Almerinda.
Fonte: Sagaz (2017).
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Os trabalhos acadêmicos desenvolvidos no Monumento Natural 
Municipal da Lagoa do Peri abriram novas possibilidades de 
conhecimento para a comunidade local e criaram outras 
perspec�vas de intercâmbio acadêmico entre a Universidade e a 
Unidade de Conservação.

As paisagens nas trilhas Caminho Guarani, Caminho do Saquinho 
e Sertão do Ribeirão são uma possibilidade metodológica de 
estudos geográficos que buscam incen�var a valorização da área, 
além de suscitar pensar em espaços não formais de educação 
como laboratórios de estudos ao ar livre. 

Ao observar e estudar os elementos geográficos aqui descritos, 
assinalamos prá�cas que permitem dimensionar as 
transformações espaciais do local, bem como, seus conflitos e 
potencialidades, apontando para os modos como atualmente se 
perfaz a conservação do patrimônio natural e cultural da 
paisagem.

Esperamos que nossos trabalhos possam dar visibilidade à 
promoção de ações educa�vas de diferentes naturezas e, ainda, 
possibilitar a difusão de informações em bibliografias de acesso 
restrito, como as inseridas ou produzidas em trabalhos 
acadêmicos não publicados. 

Pretendemos, também, fornecer aos professores da Educação 
Básica um instrumental pedagógico para a prá�ca e o ensino de 
Geografia.

Algumas palavras finais
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Trilhas e caminhadas podem ser um instrumento didá�co em 
saídas de estudos e colaboram na promoção e divulgação de 
manifestações naturais, culturais e educa�vas, abrindo novas 
possibilidades de conhecimento para a comunidade local e escolar.

Para a elaboração deste livro, contamos com o apoio de 
estudantes do curso de Geografia da Universidade do Estado de 
Santa Catarina quando bolsistas do Programa de Extensão 
Expedições Geográficas e do Projeto de Pesquisa Experiências 
Educa�vas da Paisagem: uma cartografia do Parque Municipal da 
Lagoa do Peri. 

Além da equipe de estudantes, �vemos o apoio da equipe do 
Mona da Lagoa do Peri, em especial, Mauro Manoel da Costa, 
chefe do DEPUC durante a realização dos trabalhos de pesquisa e 
extensão, Aracídio Barbosa de Freitas Neto, geógrafo supervisor de 
projetos, e a estagiária Camila Ayroza. 

A�vidade do Programa de extensão Expedições geográficas no MONA
da Lagoa do Peri.
Fonte: Tamaki (2018).
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