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ABSTRACT 
This job’s main target is the study of public visiting areas and respective equipments of two Conservation 
Unities of Florianópolis: The Parque Municipal da Lagoa do Peri and the Parque Florestal do Rio 
Vermelho. These studies were elaborated from field visits, photographic researches and interviews with 
the parks’ employees and users. All collected data was organized in tables with the purpose of a 
quantitative and qualitative observation. It was verified that the lack of a qualification of these areas 
makes the parks less attractive, which is an obstacle for the growth of environmental education and also 
for the evolvement of citizens with the efforts for a compatible use of such exuberant natural areas with 
the protection ideal. 
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1. APRESENTANDO O PROBLEMA 
A Ilha de Santa Catarina possui uma área aproximada de 423 Km², sendo que suas encostas eram a 
princípio cobertas pela Mata Atlântica e suas planícies por vegetação de restingas e manguezais. Soma-se 
a isto a existência de lagoas, lagunas, praias arenosas, dunas, enfim, uma rica variedade de ambientes 
naturais compondo vários ecossistemas naturais. Entretanto, a partir do século XVIII, com a colonização, 
as práticas agrícolas levaram ao desmatamento, degradando bastante rápido esses ecossistemas. Como 
continuidade deste processo, o crescimento acelerado e desordenado, aliado à indústria do turismo e à 
construção civil, causaram os maiores impactos, induzindo ocupações em áreas de encostas, manguezais e 
restingas. 



Para proteger a natureza de Florianópolis da sistemática agressão humana, tornou-se imprescindível a 
implementação de Unidades de Conservação, que somam 42% da área total do município (ver FIG. 1). 
Segundo a Lei SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 2000, unidade de conservação é 
um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Para 
que a implementação de Unidades de Conservação seja realmente eficiente é evidente que a criação das 
mesmas deve ser o resultado de estudos sérios, onde não há erros quanto à escolha da categoria da área 
bem como da sua delimitação, além da existência de uma administração e gestão adequados, pautados em 
Planos de Manejo. O Plano de Manejo de Unidades de Conservação, de acordo com IBAMA, de 1996, é 
um projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determina o zoneamento de uma 
Unidade de Conservação, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico 
de acordo com suas finalidades, e estabelece diretrizes básicas para o manejo da unidade. Estes são 
documentos que visam a orientação de intervenções na Unidade de Conservação, evitando equívocos que 
impliquem em reações contrárias à da Conservação, tornando assim essas áreas menos vulneráveis e 
suscetíveis a danos impostos sobre o patrimônio natural. 
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Figura 1: mapa Ilha de Santa Catarina 

Fonte: Laboratório Infoarq/UFSC e modificado pelos autores 

O profissional arquiteto-urbanista, auxiliado por um Plano de Manejo, tem um papel fundamental no 
sentido de organizar espacialmente áreas de conservação em zonas, com seus respectivos graus de 
proteção e intervenção.  



Dentre estes trabalhos, destaca-se a qualificação da infra-estrutura de apropriação pública de uma área 
protegida, através da concepção de edificações, da orientação de caminhos e trilhas utilizando-se da 
comunicação visual, enfim, planejando e organizando as áreas permitidas para pesquisa e visitação. A 
organização das áreas que serão apropriadas pelos visitantes numa Unidade de Conservação é bastante 
importante, pois orienta de forma eficiente os visitantes dizendo o que pode e o que não pode ser feito e 
ainda facilita a fiscalização por parte da administração da Unidade de Conservação. Portanto, é de suma 
importância que Unidades de Conservação não sejam simplesmente implementadas, sem que exista um 
plano de manejo ou algo parecido que venha a orientar as ações dentro da área protegida. Só assim, será 
possível que áreas de exuberante beleza natural e importância tenham uso compatível com os ideais de 
proteção. 
 
 
2. OBJETIVO 
Neste trabalho, estudamos as áreas de visitação pública e respectivos equipamentos de duas Unidades de 
Conservação de Florianópolis localizadas na Ilha de Santa Catarina: o Parque Municipal da Lagoa do Peri 
e o Parque Florestal do Rio Vermelho. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC e o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, ambos se enquadram na categoria 
Parque, a qual faz parte do grupo de Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Segundo a legislação ambiental 
citada acima, a categoria Parque tem como objetivos básicos a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico. 
Estes estudos têm como objetivo a melhor compreensão do funcionamento de uma área destinada a 
visitação pública de uma Unidade de Conservação que se enquadre na categoria Parque. Para isto optou-se 
pelo estudo de dois importantes Parques da Ilha de Santa Catarina, onde se pode entender como é 
administrada uma Unidade de Conservação e de que forma se dá a organização espacial da área destinada 
à visitação pública numa área protegida. 
 
 
3. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
O Parque Municipal da Lagoa do Peri, situado na região Sul da Ilha de Santa Catarina, é de grande 
relevância na atividade turística da cidade. O mesmo possui uma sede para recepção dos visitantes, além 
de uma área de camping e equipamentos como churrasqueiras, bancos, playground, e outros. Assim como 
acontece em outros parques, algumas atividades extrativistas voltadas para a subsistência da população 
nativa são restringidas pelas medidas de Proteção do Parque da Lagoa do Peri, o que gera conflitos entre 
as duas partes - a população e o órgão que administra a Unidade de Conservação. Nas áreas de restinga 
pertencentes ao Parque, verifica-se o processo de adensamento urbano, o que não condiz com a existência 
de uma Unidade de Conservação.  
O Parque Florestal do Rio Vermelho, localizado entre o Oceano Atlântico e a Lagoa da Conceição, 
caracteriza-se como uma área de restinga substituída na década de 60 por plantios experimentais de 25 
diferentes espécies de Pinus. Atualmente, o Parque se propõe a restaurar a área de vegetação nativa, tendo 
em vista as alterações que a vegetação exótica vem causando no solo e no ecossistema em geral. O mesmo 
também possui uma área destinada a visitação pública, com camping, sede equipada com refeitório, 
campo de futebol, quadra de vôlei e equipamentos em geral. É um Parque de considerável relevância 
turística, sendo visitado em média por 80 mil pessoas por ano. 
Ambos os parques se propõem à realização de atividades simultâneas de pesquisa e de lazer. Na verdade, 
este é um fator comum à grande maioria das Unidades de Conservação, daí a importância destes dois 
estudos de casos. Neste artigo, além da análise das áreas destinadas a visitação pública, com as estruturas 



(edificações e instalações) e infraestruturas (caminhos, energia elétrica, elementos de comunicação...) que 
a unidade de conservação oferece para os usuários, abordam-se brevemente tanto a vegetação existente na 
área das unidades de conservação e arredores quanto a relação destas áreas protegidas com o entorno 
urbano. 
4. PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI 
4.1. Apresentando o Parque 
O Parque Municipal da Lagoa do Peri está inserido numa bacia hidrográfica de 20,3 km². Abriga a Lagoa 
do Peri cujas características peculiares a tornam o maior manancial de água potável da Ilha de SC, com 
5,2 Km² e profundidade máxima de 11m, além de caracterizar-se como o maior habitat de Florianópolis 
para espécies de água doce. 
Distante 24 km do Centro de Florianópolis e 14 Km do Aeroporto Hercílio Luz, o acesso ao Parque da 
Lagoa do Peri se dá através da rodovia SC-406, que corta o Parque no sentido Norte/Sul, chegando até o 
distrito do Pântano do Sul (ver FIG. 2).  

 
Figura 2: Vista panorâmica da Rodovia SC-406 separando duas áreas de restinga. A sede do Parque encontra-se do 

lado direito da rodovia.  
Fonte: Cabral (1999) 

A chegada ao Parque da Lagoa do Peri é sinalizada junto à via de acesso (SC-406) com uma placa 
consideravelmente grande (ver FIG. 3). Ao adentrar, o usuário tem a possibilidade de deixar seu 
automóvel num estacionamento não coberto e previsto para até 200 carros (ver FIG. 4). É importante 
ressaltar que bem em frente à entrada principal do Parque, tem-se uma parada de ônibus, a partir da qual o 
visitante leva poucos segundos para acessá-lo. 

    
 Figura 3: placa localizada na SC-406    Figura 4: área de estacionamento 
 Fonte: www.suldailha.com.br Fonte: Cabral (1999) 

Além da entrada principal, há diversas entradas periféricas na extensão do Parque, que acabam por 
dificultar uma possível fiscalização e proteção da área, deixando o Parque muitas vezes exposto a ações 
contrárias a da preservação, como caças ilegais, extração da madeira e ocupação de áreas destinadas à 
preservação. 
A cobertura vegetal da Bacia da Lagoa do Peri constitui-se de três tipos bem definidos: a “Mata Pluvial 
Atlântica”, a mais importante formação da área, com 8,06 Km², ocupando as encostas e picos dos morros 
e pequena área da restinga; a “Vegetação Litorânea” distribuída ao longo da restinga e os “Campos”, os 



quais são representados por pequenas manchas situadas, predominantemente, na encosta sul da Lagoa (ver 
FIG. 5). 

 
Figura 5: uso do solo – Lagoa do Peri.  

Fonte: foto área de 1998, modificada pelos autores 

Tendo em vista a riqueza do patrimônio natural e cultural da área, no ano de 1976, toda a Bacia da Lagoa 
do Peri, bem como os limites compreendidos entre a porção leste da bacia e a estrada SC-92, foram 
tombados como Patrimônio Natural do Município. Desta forma, garantiu-se legalmente a proteção de 
todos os bens naturais, condicionando e estabelecendo regras para o uso e apropriação destas áreas. 
Entretanto, somente em 9 de dezembro de 1989, a área que compreende a Lagoa do Peri e arredores, 
adquiriu status de Parque Municipal. Junto à sua criação instituiu-se o Plano Diretor de Ocupação e Uso 
do Solo, descrevendo os objetivos que levaram à criação do Parque. Os objetivos são: “(...) proteger o 
patrimônio natural representado pela flora, fauna e paisagem, (...) aproveitar as condições peculiares de 
sua paisagem natural e cultural para o adequado desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e 
recreação” (CECCA, 1997, pg.91). 
O Plano Diretor de Ocupação e uso do Solo instituído na criação do Parque Municipal da Lagoa do Peri, 
aproxima-se a um Plano de Manejo. Desta maneira, a administração do parque possui um instrumento que 
a auxilia na manutenção e, por vezes, torna possível que os objetivos propostos para a implantação do 
Parque sejam realmente alcançados. Este plano diretor do parque divide a área em três porções: área 
destinada ao desenvolvimento de atividades de lazer, que compreende a restinga; área de preservação 
cultural, situada na encosta sul, onde se encontra a comunidade tradicional do Sertão do Peri; e área de 
reserva biológica destinada exclusivamente à preservação, nas encostas norte e oeste (ver FIG. 6). 



 
Figura 6: Plano Diretor e Uso do solo – sem escala 

Fonte: FLORAM/ modificado por Cabral (1999) e pelos autores 

Cabe ressaltar que a manutenção do Parque, bem como sua administração é procedida pela FLORAM – 
Fundação Municipal do Meio Ambiente, instituição que colabora com o gerenciamento do Parque e em 
alguns casos atua como mediador de relações entre o Parque e Prefeitura Municipal. 
4.2. Área destinada à visitação pública (desenvolvimento de atividades de lazer) 
A construção do edifício da sede do Parque teve inicio em 1997, visando uma estrutura de apoio à 
fiscalização para pesquisa e educação ambiental. A obra contou com o apoio da Fundação Nacional do 
Meio Ambiente, sendo o responsável pelo projeto o arquiteto Marcos Frugolli (ver FIG. 7 e 8). 
Essa edificação busca a contextualização com a área de lazer do Parque, através do uso de madeira de 
reflorestamento – eucalipto - na sua estrutura construtiva (ver FIG. 9). No entanto, observou-se a não 
existência de estudos específicos sobre fontes alternativas de energia para o Parque Municipal da Lagoa 
do Peri visando a minimização de impactos ambientais. 
 



              
 Figura 7: fachada leste Figura 8: fachada oeste  Figura 9: estrutura  
 de frente para a rodovia de frente para a lagoa Fonte: autores 
 Fonte: Cabral (1999) Fonte: autores 

De vez em quando ocorrem exposições de trabalhos realizados pela população do entorno no hall central 
da edificação, mas são esparsas, e o local acaba tendo pouco uso. Além disso, a edificação não estabelece 
uma relação muito clara com o entorno, não havendo, por exemplo, uma área de transição entre o exterior 
e o interior da edificação que possibilite a permeabilidade dos usuários entre a área externa do Parque e o 
interior da edificação. Desta forma, percebe-se que este é um prédio bastante utilizado pelos pesquisadores 
e pouco pelos turistas. 
Com relação à área de lazer, não há disponível mobiliário suficiente para atender a demanda de visitantes, 
a qual é razoavelmente grande no período de verão. Faltam lugares cobertos como quiosques, e uma 
melhor organização espacial de modo a aproveitar todo o potencial paisagístico da área, além de otimizar 
a fiscalização e a proteção do lugar.  
4.2.1. Principais componentes das estruturas do Parque 
Estes componentes estão relacionados às edificações e instalações existentes na área de lazer do Parque 
Municipal da Lagoa do Peri. 
4.2.1.1. Edificações existentes no Parque 
Na área de lazer do Parque foram encontradas quatro edificações: a edificação da Sede, a edificação de 
manutenção, a edificação do restaurante/lanchonete e uma edificação com sanitários (ver FIG. 10). 

 
EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS COMPONENTES 
Edificação da Sede 
 

 

Centro de pesquisa Alojamento (para técnicos e cientistas) 
Copa 

sanitários 
Sala de reuniões 

Laboratório 
Centro de Visitantes 
 

Sala de recepção com balcão de informação 
Sala de exposições (permanentes/temporária) 

Auditório (ver FIG. 11) 
Sanitários 

Centro administrativo 
 

Escritório de administração 
Copa 

Sanitários 



Edificação de manutenção 
(ver FIG. 12) 

Depósito (armazenamento de material, equipamentos e provisões) 
Garagem para barcos 

Encontra-se de frente para a lagoa nos fundos (fachada oeste) da edificação 
da Sede 

Edificação Centro de 
alimentação 

Lanchonete/restaurante 
Encontra-se em frente à fachada leste da edificação da Sede, próxima à  

SC 406 
Edificação Sanitários 
(ver FIG. 13) 

Pias e chuveiros coletivos 
Sanitários privados 

Encontra-se nos fundos da edificação da sede, perto da lagoa 
Figura 10: Tabela baseada na apostila do Curso ”Projetos Arquitetônicos e Equipamentos em Ucs” (Universidade 

Livre do Meio Ambiente. 2000) 

      
 Figura 11: auditório da Sede Figura 12: edificação de manutenção Figura 13: edificação sanitários 
      Fonte: autores             Fonte: autores Fonte: autores 

4.2.1.2. Principais instalações existentes no Parque  
Na área de lazer do Parque encontraram-se estruturas leves configurando instalações de recreação ativa, de 
recreação passiva, instalações para piqueniques/churrascos e instalações de turismo. Além destes tipos 
específicos, encontram-se espalhados por esta área lixeiras e, em frente à fachada leste (frontal) da Sede, 
há um telefone público (ver FIG. 14). 
 

INSTALAÇÕES PRINCIPAIS COMPONENTES 
De recreação ativa Play-ground 

(ver FIG. 15) 
De recreação passiva Mirante Casa dos Retiros (Morro das Pedras)  

Áreas para pesca recreativa 
Bancos espalhados pela margem da lagoa (ver FIG. 16) 

Para piquenique/churrasco 
(ver FIG. 17) 

Mesas 
Bancos 

churrasqueiras 
De turismo Camping 

Elementos especiais: elementos do patrimônio cultural 
como o Sertão do Peri com engenhos de farinha de 

mandioca 
Casa dos Retiros (Morro das Pedras – encontros de caráter 

religioso, possui uma vista exuberante, área para 
contemplação) 

Figura 14: Tabela baseada na apostila do Curso ”Projetos Arquitetônicos e Equipamentos em Ucs” (Universidade 
Livre do Meio Ambiente. 2000) 



           
 Figura 15: play-ground Figura 16:margem da Lagoa do Peri Figura 17:piqueniques/churrascos  
   Fonte: Cabral (1999)        Fonte: Cabral (1999)          Fonte: Cabral (1999) 

4.2.2. Principais componentes da infra-estrutura do Parque  
Destaca-se, neste item, componentes que servem de apoio a serviços, como por exemplo: obras de 
engenharia envolvendo circulação, saneamento, energia e comunicações. 
Com relação ao saneamento básico, tem-se que o abastecimento de água é realizado através de poços 
freáticos individuais, fontes e córregos. Entretanto, sabe-se que o tratamento dado ao esgoto é precário, 
assim como em diversas localidades de Florianópolis. 
Atualmente, todas as áreas da Bacia da Lagoa do Peri são servidas de energia elétrica e telefone como 
meio de comunicação. 
Os elementos de comunicação visual do Parque, placas e painéis com funções diversas são feitos em 
madeira, o que de certa forma contextualiza com o lugar, é discreto e cumpre a função de informar. Mas, 
por estarem sujeitos a intempéries como chuva, vento e sol, têm menos durabilidade, aumentando os 
custos de manutenção. A localização dessas placas está nos lugares de maior fluxo e ocupação mais 
intensa, portanto as placas encontram-se em lugares estratégicos para orientação e apropriação dos 
espaços pelos visitantes (ver FIG. 18, 19 e 20). 

   
 Figura 18: indicação Figura 19: informações trilhas  Figura 20: orientação sobre o 
 Churrasqueiras/sanitários  Fonte: www.suldailha.com.br  Plano diretor 
         Fonte: autores               Fonte: Cabral (1999) 

As placas informativas visam transmitir dados básicos aos usuários sobre a unidade de conservação e 
também se destinam à proteção de visitantes e dos recursos naturais encontrados na área. A comunicação 
de divulgação do Parque é sustentada por placas de trânsito espalhadas pelas rodovias, principalmente pela 
SC-406, sendo que na extensão da rodovia bem perto da Sede, encontra-se uma placa de divulgação que se 
caracteriza como um portal (ver FIG. 2). 
Quanto à circulação, não existem caminhos definidos na área de lazer do Parque, sendo um solo arenoso 
sem pavimentação. A falta de alguns caminhos pavimentados prejudica a acessibilidade dos percursos, 
dificultando o deslocamento de portadores de deficiência física, idosos, entre outros. O principal 
componente da circulação do Parque é a circulação de pedestres. Esta é constituída por caminhos para fins 
diversos e trilhas autoguiadas ou não para a interpretação da natureza (pouco afetadas pela introdução de 
materiais de construção). 
Uma das principais trilhas realizadas neste Parque é a trilha chamada “Caminho da Gurita”. Este caminho, 
que margeia a Lagoa do Peri, segue sobre os traços do antigo caminho colonial do século XIX. O caminho 



percorre trechos de capoeirão e mata secundária, revelando paisagens enriquecidas por cachoeiras, riachos 
e lagoa de forma ininterrupta durante seus 3075 metros de extensão. A mata preservada da Floresta 
Atlântica está em estado avançado de regeneração, após sua intensa utilização em atividades econômicas 
vernaculares essenciais para a comunidade do Sertão do Peri. 
 
 
5. PARQUE FLORESTAL DO RIO VERMELHO 
5.1. Apresentando o Parque 
O Parque Florestal do Rio Vermelho está situado na Costa Leste da Ilha de Santa Catarina, entre as 
comunidades da Barra da Lagoa e do Rio Vermelho. O Parque foi criado em 1962 por um decreto 
estadual, possuindo 1.465 hectares, banhados 12,5 Km pelo Oceano Atlântico, mais precisamente pela 
praia do Moçambique, a maior da Ilha de Santa Catarina e 8,5 Km pela Lagoa da Conceição. A idéia 
original do parque era a de ser um centro de experimentação de novas espécies de árvores 
economicamente viáveis para o Estado. Desta forma, teve sua restinga (vegetação nativa) praticamente 
toda substituída por plantios experimentais de 25 espécies de Pinus.  
Distante 29 km do Centro de Florianópolis, o acesso ao Parque Florestal do Rio Vermelho se dá através da 
rodovia João Gualberto Soares, que liga a Barra da Lagoa ao Rio Vermelho. Esta rodovia é uma 
continuação da Estrada Geral da Barra da Lagoa que segue até os Ingleses. 
A chegada ao Parque Florestal do Rio Vermelho é sinalizada por placas de trânsito informando a distância 
em que o Parque se encontra; entretanto, só é possível saber que se chegou ao mesmo, quando se avista a 
Sede da CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Órgão que 
administra o Parque), na frente da qual existem placas informando a entrada principal do Parque (ver FIG. 
21 e 22). Ao adentrar, o usuário tem a possibilidade de deixar seu automóvel num estacionamento não-
coberto, local onde encontram-se o camping para barracas e trailers e as áreas de lazer. É importante 
ressaltar que algumas linhas de ônibus públicos passam pelo Parque, facilitando o acesso de visitantes. 

   
Figuras 21 e 22: Sede da CIDASC vista da rodovia João Gualberto Soares 

Fonte: autores 

Além do acesso principal pela Sede da CIDASC há outros acessos, como por exemplo, pela sede do 1º 
Pelotão de Polícia de Proteção Ambiental, responsável inclusive pela fiscalização do Parque e pelo Centro 
de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras). As diversas possibilidades de acesso à área do 
Parque dificultam a fiscalização, deixando a área muitas vezes vulnerável à ações contrárias à da 
conservação. 
Este Parque está situado em terreno arenoso e plano, com exceção de uma pequena parcela que abrange a 
encosta do extremo norte da Lagoa. A cobertura vegetal do Parque Florestal do Rio Vermelho se constitui 
de tipos bem definidos, sendo que a rodovia estadual corta o Parque ao meio, separando duas importantes 
áreas de restinga: a primeira próxima ao mar (Praia do Moçambique), composta principalmente por dunas 
e a segunda, composta de restinga arbórea, constituída pelo ecossistema lagunar (Lagoa da Conceição) e 
Floresta Ombrófila Densa de Encosta. Calcula-se que hoje, 30% da área do parque está ocupada por 
espécies exóticas, outros 30% por espécies nativas e o restante abriga uma das mais importantes faixas de 
dunas recobertas por vegetação de restinga da Ilha de Santa Catarina (ver FIG. 23). 



 
Figura 23: uso do solo – Parque Florestal do Rio Vermelho.  

Fonte: foto área de 1998 – modificada pelos autores 

O Parque Florestal do Rio Vermelho protege o maior complexo de vegetação de restinga conservada da 
Ilha de Santa Catarina, abrigando espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. Devido à sua grande 
relevância ecológica, o parque necessita de uma categorização no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), visto que a categoria “Parque Florestal” não consta no mesmo. Para proteção 
integral da área, sugere-se a categorização como “Parque Estadual”, já que a área está sob a tutela da 
CIDASC, pertence ao Estado de Santa Catarina e busca inserir no uso recreativo e educacional os valores 
elementares da conscientização estimuladora da conservação ambiental. Sob o status dessa categoria, a 
exigência de um Plano de Manejo teria respaldo legal, tornando-se exeqüível o parcelamento adequado do 
Parque em zonas intangíveis (preservação, fiscalização e pesquisa), zonas de uso intensivo (educação 
ambiental e recreação) e zonas de restauração. Faz-se necessária a delimitação física dos limites do 
Parque, hoje diluída e dependente de referenciais naturais como a Lagoa da Conceição, a Praia do 
Moçambique e as dunas tombadas do Santinho e Ingleses. Acrescenta-se que a delimitação física do 
Parque, acompanhada de programas educacionais e forte comunicação visual, expondo esclarecimentos 
sobre cuidados com a flora e fauna local para os visitantes, facilitaria a fiscalização e a proteção da área.  
No entanto, isento de um enquadramento adequado aos trâmites legais, o Parque vem sofrendo um 
processo desordenado de parcelamento do solo, uma vez que, além da especulação imobiliária clandestina, 
“fragmentos” de seu território foram doados para múltiplos órgãos que gerenciam tais glebas sem 
qualquer adequação ao manejo sustentável. Como exemplo pode-se citar: Estação de Tratamento de 
Esgoto da Barra da Lagoa (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), 1º Pelotão da Policia de 
Proteção Ambiental do Estado de Santa Catarina, Camping do Rio Vermelho, Camping dos Escoteiros, 



Camping do Exército Brasileiro (tropas do exército fazem exercícios de guerra dentro do parque), Estação 
de Maricultura da Barra da Lagoa (UFSC). 
Outro fator que tem grande relevância na fragmentação da área do Parque é a rodovia estadual que o corta 
ao meio. Na tentativa de interligar os fragmentos de restinga remanescentes, poderiam ser feitos túneis que 
permitissem a passagem de animais e fluxo gênico sob a pista de rodagem, evitando a constante 
aniquilação da fauna procedida pelos motoristas descuidados. No entanto, outra possibilidade seria elevar 
a rodovia, permitindo o livre fluxo destes animais sem restrição alguma, o que, por outro lado, seria muito 
mais agressivo à paisagem.  
5.2. A implementação do Parque 
Na década de 60, em resposta à lei federal dos incentivos fiscais nº 5.106 de 1986, que oferecia desconto 
no imposto de renda para iniciativas de reflorestamento, espécies do gênero Pinus despontavam 
convenientemente como potenciais indutores do desenvolvimento do setor florestal brasileiro.  
Em 1962, com o propósito de verificar a viabilidade de produção florestal em “áreas improdutivas”, o 
governo do Estado de Santa Catarina criou a Estação Florestal do Rio Vermelho, perfazendo uma área de 
1.465 ha, incluindo, a leste, a Praia de Moçambique (12,5 km de extensão) e, a oeste, 8,5 km da porção 
norte da Lagoa da Conceição. Exaltando o falso pretexto de comprovar melhores índices de 
desenvolvimento de espécimes adaptáveis à região catarinense, foram executados plantios experimentais 
de 25 espécies de Pinus aspirando ao futuro extrativismo vegetal de grande rentabilidade econômica.  
Através de um convênio estabelecido entre a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, a 
Associação Rural e a mão-de-obra da Penitenciária do Estado, a implantação dessa vegetação exótica 
aniquilou os atributos gênicos e paisagísticos da restinga do Parque Florestal do Rio Vermelho, uma área 
que já sofria um processo de degradação deflagrado pelo tradicional cultivo de mandioca procedido pela 
população nativa. 
A grande ironia vem em 1974, quando a antiga Estação Florestal do Rio Vermelho, segundo decreto 
estadual nº 994, torna-se Parque Florestal do Rio Vermelho, tendo como objetivos: a restauração da flora e 
fauna, introdução de essências florestais nativas ou exóticas e desenvolvimento de técnicas de drenagem 
para o aproveitamento de áreas alagadiças, assim como técnicas para a fixação e reflorestamento de dunas, 
execução de trabalhos de melhoramentos genéticos, adequado manejo da floresta, introdução do plantio do 
palmito, produção de sementes e mudas, realização de pesquisas e promoção do aproveitamento de áreas 
apropriadas ao turismo, à prática do escotismo e do lazer público. Na década de 80, a invasão das espécies 
exóticas nessa grande fita da porção nordeste da Ilha de Santa Catarina torna-se alarmante. Afirma-se que 
tais reflorestamentos são “(...) desertos verdes que não permitem o desenvolvimento e sobrevivência da 
flora e fauna nativas e o equilíbrio ecológico” (BECHARA, 2003, pg.15). É certo que o Parque foi criado 
visando preferencialmente a conservação; entretanto, só agora é que vêm sendo implantados projetos que 
visam a recuperação do ecossistema natural através da poda dos pinus e eucaliptos de forma gradual. Até 
então, promovia-se um ecoturismo alheio aos problemas estabelecidos e portanto desprovido de qualquer 
programa de interpretação e educação ambiental.  
Apesar de Florianópolis contar com a lei nº 1.516/1997, que proíbe reflorestamento com espécies exóticas 
nas áreas verdes das zonas urbanas, o município carece de legislação relativa a proibição do uso 
paisagístico e comercial de Pinus em zonas rurais, assim como a eliminação de povoamentos existentes. 
Ainda que exótico, o ecossistema de Pinus spp. é compatível com alguns valores culturais das 
comunidades do entorno, São João do Rio Vermelho e Barra da Lagoa, já que está inserido no local há 30 
anos. Isso requer políticas conservacionistas de educação, congregando órgãos públicos e comunidades 
em prol da restauração do Parque Florestal do Rio Vermelho, o qual constitui a área mais significativa 
para conservação de restingas da Ilha de Santa Catarina. 
5.3. Área destinada à visitação pública (desenvolvimento de atividades de lazer e pesquisa)  
As atividades científicas e de lazer distribuem-se sobre o desordenado parcelamento do solo do Parque. 
Isto é resultado da ausência de um Plano de Manejo que estabeleça um zoneamento apropriado e atribua 
determinados gêneros de atividades a áreas adequadas e específicas. Essa fragmentação do Parque 
resultou em três principais áreas de lazer, sendo que duas delas - Camping do Clube Brasil e Holiday 



Camping - são áreas privadas, restando como área de apropriação pública a Sede do Parque do Rio 
Vermelho. 
A área da sede é equipada com poucos elementos edificados que proporcionam apoio logístico aos 
veranistas. Demarcando a transição entre a avenida principal de acesso e a área de camping, a sede 
administrativa contém um escritório da CIDASC - órgão público responsável pela organização das 
atividades vigentes no parque e manutenção da infra-estrutura - e um refeitório que não abarca a intensa 
demanda de veranistas. Na área de camping, os volumes edificados são destinados aos serviços 
hidrosanitários, sendo que elementos lúdicos de entretenimento são inexistentes. As possibilidades de 
lazer baseiam-se na prática de esportes e na exploração de antigos caminhos utilizados por pescadores 
para acessar os ranchos de pesca na Praia Grande (Moçambique).  
Logo, é na área da sede em que se esboça a territorialidade e a identidade inerente ao Parque Florestal do 
Rio Vermelho, uma vez que apresenta uma centralidade proporcionada por um forte substrato histórico 
colocado em evidência até os tempos atuais acompanhado pela qualificação da infra-estrutura de prestação 
de serviços turísticos que, apesar de insuficiente, é o único elemento indutor da apropriação sazonal desse 
espaço por parte de um grande contingente de turistas.  
5.3.1. Principais componentes das estruturas no Parque  
5.3.1.1. Edificações existentes no Parque  
Dentro da área da Sede da CIDASC, encontraram-se três edificações: o Centro administrativo e de 
visitantes, o Centro de manutenções e Edificação com sanitários (ver FIG. 24). 
 

Figura 24: Tabela baseada na apostila do Curso”Projetos Arquitetônicos e Equipamentos em Ucs” (Universidade 
Livre do Meio Ambiente. 2000) 

               
 Figura 25: edificação da sede  Figura 26: edifcação da sede  Figura 27: edificação sanitários 
 Fachada leste – fundos interior do refeitório    Fonte: autores 
 Fonte: autores Fonte: autores 

5.3.1.2. Instalações existentes no Parque  

EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS COMPONENTES 
Centro Administrativo e de 
visitantes 
(Edificação da Sede - CIDASC) 
(ver FIG. 25 e 26) 

Sala de recepção  
Escritório para administração  

Sanitários 
Refeitório 

Salão de jogos (mesa de tênis de mesa) 
Churrasqueira 

Pequeno palco para apresentações em geral  
Centro de manutenção Depósitos (armazenamento de material, equipamentos e provisões) 

Depósito de mudas para o reflorestamento da área de restinga 
Garagem (retroescavadeira, trator, pampa e corsa) 

Edificação sanitários (área do 
camping)  
(ver FIG. 27) 

Equipamentos de uso coletivo 



Na área da Sede da CIDASC encontraram-se instalações de recreação ativa, de recreação passiva, 
instalações para piquenique/churrasco e instalações de turismo. Além destas instalações, há lixeiras e 
bancos espalhados por toda a área. (ver FIG. 28). 

 
INSTALAÇÕES PRINCIPAIS COMPONENTES 
De recreação ativa 
 

Play-ground 
Campo de futebol. (ver FIG. 29) 

Quadra de vôlei de areia 
Equipamentos de ginástica (ver FIG. 30) 

Quadra de bocha 
Espaço e equipamentos para a prática de hipismo  

(ver FIG. 31) 
Mesas para tênis de mesa na edificação do centro de 

visitantes 
De recreação passiva 
(ver FIG. 32 e 33) 

Contemplação na Lagoa da Conceição (Sede da Polícia 
Ambiental) 

trapiche 
Para piquenique/churrasco (área do camping) Mesas 

Bancos 
Churrasqueiras coletivas (ver FIG. 34) 

Cozinhas coletivas 
Sanitários 

De turismo Camping da Sede da CIDASC (com capacidade para 400 
barracas e trailers). (ver FIG. 35)  

Praia do Moçambique 
Dunas 

Área da Lagoa da Conceição dentro do 1° Pelotão da 
Polícia Ambiental do Estado (contemplação e passeios de 

barco pela lagoa) 
 

Figura 28: Tabela baseada na apostila do Curso ”Projetos Arquitetônicos e Equipamentos em Ucs” (Universidade 
Livre do Meio Ambiente. 2000)  

 

               
Figura 29: vista campo de futebol Figura 30: equipamentos de ginástica Figura 31: vista equipamentos  
  Fonte:autores  Fonte: autores para hipismo 

    Fonte: autores 

 

 



    
 Figura 32: vista da Lagoa da Conceição Figura 33: vista do trapiche sobre   
  Fonte: autores   Lagoa da Conceição 
  Fonte: autores 

    
 Figura 34: vista da churrasqueira Figura 35: vista camping 
 Fonte: autores Fonte: autores 

5.3.2. Principais componentes da infra-estrutura do parque  
O Parque Florestal do Rio Vermelho conta com infra-estrutura necessária como água, luz elétrica e 
telefone. Entretanto, assim como no Parque da Lagoa do Peri, o tratamento dado ao esgoto é precário, 
fator que implica na poluição dos lençóis freáticos, algo totalmente incabível  e paradoxal, sabendo-se que 
esta é uma área de proteção ambiental. 
Assim como no Parque Municipal da Lagoa do Peri, os elementos de comunicação visual no Parque 
Florestal do Rio Vermelho estão relacionados a placas e painéis com funções diversas. 
Estes elementos são, normalmente, feitos de latão e cumprem a função de informar. Por serem feitos com 
materiais menos suscetíveis a intempéries como chuva, vento e sol, acabam tendo boa durabilidade, 
diminuindo os custos de manutenção.  
A divulgação do Parque pela extensão da rodovia João Gualberto Soares é feita através de placas de 
trânsito que indicam sua distância, sendo que em frente à Sede da Cidasc encontram-se placas e inscrições 
nas paredes da edificação da Sede que informam a chegada ao Parque Florestal pela Sede Principal. 
Desta forma, tem-se que a sinalização para informação visa transmitir dados básicos aos usuários 
da unidade de conservação, destinando-se também à proteção de seus visitantes e dos seus 
recursos naturais (ver FIG. 36 e 37).  

    
 Figura 36: Placa em frente à Sede da CIDASC Figura 37: Comunicação visual na cozinha  
 Fonte: autores coletiva - camping 
         Fonte: autores 



Assim como no Parque Municipal da Lagoa do Peri, na área destinada à visitação pública do Parque 
Florestal do Rio Vermelho não há caminhos definidos, sendo um solo arenoso sem pavimentação. O 
principal componente de circulação no restante do Parque é o de pedestres, constituído por caminhos para 
fins diversos, trilhas autoguiadas ou não para a interpretação da natureza (pouco afetadas pela introdução 
de materiais de construção). 
Destaca-se a trilha da Lomba do Ingá, caminho que liga a praia do Santinho à praia do Moçambique, 
contornando a face oeste do Morro das Aranhas, ladeado por dunas e restingas do Parque Florestal do Rio 
Vermelho. O antigo caminho servia à população do norte da ilha para alcançar a praia de Moçambique nos 
deslocamentos até a Barra da Lagoa, e desse ponto em direção a Lagoa da Conceição e centro de 
Florianópolis. O caminho percorre lagoas formadas entre as dunas, é sombreado por arbustos de porte 
médio e por Pinus na maior parte deste caminho cujo uso vem desde meados dos anos 40 e 50 para 
passeios ecológicos pelas escolas locais, além de ser principal rota de pescadores nos períodos de safra da 
tainha. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É fato o aumento significativo, nas últimas décadas, em número e extensão, das Unidades de Conservação 
no Brasil. Atualmente, elas constituem um pouco mais de 8% do território nacional. Comparativamente é 
notável citar que esta proporção aumenta para 42% quando a análise refere-se ao município de 
Florianópolis. Evidentemente, este crescimento do número de áreas protegidas é louvável. Contudo, 
questiona-se sobre a relevância da implantação de unidades de conservação que não estabelecem nenhuma 
conexão com o espaço urbano. Sua utilidade torna-se secundária, uma vez que por estarem relegadas a 
gerenciamentos públicos descomprometidos, não cumprem o objetivo de conservar as amostras 
significativas da biota, assim como não exaltam o substrato histórico do local e a identidade inerente ao 
mesmo. Na ausência de diagnósticos e análises ambientais que sustentem um plano de manejo, as 
unidades de conservação tornam-se locais alheios ao cotidiano da vida urbana. Logo, a ocupação dessas 
áreas torna-se sazonal e é suscitada apenas pelo usufruto alienado de seu potencial paisagístico, 
desconsiderando-se a compreensão e a subseqüente apropriação do espaço como fatores essenciais para a 
construção da consciência ecológica. 
Este aspecto foi observado em ambos os Parques estudados. Notou-se que a área destinada à visitação 
pública não é o que estimula o contato dos visitantes com a unidade de conservação, sendo a paisagem 
natural exuberante, tão característica da cidade de Florianópolis, o único aspecto convidativo e que se 
encontra bastante desvinculado da organização espacial do Parque. O tratamento dado à organização 
espacial é carente de elementos de comunicação visual, lúdicos e de contemplação que valorizem a 
paisagem natural e cultural da unidade de conservação.  
Dentro desse contexto, é indispensável que o plano de manejo busque inserir a unidade na sociedade e na 
economia local, através do turismo sustentável ou do ecoturismo. No entanto, acredita-se que essa 
vinculação funcional entre unidade de conservação e meio urbano só pode ser efetivada através da 
qualificação da infraestrutura de apropriação pública das áreas preservadas. Isso significa dizer que as 
áreas de visitação devem estruturar-se de maneira a exaltar os ideais conservacionistas vigentes em cada 
unidade, constituindo-se como espaço pedagógico, agente comunicador e esclarecedor da necessidade de 
se preservar, pelo menos, a maioria das áreas remanescentes da flora, fauna e da cultura . 
Portanto, confrontar os dados obtidos sobre as áreas de visitação do Parque Municipal da Lagoa do Peri e 
Parque Florestal do Rio Vermelho significa transcender uma analise meramente instrumental na busca de 
avaliar o grau de inserção destas unidades na cultura do meio urbano. É inevitável constatar que a 
materialização da arquitetura implantada nos dois estudos de caso não é resultado de um processo 
metodológico de geração do espaço onde estejam incluídos conceitos interdisciplinares enaltecidos pela 
elaboração de um plano de manejo. Este teria a incumbência de congregar as necessidades da macro e 
micro escala num conceito comum, fazendo do entorno urbano e do Parque um espaço comutativo.  



Cabe ressaltar que o Parque Municipal da Lagoa do Peri é o único parque de Florianópolis que possui um 
documento semelhante a um Plano de Manejo, o Plano Diretor do Parque. Este, permitiu a execução de 
um zoneamento para o Parque o que, entre outras coisas, permite que os visitantes, através de algumas 
placas informativas, saibam quais são essas zonas que configuram a unidade de conservação, de que são 
constituídas, onde se localizam e a importância das mesmas, ponto positivo para a educação ambiental. 
Por outro lado, a falta de funcionários e de investimentos traz a desqualificação dos espaços construídos 
que acabam se deteriorando pela falta de manutenção regular. Além disso, a existência de poucos 
funcionários implica em precária fiscalização da área, o que gera roubos de espécies vegetais e caças 
ilegais. Constata-se, então, que, mesmo com o auxílio de um Plano Diretor - primeiro passo 
importantíssimo - o Parque Municipal da Lagoa do Peri conta com inúmeras irregularidades que 
contradizem os ideais de proteção da área. Desta forma, os dois Parques expostos neste artigo, possuem 
características semelhantes no que tange à organização espacial das áreas apropriadas pelos visitantes, à 
falta de funcionários e à fiscalização. Mas o Parque Florestal do Rio Vermelho carente, de um documento 
que venha a esclarecer corretamente seus limites e orientar onde podem se dar as intervenções 
arquitetônicas, está bem menos protegido. Enfim, “(...) o aumento da demanda de usuários, a falta de 
recursos, a necessidade de atendimento imediato e o interesse eleitoreiro favorecem o surgimento quase 
instantâneo de espaços mal executados e mal projetados, o que torna projetos bem articulados e 
socialmente adequados exceções a uma regra geral de irresponsabilidade e depredações” (MACEDO, 
2002). 
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