
 

 

CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA  
FICHA TÉCNICA ETAPA FLORIANÓPOLIS   

  SOBRE A ETAPA (DESCRITIVO) 
A etapa de Florianópolis do Circuito Sesc de Caminhadas na Natureza reúne em seu percurso 
as belezas de água e de terra, levando os caminhantes a conhecer os mistérios da zona rural e 
os encantos das praias da porção sudeste-sul da Ilha de Florianópolis, no bairro Pântano do 
Sul. A 27,6 km do centro de Florianópolis, sua área ocupa 47,68 km² e abrange desde as 
praias da Lagoinha do Leste, dos Açores, da Solidão e do Saquinho até localidades 
interioranas como a Costa de Dentro, a Costa de Cima e o Sertão do Peri. 
O nome do Pântano do Sul foi emprestado da praia de mesma designação. Segundo histórias 
que circulam entre os moradores, a porção oeste dessa praia constituía-se por pequenos rios 
vindos dos morros das redondezas, o que fazia com que o solo tivesse um aspecto semelhante 
ao de um pântano. É nesta região que se localizam os mais antigos registros arqueológicos da 
Ilha de Santa Catarina. O sambaqui existente no bairro foi datado em aproximadamente 4.500 
anos, e representa a história dos primeiros grupos humanos a habitar o nosso litoral. 
Em um trajeto circular que inclui estradas de chão e praias, o percurso da etapa Floripa celebra 
a história da colonização da ilha, a cultura da pesca, a vida no campo ligado ao mar, e propõe 
um passeio único para toda a família 
INFORMAÇÕES GERAIS Data: 23/09/2017 Local: Rua Osni Régis - Praia dos Açores (posto Guarda Vidas) Horário Largada: 9h Informações: (48) 3229-2239 / 99121-1804 Coordenador Local: Rodrigo Ramos (rodrigor@sesc-sc.com.br)  INSCRIÇÕES Valor das Inscrições: R$ 5,00 – Comerciários, dependentes de comerciários e idosos  R$ 10,00 – Comunidade (público em geral)  Data de Encerramento das Inscrições: Inscrição online até 21/09/2017 Inscrição na Central de Atendimento da Unidade até 22/09/2017  A CAMINHADA Distância:  10km Duração: 2h30 Condição do terreno: trajeto com piso regular misto com terra, lajotas, asfalto e praia.  Esforço físico: Esforço moderado/alto Orientação do percurso: Caminho ou sinalização que indica a continuidade e monitores Severidade do meio: Pouco severo    
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ENTREGA DE KITS Data: 23/09/2017 Local: Praia dos Açores Horário: 8h às 8h50 KIT CAMINHANTE: Inclui camiseta, sacola tipo mochila* e caderneta da Confederação Internacional de Esportes Populares. *Os primeiros 400 inscritos a retirarem os kits no dia do evento recebem a sacola tipo mochila do evento e a camiseta.



 

 

 PROGRAMAÇÃO CULTURAL (à confirmar): - Exposição de trabalhos do Ateliê Nara Guichon - Visita à Engenho da Região - Visita ao Rancho de pescadores na praia do Pântano do Sul - Demonstração dos trabalhos das rendeiras - Apresentação de Boi de Mamão Programação sujeita a alteração 


