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CIRCUITO DE CICLOTURISMO
COSTA VERDE & MAR
O Circuito Costa Verde & Mar traz a
possibilidade de se conhecer de bicicleta o Litoral
Norte de Santa Catarina, um dos mais recortados e
belos do país. Passa por tranquilas cidades do interior,
com matas preservadas e rios encachoeirados.

Ao percorrer o circuito o cicloturista passará
por 10 municípios, sendo 8 no litoral: Balneário
Camboriú, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Itajaí,
Navegantes, Penha e Balneário Piçarras; e 2 no
interior: Ilhota e Camboriú.

É o primeiro circuito de cicloturismo do Brasil
a abranger uma região do litoral. E, ao mesclar
trechos de litoral com o interior, oferece uma grande
diversidade cultural e de paisagens. O roteiro passa
ainda por pontos turísticos de destaque nacional e
locais de incomparável beleza cênica.

Num total de 212,1 km, o percurso dá
preferência a estradas de terra e vias urbanas,
evitando ao máximo as estradas asfaltadas. O Circuito
foi planejado para ser completado no mínimo em 6
dias, para dar tempo suficiente para curtir todas as
opções que a região oferece.

Praias badaladas alternam-se com outras
desertas e rodeadas pela verde mata atlântica. Entre
uma praia e outra, estão os morros, que dão o desafio
da viagem e também oferecem visuais magníficos.

Em cada etapa existem inúmeras
oportunidades de praticar outras atividades como
caminhadas, mergulho, caiaque, surf, windsurf, vôos
de ultra leve, entre outras. Há ainda riquezas culturais
e ecológicas a serem exploradas, como sítios
arqueológicos, construções históricas e trilhas para
observação de aves.

De colonização açoriana, a região do litoral
guarda fortes traços culturais portugueses, expressos
principalmente nos festejos e na culinária. No interior,
a paisagem dos arrozais e as casas de madeira dão o
tom da viagem. São marcantes aqui outras influências
culturais, notadamente a alemã e a italiana.

O povo catarinense, famoso por sua
hospitalidade e também pela boa cozinha, estará
esperando de braços abertos a todos aqueles que
vierem pedalar por esta região encantadora.

PLANEJAMENTO
COMO SE PLANEJAR

O QUE LEVAR

Não é necessário ser atleta para percorrer o circuito, o grau de
dificuldade não é muito alto, mas é necessário estar em boa
forma física e acostumado a andar várias horas seguidas de
bicicleta.

Na região não há estação seca bem definida, as chuvas são
distribuídas ao longo do ano, por isso carregue sempre uma capa
de chuva e embale bem seus pertences.

Vale a pena fazer este roteiro com calma, para aproveitá-lo
bem, por isso é sugerido fazer uma etapa por dia. Sempre,
antes de cada etapa, leia os textos e analise os mapas e
gráficos de altimetria, para poder planejar seu dia de
pedaladas.

Créditos: Andrey J. Serra

Evite a época da alta temporada de verão, entre o final do ano
e o carnaval, pois o trânsito de veículos é muito intenso.
Evite acidentes, ande sempre em baixa velocidade e respeite
as leis de trânsito. Nunca ande na contra mão, sinalize suas
intenções e dê preferência à passagem de pedestres.

Leve pouco peso, para não se arrepender durante as subidas.
Para uma viagem de seis dias, a bagagem costuma ficar entre 8 a
10kg no total. Adapte um bagageiro na sua bicicleta para levar todo
o peso. Não leve peso nas costas, o que é extremamente
desconfortável. Também é recomendável utilizar uma bolsa de
guidão com um porta mapa.
Utilize um hodômetro (ciclocomputador) adaptado na bicicleta, para
poder seguir as planilhas e se orientar nos mapas. O tipo
recomendado de bicicleta é a moutain bike, de preferência
equipada com uma relação de marchas bem leve para encarar as
subidas, e com pneus de cravos, para a terra.
Equipe a bicicleta com caramanholas (recipientes de água), ou se
preferir utilize uma pequena mochila de hidratação. Beba bastante
água para não se desidratar.
Sempre utilize os equipamentos de segurança para ciclistas:
capacete, óculos e luvas. Para evitar acidentes utilize calçado
fechado e camiseta manga longa ou curta.
Muito cuidado com o sol, mesmo em dias nublados proteja-se com
filtro solar. E evite pedalar nas horas mais quentes do dia.

COMO UTILIZAR O GUIA
TEXTO

MAPA

O texto introdutório apresenta as características de cada trecho de um dia
a ser percorrido, resumindo as maiores dificuldades físicas e de
orientação. Traz também os pontos de maior interesse e os atrativos no
entorno do caminho.

O mapa apresenta as estradas de asfalto, as de terra, as cidades e os
principais bairros e praias por onde passa o Circuito.
Estão representadas as estradas de terra utilizadas em nosso percurso e
algumas outras como referência. Para navegação durante o dia de
pedalada o cicloturista deve utilizar a planilha. O mapa traz também a
representação do relevo da região (em verde as regiões mais baixas e em
marrom as mais altas).

PLANILHA
Os textos que aparecem à direita são complementares aos símbolos, por
isso leia-os atentamente. Fique especialmente atento à planilha nos
trechos urbanos para não cair fora do Circuito. Tome cuidado também no
interior, pois existem muitas outras estradas de terra que não fazem parte
do Circuito.
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CIRCUITO DE CICLOTURISMO
COSTA VERDE & MAR

6 TRECHOS - 212,1 km

TRECHO 1
Itajaí - Navegantes - Penha - Balneário Piçarras

INÍCIO

Distância do Trecho: 32,5 km
Dificuldade Física: 2
Dificuldade Técnica: 2

Trecho 1

Itajaí - Navegantes - Penha - Balneário Piçarras
ITAJAÍ
Itajaí é uma cidade
grande, com cerca de 200 mil
habitantes e possui um dos
principais portos do país, sendo
um importante porto de
embarques para navios de
transatlânticos. O centro da
cidade possui um rico
patrimônio arquitetônico,
histórico e cultural que merece
ser observado com calma.
O ponto de saída do
circuito (sugestão) é o Mercado
Público, bem no centro da
cidade. No mercado, você irá
encontrar o Café Democrático
bem como o Posto de
Informações Turísticas, pontos
de apoio ao cicloturista.
Saco da Fazenda. Créditos: Alfabile

Trecho 1
Itajaí -

Navegantes - Penha - Balneário Piçarras
NAVEGANTES
O município possui cerca de
81 mil habitantes e abriga um
aeroporto internacional, e a
Portonave primeiro terminal privado
de containers do país.
Navegantes é sede do
Santuário Nossa senhora do
Navegantes e festeja a Festa da
Padroeira dos pescadores no dia 02
de fevereiro uma das principais
manifestações religiosas do estado.
A vegetação nativa
preservada faz da praia de
Navegantes com os seus 11km de
orla um atrativo para a contemplação,
atividades esportivas e esportes
radicais.

Santuário Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes. Créditos: Marco Canto

Trecho 1
Itajaí - Navegantes - Penha - Balneário Piçarras
PENHA
Penha possui cerca de 32.500 habitantes. A
cidade sedia o parque Beto Carrero World, um dos
maiores parques temáticos do mundo. O município
tem 31km de orla marinha, com praias escondidas e
muitos mirantes.
A cidade é uma das maiores produtoras de
marisco do país. A estrada segue sinuosa até
pegarmos uma saída de terra, que nos levará a um
lindo trecho pela mata e praias mais isoladas,
conhecido como Caminhos do Pescador. Um desvio
pode ser feito para alcançar a bonita praia Vermelha,
já visível de cima da estrada. Voltando ao caminho,
continuamos subindo um pouco, até um ponto de
salto de parapente.
A vista que se tem deste ponto é muito bonita.
Outro local mais adiante, um mirante, dá um outro
show de visual. A estrada de terra termina no asfalto,
mas ficamos nele por pouco tempo, e logo vamos
para uma estradinha de terra em direção à Praia
Grande.
Na sequência, passaremos pela última praia
de Penha, a Praia Alegre, por uma rua a beira mar.
Logo alcançamos a ponte de divisa com a cidade de
Balneário Piçarras.

Créditos: Rafael Saldanha

Trecho 1
Itajaí - Navegantes - Penha -

Balneário Piçarras
BALNEÁRIO PIÇARRAS

Balneário Piçarras está localizada ao norte da região
turística, e possui cerca de 23.147 habitantes (IBGE
2019). A cidade tem orgulho de ter uma praia
certificada internacionalmente pelo Programa
Bandeira Azul, garantindo uma das melhores
balneabilidades do Estado.
A orla de Balneário Piçarras é muito agradável de se
pedalar, proporcionando viver experiências ricas em
um ambiente tranquilo, acolhedor e recheado de
belezas naturais.
A cidade encanta da beira mar ao interior, com
trilhas ecológicas, cavalgadas, plantações de
banana e uva, são algumas das atrações que você
encontra nesse pedaço do paraíso. O município é
sede do Museu Oceanográfico Univali, o maior das
Américas.
Deixando a praia, alcançamos o Portal Turístico,
onde finalizaremos o Trecho 1. Daqui nosso caminho
segue rumo ao interior, ainda estaremos no
município de Balneário Piçarras até chegar ao
Município vizinho.
Vista da cidade. Créditos: SETUR.

Início do Trecho 1 - Itajaí Navegantes - Penha e
Balneário Piçarras
Saída do Mercado Público ,
(opcional) sentido Ferry Boat.
Atravesse o rio Itajaí Açu,
sentido Navegantes.

0,0

14,8

Esquerda na Av. Prefeito Cirino A.Cabral (beira mar).

2,5
Esquerda (800 m) Aeroporto
de Navegantes

6,7

0,8

1,0

1,0

2,5
Em frente, descendo o morro.
A direita (100 m)
visual da Praia da Armação

19,3
0,5

Em frente. Opcional: esquerda
visual Parque Beto Carrero
World.

21,9

0,2
Direita no sentido da
Praia Vermelha para o leste

Direita na Avenida Itapocorói

0,
0,5
Direita, em seguida esquerda,
pequena subida

19,1

0,9

13,3

21,4

0,1
Direita, saindo da via principal
para estrada estreita junto ao
morro

12,4

0,2
Em frente para subir o morro.
Opcional: direita (700 m),
visual da Ponta da Vigia

19

Esquerda início da Rua Itajaí
sentido Av. Itapocorói

21,2

0,6
Em frente, sentido norte.

11,4

0,3
Esquerda, pedale junto a
orla da Praia Grande até
o fim da via

18,4

Em frente seguindo na orla
junto a praia

20,9

0,2
Em frente, seguindo pela orla e ignorando as transversais, passando pelo
pórtico da cidade, sentido Penha

10,6

0,4
Direita descendo sentido
Praia Grande

18,2

Esquerda na orla da praia de
Armação de Itapocoroy.
Opcional: direita (50 m) trapiche

20,5

0,5
Em frente na rótula sentido
Bairro do Gravatá. Opcional:

3,9

0,2
Direita na Rua José Camilo
da Rosa, rua de asfalto

17,7

Direita no sentido da orla.
ATENÇÃO: 600 m de trecho
de via na contramão

20,3

1,1
0,

1,0

Em frente. Opcional: esquerda
(30 m) Capela São João Batista.

20
0,3

Em frente.

16,6

Direita na via principal

0,2
Em frente.
Opcional: direita (10 m)
mirante.

1,8
Direita na saída do Ferry Boat
sentido orla da praia de Navegantes pela ciclofaixa da Av.
João Sacavém. Opcional: Santuário

1,4

19,8

0,5

0,4

0,4

Em frente. Opcional: direita
(300 m) Praia Vermelha

14,3

Direita sentido orla da praia.
Praia de Armação

24,4
0,2

*Opcional: atrativo que pode ser visitado pelo cicloturista. Veja mais em Atrativos

CONTINUA

24,6

Esquerda seguir pelo caminho
na orla

*Opcional: atrativo que pode ser visitado pelo cicloturista.

1,5

26,1

Trecho de 1,8 km na contramão.
Siga na calçada, respeitando
os pedestres. Opcional: Igreja N.S. Paz a
60 m, na avenida Getúlio Vargas

1,8
Esquerda sentido Avenida
Antônio Joaquim Tavares

Esquerda subindo a Avenida
Getúlio Vargas, sentido BR101

31,2

0,4

1,3
Direita sentido norte
(Referência: Banco Caixa)

26,5

Em frente pela Av. José T. Macedo

29,4

32,5

Em frente, ignorando as transversais.
Opcional: direita saída da ponte,
(850m) Museu Oceanográfico.

0,3
Em frente passando pela
Igreja

26,8

Igreja Nossa Senhora da Paz. Créditos: Marcello Sokal

0,7

27,5

Fim do trecho 1, Casa do
Turista a esquerda.

Direita logo após saída da
ponte, sentido Praia Alegre

1,0
Direita na via principal,
sentido a ponte sobre o
Rio Piçarras - B. Piçarras

28,5
0,2

Direita passando sobre a
ponte

28,7
0,1

Direita logo após a saída da
ponte sentido a orla da praia

28,9
0,3

Esquerda no final da rua.

29,2

Opcional: em frente (200 m)
Molhes da Barra do Rio Piçarras

0,2

Centro de Atendimento ao Turista - Casa do Turista em Balneário Piçarras

Trecho 2
Balneário Piçarras - Ilhota

Distância do Trecho: 36,1 km

Dificuldade Física: 2
Dificuldade Técnica: 2

4,1

Vire a esquerda na Rua
Gustavo João da Rosa

1,0
Vire a esquerda na ONG
Morro do Quininho

5,8
1,3

Vire a direita em direção
ao Porto Escalvado

8
3,53

Créditos: Valmor Vargas

INÍCIO

Atravessar a rodovia de Luiz
Alves

11,53
0,34
Início - Portal de Balneário
Piçarras. Pegue a marginal da
BR-101 em direção ao retorno

0

11,87

1,0

2,64
Faça o retorno por baixo da
BR, e mantenha-se na
marginal da BR sentido Norte

0,1

Vire à direita no ponto de
ônibus

14,51

1,1

2,2
No final da marginal entre à
esq. na rua asfltada que logo
vira terra

1,1

Vire à esquerda

Vire à direita

16,71

1,3

0,79

1,2

3,6

Continue

0,6

ATENÇÃO
Ÿ Nestas etapas do interior leve seu lanche, não há muita opção de

alimentação ou de mercados no caminho

Ÿ Esteja autosuficiente em ferramentas e algumas peças de reposição

Créditos: Valmor Vargas

CONTINUA

2,4

Esquerda saindo da principal

17,5

Vire à esquerda (igreja no
lado direito do cicloviajante)

0,87
Atravessar a rodovia BR 470

18,37

(no meio da pista existe uma
parada para carros e pedestres)

20,13

Vire a esquerda na igreja

0,66
Vire à direita no início
do calçamento (Pedra de
Amolar)

20,79
2,68

23,47

Vire à direita na fábrica

0,9
5,82

Créditos: Ana Vicentim

1,76

Atravessar a ponte

29,3
0,13

Vire à esquerda na igreja

29,43
4,28

Siga margeando o rio até
chegar à ponte de Ilhota

33,71

36,17

Vire à esquerda em direção
ao centro de Ilhota

Fim do Trecho. Centro
de Ilhota (ZERAR)

Créditos: Luciano Antunes

2,46

Trecho 3
Ilhota - Camboriú
Distância do Trecho: 35,8 km
Dificuldade Física: 2
Dificuldade Técnica: 2

Esta é uma etapa bem plana, com grande alternância de
pisos de terra e calçamento nas inúmeras comunidades
que passaremos pelo caminho. Também cruzaremos
muitas pontes, dos rios que correm em direção ao litoral.
Os morros cobertos de vegetação nativa, mata atlântica,
ao redor das plantações de arroz formam um cenário
bastante bucólico, principalmente ao passarmos pelas
casas de madeira, com quintais floridos e bem cuidados.

Trecho 3
Ilhota

- CAMBORIÚ

CAMBORIÚ
Camboriú é um refúgio de
localização privilegiada na região da Costa
Verde & Mar, com cerca de 82.989
habitantes.
Com uma extensa área de Mata
Atlântica preservada, o turismo ecológico
rural é um atrativo que encanta visitantes
de todos os lugares do Brasil e América
Latina.
Rotas de aventura, cascatas,
passeios ecológicos, gastronomia rural,
roteiros religiosos e pesque-pague. Tudo
oferecido por uma população acolhedora e
hospitaleira, com a simplicidade e a
tradição que apenas uma cidade com mais
de 135 anos de história ligada à natureza é
capaz de oferecer.

Pico da Pedra. Créditos: Marcello Sokal

A localização e os encantos que fazem de Camboriú uma
cidade singular, próxima ao litoral e com ares do campo,
propicia um turismo diferenciado, povoado por belas
pousadas, hotéis fazenda, restaurantes e roteiros que
atraem todos os tipos de turistas que impulsionam a
economia, o crescimento e o desenvolvimento sustentável
da cidade.

6,3

1,4
Pegue a da esquerda

16,8

1,7

8,0

1,2
Siga

0

9,2

1,6

1,6

14,3

0,1

5,7

Esquerda

15,1

26,5

Siga

1,5
Subestação Elétrica

0,3

Siga

0,
1,5

0,8
Continue na principal

0,4

25,0

0,3
Siga em frente atravessando
o Bairro Minas

Siga

0,5
Cruze a Rod. Antonio Heil
entrando na rua de terra no
meio das casas

14,0

2,1

5,6

24,5

1,3
Siga em frente, ignorando as
transversais

Direita

1,1
Atravesse a ponte de
concreto comprida

12,7

1,2

3,5

23,4

0,9
Siga em frente, ignorando as
transversais

Início da comunidade Baía
Continue em frente

18,9
4,5

Esquerda ao passar pela
Igreja no alto do morrinho
Bairro Laranjeiras

11,8

0,7

2,3

0,9
Pegue a direita

2,6
Saia do asfalto em frente a
uma chaminé de fábrica em
direção a comun. S. Luiza

Direita saindo logo após a
padaria - bairro KM 12

18,0

0,
1,2
Início - Saindo do posto de
Combustíveis de
Ilhota tome a rua principal
à direita

Siga

Cruze a ponte de concreto
e siga

28,0
0,7

CONTINUA...

de reposição

0,2

Posto de Combustíveis

Continue em frete

caminho

15,4

Ÿ Esteja autosuficiente em alimentação, ferramentas e algumas peças

Siga

ATENÇÃO

6,1

Ÿ Durante toda esta etapa há muitas bifurcações, confira sempre seu

INÍCIO

28,7

Esquerda

0,9

29,6

Siga

2,9

32,5

Esquerda

1,5
Siga em frente logo chegando
no calçamento

34,0
1,1

Direita saindo do asfalto
e cruzando a ponte de
concreto

35,1
35,3

Esquerda na rotatória

0,5

35,8

Área central de Camboriú.
Opcionais: Praça das Figueiras e
Igreja M. Div. Espírito Santo.

(ZERAR)

*Opcionais: atrativos que podem ser visitados pelo cicloturista.

Créditos: Andrey J. Serra

0,2

Trecho 4
Camboriú - Itapema - Porto Belo - Bombinhas
ITAPEMA
Itapema é considerada uma das mais belas
cidades do litoral norte catarinense.
O município possui mais de 67 mil
habitantes e tem no turismo uma de suas
principais atividades econômicas, sendo o terceiro
destino mais procurado de Santa Catarina.
Em Itapema, seguiremos por uma bela
ciclovia à beira mar, com espaço separado para
pedestres e ciclistas no calçadão. Cruzando uma
ponte, chegaremos ao município de Porto Belo.

Trecho 4
Camboriú - Itapema - Porto Belo - Bombinhas
PORTO BELO
A escolha do nome da cidade se deu pelas paisagens magníficas, que reúnem a beleza
das praias e a preservação da mata atlântica, aliados aos costumes herdados dos colonizadores
açorianos e preservados com o passar dos anos. O município geograficamente é um porto
natural, que por suas características genuínas e sua beleza, atraiu várias companhias
marítimas, o que resultou no título de Capital Catarinense dos Transatlânticos por ser um dos
principais destinos de navios do litoral catarinense durante a temporada de verão.

Pier Turístico em Porto Belo. Créditos: Marcello sokal.

Trecho 4
Camboriú - Itapema - Porto Belo - Bombinhas
Distância do Trecho: 30,9 km

Grupo Alpina Turismo. Créditos: Alpina Turismo

Dificuldade Física: 3
Dificuldade Técnica: 4

INÍCIO

Início - Praça central de
Camboriú, R. Richard ao lado
da Matriz

0
0,1

Tome a esquerda seguindo a
R. Cel. Benjmin Vieira.
Opcionais: Feira Rural e Praça

0,1
0,6

Direita na R. Siqueira Campos
seguindo as placas de
trânsito turísticas

0,7
1,0

Siga a esquerda na rotatória
pela Avenida Rio Amazonas,
ignorando as transversais.

1,7

0,4

1,7

Siga passando pela Igreja
Presbiteriana (bairro Rio Peq.)
Opcional: Igreja Presbiteriana

0,4

0,5

16,3

Passe a ponte de concreto e
siga em frente, ignorando
as transversais

2,5
Siga à esquerda em direção
ao Morro do Encano, longa
subida (2,3km)

6,6
8,9

Fim da descida no Bairro Alto
S. Bento - tome a esq. e
ignore as transversais

0,7

1,0

0,2
Parque das Capivaras. Créditos: Secretaria de Turismo

*Opcionais: atrativos que podem ser
visitados pelo cicloturista.

11,8
0,7

Atravesse por baixo da BR-101
passando em frente às Infor mações Turísticas de Itapema.
Opcionais: Rua 109, a 200 m,
Mirante do Encanto e Trapiche.

Direita na Rua 321, sentido
ponte sobre o Rio Perequê

18,8
0,9

Siga passando pela ponte
sobre o Rio Perequê

19,7

Siga ignorando as
transversais

11,6

Siga pela ciclofaixa, desconsiderando as transversais, à direita.
Opcional: km 18, dobre a direita
na Rua 305 - Parque das Capivaras

17,8

2,0
0,

10,9

Direita na orla

1,5

2,3
No topo, ignore uma saida e
desça reto

Esquerda no cruzamento,
sentido da orla marítima,
siga pela Rua 205.

15,8

0,7

4,1

Esquerda no final da
avenida, siga pela marginal
da BR-101

14,6
1,2

Continue em frente ignorando
as transversais

3,7

Depois da ponte de pedra tome
a esquerda e saia na Av. Beira Mar.
Opcional: Parque Calçadão.

12,9

1,3

3,0

Depois de longa curva para
direita e ponte, tome a esq. na
R. 115 em direção à praia

12,5

0,3

20,0
3,1
0,

Esquerda na rotatória em
direção à Praia do Perequê
Av. Sen. Atílio Fontana.
Opcional: Praia do Perequê.
CONTINUA...

No final entre na Avenida
Gov. Celso Ramos.

23,1
1,2

Central de Informações
Turísticas

24,3

Opcionais: Igreja Bom Jesus dos
Aflitos (km 24) e Acervo Municipal.

1,0
Dobrar a direita na Rua Irineu
José Moreira

25,3
0,8

Dobrar a esquerda na Rua
Luís Batista

26,1
0,1

Dobrar a direita no início para
subida para Zimbros, na Rua
José Ponciano da Silva

26,2
1,6

Início da descida Av. Vereador
João da Luz, sentido praia de
Zimbros

27,8
1,0

Siga em frente na Avenida
Vereador João da Luz

28,8
0,5

Direita da Rua Rio Amazonas

29,3

(ponte)

1,6

30,9

Final da Av. Tapajós, esquina
com Rua Amazonas
(ZERAR)

Trapiche em Itapema. Créditos: Secretaria de Turismo.

Trecho 5
Bombinhas - Porto Belo - Itapema

Morro do Macaco em Bombinhas. Créditos: SETUR.

Trecho 5
Bombinhas - Porto Belo - Itapema
BOMBINHAS
Bombinhas tem cerca de 20
mil habitantes e possui três
parques naturais municipais:
Galheta, Morro do Macaco e
Costeira de Zimbros.
Também está na área de
entorno da Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo, uma
unidade de conservação
federal.
Por ser uma península, a
geografia diferenciada reúne
paisagens paradisíacas com
águas cristalinas e o verde da
Mata Atlântica, num total de 39
praias.

Praia do Embrulho em Bombinhas. Créditos: SETUR.

0
1,2

INÍCIO

Início - Rua Rio Tapajós
esquina com a Rua Rio
Amazonas. Opcional: Costeira
de Zimbros
Tome a direita na Rua Rio
das Garças

1,2
0,2

Tome a direita na Rua
Maracujá
(Ponte)

1,4
0,2

Esquerda na Avenida Girassol,
sentido Praia do Canto

1,6

0,8

0,5

Esquerda na Rua Jequitiba.
Opcional: A direita (70 m)
Praia do Canto e Mirante Eco
360º

0,3
Direita na Rua Muriti

5,4

Distância do Trecho: 40,2 km
Dificuldade Física: 3

Em frente, na rótula seguir
pela direita, margeando o
mar

0,8
Visual do Mirante a direita,
quase no final da subida

9,4
0,1

*Opcionais: atrativos que podem ser visitados pelo cicloturista.

Continue a direita na Av.
Leopoldo Zarling. Fim da
descida em frente

13,1
1,8

Esquerda Av. Leopoldo
Zarling. Opcional: A direita

14,9

Em frente, acompanhando a
orla marítima, vá até o início
do morro, sentido Centro

8,6

Início da subida para a Praia
de Bombas. Opcional: Igreja
N.Sra.Imac.Conceição (230 m)

12,7

1,0
0,

6,6

A direita (100 m) Praia de Bombinhas

0,4

0,4
Esquerda na Av. dos Coqueiros
Opcional: Em frente (100 m)
visual Praia de Mariscal

5,6

Esquerda, siga pela Av. Ver.
Manoel dos Santos. Opcional:

12,3

0,2

2,0

Dificuldade Técnica: 4

1,2

Esquerda na Av. Flamboyant.
Opcional: em frente (200 m)
Praia do Mariscal

5,1

Esquerda, siga pela Av. Vereador
Manoel dos Santos, Praia de Bombinhas.
Opcional: A direita (1000 m) praia Retiro
dos Padres

11,1

1,9

0,1

Em frente, Opcional: direita
(300 m) Praia de Quatro Ilhas

10,8
0,3

Siga em frente na Avenida
Prof. João da Cruz, ignorando
as transversais

5,0

Esquerda na Rua Salema

10,3

1,5

3,1

Início da descida na ciclofaixa
a direita

9,5

(100 m) vista da Praia de Bombas

0,5
Início da subida, continue na
Av. Leopoldo Zarling.
Opcional: Mirante a direita

15,4
0,6
0,

CONTINUA...

Início da descida. Continua
na avenida Leopoldo
Zarling

16

32,6

1,0
Fim da descida. Opcional:
a direita (6 km) ponta do
Araçá e Praia do Araçá.

17,9
1,0

4,3

0,8

19,7
0,1

19,8

Esquerda segue na Rua Manoel
Felipe da Silva. Opcional: a
direita Trapiche e Ilha de Porto
Belo
Direita na Av. Governador
Celso Ramos

0,3

0,1

0,3
Esquerda na Rua João
Benedito Guerreiro

Direita na Avenida Governador Celso Ramos

2,8
Rótula em frente, na mesma
Avenida, ignorando as transversais. Siga em direção a BR
101

3,2
0,

26,8

0,3

Pegue a primeira entrada de
terra a direita

27,6

Esquerda na marginal
sentido norte

39,2
0,1

Direita antes do posto de
combustíveis

39,3

Cruze o viaduto por cima da
BR-101 e tome o sentido sul

0,8

Direita sentido BR-101,
passar por baixo do viaduto

38,9

0,1

23,6

Rua 600 no fim da descida,
dobre a direita duas vezes
e uma a esquerda

38,6

0,3

20,8

Direita início da subida pelo
morro de asfalto

37,6
1,0

Direita na Rua Milton José
Serpa Filho

20,7

Esquerda em direção ao
Morro da Linguiça

37,5

0,6

20,4

Início do calçamento do
Bairro Morretes em Itapema

37,2

Direita na Rua Manoel
Felipe da Silva

18,9

Direita no bairro Sertão do
Trombudo. Opcional: Engenho
de farinha do Seu Dato, distância, 2 km.

0,1
Esquerda na principal,
Avenida Nereu Ramos

39,4
0,8
0,

2,6

30,2

Siga em frente, a esquerda
Condomínio Aeronáutico

40,2

Final do Trecho - Praça
da Paz. ZERAR.

2,4

*Opcionais: atrativos que podem ser visitados pelo cicloturista.

Artesanato e Museu Comunitário Engenho do Sertão.
Créditos: Marcello Sokal

Trecho 6
Itapema - Balneário Camboriú - Itajaí
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
A cidade possui cerca de 145 mil
habitantes, com uma dimensão
territorial pequena mas com
ampla variedade de atrativos.
Uma cidade cosmopolita que
dispõe de importantes
equipamentos turísticos, vasta
opção de meios de hospedagem,
restaurantes e comércio.
Além da Praia Central, sua
cênica Avenida Interpraias em
curta distância contempla seis
belas praias agrestes.

Vista do Pontal Norte. Créditos: SECTUR.

Trecho 6
Itapema - Balneário Camboriú - Itajaí

0,7

0,2

INÍCIO

2,6

Direita acompanhando o
sentido da rua.

0,7

Esquerda contornando a
Praça.

0,9
0,2

Direita sentido marginal
da BR-101

1,1

17,6

0,2

0,1

Em frente, ignorando as
transversais

1,9
0,2

Em frente sentido norte pelo
lado direito da mureta, começo
da subida

2,1

2,5
0,

Dificuldade Técnica: 3

0,6
Direita, começo da Rodovia

5,8

1,1

Em frente, Opcionais:
(200 m), Praia do Pinho
(Naturismo) e em 2,6 km

11,6
3,4

Praia de Taquaras/Taquarinhas

Final da descida. Opcional:
a direita (700 m) Morro do
Careca, vista panorâmica

26,5

Interpraias. Opcionais: em
1,4 km praia do Estaleirinho e em
2,2 km praia do Estaleiro

5,8

Barra Norte, siga em frente.
Início do Morro da Rainha.
Opcionais: Roda Gigante, Molhe

25,4

Direita na marginal de BR101, sentido norte

5,2

Contornar o teleférico.
Opcionais: a direita (300 m)
Molhe, Teleférico, Escuna

19,6
5,8

Em frente pelo acostamento
da BR-101, sentido norte, até
a Polícia Rodoviária Federal

2,7

Em frente, sentido Barra Sul

0,7

0,6

Dificuldade Física: 3

Direita na saída da passarela

18,9

0,5

Distância do Trecho: 36,6 km

18,8

Esquerda continuando na
marginal, sentido norte

1,4

Direita atravessando a
passarela da Barra.

18,3
0,5

Direita pela marginal da
BR-101, sentido norte

Praça da Paz

Fim da Rodovia Interpraias

0,7

0,1

1,2

Em frente, opcional: direita
(100 m) Praia de Laranjeiras

15

0,7
Direita na Av. Carlos D. de
Andrade, sentido beira rio,
Itajaí

27,2
0,3
0,

*Opcionais: atrativos que podem ser visitados pelo cicloturista.

Início do Trecho 7
Praça da Paz - Itapema

0

Esquerda, sentido norte,
pela orla

27,5
*Opcionais: atrativos que podem ser visitados pelo cicloturista.

2,0
Final da via, passarela sobre
a Lagoa do Cassino.

29,5
1,0

Esquerda no fim da praia,
início do morro. Opcional:

30,5
0,6

direita (100 m) visual da Praia
Brava

Final da subida, descida
sentido Praia de Cabeçudas.

31,1
0,4

Direita na Rua Benjamim
Constant, sentido orla da
Praia de Cabeçudas

31,5

Ilha das Cabras em Balneário Camboriú. Créditos: SECTUR.

1,0
Em frente, seguindo pela orla
na ciclofaixa. Opcional:
Deck do Bico do Papagaio.

32,5
1,5

Esquerda na mesma via.
Opcional: direita
(100 m) molhes da barra.

34
1,0

35

Direita sentido Avenida
Ministro Victor Konder.
Opcional: Direita (100m)
Parque Náutico.

1,6

36,6

Mercado Público
Final do Circuito. Parabéns!!!

Pôr do sol nos molhes em Itajaí. Créditos: Marcello Sokal.

ATRATIVOS
A Costa Verde & Mar têm atrativos e roteiros integrados que podem ser utilizados pelo
cicloturista e que irão engrandecer a experiência de pedalar na região. Selecionamos alguns dos
melhores atrativos baseados na proximidade com a rota e focados em atividades na natureza,
cultura e diversão. Você perceberá que os atrativos selecionados vem acompanhados da indicação
do trecho e km correspondente.

Bombinhas. Créditos: Rodrigo Meurer

Balneário Piçarras. Créditos: Setur

Itajaí. Créditos: Alfabile

Navegantes. Créditos: Marcello Sokal

ATRATIVOS EM ITAJAÍ
Mercado Público (trecho 1, km 0 e trecho 6, km 36,6)
É o local para se encontrar artesanato, ou degustar de
uma boa refeição.
Praia Brava (trecho 6, km 30,5)
O roteiro segue pela orla da Praia Brava, vale a pena
uma parada sobre a passarela sobre a Lagoa do
Cassino (Lagoa Santa Clara) para curtir a paisagem.
Molhes da Barra (trecho 6, km 34)
Conectado ao roteiro, uma boa opção é acessar a área
Bico do Papagaio. Créditos: Alfabile
dos Molhes da Barra, um quebra mar que garante o
acesso ao Porto de Itajaí - um dos mais importantes do Saco da Fazenda / Parque Náutico (trecho 6, km 35)
Brasil.
Bico do Papagaio (trecho 6, km 34)
Costeando as praias de Itajaí, a rota segue até o Bico
do Papagaio, uma gigantesca rocha que em seu
formato lembra um pássaro. Vale a pena a pausa para
curtir o visual.

Um braço do rio aonde abriga uma marina e é utilizada
também pelos navios que adentram ao canal do porto
para manobras. É uma excelente oportunidade de assistir
o giro das embarcações que podem chegar a 350m de
comprimento. Ao final da Beira Rio, ao lado do
Centreventos há um acesso a uma praça com vista
privilegiada para assistir as manobras dos navios.

ATRATIVOS EM NAVEGANTES
Santuário Igreja Matriz Nossa Senhora dos
Navegantes (trecho 1, km 0,4)
Fundado em 02/02/1898, em 18/08/1996 foi elevada
ao título de santuário Nossa Senhora dos Navegantes,
o santuário atrai milhares de fiéis durante todo o ano.
Praia Central (trecho 1, km 1,4)
Localizada na área central da cidade onde concentra
um grande número de turistas, que procuram esse
ponto para banho. A Praia Central possui um posto de
informações turísticas e arena esportiva.
Meia Praia (trecho 1, km 4)
Localizada entre a praia do Pontal e Gravatá está a
Meia Praia. Ótimo ponto para pesca de arremesso,
conta com mirante para contemplação, posto de
informações turísticas e praça.

Mirante de Meia Praia. Créditos: Marcello Sokal

Praia de Gravatá (trecho 1, km 8,1)
Pedra da Miraguaia (trecho 1, km 7,8)
Localizada na Praia do Gravata, é um viveiro natural
de mariscos. Atrai os apreciadores de pesca de
arremesso durante todo o ano.

A praia de Gravatá fica ao extremo Norte de Navegantes.
A praia é procurada por turistas e surfistas, atraídos pelas
ondas que quebram próximas as pedras. O local conta
com um posto de informações turísticas, praça e um
molhe.

ATRATIVOS EM PENHA
Mirante do Parapente (trecho 1, km 14,3 e km 14,8)
O roteiro segue pela entrada da Praia Vermelha (km
14,3), passa pela entrada da Trilha da Vermelha,
chegando ao Mirante do Parapente (km 14,8).
Ponta da Vigia (trecho 1, km 19)
Local de paisagem natural e cultural, transformado em
área de preservação ambiental, a ponta da vigia detêm
esse nome pois era ali que ficavam os pescadores
encarregados de vigiar o mar, a espera de avistar
baleias.
Capela São João Batista (trecho 1, km 20)
Passando pela Armação do Itapocoroy, você encontra
o Patrimônio Histórico Estadual, o qual merece
destaque por ser o maior Patrimônio Arquitetônico da
cidade.

Trapiche Armação do Itapocoroy. Créditos: Secretaria de Turismo.

Parque Beto Carrero World (trecho 1, km 21,9)
Trapiche Armação do Itapocoroy (trecho 1, km 20,5)
O trapiche foi construído em 1987, para auxiliar a
procissão marítima da Festa de São João e São
Pedro, e facilitar a vida dos pescadores artesanais.

O empreendimento que mudou a história de Penha, o
parque Beto Carrero foi inaugurado no dia 28 de
dezembro 1991. São mais de 100 incríveis atrações, além
de uma completa estrutura de serviços.

ATRATIVOS EM BALNEÁRIO PIÇARRAS
Igreja M. Nossa Senhora da Paz (trecho 1, km 29,4)
Um decreto da Cúria Metropolitana, assinado em 24 de
janeiro de 1973 cria a Paróquia Nossa Senhora da Paz de
Balneário Piçarras. Anteriormente pertencia a Paróquia da
Penha.

Museu Oceanográfico Univali (trecho 1, km 32,5)
O Museu Oceanográfico Univali (MOVI) foi criado em 1987 e
está entre os quatro principais acervos de história natural do
Brasil, sendo que na temática oceanográfica é o maior das
Américas e o terceiro maior do mundo. Seu acervo tem mais
de 200.000 peças e a exposição apresenta cerca de 1.500
delas, proporcionando ao visitante um panorama da
biodiversidade marinha brasileira. Além disso, animais vivos
em aquários acrescentam vida e movimento ao circuito
expositivo.

Trilha Ecológica do Morro do Quininho (trecho 2, km
8,9)

Na trilha pode ser observada a beleza de Balneário Piçarras,
hortas comunitárias e medicinais, viveiros de mudas nativas
para uso de áreas degradadas ou até em paisagismo urbano,
limpeza em rios e praias entre outros. A trilha piçarrense faz
parte do destaque nacional dentro de um roteiro de
biodiversidade natural e de turismo de aventura. Os principais
encantos da trilha são além do mirante, uma área de banhos
com água de nascente, o Recanto das Bromélias, um
Santuário Natural com a imagem de São Francisco de Assis.

Museu Oceanográfico Univali - MOVI. Créditos: Secretaria de Turismo.

Pesca e Parque Tironi (trecho 2, km 7,8)
O Pesca e Parque Tironi é uma ótima opção para aproveitar
com a família a natureza e seus prazeres. Estrutura completa
com piscinas e tobogãs, lagoas para pesca esportiva,
restaurante e quiosques, trilhas e campo de futebol. Passeios
adicionais: Cavalgada e pedalinho.

ATRATIVOS EM CAMBORIÚ
Praça das Figueiras (trecho 3, km 35,8 e início do
trecho 4)
Conhecida popularmente por ''Praça das Figueiras''
representa o símbolo da cidade. Está localizada atrás da
Igreja Matriz e ao lado da Prefeitura. Foi construída em 1942
pelo interventor Tenente Mário Fernandes Guedes. Coberta
por árvores, proporcionando sombra, possui mesas de jogos
para atividades como, xadrez, dominó e jogo de cartas.

Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (trecho 3, km
35,8 e início do trecho 4)
A paróquia Divino Espírito Santo de Camboriú, foi criada em
1849. Destaca-se por sua bela arquitetura, com traços das
construções religiosas europeias. Além das missas, a igreja
recebe grande fluxo de visitantes em suas festas tradicionais
e serve também como ponto turístico devido a sua história e
arquitetura.

Feira da Indústria Caseira Rural (trecho 4, km 0,1)
Localizada no centro da cidade, e anexa à Praça Pastor
Charles Haddon Spurgeon fica numa das ruas principais de
Camboriú e conta com belíssimas árvores e bancos para
descanso. A praça ainda é o local da feira das mulheres
agricultoras, onde, em dias específicos, moradoras do nosso
município vendem seus produtos artesanais para toda a
comunidade.

Vista da cidade. Créditos: Marcello Sokal

Igreja Presbiterana (trecho 4, km 3,7)
Fundada em 27 de setembro de 1909, sendo a primeira Igreja
Evangélica Protestante da região, foi construída em terreno
doado por Pedro Cypriano da Silva e sua esposa D. Ambrosina,
que posteriormente, no mesmo local foram edificados os
segundo e terceiro templos com as atuais características. A
pedra fundamental da construção, foi lançada em setembro de
1959, com um culto solene.

ATRATIVOS EM ITAPEMA
Mirante do Encanto (trecho 4, km 12, Rua 109, Canto da Praia
- Distância da entrada da rua 109 até o Mirante: 1,5 km).
Ideal para quem quer ter uma visão geral de Itapema, o mirante possui uma

bela vista em 360 graus. Localizado a 156 metros acima do nível do mar, o
local é parada obrigatória por quem passa na cidade. Possui acessibilidade
para os deficientes físicos, com rampa de acesso e elevador panorâmico.
No segundo andar, está localizada uma loja de artesanato com produtos
feitos por artesãos do município.

Trapiche (Trecho 4, km 12, Rua 109 D, Canto da Praia - Distância
da entrada da Rua 109 até o Trapiche: 600 m)
No canto da praia, os pescadores contam com uma infraestrutura
adequada para embarque e desembarque de pescado. O Trapiche tem 72
metros e iluminação forte e adequada para o local. Sua localização
privilegiada chama a atenção dos moradores e turistas que contemplam
uma bela visão de toda orla de Itapema.

Parque Calçadão do Centro (trecho 4, Km 12,9)
A revitalização do Calçadão do Centro de Itapema trouxe mais dinamismo
para o local. É possível observar diariamente as famílias passeando pela
orla e curtindo a bela visão. Variados esportes também são praticados em
toda a via.

Parque Calçadão do Centro. Créditos: Secretaria de Turismo.

Parque das Capivaras (trecho 4, Km 18, Rua 305)
Engenho de Farinha do Seu Dato (trecho 5, Km 32,6 – Estrada
O Parque das Capivaras conta com uma área de 40.000,00 m². É um
importante patrimônio ambiental do município. O parque abriga
remanescentes de vegetação do bioma mata atlântica, especialmente
restinga arbórea e manguezal, e conta com a presença de espécies de
fauna e flora nativas da região e ameaçados de extinção. O parque também
protege o estuário do Rio Perequê. A capivara é a espécie símbolo do
parque, o maior roedor do planeta, esse animal herbívoro que é muito
adaptável a mudanças no ambiente.

Geral do Bairro sertão do Trombudo, n. 6166, Distância: 2 km)
O Engenho de Farinha do Seu Dato foi fundado pelo pai de Deodato Aprizio
Rocha, conhecido na região como Seu Dato. O engenho centenário é um dos
últimos remanescentes dos 51 engenhos que existiam na região até o final do
século XVIII. Atualmente, boa parte do mecanismo original foi preservado e
principalmente a maneira de fazer a farinha.

ATRATIVOS EM PORTO BELO
Praia de Balneário Perequê (trecho 4, km 20)
Maior praia de Porto Belo. De fácil acesso e totalmente
plana é ideal para banho, prática de esportes e esportes
náuticos e a pesca. Além das belezas naturais a praia de
Balneário Perequê possui completa infraestrutura.

Igreja Bom Jesus dos Aflitos (trecho 4, km 24,1)
Igreja centenária construída com mão de obra escrava em
1814. Tombada pelo Patrimônio Histórico é um dos cartões
postais de Porto Belo. Aberta diariamente para visitação.
Junto ao Centro de Informações Turísticas, conheça o
Acervo Municipal com peças que remetem ao mar e suas
histórias.

Praia do Estaleiro (trecho 5, km 17,9)
Praia agreste, de águas incrivelmente transparentes,
próprias para banho e excelentes para mergulho. Seu
acesso é feito por uma trilha de dificuldade média ou pelo
mar, é muito utilizada para o banho, mergulho e para
observação da vida marinha.

Ponta do Araçá (trecho 5, km 17,9)
Mirante natural conhecido como Ponta do Araçá, parada
obrigatória para quem gosta de apreciar o mar e suas
belezas. Com uma vista espetacular, certamente o local
ideal para descanso e para fotos.

Ilha de Porto Belo. Créditos: Marcello Sokal.

Ilha de Porto Belo (trecho 5, km 19,7)
Lugar único no litoral sul do Brasil, a Ilha de Porto Belo encanta
pela beleza paradisíaca. Preocupada com a gestão ambiental e
em busca de um turismo de qualidade, a Ilha de Porto Belo
realiza suas operações baseada num tripé de
responsabilidades que coloca em prática o desenvolvimento
sustentável.

ATRATIVOS EM BOMBINHAS
Costeira de Zimbros (trecho 5, km 0 – Praia do Cantinho de Zimbros – distância da Rua Rio
Amazonas até a Costeira: 900m)
O Parque Natural Municipal da Costeira de Zimbros é uma área protegida que possibilita a
conexão com a natureza e paisagens paradisíacas. A trilha passa por 10 praias desertas e
apresenta grau de dificuldade de fácil a moderado e um percurso de cerca de 4.500 metros
até a Praia Vermelha. Boa parte da trilha pode ser percorrida de bicicleta, sendo indicado
seguir caminhando a partir da Praia Triste, onde a mata fica mais fechada. Esta praia também
é ponto de partida para uma caminhada até a cachoeira da Praia Triste, porém é
imprescindível estar acompanhado por um condutor ou guia para visitá-la.

Morro do Macaco (trecho 5, km 5 – Rua Jequitibá, 48 – distância da esquina até o Pórtico de
Entrada do Morro do Macaco: 45m)
Vire à direita, no sentido da Praia de Canto Grande Mar de Dentro para chegar até o Pórtico.
O Parque Natural Municipal Morro do Macaco é o ponto turístico mais visitado de Bombinhas.
As trilhas do Morro do Macaco e da Tainha podem ser percorridas a pé e possuem,
respectivamente, 2km e 5km de extensão (ida e volta). No local há serviço de informações
turísticas e infraestrutura de apoio ao visitante. Do topo do Morro do Macaco é possível
apreciar uma vista panorâmica da cidade, que é ainda mais incrível no nascer e no pôr do sol.

Mirante Eco 360º (trecho 5, km 5 – Av. Tatuíra, s/n – distância da Rua Jequitibá até o Eco 360º:
2,35km)

Siga até o final da Rua Jequitibá e vire à direita na Av. Dona Lindomar, você passará pelas
praias de Canto Grande Mar de Fora e da Conceição, até chegar à Av. Tatuíra, estrada de
terra que leva ao Mirante Eco 360º. Na base do mirante está o Museu de História Nacional
Charles Darwin e dois mirantes. Ali também inicia uma trilha de curta duração para acessar o
topo do morro e curtir o visual de 360º a uma altura de 218 metros. E para os mais
aventureiros, uma tirolesa de 170m de extensão a 240m de altura. Ao sair do Eco 360º, siga
pela Av. Tatuíra para conhecer a Praia da Tainha, uma praia paradisíaca isolada em meio à
mata e costões.

Praia de Quatro Ilhas (trecho 5, km 10,8 – Av. Ilha do Arvoredo – distância da Rua Salema até a
praia: 340m)

Com pouco mais de 1km de extensão, a praia de Quatro Ilhas é sinônimo de versatilidade. No
costão esquerdo a água é mais calma e propícia para a prática de atividades como snorkeling
e stand up paddle; já no costão direito, belas ondas atraem os amantes do surfe e é onde
inicia uma trilha circular de nível fácil. Na praia está a Praça Mirante das Ilhas onde é possível
avistar as quatro ilhas no horizonte: Galé, Deserta, Arvoredo e Macuco. Ali também está a
Cruz da Praia de Fora, monumento que protege a praia e abençoa os pescadores desde que
foi atribuído a ela um grande cerco de peixeis na pesca artesanal da tainha, após ter sido
encontrada pelos pescadores locais no mar e instalada na areia da praia.

Mirante Eco 360º. Créditos: Setur Bombinhas.
Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição (trecho 5, km 12,9 – Rua Cherne, s/º –
distância da Av. Vereador Manoel José dos Santos até a Capela: 230m)

Localizada em um dos pontos centrais da cidade, a Capela Nossa Senhora da Imaculada
Conceição é um local especial para conhecer durante sua passagem por Bombinhas. A Capela foi
construída pela comunidade e inaugurada em 1928. Em 1930 foi atingida por um raio e ficou
parcialmente destruída. Em 1952 e na década 70, raios destruíram novamente a igrejinha,
deixando-a praticamente em ruínas. Em 2005, após ser adquirida por um empresário local e foi
reconstruída, reinaugurada e entregue à comunidade.

ATRATIVOS EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Praia do Estaleirinho (trecho 6, km 7,2)
Ponto de hasteamento da Bandeira Azul (2020) com
acesso para a praia e boa visibilidade.
Praia do Estaleiro (trecho 6, km 8)
Acesso a praia em frente ao hasteamento da Bandeira
Azul (2020).
Mirante das Praias de Taquarinhas e Taquaras
(trecho 6, km 14,2)
Praia de Taquarinhas à esquerda, área preservada
com acesso difícil pela escada do Mirante e à direita
Praia de Taquaras com acesso em diversos pontos da
Avenida.
Barra Sul. Créditos: Prefeitura Municipal.

Teleférico, Molhe Barra Sul e Escuna Pirata (trecho
6, km 19,9)
O Teleférico Parque Unipraias é um bondinho aéreo
com parada em duas estações e parada na Praia de
Laranjeiras. A Escuna Barco Pirata oferece passeios
náuticos pela orla e que levam até a Praia de
Laranjeiras. No molhe da Barra Sul você irá encontrar
espaço para lazer, contemplação e esportes.

Molhe da Barra Norte e Roda Gigante (trecho 6, km
25,4)
Novo espaço e atrativo turístico da Barra Norte, essa área
de Balneário Camboriú dispõe ainda da FG Big Wheel - a
Roda Gigante, com 36 cabines e a 82 metros acima do
nível do mar.

INSCRIÇÃO E CERTIFICADO
Faça sua inscrição no site:
https://costaverdemar.com.br/novo/cicloturismo/

Para obter seu certificado, faça fotos suas nos atrativos turísticos ou totens do
cicloturismo e envie para o e-mail: turismo@citmar.sc.gov.br
OBS: Os certificados serão fornecidos para aqueles que fizeram a inscrição no site.

Consulte os Parceiros do Cicloturismo na nossa home page e faça suas reservas
de hospedagem com antecedência.

ROTEIROS ALTERNATIVOS
Camboriú

Bombinhas

Pedal do Jacaré Camboriú
https://www.strava.com/activities/3222273198

Rota do Pôr do sol (leve)
Costeira de Zimbros (moderado)
Volta ao município (avançado)
https://www.biketourmariscal.com.br/rotas

Pedal interior (antenas do Joel)
https://www.strava.com/activities/3686007043
Caetés
https://www.strava.com/activities/3469306573
Pedal Camboriú/SC a Limeira-Brusque/SC
https://www.strava.com/activities/3338614857
Pedal cascata Zacarias (Camboriú – Itajaí)
https://www.strava.com/activities/3185825541
Pedal Areal e volta pelo Encano (Camboriú - Itapema)
https://www.strava.com/activities/3508809666
Pedal noturno (morro do encano e Interpraias)
Camboriú – Balneário Camboriú
https://www.strava.com/activities/3600366357
Rota Turística Caminhos de Santa Paulina
https://turismo.camboriu.sc.gov.br/roteiro/turismoreligioso/caminho-de-santa-paulina

Balneário Piçarras
Morro do Quininho
https://costaverdemar.com.br/novo/cicloturismo

Créditos: Susi Saito

ROTEIROS DA REGIÃO
A Região Turística Costa Verde & Mar, possui roteiros que o
cicloturista pode usufruir: o Roteiro Cultural, Roteiro de Aventura, o Guia
Náutico e o Tour da Experiência.
No nosso site costaverdemar.com.br você encontra todas as
informações.
Também disponibilizamos o calendário de eventos que acontecem na
região no site, e nas redes sociais.

www.costaverdemar.com.br

CITMAR
Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR

