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1.
O Cicuito Desafio de Anita
O CIRCUITO DESAFIO DE ANITA está localizado no sul de Santa Catarina, na
região considerada berço de Anita Garibaldi: Laguna e Tubarão. Projetado para
ser desbravado em três dias, o circuito conta com 132km de biodiversidade:
rios, praias, estradas rurais, estâncias termais e a riqueza do patrimônio históri -
co e cultural da região.  

Mas, peraí... 
Anita Garibaldi é de Tubarão ou Laguna? 

Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu no ano de 1821, em Morrinhos, então
município de Laguna, hoje Tubarão. Aos 18 anos, depois do seu primeiro
casamento, Ana conheceu o revolucionário Giuseppe Garibaldi, que lutava na
Revolução Farroupilha. Apaixonaram-se ao primeiro encontro, e Anita – como
Garibaldi a chamava, partiu com ele. Guerrilharam bravamente por Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai até irem defender a unificação da Itália. O
governo italiano reconhece até hoje a bravura de Anita Garibaldi na guerra pela
unificação italiana, dando a ela o título de “Heroína de dois Mundos”.  

Anita Garibaldi – 
A Heroína de Dois Mundos

(Domínio Público.)
Fonte: 

Secretaria de Turismo de Laguna.
www.laguna.sc.gov.br
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Onde começa o circuito e qual o trajeto
percorrido? 
Ops! Desculpe. A gente se empolgou com a história da Anita. 
Voltemos ao Circuito! 

Por que “Desafio”? 
O circuito não tem muita altimetria, mas especialmente na Estrada Geral de
Tubarão – que dá continuidade à Estrada Geral da Madre, onde Anita nasceu, em
parte do percurso o vento forma “costeletas” na estrada. Assim como os tropeiros
que percorriam este caminho vindos de Lages para o litoral, os cicloturistas
poderão se sentir “cavalgando” na bike. Mas o desafio é compensado pela vista
exuberante do rio, pela vegetação em diversas gamas de verde com árvores
centenárias e casarões antigos. O Rio Tubarão estará presente em praticamente
todo o percurso do circuito que tem o seu início e o seu final em Termas do Rio
do Pouso. 
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2.
Detalhes do Circuito

O Circuito Desafio de Anita é autoguiado. Para realizar você deve ter em
mãos este guia de viagem e arquivos dos mapas em GPX. Durante o
percurso, você também encontrará placas e setas indicativas em postes
como sinalização complementar. Existem pontos de check-ins ao longo
do circuito: QR Codes que precisam ser acessados com o seu celular para
comprovar a chegada em cada local. Ao completar o Circuito Desafio de
Anita e fazer o checkpoint que comprovará os 132km percorridos, se você
tiver realizado a inscrição no site www.circuitodesadiodeanita.com.br,
receberá sua medalha e/ou seu certificado de conclusão.
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DADOS GERAIS 
Percurso total: 132km

Tempo sugerido de viagem: 3 dias 

Dificuldade: Moderada

Altimetria total: 566m

Tipo de Trilha: Mão única
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2.1 trecho 1

Início: Rio do Pouso Termas Hotel –Tubarão
Final: Prainha/Farol de Santa Marta – Laguna
Total do percurso: 59,5Km 
Desnível Positivo: 152m
Desnível Negativo: 170m
Elevação Máxima: 82m
Elevação mínima: –2m
Dificuldade: Moderada

O circuito inicia em Tubarão: terra de
águas termais, da Ferrovia Dona Tereza
Cristina, do Rio Tubarão e do artista
plástico Willy Zumblick. 
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O primeiro check-in está no Rio do Pouso Termas Hotel, situado na margem
esquerda do Rio Tubarão, a 12km do centro da cidade. Os primeiros quilômetros
são de estrada de terra pelo bairro Rio do Pouso até a Ponte Baixa. Após atra-
vessar a Ponte Baixa você acessará a SC–380. Neste trajeto não há acostamento
até a Estância Termal da  Guarda. Embora os ciclistas da região pedalem
frequentemente neste caminho pelo baixo fluxo de automóveis, sugerimos
prestar atenção no trânsito. É fácil dispersar contemplando as montanhas e o
Rio Tubarão.
Passando a estância de Termas da Guarda começa o acostamento. Após o Posto
São Marcos atravesse a rua e acesse a calçada compartilhada. Depois da rótula
da Ponte Manoel Alves do Santos você acessará a ciclovia até a cabeceira da
Ponte Pênsil. A partir deste ponto você terá que atravessar alguns cruzamentos
até o Museu Ferroviário. Para não se perder consulte o GPS, as planilhas de
navegação e tenha atenção à sinalização por placas e setas presentes no
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caminho. Você terá um trecho pela Avenida Pedro Zapelini e Rua Rui Barbosa.
Ambas sem acostamento, mas com baixo fluxo de carros. Um novo cenário se
aproxima. A estrada da Congonhas até o Casarão da Figueira é toda de terra
com vista panorâmica para o centro da cidade.
A Estrada Geral da Madre é mista com asfalto e terra. Nesse ponto do trajeto você
encontrará o Memorial Anita Garibaldi. Este monumento está situado no local de
nascimento de Anita, na comunidade de Morrinhos. Na época de seu nascimento
este território pertencia à Laguna. A partir daí aproveite as belezas naturais e o
patrimônio cultural da região da Madre. Casarões, Igrejas, o Rio da Madre com
seus aguapés. A Estreada da Madre em determinado ponto passa a se chamar
Estrada Geral de Tubarão. Nela você terá um reencontro com o Rio Tubarão.
Hidrate-se e contemple! A estrada de terra acompanhará você até a SC–100. Essa
estrada de terra apresenta variações dependendo das rajadas de vento e dos
períodos de chuva. Há dias em que você pedala “lisinho” e em outros você fará
um rally. É o “desafio” do circuito, mas a paisagem compensa!
A SC–100 com ciclofaixa até o Farol de Santa Marta garante o descanso e a
preparação para a chegada num dos mais lindos cartões postais de Santa
Catarina.
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TRECHO 1
COMO INTERPRETAR A PLANILHA

Sentido – Direção a ser seguida.
Distância Parcial – Quilometragem a percorrer até o próximo ponto. 
Distância Acumulada – Tudo o que você já percorreu desde o ponto
inicial (0Km). 
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2.2 trecho 2

Início: Prainha / Farol de Santa Marta – Laguna
Final: Final da Praia do Mar Grosso – Laguna
Total do percurso: 19,6Km 
Desnível Positivo: 44m
Desnível Negativo: 46m
Elevação Máxima: 32m
Elevação mínima: –1m
Dificuldade: Fácil

O segundo trecho foi planejado para você recarregar as energias e conhecer
Laguna: a segunda cidade mais antiga de Santa Catarina.
Praticamente todo o trajeto é feito por ciclofaixa e ciclovia. Há apenas um pe-
queno trecho em estrada de terra na Ponta da Barra que leva até a via gas-
tronômica e ao bote onde você fará uma linda travessia para os Molhes.
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Horário de Funcionamento: 6h às 00h30
Passageiro: R$ 2,00
Ciclista: R$ 2,50
Sugerimos que você consulte os valores sempre antes da travessia:
Adilson Transporte Marítimo
Fone: (48) 3647-4142

Após a travessia pedale por toda a orla marítima da praia do Mar Grosso.
Aproveite seu tempo livre para explorar o Centro Histórico de Laguna. Você
poderá visitar a Casa de Anita Garibaldi, os casarões históricos com venda de
artesanato local, ir até a Fonte da Carioca e encher a sua garrafinha com água
pura. Subir o Morro da Glória e aproveitar a vista! Conhecer a gastronomia típica
da região com base na cozinha açoriana e a famosa Pedra do Frade. Visitar os
Molhes da Barra e apreciar a pesca artesanal. Se tiver sorte poderá conhecer
os botos pescadores. 
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TRECHO 2
COMO INTERPRETAR A PLANILHA

Sentido – Direção a ser seguida.
Distância Parcial – Quilometragem a percorrer até o próximo ponto. 
Distância Acumulada – Tudo o que você já percorreu desde o ponto inicial
(0Km). 



CIRCUITO DESAFIO DE ANITA  |  19

2.3 trecho 3

Início: Praia do Mar Grosso – Laguna
Final: Rio do Pouso – Tubarão
Total do percurso: 52,84Km 
Desnível Positivo: 370m
Desnível Negativo: 350m
Elevação Máxima: 168m
Elevação mínima: 0m
Dificuldade: Moderada

O início do Terceiro Trecho requer cuidado na subida e descida do Mirante da
Pedra do Iró. Neste pequeno trajeto não há acostamento, mas está sendo
projetada pela Prefeitura Municipal de Laguna uma linda passarela de madeira
por entre os rochedos. 
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Após o trevo do Tourist Hotel acesse a ciclovia do lado esquerdo da Avenida
João Marronzinho. Tome atenção ao atravessar o trevo que dá acesso à
ciclofaixa da Rua da Granja. Na bifurcação da Rua da Granja com a Rua Alameda
Francisco Martins Fonseca você fará o retorno para acessar a Rua Durvalino
Custódio Geremias (marginal da SC–463).
Do final da Rua Durvalino Custódio Geremias até o Posto Binha você deverá ter
atenção, pois acessará a SC–463, mas o acostamento é largo e a velocidade
máxima dos carros é de 60km com vários redutores de velocidade durante o
trecho. 
Após o Posto Binha você acessará a Rua Três e percorrerá por estradas de terra
e lajota, costeando as casas que ficam à beira da Lagoa do Imaruí. 
Você atravessará o viaduto da Ponte Anita Garibaldi e pedalará pela estrada
antiga. Esta parte do trajeto tem acostamento e baixo fluxo de carros. Além do
lindo visual da Lagoa do Imaruí e da Ponte Anita Garibaldi você poderá apreciar
a pesca esportiva sobre a ponte antiga.
Preste atenção na travessia do próximo viaduto para acesso à Ponta das
Laranjeiras, pois é a primeira saída da Ponte Anita Garibaldi e conta com fluxo
de carros moderado. 
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Da Ponta das Laranjeiras até o acesso ao viaduto do Novo Posto você pedalará
ao lado dos trilhos da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. 
Após a travessia do viaduto você pedalará pela marginal da BR–101, que
possui uma calçada larga e baixo fluxo de automóveis.
A partir do acesso à rua Clarindo Guarezi – sentido ao bairro Ilhotinha, as
estradas são mistas, com asfalto e terra e contam com baixo fluxo de auto-
móveis. Do bairro Ilhotinha até o final da Rua das Bromélias no bairro São
Martinho você contemplará as lindas paisagens por estradas de terra, en-
contrará a Igreja de São Roque e começará sua aventura de subidas e decidas. 
No final da Rua das Bromélias – que já fica em Tubarão – você deverá ter
bastante atenção, pois pedalará por alguns metros da SC–370 até a entrada
do Bairro Caruru. 
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A partir da rua Nicolau Manoel da Silva aproveite as
estradas de terra e o ponto mais alto do percurso. A
subida é um pouco dolorosa, mas a decida vale cada
momento de esforço, pois uma bela paisagem espera
por você.  
Ao chegar no bairro Guarda você acessará a rua João
Alfredo Rosa, que não possui acostamento mas tem
um fluxo de automóveis muito baixo. Aproveite os últi-
mos quilômetros pelas margens do Rio Tubarão retor-
nando ao Rio do Pouso Termas Hotel.
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TRECHO 3
COMO INTERPRETAR A PLANILHA

Sentido – Direção a ser seguida.
Distância Parcial – Quilometragem a percorrer até o próximo ponto. 
Distância Acumulada – Tudo o que você já percorreu desde o ponto inicial
(0Km). 
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2.4 Pontos de check-in 

A forma de comprovar que você está realizando o tra-
jeto é por QR Codes que precisam ser acessados com o
seu celular em cada trecho. Escolha um local por trecho.
Ao todo serão quatro acessos: um na saída, dois no
percurso e um na chegada.

CHECK-IN TRECHO 1
TUbARÃO

RIO DO POUSO TERmAS HOTEL
Endereço: R. João Alfredo Rosa, S/N – Rio do Pouso, Tubarão – SC
Horário de Atendimento:
Todos os dias, das 7h às 20h
Telefone / whatsapp: (48) 3622-1660

CHECK-IN TRECHO 2
FAROL DE SANTA mARTA – LAGUNA 

mERCADO CARDOSÃO
Endereço: Estrada Geral do Farol de Santa Marta, Laguna – SC 
Horário de Atendimento:
De segunda a sábado, das 8h às 19h30
Domingos das 08h às 18h
Telefone: (48) 3646-2557
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ASSOCIAÇÃO RASGAmAR – NA DEFESA DA NATUREZA
Endereço: Prainha do Farol de Santa Marta, Laguna – SC 
Horário de atendimento no inverno: 
De segunda a sábado, das 10h às 12h e das 17h às 19h
Domingos: Fechado.
Horário de Atendimento no verão: 
Todos os dias, das 10h00 às 22h00
Telefone: (48) 3644-3730

CHECK-IN TRECHO 3
mAR GROSSO – LAGUNA 

FLIPPER HOTEL
Endereço: Av. Senador Gallotti, 680 – Mar Grosso, Laguna – SC
Horário de Atendimento:
Todos os dias, 24 horas
Telefone: (48) 3647-0558
USObIKE
Endereço: Av. Senador Gallotti, 634 – Mar Grosso, Laguna – SC
Horário de Atendimento: 
De segunda a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 19h
 Domingo: Fechado
Telefone: (48) 99806-7618

CHECKOUT TRECHO 3 (FINAL)
TUbARÃO

RIO DO POUSO TERmAS HOTEL
Endereço: R. João Alfredo Rosa, S/N – Rio do Pouso, Tubarão – SC
Horário de Atendimento:
Todos os dias, das 7h às 20h
Telefone /  whatsapp: (48) 3622-1660
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3.
Atrativos

3.1 LAGUNA

Fundada em 1676 e elevada à condição de cidade em 1847, Laguna é considerada
a segunda cidade mais antiga de Santa Catarina. Seus primeiros habitantes foram
os povos dos sambaquis, homens pré-históricos que viviam da pesca em regiões
de lagoas e mar. Depois vieram os indígenas, os portugueses, negros, italianos,
alemães e outros. Em 1839, a localidade foi palco da Revolução Juliana, que trans-
formou a história de Laguna. Nela, Ana Maria de Jesus Ribeiro conheceu Giuseppe
Garibaldi e levou o nome da cidade e sua história para todo o mundo. O centro
histórico de Laguna é um roteiro imperdível, com mais de 600 construções
tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional. Em Laguna, o visitante poderá
apreciar a pesca com auxílio dos botos no canal dos Molhes. Um extenso litoral
de 40 quilômetros de praias conquista visitantes apreciadores da natureza.

• Região Turística: Encantos do Sul
• Área: 336.396 km (fonte IBGE/2016)

• População: 46.122 habitantes 
(fonte IBGE/2019 )

• Latitude: 28°28'57
• Longitude: 48°46'51 
• Altitude: 2m
• Cidades próximas: Jaguaruna, 
Tubarão, Capivari de Baixo, 
Gravatal, Imaruí, Imbituba.
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Fonte da Carioca 
No início da sua colonização, Laguna tinha três fontes de água que abasteciam
a cidade, sendo a da Carioca a única preservada ainda hoje. Era uma pequena
bica de onde jorrava água. No ano de 1863, uma estrutura foi construída por
escravos. Foi denominada Carioca, que em tupi-guarani significa casa branca ou
oca. No pé do morro, a fonte é abastecida de água mineral, comprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O local se tornou um dos
pontos turísticos da cidade, levando a fama da fonte dos namorados. Diz o
ditado popular que "Quem bebe desta água sempre retorna a Laguna e seus
amores". | End.: R. José Tonai, 2 – Centro. Laguna.

Casa Pinto D'Ulysséa
A popular Casa Pinto D'Ulysséa tem as características da arquitetura de
uma Quinta portuguesa, nome destinado para residências localizadas no
campo. A história da residência remonta ao romance do violonista
português Joaquim Pinto de Ulysséa com Alexandrina Dias de Pinto, filha
de um morador de Laguna. No ano de 1846, o violonista chega a Laguna,
se destaca na Vila, em pouco tempo torna-se um influente comerciante
e sua casa uma das mais tradicionais da cidade. Primeira residência em
Laguna com água encanada. Atualmente, o local abriga departamentos
municipais. |End.: Av. Profa. Júlia Nascimento, 1–23 – Centro, Laguna.

FONTE DA CARIOCA CASA PINTO D'ULySSéA
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museu Anita Garibaldi
O prédio foi erguido em 1747 como Casa de Câmara e Cadeia, construção típica
de cidades do período colonial, como as existentes em São Francisco do Sul e
Florianópolis. Em 1839, o local foi palco da Proclamação da República Juliana,
quando Santa Catarina ficou independente do regime monárquico por quatro
meses. O museu também possui um acervo de armas desse período e peças
mais recentes da 1ª e 2ª Guerras Mundiais. | End.: Praça da República Juliana –
Centro, Laguna. 

Igreja matriz Santo Antônio dos Anjos 
Inaugurada em 1735, substituiu a capela de pau à pique, erguida em 1696.
A Igreja tem altares construídos em várias formas do estilo barroco. As
colunas, portas e bancos foram feitos com madeira trazida de Portugal,
ou próprias daqui como pau-brasil e canela. O interior e as imagens en-
cantam pela arquitetura e pelos detalhes em ouro. A pia batismal foi
construída com uma única peça de rocha gnaise, trazida de Portugal no
início do século XVIII. Outro ponto que chama a atenção é a tela de Nossa
Senhora da Conceição, pintada pelo catarinense Victor Meirelles, em 1856,
em Roma. | End.: R. Santo Antônio, 26 – Centro, Laguna.

MUSEU ANITA GARIBALDI IGREJA MATRIZ SANTO ANTôNIO DOS ANJOS 
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museu Casa de Anita
A casa transformada em relicário histórico foi construída em 1711 e foi
onde Anita se vestiu de noiva para seu primeiro casamento. Os visitantes
encontram móveis da época e utensílios pessoais, além de uma urna com
terra do local onde Anita foi enterrada, no cemitério de Ravena, na Itália.
Outra peça interessante guardada pelo museu é o mastro do navio “Seival”,
uma das embarcações transportadas por Giuseppe Garibaldi desde o
interior do Rio Grande do Sul para a tomada de Laguna. | End.: Tv. Luís
Neri, s/n – Centro, Laguna.

Praça Vidal Ramos
A praça Vidal Ramos foi inaugurada em 1915 e compreende os jardins e
as quatro ruas que circundam o local. Seu nome é uma homenagem ao
antigo governador do estado. Na época, a área era um grande campo com
grama e utilizado pelos moradores ou frequentadores do Centro que
deixavam seus animais no espaço. Algumas das árvores do jardim foram
trazidas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro por navios.

MUSEU CASA DE ANITA PRAçA VIDAL RAMOS
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marco do Tratado de Tordesilhas
Antes mesmo de ser colonizada Laguna já entrava para a história como
limite territorial entre Portugal e Espanha. O monumento foi erguido para
lembrar a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, que estabelecia
uma linha imaginária 370 léguas a oeste do Arquipélago de Cabo Verde,
sendo que as terras a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal. O
trecho de terra limitado pelo tratado se estendia de Belém do Pará, ao
norte, até Laguna, ao sul.
End.:Travessa Mário Camilo, 2–8, Laguna.

Cine Teatro mussi  
O Cine Teatro Mussi, projetado pelo arquiteto suíço Wolfang Ludwing Rau,
a pedido do proprietário João Mussi, começou a ser construído em 1947
com inspiração no estilo arquitetônico art dêco. Foi inaugurado em 1950,
com a exibição do filme “A Valsa do Imperador”. O Cine Teatro foi revi-
talizado pelo IPHAN e entregue à comunidade. No andar superior está a
casa de máquinas com os projetores intactos. A estante com os discos da
trilha sonora dos filmes faz parte do acervo. Um pequeno museu no se-
gundo andar abriga a história do local. | End.: Av. Colombo Machado
Salles, SN – Centro, Laguna.

MARCO DO TRATADO DE TORDESILHAS CINE TEATRO MUSSI 
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mercado Público municipal 
Foi inaugurado em 1958, em substituição a um outro edifício do mesmo
gênero de 1897, que sofrera um incêndio. Ampliado e reformado nas
décadas seguintes, o prédio foi fechado em 2014 para uma reforma ampla
que requalificou a construção, modernizou e recuperou traços originais
da sua arquitetura. A edificação foi reinaugurada pelo IPHAN e a Prefeitura
Municipal em janeiro de 2020. | End.: Av. Colombo Machado Salles, SN –
Centro, Laguna.

Casa das Artes 
Localizada no centro histórico, a edificação que já abrigou uma antiga
subestação de energia nos anos 50 e 60 foi tombada pelo IPHAN em 1985.
Na Casa das Artes estão disponíveis para os visitantes peças artesanais
criadas através de várias técnicas, à venda com preços variados. Grupos
de artesãos produzem as peças com características da cidade e de sua
história. | End.: Voluntário Carpes, 175 – Centro, Laguna.

MERCADO PúBLICO MUNICIPAL CASA DAS ARTES 
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morro da Glória e molhes da barra 
O Morro da Glória, antigo Morro do Sinal, possui 126 metros de altura e é
o local mais alto da cidade. Por isso é procurado para observação pano-
râmica da cidade, praias e lagoas.
No século XVIII, quando ainda não existiam os Molhes da Barra, os navios
tinham que atravessar a força das ondas nas pedras da entrada do canal
Santo Antônio dos Anjos. Como ficavam muitas vezes dias esperando em
alto-mar o momento exato para entrar em Laguna, os comandantes dos
navios hasteavam bandeiras informando o que transportavam com a in-
tenção de comunicar-se com a capitania, que ficava na Praça do Museu de
Anita, antiga Praça da Bandeira. No alto do morro um soldado copiava as
bandeiras do navio e do outro lado os integrantes da Capitania interpre-
tavam e hasteavam a bandeira, informando como estava a maré. No alto do
Morro o mesmo era feito. Ter uma nova bandeira no alto do Morro do Sinal,
atiçava a curiosidade do povo, interessado em descobrir o que transpor-
tava o navio ancorado em alto-mar. A construção dos Molhes da Barra
facilitou a entrada de barcos na lagoa Santo Antônio, não havendo mais a
necessidade da comunicação pelas bandeiras. 
Em 1953, o Morro trocou de nome com a construção da imagem de oito me-
tros de Nossa Senhora da Glória, pela Congregação Mariana. O casal de escul-
tores, Alfredo Itaege e Elisa Faccio Itaege, foram os responsáveis pela obra.

MORRO DA GLóRIA E MOLHES DA BARRA MORRO DA GLóRIA E MOLHES DA BARRA 
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DOCA PEDRA DO FRADE 

Doca
Localizada às margens da Lagoa de Santo Antônio, permite a ancoragem
de pequenas embarcações e iates. Deste local também se pode observar
um belo pôr do sol, e à noite, a lagoa iluminada pela pesca do camarão.

Pedra do Frade   
Localizada na extremidade do Morro do Gi, a pedra recebeu esse nome
pela semelhança com um padre franciscano. Medindo 9 metros de altura
e 5 metros de diâmetro equilibra suas 30 toneladas e desafia a lei da
gravidade. Para os indígenas a pedra parecia um machado de pedra (Jy).
Daí o nome do costão e da praia que o cerca.



FAROL DE SANTA MARTA IGREJINHA
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FAROL DE SANTA MARTA FAROL DE SANTA MARTA

Farol de Santa marta   
Construído por franceses em 1891, no alto do Cabo de Santa Marta, o farol
tem 29 metros de altura, com alcance de 92km geográficos, sendo um dos
maiores do mundo. O acesso à torre do farol e às casas que compõem a
estrutura está proibido pela Marinha, devido aos danos causados pelo
descuido dos visitantes. Porém, a vista do morro do Farol é encantadora.
Para saber mais sobre a colonização do Cabo de Santa Marta visite a
Associação Rasgamar na Prainha do Farol.
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3.2 TUbARÃO

Fundada em 1870, o nome da cidade teve sua origem no caudaloso Rio Tubarão,
que por ela passa. Topônimo que deriva de “Tuba-Nharô” que em tupi-guarani
significa “Pai Feroz”, forma pela qual os indígenas nomeavam o rio, sendo uma
referência tanto à navegabilidade do rio quanto às constantes enchentes. Nos
seus primórdios, foi uma grande facilitador no transporte de mercadorias de
Lages para Laguna. A implantação da Ferrovia Thereza Christina, em 1884,
também alavancou o progresso da cidade, inicialmente chamada de Vila Nossa
Senhora da Piedade. Homenageada como "Cidade Azul” pelo escritor, político
e jornalista catarinense Virgílio Várzea que, encantado com a beleza do rio
refletindo o céu azul e as montanhas azuladas no entorno, atribuiu o dístico à
cidade: “o rio passa, serpenteando, e no seu rastro de prata, banha a cidade
azul..." Tubarão tem localização privilegiada. Próxima ao mar, à serra e às águas
termais, é cortada pela rodovia BR–101 e pelo Rio Tubarão, que em seu percur-
so desemboca na Lagoa Santo Antônio, em Laguna.
Estâncias termais, museus, passeio turístico ferroviário com locomotivas a vapor,
bons hotéis e pousadas, polo comercial e gastronômico da região, turismo cultural,
religioso e de aventura... Enfim, são muitas opções para quem visita Tubarão.

• Região Turística: Encantos do Sul
• Área: 301.755km (fonte IBGE/2016)

• População: 106.422 habitantes  
(fonte IBGE/2019 )

• Latitude: 28°28'00
• Longitude: 49°00'25 
• Altitude: 9m
• Cidades próximas: Capivari de 
Baixo, Laguna, Jaguaruna, 
Treze de Maio, Pedras Grandes, 
São Ludgero, Gravatal.
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Casa Huberto Rohden 
O palacete, que é mais conhecido como Casa da Cidade foi construído
em 1897 para uso residencial da família do coronel João Cabral de
Mello. Ele foi intendente de Tubarão (prefeito) entre 1890 e 1910. Ao
longo dos anos, o prédio abrigou a prefeitura e diversos outros órgãos
públicos. Sua arquitetura em estilo neoclássico lembra os antigos casa-
rios portugueses. Em 1984, o local foi restaurado e tombado como pa-
trimônio histórico e cultural do município, recebendo o nome de “Casa
Huberto Rohden”, em homenagem ao filósofo tubaronense. End.: Av.
Marcolino Martins Cabral, 115, Centro – Tubarão.

Casario Histórico  
Nas margens do Rio Tubarão, junto ao antigo porto, conta-se com a vista
privilegiada das edificações históricas da cidade. Pelo lado da Rua Lauro
Müller, os antigos prédios foram transformados em estabelecimentos
comerciais. O conjunto arquitetônico fica próximo às pontes Nereu Ramos
e Heriberto Hülse, ao lado da Praça Centenário (praça do Chafariz). 

CASA HUBERTO ROHDEN CHAFARIZ DO CASARIO HISTóRICO 
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Centro municipal de Cultura 
O Centro Municipal de Cultura abriga o Museu Willy Zumblick e a Biblio-
teca Pública Municipal Olavo Bilac, além de uma exposição permanente
de fotos da enchente de 1974. O edifício de modernas linhas arquite-
tônicas foi inaugurado no ano de 2000. No local, são realizadas expo-
sições temporárias e outras atividades culturais, como oficinas de música
e teatro. Na área externa o visitante encontra a obra Carranca Tubá-Nharô,
de Willy Zumblick originalmente feita de gesso e reproduzida em alumínio
por José Madeira Lourenço na antiga indústria Legname a pedido do
próprio artista. | End.: Avenida Marcolino Martins Cabral, Praça Walter
Zumblick, snº, Centro – Tubarão. 

museu Ferroviário
Criado em 1997 por iniciativa do médico José Warmuth Teixeira e de
trabalhadores da antiga Rede Ferroviária Federal e da Ferrovia Tereza Cristina,
o museu possui máquinas a vapor, sendo que 80% rodaram nos trilhos da
estrada de ferro Tereza Cristina. O acervo é composto também por vagões,
documentos e outros objetos utilizados pelo transporte ferroviário. | End.:
Av. Pedro Zapelini, 2200 – Oficinas, Tubarão.

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA MUSEU FERROVIÁRIO
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memorial de Anita Garibaldi 
O governo italiano homenageou a memória de Anita Garibaldi em 1932, cons-
truindo um monumento projetado pelo arquiteto Taurin, e instalado na comu-
nidade de Morrinhos, onde Anita nasceu. Posteriormente, outros monumentos
foram construídos como homenagem, tornando o local um conjunto monumental
de diferentes épocas e estilos. Fazem parte: “Canhão de Armada”, com base de
concreto sobre o qual foi apoiado; painel em concreto feito em alto relevo – obra
do artista plástico Willy Zumblick que representa o episódio em que Giuseppe e
Anita se encontram na Fonte da Carioca em Laguna. Embora não tenha sido feita
por Zumblick, há ainda um poço de tijolos construído também como lugar marco
desse encontro. Outro painel em concreto emoldurado por uma estrutura de
tijolos aparentes, de Dorival Mateus de Oliveira completa o conjunto. | End.:
Estrada Geral da Madre, Comunidade de Morrinhos – Tubarão. 

MEMORIAL DE ANITA GARIBALDI IGREJA SãO JOSé OPERÁRIO

Igreja São José Operário – bairro Oficinas 
A Igreja da Paróquia São José Operário de Oficinas teve a sua construção
iniciada em 1956 com um grande mutirão e foi concluída em 1958. Pode-
se observar em seu interior as pinturas feitas por Willy Zumblick que
retratam a Via Sacra. Na praça da Igreja são realizadas feiras culturais todo
o mês, com produtos artesanais da região. | End.: R. Altamiro Guimarães
– Oficinas, Tubarão.
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MIRANTE MORRO DA ANTENA
Foto: Portal Municipal de Turismo de Tubarão / turismo.tubarao.sc.gov.br

mirante morro da Antena
Mirante natural com vista da cidade, das praias e da Serra Geral. O local
também é usado para prática de esportes aéreos como parapente. O local fi-
ca a 4km do Centro, na comunidade de Congonhas. | End.: Estrada Geral
de Congonhas, s/n.

Catedral 
A Catedral de Tubarão foi projetada arquiteto italiano, Carlo Barontini. Teve
a construção iniciada em 1965, e foi inaugurada em 1971 após o tomba-
mento da antiga Catedral, que por mais de cem anos serviu a cidade. A torre
construída ao lado, é posterior. Conhecida como "Torre da Gratidão", é um
monumento em homenagem às pessoas que contribuíram com a recons-
trução da cidade após a grande enchente de 1974. | End.: Rua Sen. Gustavo
Richard,110

CATEDRAL
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Parque Linear 
É uma estrutura com ciclovias, áreas para caminhadas e decks para
contemplação projetada para a prática de exercícios físicos ao ar livre e
para o lazer. Localizado na parte central da cidade ao longo do Rio Tubarão.

Ponte baixa 
Localizada na divisa entre Tubarão e Pedras Grandes, possui 8 metros de
extensão e 4 metros de largura. A manutenção de pontes e pontilhões nas
comunidades rurais é fundamental para o escoamento da produção
agropecuária, garantindo uma redução de custos de transporte e gerando
maior qualidade de vida às famílias rurais. Ao pedalar na Ponte Baixa você
comprova a beleza do lugar. 

PONTE BAIxAPARQUE LINEAR
Foto: Portal Municipal de Turismo de Tubarão / turismo.tubarao.sc.gov.br
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Estância Termal da Guarda 
A Estância Termal da Guarda fica na margem direita do Rio Tubarão,
distante 10km do centro da cidade. Com acesso pavimentado margeando
o rio, é um cenário de rara beleza. No local, estão instalados dois hotéis
com excelentes acomodações, banhos termais, restaurantes de qualidade
internacional, tratamento com lama medicinal, piscinas, área para a prá-
tica de esportes, passeios a cavalo e ainda parque aquático. O grande
atrativo fica por conta da sua água, utilizada com finalidade terapêutica.
End.: Estrada Geral da Guarda Rodovia SC 440, Guarda Margem Direita,
Tubarão.

Estância Termal do Rio do Pouso
Situada na Margem Esquerda do Rio Tubarão, a 12km do centro da cidade,
a Estância Termal do Rio do Pouso coloca à disposição dos visitantes um
hotel que mantém as características de uma antiga casa de fazenda.
A estância oferece balneários com banheiras individuais e piscina térmica
coberta, trilhas, cachoeiras, serviços de alimentação e hospedagem, havendo
ainda a opção de passeios a cavalo pelos campos que circundam o local.
Você pode contar ainda com belas paisagens naturais e venda de produtos
coloniais. | End.: R. João Alfredo Rosa, S/N – Rio do Pouso, Tubarão.

ESTâNCIA TERMAL DO RIO DO POUSO E ESTâNCIAS TERMAIS  DA GUARDA 
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PASSARELA âNGELO ANTONIO ZABOTI                  PONTE PêNSIL DO RIO TUBARãO 

Passarela Ângelo Antonio Zaboti 
e Ponte Pênsil do Rio Tubarão
Primeira travessia sobre o Rio Tubarão planejada para atender aos conceitos
de mobilidade urbana para pedestres, ciclistas e cadeirantes. Inaugurada
em 2020 é considerada um novo cartão-postal para a cidade. Dela, se pode
avistar o antigo cartão postal: a Ponte Pênsil, além de contemplar o Rio
Tubarão. Ambas as pontes ligam o parque Linear à Unisul. | End.: Ponte De
Arame – Pte. Pênsil – Dehon, Tubarão.

REFERêNCIAS

https://turismo.laguna.sc.gov.br/sobre-a-cidade

http://www.guiasantacatarina.com.br/laguna/pontos_turisticos.php3

https://turismo.tubarao.sc.gov.br/o-que-fazer/item/casa-huberto-rohden-casa-da-cidade

https://turismo.tubarao.sc.gov.br/o-que-fazer/item/casa-huberto-rohden-casa-da-cidade
http://www.guiasantacatarina.com.br/laguna/pontos_turisticos.php3
https://turismo.laguna.sc.gov.br/sobre-a-cidade


4.
Dicas de viagem 

PEDALE NO SEU RITmO
Viaje sem pressa, curta a paisagem, conheça a cultura local, aproveite!

ALImENTAÇÃO
Lembre-se que o seu corpo é o motor da sua bike. Alimente-se bem antes
de sair, evitando refeições pesadas demais. Leve sempre na bagagem
água e alimentos de reposição energética, como barrinhas de cereais.

mANUTENÇÃO DA bIKE
Faça a revisão de sua bike antes da viagem para evitar imprevistos. Leve
consigo o básico: câmara e bomba de ar. Aprender um pouco de mecâ-
nica básica é sempre indicado e não é tão complicado. 

EqUIPAmENTO DE SEGURANÇA
Invista em um bom capacete e luvas. Em caso de queda, estes equi-
pamentos é que garantirão menores danos. Embora não sejam tão ele-
gantes, retrovisores são sempre bem-vindos. Não esqueça das roupas
coloridas. Perdeu a hora? Não perca também a iluminação: recarregue
suas lanternas dianteira e traseira antes de sair.

NOS ALFORJES
O peso de sua bagagem é determinante para você conseguir ter um bom
desempenho. Faça um checklist antes de colocar  as coisas para dentro.
Reveja os itens essenciais e elimine os supérfluos. Concentre-se! É uma
viagem de cicloturismo, você passará bastante tempo com a mesma roupa,
pois estará pedalando. E na maior parte dos hotéis existem serviços de
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lavanderia. Não esqueça também de distribuir bem o peso entre os alforjes
para evitar desequilíbrio e acidentes. É bom levar um corta vento, e um
óculos. 

PARA INCIANTES
Faça treinos periódicos antes da viagem e teste o peso de sua bagagem.
Veja quantos quilômetros você consegue pedalar antes de sair de casa.
De nada adianta fazer uma quilometragem extensa no primeiro dia e se
encher de dores no dia seguinte. Conheça o seu limite! Lembre-se que
cicloturismo é passeio e não competição.

DE OLHO NA PREVISÃO DO TEmPO
Atente-se às condições climáticas, faça uma pesquisa antes de sair. Inclua
isso na sua programação. Porque existirá dias em que a única alternativa
será esperar o tempo melhorar.

VEJA A OPINIÃO DAS PESSOAS SObRE O ROTEIRO
Existem vários blogs e diários de bordo com dicas de cada lugar. Mas
lembre-se: nem todas as experiências são iguais. As vantagens e desvan-
tagens de cada depoimento se diferem dependendo da época em que o
cicloturista passou. Leia ao menos três opiniões do mesmo lugar.

SEJA Um CICLOTURISTA CONSCIENTE 
O cicloturismo é uma modalidade de turismo que combina ecologia e
sustentabilidade. Então, evite deixar rastros. Cause o menor impacto
possível no ambiente e leve consigo o lixo que gerar no seu consumo pelo
caminho até encontrar o local de descarte adequado. 

boa Viagem!
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5.
Serviços de 
utilidade pública 

TRANSPORTE
CONFIRA OS HORÁRIOS E LINHAS
Pela internet:
Transportes Capivari (TCL)
www.transportescapivari.com.br
Trans Geraldo
www.transgeraldo.com.br

Rodoviária
www.rodoviariadetubarao.com.br
Ponto de táxi rodoviária
Rua Pe. Geraldo Spettmann, 772, 
Humaitá de Cima

SAúDE
Hospital Nossa Senhora da Conceição 
www.hnsc.org.br
Rua Vidal Ramos, 215. Centro – Tubarão
Telefone: (48) 3631-7000

Tubarão

https://hnsc.org.br
www.rodoviariadetubarao.com.br
www.transgeraldo.com.br
www.transportescapivari.com.br
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CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
Telefone: (48) 3644-2441
Rua Portinho, Laguna – SC
Horário de Atendimento: 
De segunda a sexta, das 9h às 18h.

TRANSPORTE
Travessia com bote no canal dos Molhes da Barra
Bote: (baixa temporada)
Horário: 6h às 23h55

Bote: (alta temporada)
Horário: 24 horas
Obs.: 1 (uma) semana antes do Natal até 1 (uma ) semana após o carnaval.                  
Telefone: (48) 3647-4142
Travessia com Balsa no canal dos Molhes da Barra
Duração: cinco minutos
Horário: 24 horas na temporada de verão (Sujeito a alterações)
Endereço da Balsa:
Rua Pedro Rosa, 27 - Magalhães
Telefone: (48) 3646-0887

Laguna

EmERGêNCIA
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192
Corpo de Bombeiros Militar – Tubarão 193
Polícia Militar 190
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TáxI
Ponto Táxi – Rodoviária (48) 3644-0200
Ponto Táxi – Centro histórico (48) 3644-0079
Ponto Táxi – CineMussi (48) 3644-0582
Ponto Táxi - Tibio (48) 3644-0079

RODOVIáRIA
Telefone: (48) 3646-0119

EmERGêNCIA
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192
SAMU (48) 3644-1315
Corpo de Bombeiros 193 / (48) 3647-0411
Polícia Militar 190
Delegacia da Mulher 180
Delegacia de Polícia (Centro) (48) 3646-0469
Delegacia de Proteção ao Turista (48) 3222-4065
Delegacia Regional (Detran) (48) 3644-0089 ou (48) 3644-0105
Guincho (48) 3646-1049
Hospital (48) 3646-0522
Polícia Ambiental (48) 3644-1728
Policia Civil (48) 36460469
Polícia Militar 190 / (48) 3647-0931
Polícia Rodoviária Estadual 1551
Polícia Rodoviária Federal 191 / (48) 33622-0918
Pronto Socorro 192

GUARDA mUNICIPAL
Endereço: Avenida Colombo Machado Salles, 145, 
Próximo a Rodoviária – Centro CEP: 88790-000
Telefones (48) 3647-3059
E-mail: guardamunicipal@laguna.sc.gov.br
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Estabelecimentos
credenciados

EmPRESAS PARCEIRAS 
qUE INVESTEm NO CICLOTURISmO

6
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bICLETARIAS

GIbA CICLE
Hyperlink Instagram: @gibacicletubarao

Endereço: R. Rui Barbosa, 256 – Centro, Tubarão – SC

Horário de Atendimento:

De segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30.

Sábado: das 9h às 12h.

Domingo: Fechado

Telefone: (48) 3052-2110

USObIKE
Hyperlink Instagram: @usobike

Endereço: Av. Senador Gallotti , 634 – Mar Grosso, Laguna – SC

Horário de Atendimento:

De segunda a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Domingo: Fechado

Telefone: (48) 99806-7618

HOSPEDAGEm

RIO DO POUSO TERmAS HOTEL
Hyperlink Instagram: @riodopousotermashotel

Endereço: R. João Alfredo Rosa, S/N – Rio do Pouso, Tubarão – SC

Horário de Atendimento:

Todos os dias, 24 horas.

Telefone / whatsapp: (48) 3622-1660

https://www.instagram.com/riodopousotermashotel/
https://www.instagram.com/usobike/
https://www.instagram.com/gibacicletubarao/
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FLIPPER HOTEL 
Hiperlink Instagram: @hotelflipper
Endereço: Av. Senador Gallotti, 680 – Mar Grosso, Laguna – SC

Horário de Atendimento:

Todos os dias, 24 horas.

Telefone: (48) 3647-0558

ALImENTAÇÃO

mERCADO CARDOSÃO 
Hyperlink Instagram: @mercadocardosao
Endereço: Estrada Geral do Farol de Santa Marta Praia, Laguna – SC 

Horário de Atendimento:

De segunda a sábado, das 08h às 19h30.

Domingos: das 8h às 18h.

Telefone: (48) 3646-2557

 

ASSOCIAÇõES

ASSOCIAÇÃO RASGAmAR – NA DEFESA DA NATUREZA 
Hyperlink Instagram: @rasgamar
Endereço: Prainha do Farol de Santa Marta, Laguna – SC 

Horário de atendimento no inverno: 

De segunda a sábado, das 10h às 12h e das 17h às 19h.

Domingos: Fechado

Horário de Atendimento no verão: 

Todos os dias, das 10h às 22h.

Telefone: (48) 3644-3730

https://www.instagram.com/rasgamar/
https://www.instagram.com/mercadocardosao/
https://www.instagram.com/hotelflipper/
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EmPRESAS PARCEIRAS
qUE INVESTEm NO CICLOTURISmO

ASSOCIAÇÃO
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