O Guia de Turismo Náutico Costa
Verde & Mar é um material realizado
pelo Sebrae/SC, junto com Consórcio
Intermunicipal de Turismo Costa Verde
e Mar, com objetivo de impulsionar e
desenvolver a indústria náutica e o
turismo catarinense.

realização
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O estímulo ao público final visa motivar
o consumo apoiando micro e pequenas
empresas da região. Todas as informações
foram consultadas com as empresas.
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PREFÁCIO
Nas palavras de Guilherme Zigelli,
diretor superintendente do Sebrae/SC:

“O setor náutico catarinense é reconhecido
no país pela sua indústria competitiva
e pela geração de empregos, já que
Santa Catarina concentra mais de
30% dos empregos formais do setor. O
segmento tem se posicionado como peça
fundamental para garantir o crescimento
econômico e o desenvolvimento social do
nosso estado.
Em paralelo a isso, a indústria do turismo
também cresce e se profissionaliza a
cada ano. O setor se consolidou como
vital para o desenvolvimento de Santa
Catarina, representando 10% da geração
de riquezas do Estado.
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Pensando em aliar e potencializar as
duas cadeias, o Sebrae/SC é parceiro na
produção deste guia náutico, que tem
como objetivo realizar um diagnóstico
e mapear a oferta do turismo náutico
na região Costa Verde & Mar. De acordo
com estudo recente divulgado pela
Fiesc, Sebrae/SC e Fecomércio, a região
se destaca por ter o maior índice de
desenvolvimento turístico do Estado.
Porém, ele ainda pode ser aprimorado.
Com esse desafio, os consultores do
Sebrae/SC trabalharam para produzir
este material que serve de auxílio na
elaboração de um planejamento turístico

assertivo na região. Acreditamos que é
preciso conhecer a realidade para poder
traçar as melhores estratégias de atuação.
Neste guia, estão elencadas empresas
que oferecem os mais diversos serviços
envolvendo o turismo náutico, como
aluguel de equipamentos, operadores de
mergulho, marinas, entre outros.

O Sebrae/SC está nas
redes sociais:

As ações de estímulo ao desenvolvimento
da indústria náutica e do turismo
catarinense são, sem dúvida, um impulso
ao desenvolvimento social e econômico do
nosso estado.”
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Baixe o aplicativo e
ﬁque por dentro de
tudo o que a Costa
Verde & Mar tem
a oferecer.
Municípios
Balneário Piçarras
Bombinhas

Itajaí
Itapema

Navegantes
Penha

Camboriú
Ilhota

Luiz Alves

Porto Belo

Infraestrutura
Hotéis
Restaurantes
Entretenimento
Serviços

Mapas
Eventos
Vídeos
E muito mais

Atrações
Praias
Lazer
Gastronomia

Turismo Náutico
Cruzeiros Marítimos
Compras

Cultura
Aventura

Cicloturismo

costaverdeemar.com.br
/costaverdeemar
/costaverdemar
/costaverdemar
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cOSTA
VERDE
& MAR
Capítulo 1

A Costa Verde & Mar, localizada no
centro norte do Estado de Santa Catarina,
se consolida como região turística
detentora de inúmeras opções de lazer e
entretenimento para todos os públicos,
belezas naturais exuberantes, gastronomia
típica e temática, manifestações culturais,
compras e muito mais.
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A região é composta pelos municípios
de Balneário Piçarras, Bombinhas,
Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves,
Navegantes, Penha e Porto Belo.
A região possui três roteiros para atender
diferentes públicos e segmentos: o
cicloturismo, o cultural e o de aventura e
ecoturismo.

A Costa Verde & Mar está
nas redes sociais:
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Cicloturismo
É o primeiro circuito de cicloturismo do
Brasil a abranger uma região do litoral e
interior. E, ao mesclar trechos de litoral
com o interior, oferece uma grande diversidade cultural e de paisagens.
Ao percorrer o circuito de 257km, o
cicloturista passará por 10 municípios
de grande diversidade cultural e de
paisagens, sendo sete no litoral e três no
interior.

Roteiro cultural
O roteiro cultural possui mais de cem
atrativos que abrangem o patrimônio
material e imaterial.
Fazem parte do roteiro os alambiques,
centros históricos, igrejas, museus, galerias, espaços culturais, feiras, mercados
públicos, folclore, hábitos de vida, sabores, fazeres e eventos.

Roteiro de Ecoturismo
e Aventura
É um roteiro para toda a família, as atividades são realizadas em contato com a
natureza de maneira sustentável.
O Roteiro possui diversos atrativos,
como cachoeiras, trilhas, tirolesas, escaladas, stand up paddle, caiaque, mergulho, pesque-pague, praias, cavalgada e
mirantes.
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Balneário
Piçarras

A diversidade de opções faz de Balneário
Piçarras um dos mais procurados tanto
por quem busca descanso e tranquilidade
quanto por quem procura praias ideais
para a prática de esportes. Suas águas
destacam-se pela biodiversidade marinha,
e são um convite a prática da pesca
esportiva.
O maior Museu Oceanográfico da América
Latina é a grande atração deste paraíso.

Casa do Turista
Avenida Getúlio Vargas, 1225 Centro – CEP: 88380-000
+55 (47) 3347-0329
turismo@picarras.sc.gov.br
turismo.picarras.sc.gov.br
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MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS

Conveniência
Restaurante
Loja
Posto Náutico
Iate Clube
Assist. Técnica /
Manutenção
Marina de
Embarcações

MARINA SOL NÁUTICA
Rua Miguel Pinto, 37
(47) 3345-0915
MARINA PARK SC
Avenida Vereador João
Figueredo, 760
(47) 3345-0338

MARINA ILHA MAR
Rua Laguna, 248
(47) 3347-0097

MARINA ROCKFELLER
Avenida Beira Rio, 104
(47) 3345-3790

IATE CLUBE PIÇARRAS
Avenida Vereador João
Fiqueredo, 100
(47) 3345-0518 / (47)3345-0519

MARINA BELA VISTA
Rua Tijucas, 131
(47) 3345-2799
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BOMBINHAS

Centro de Atendimento
ao Turista
Avenida Leopoldo Zarling, 2072 Bombas - CEP: 88.215-000
+55 (47) 3393-7320/ 3366-4457
turismo@bombinhas.sc.gov.br
turismo.bombinhas.sc.gov.br
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Cercada de baías, costões, enseadas e 39
praias, Bombinhas é um paraíso natural.
É a única península do sul do Brasil e oferece
ótimas e variadas opções de hospedagem,
gastronomia, passeios e compras, que, aliadas
a sua exuberante beleza, história e cultura,
formam o destino turístico perfeito para curtir
durante o ano inteiro.

TRAPICHE
CENTRO

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS
MARINA SOL & MAR
Rua Rio Guaíba, 8
(47) 9992-4192

MARINA
NORTE & SUL
Avenida Rio
Tapajós, s/n
(47) 3393-4534

MARINA CANTO GRANDE
Avenida Girassol, 2300
(47) 3393.3227 / (47) 3393-4029
TRAPICHE DE
MORRINHOS

MARINA DO GRINGO
Rua Aroeira do Campo, 100,
(47) 3393-3723

MARINA ARVOREDO
Rua Freijó, 11
(47) 3393-4653

Conveniência
Marina de
Embarcações
Trapiche / Pier

TRAPICHE
DE CANTO
GRANDE
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Camboriú

Portal de Informações
Turísticas
Avenida Santa Catarina, 1845 Tabuleiro - CEP: 88340-000
+55 (47) 3264-9454/ 3363-3151
turismo@cidadedecamboriu.sc.gov.br
www.turismocamboriu.com.br
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É uma cidade de belíssimas paisagens no
meio de imensas cadeias de montanhas.
A cidade conta com pousadas, estrutura para
eventos, cachoeiras, passeios ecológicos,
esportes radicais e de aventura, além dos
recantos naturais.
Excelente para relaxar e curtir.

ILHOTA

Fundada pelo belga Maximiliano Luiz Van
Lede, em julho de 1845, o município é conhecido nacionalmente pela capital da moda
íntima e moda praia.
Preços acessíveis, variedade de opções e bom
atendimento fazem da localidade um lugar
para onde sempre se deve voltar.

Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo
Rua Leoberto Leal , 160 - Centro CEP: 88.320-000
+55 (47) 3343-8800
turismo@ilhota.sc.gov.br
www.ilhota.sc.gov.br
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Itajaí

Posto de Informações
Turísticas
Praça Félix Busso Asseburg - Anexo
ao Mercado Público - Centro CEP: 88304-053
+55 (47) 3248-9855
turismo@itajai.sc.gov.br
www.visiteitajai.com.br
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O município preserva seus patrimônios arquitetônicos, trazidos por portugueses, africanos,
alemães e italianos.
Na cidade é possível desfrutar de cinema,
teatro, museus, parques, exposições e shows
musicais. Itajaí também é conhecida pelo Polo
Náutico, palco de grandes eventos internacionais. Outro atrativo é sua beleza natural, com
seis belíssimas praias.

PÍER PÚBLICO

MARINA ITAJAÍ
Avenida Min. Victor Konder, 333
(47) 3349-8080

Conveniência
Restaurante

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS

CABEÇUDAS IATE CLUBE
Rua Samuel Heusi Junior, 217
(47) 3348-7068

Posto Náutico
Iate Clube
Assist. Técnica /
Manutenção
Marina de
Embarcações
Trapiche / Pier
Embarque /
Desembarque
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ITAPEMA

A combinação entre natureza e infraestrutura
encanta os turistas. A cidade oferece aventuras
ecológicas aos amantes do ecoturismo além
de locais para a prática de mergulho, pesca e
outros esportes náuticos.

Centro de Atendimento ao
Turista: Mirante do Encanto
Alto do Morro do cabeço, com
acesso pela Rua 109 - Canto da
Praia - CEP: 88.220-000
+55 (47) 3267-1595
turismo@itapema.sc.gov.br
www.itapema.sc.gov.br

Centro de Atendimento ao Turista: Mercado Público Municipal
Prefeito Nelson Santos
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Centro de Atendimento
ao Turista: Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento
Econômico

Rua Cento e Quinze, 51 - Centro
CEP: 88.220-000

Avenida João Francisco Pio, 537 Centro - CEP: 88.220-000

+55 (47) 3267-1596

+55 (47) 3267-1593

turismo@itapema.sc.gov.br

turismo@itapema.sc.gov.br

www.itapema.sc.gov.br

www.itapema.sc.gov.br

MARINA DO GALEGO
Rua 109 D, 104
(47) 99613-1108

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS
GOLDEN MARINE ITAPEMA
Rua 109 D, 5
(48) 99911-3262

TRAPICHE
DO CANTO
DA PRAIA

Assist. Técnica /
Manutenção
Marina de
Jet Skis
Marina de
Embarcações
Aluguel de
Embarcações
Trapiche / Pier
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luiz alves

Serviço de Atendimento ao Turista

Rua Erich Gielow 35 - Centro CEP: 89.128-000
+55 (47) 3377-8616
turismo@luizalves.sc.gov.br
www.luizalves.sc.gov.br
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É reconhecido pela fabricação de aguardente e
também pela produção de bananas.
Destaca-se por possuir uma arquitetura rústica,
característica trazida por seus colonizadores
de origem europeia, como italianos, alemães
e poloneses. As grutas com imagens de santos
são outros atrativos.

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS

O sistema de inteligência
setorial do SEBRAE-SC
oferece análises e
informações detalhadas
do mercado, que
serão essenciais ao
desenvolvimento dos
pequenos negócios.
Tenha acesso a notícias e
conteúdos em boletins e
relatórios. Esses conhecimentos irão ajudá-lo
na tomada de decisões em
seu empreendimento.
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navegantes

Balcão de Informações Turísticas:
Aeroporto de Navegantes
Rua Osmar Gaya, 1297 - Meia Praia
CEP: 88372-900
+55 (47) 3347-9329
turismo@navegantes.sc.gov.br
turismo.navegantes.sc.gov.br
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O município possui quase 12km de praias
preservas com dunas e restingas, dividida em 4
praias, ideais para a prática do surf.
Tem ainda um dos mais modernos portos do
Brasil, e aeroporto internacional.
Como diversão, Navegantes oferece um dos
melhores carnavais de Santa Catarina, com o
maior bloco de sujos do Sul do país, o Navegay,
que reúne cerca de 150 mil foliões todos os
anos na segunda feira de carnaval, e cerca de
250 mil foliões em todos os dias do carnaval.

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS
MARINA PATRÍCIO
Rua Luiz Joaquim dos Santos, 358
(47) 99912-8066

Assist. Técnica /
Manutenção
Marina de
Embarcações
Aluguel de
Embarcações
Trapiche / Pier
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penha

Portal de Informações Turísticas
Rod. Rod. Paulo W. Stuart
(antiga SC 414) s/n - Centro
CEP: 88.385-000
+55 (47) 3345-3428
turismo@turismopenha.com.br
www.turismopenha.com.br
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O jeito de vila de pescadores atrai os que buscam tranquilidade. São 19 praias distribuídas
em 31 quilômetros de orla. Outro atrativo é
o Beto Carrero World, considerado o maior
parque temático da América Latina.
A capela São João Batista, construída em 1759,
em Armação, é outra opção para ser visitada.
Nela é possível vislumbrar uma linda vista da
Baía de Itapocorói.

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS

Restaurante
Assist. Técnica /
Manutenção

MARINA MESTRE DODA
Avenida São João, 289
(47) 3345-5246

Marina de
Embarcações
Trapiche / Pier
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Porto
Belo

Centro de Atendimento ao Turista
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O encanto da cidade se deve à natureza
preservada, as praias limpas e as charmosas
construções de origem açoriana.
Possui uma excelente infraestrutura turística
e de serviços, com hotéis, pousadas e hostels,
além de restaurantes com gastronomia sofisticada. Como destaque, Porto Belo possui a Ilha
de Porto Belo, uma praia com água cristalina
que dispõe de esportes náuticos, museu, trilha
ecológica, restaurante e muito mais.

Receptivo Turístico Enseada das
Garoupas

Avenida Governador Celso Ramos,
1492 - Centro - CEP: 88210-000

Rua Manoel Felipe da Silva Neto,
22 - Centro - CEP: 88210-000

+55 (47) 3369-5838 | 3369-8868

+55 (47) 3369-8984

turismo@portobelo.sc.gov.br

turismo@portobelo.sc.gov.br

visiteportobelo.sc.gov.br

visiteportobelo.sc.gov.br

MARINAS
PRODUTOS
& SERVIÇOS

IATE CLUBE PORTO BELO
Avenida Pedro Jacinto Dias, 281
(47) 3369-4333, (47) 3369-4644

MARINA ATLÂNTIDA JET
Rua Dona Augusta, 90
(47) 3369-4000
PEREQUÊ NÁUTICA
MARINA
Avenida Hironildo Conceição
dos Santos, 512
(47) 3369-8185

MARINA ATLÂNTIDA
Rua Manoel Felipe
da Silva, 325
(47) 3369-5665

MARINA COSTA MANSA
Rua Manoel Felipe da
Silva, 493
(47) 3369-4760

MARINA PORTO BELO
Rua Manoel Felipe da
Silva, 673
(47) 3369-4570

MARINA
CENTRO NÁUTICO
PORTO BELO
Avenida Governador Celso Ramos,
1345
(47) 3369 4361
Conveniência
Restaurante
Posto Náutico
Iate Clube
Assist. Técnica /
Manutenção
Marina de
Embarcações
Marina de
Jet Skis
Aluguel de
Embarcações
Trapiche / Pier
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ILHA DE
PORTO BELO
Mais de 1,5 milhão de visitantes passaram
pelo empreendimento nessas duas décadas
de trabalho cujos preceitos, voltados à
gestão sustentável, estão em conformidade com a Licença de Operação 31/99 do
IBAMA.
A Ilha de Porto Belo, lugar único no litoral sul do Brasil, encanta pela beleza paradisíaca. Sua natureza preservada é um
atrativo especial, em meio à comodidade
da infra-estrutura oferecida ao visitante.
A Ilha de Porto Belo possui duas pequenas praias que fazem frente ao centro de
Porto Belo. A vegetação fechada, típico
exemplo da mata subtropical atlântica,
é uma atração complementar. Além da
natureza exuberante, a Ilha de Porto Belo
oferece excelente infraestrutura de serviços, como píer para embarque e desembarque seguros, área de banho protegida
por boias, trilha ecológica com visita ao
sítio arqueológico da Pedra da Cruz e ao
mirante, restaurante e petiscarias, também com serviço de praia, sanitários, loja
de souvenires, locação de equipamentos,
como cadeiras e guarda-sóis, esportes
náuticos e de aventura, como caiaque,
tirolesa e snorkel, além de museu e um
32

contato único com as belezas naturais
do entorno.
Dessa forma, movimenta a economia
local, não somente com a contratação de
mão-de-obra direta, mas também com
a variedade de serviços relacionados à
atividade do empreendimento. Paralelamente, incentivou e incentiva a visitação
para práticas de educação ambiental e
já se consolidou como objeto de estudos
de renomadas instituições de ensino nas
áreas de Turismo, Meio Ambiente, Arquitetura e Biologia, por exemplo. Além
da estação de tratamento de efluentes,
o empreendimento Ilha de Porto Belo
também desenvolve um rigoroso plano
de gestão de resíduos, desde a separação de materiais recicláveis, perigosos
e contaminantes até a destinação
adequada de cada uma dessas classes,
envolvendo, inclusive, a comunidade em
algumas ações.

Mais informações pelo site
www.ilhadeportobelo.com.br
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Capítulo 2

Mercado
Náutico

Tomando como base o tamanho da costa
brasileira, mais de sete mil quilômetros de
extensão, além do clima favorável e das belas praias, o Brasil tem um vasto potencial
de crescimento no mercado náutico.
O setor, que não registra estatísticas oficiais,
ainda é muito recente no país, começou o
pico de desenvolvimento há cerca de 15
anos. Sendo assim, o mercado náutico tem
recebido milhares de novos adeptos a cada
ano. Por outro lado, ainda existe um preconceito com relação aos investimentos e as
possibilidades para se tornar dono de uma
embarcação. Algo longe da realidade para
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a maioria dos brasileiros é o conceito mais
difundido. No entanto, essa cultura está
sendo desmistificada com a chegada de
boas opções de barcos pequenos e médios
de excelente custo-benefício no mercado
nacional.
Para ajudar com essa quebra de paradigma
e mostrar que é possível fazer parte desse
universo, preparamos as informações essenciais e os esclarecimentos necessários para
os apaixonados pelos esportes aquáticos e
pela natureza.
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Marinheiro de primeira viagem
1. A escolha do tamanho da embarcação
tem relação direta com o investimento e
com os objetivos do proprietário. Ou seja,
antes de pensar em espaço e imponência o futuro dono de barco deve pensar
no tipo de uso e custo-benefício. A boa
escolha é feita pela análise de diferentes
fatores - nem sempre o mais caro é a
escolha mais acertada.
2. Antes da aquisição, os principais itens
de análise são: qual será o local de navegação; a quantidade de pessoas que fará
uso da embarcação; a frequência de uso
por mês; o tipo e a potência de propulsão; o propósito principal de utilização
(pesca, esportes, passeios com a família
e amigos); onde será guardada; qual será
o custo mensal com manutenção; e, qual
modelo agrada o gosto do consumidor.

3. Habilitação náutica

Para pilotar qualquer tipo de embarcação é exigida uma habilitação que,
atualmente, está dividida em cinco categorias (veja a seguir). As normativas e o
processo burocrático são de responsabilidade da Capitania de Portos.
Tipos de habilitação náutica:
Veleiro; Motonauta; Arrais Amador; Mestre Amador e Capitão Amador.
Cada carteira especifica uma qualificação e a área de navegação. O mais
indicado é procurar um despachante
náutico.

O novo marinheiro, com o objetivo de se habilitar para lazer, deve inicialmente
conhecer as três áreas de navegação:
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ÁREA INTERIOR

ÁREA COSTEIRA

ÁREA OCEÂNICA

São os locais de águas
abrigadas (protegidas)
do mau tempo, onde não
ocorrem tempestades,
como as baías, enseadas,
lagoas, lagos e rios.

Fica em alto mar com
limite de distância de
20 milhas náuticas
(aproximadamente 37
km). Nessa área ainda é
possível avistar a costa.

Áreas de mar aberto,
com liberdade de distanciamento, sem necessidade de avistar a costa.

as definições das habilitações estão divididas da
seguinte forma:

VELEIRO

MOTONAUTA

Permite pilotar barcos sem motor e não
há restrições de idade.

Permite pilotar exclusivamente moto
aquática.

ARRAIS
AMADOR

MESTRE
AMADOR

Permissão para pilotar qualquer barco
de lazer, exceto moto aquática, dentro da
área interior.

Permitida para o condutor que já possui
uma carteira Arrais Amador, autorizase qualquer barco de lazer e amplia a
distância para área costeira.

CAPITÃO
AMADOR
Permitida para o habilitado com carteira
de Mestre Amador, o condutor pode
pilotar qualquer barco de lazer e pode
navegar em área oceânica.
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Capítulo 3

Esportes
Náuticos

Fonte de relaxamento e renovação, a água
tem sido associada cada vez mais às atividades recreativas e esportivas. Seja no mar,
no rio ou em represas, por meio da prática
de esportes radicais ou atividades tranquilas, o lazer realizado na água proporciona o
contato direto com a natureza.
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Conheça algumas atividades
aquáticas
Stand Up Paddle

Mergulho

Uma prancha, um remo e a natureza.
Esses três itens são capazes de promover
a sensação de andar sobre as águas. O
stand up paddle ou simplesmente SUP, é
um dos esportes mais difundidos dos últimos tempos e, também, dos mais fáceis.

Um novo olhar para o mundo subaquático. O mergulho é uma das melhores
formas de interagir com a vida aquática. Como existem duas vertentes mais
comuns de mergulho, a atividade é
indicada para todas as pessoas curiosas
por esse universo.

O praticante tem como objetivo permanecer em pé, equilibrado e remando
para deslizar sob a superfície da água.
As águas calmas, doces ou salgadas, são
os locais mais indicados para a prática
do SUP.
Com um pouco de experiência e domínio,
a prancha se torna a extensão do corpo
e, associada ao olhar focado no horizonte (indicado para facilitar o equilíbrio),
proporciona uma sensação de liberdade. Além disso, o SUP é uma excelente
atividade física.
É recomendado que o praticante use
colete salva-vidas, o leash (corda que
prende a prancha ao pé do surfista) e um
remo de tamanho adequado. É indicado
iniciar sob orientação de um profissional
e em águas conhecidas.
Quem pode praticar?
O Stand Up Paddle pode ser praticado
por pessoas de todas as idades, mas
como todo esporte exige um preparo físico mínimo. Portanto, é importante estar
consciente de suas limitações físicas já
que a atividade exige movimentação de
braços e firmeza nas pernas.
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Os dois tipos de mergulho são: o mergulho livre, simples de ser realizado e
que tem por objetivo apreciar, a partir da
superfície da água, as belezas existentes
em distâncias curtas; e, o mergulho autônomo, que exige alguns equipamentos e
permite conhecer as profundezas.

Mergulho Livre
De maneira geral esse é o contato inicial
com o esporte e com o que há abaixo
da superfície. O equipamento é simples
e o praticante não precisa de grandes
habilidades de natação, já que muitas
vezes nem é preciso submergir para observar as belezas aquáticas. Os principais
instrumentos usados são o snorkel, tubo
de respiração que permite passar mais
tempo debaixo da água, e os óculos, para
uma ampla visão.

Mergulho Autônomo

Quem pode praticar?

Essa modalidade permite ficar mais
tempo totalmente submerso. Serão
necessários equipamentos específicos
como a SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus), um dispositivo
autocontido para respiração subaquática.
Com a possibilidade de respirar debaixo
d’água, o mergulho autônomo facilita
experiências de exploração de locais
mais profundos.

Extremamente simples e educativa, a
pesca esportiva pode ser praticada por
pessoas de qualquer idade, sem exceções.
É uma atividade inclusiva que possibilita a qualquer um dar suas primeiras
fisgadas.

Quem pode praticar?
Desde que devidamente orientada e supervisionada, qualquer pessoa está apta
para iniciar as práticas do mergulho.

Pesca
A pesca esportiva ou recreativa é a tradicional prática por lazer que não envolve
relação de subsistência do pescador. Ou
seja, é uma atividade de integração social com o principal objetivo de admirar
e respeitar sem abater o animal. Os praticantes da pesca esportiva desenvolvem
técnicas e aprimoram seus conhecimentos sobre os hábitos e comportamentos
de peixes para, assim, enfrentarem novos
desafios.
Com amplas possibilidades de formas e
localidades para a prática, qualquer que
seja a vertente sempre há contato direto
com a natureza, aprendizados sobre as
espécies de peixes e como respeitá-los.
O pescador recreativo está sempre em
busca de evoluir na modalidade, que
pode ser realizada em locais de extremo
risco, como em alto mar, ou em locais
tranquilos como à beira de uma represa.

Windsurf
Impulsionado pelo vento e pelas ondas,
com uma prancha e uma vela, o windsurf
permite ao praticante planar sobre a
água. É um esporte radical que precisa
ser praticado a céu aberto como no mar,
local mais comum pois une vento e
movimentação da água.
O esporte está bem evoluído no Brasil e
no mundo, é uma modalidade olímpica.
Já existe uma gama enorme de manobras, campeonatos e associações que dão
profissionalismo ao esporte. De forma
amadora ou profissional, além de diversão ou hobby, o windsurf é uma atividade física que desenvolve a resistência
muscular.
Se faz necessário um grande esforço
físico para manter o equilíbrio e realizar
as manobras. A união da potência do
vento ao movimento da água, exige que
o esportista use o peso do corpo como
estratégia de condução da prancha.
Quem pode praticar?
Em alto rendimento o windsurf exige
um excelente preparo físico, por isso é
costumeiramente praticado por jovens e
adultos. Como hobby ou só por lazer, não
há restrições.
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Kitesurf
A junção do surfe com a possibilidade
de voar, puxado por uma pipa (do inglês,
kite), deu origem ao kitesurf, modalidade
criada em 1985 na França e popularizada
em meados da década de 1990.
Por meio da kite (pipa), equipamento semelhante ao paraquedas, presa à cintura,
o praticante é puxado pelo vento e usa
as rampas criadas pelos movimentos da
água para ser impulsionado para o ar,
tirando todo o contato da prancha com a
água. Apenas alguns segundos no ar são
suficientes para a execução de manobras
e a sensação de estar voando.

Wakeboard
Com uma prancha parecida a do kitesurf
e presa aos pés paralelos, o wakeboard
surgiu como alternativa ao surfe em dias
de pouca onda. São duas as maneiras
para praticar o esporte: em lagos onde
exista o cable park – com auxílio de um
cabo ligado ao motor o esportista será
puxado ao redor do lago; e, a segunda, e
mais tradicional, é com o auxílio de uma
lancha que puxa o praticante em uma
velocidade constante e forma ondas para
a execução das manobras.
Quem pode praticar?
Tanto o kite quanto o Wake são esportes
que exigem grande esforço físico de
todo o corpo. Sendo assim, estando apto
fisicamente, os esportes são permitidos
para todas as idades.
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Conheça os
peixes da
região:
Anchova,
Ceoba,
Dourado,
Garoupa,
Lula,
Olhetes,
Pargo,
Peixe Espada,
Pescados,
Robalo,
Sororoca,
Tainha

43

Capítulo 4

TIPOS DE BARCOS,
BENEFÍCIOS E
CUSTOS DE TER
UMA EMBARCAÇÃO

Um universo único de lugares paradisíacos,
pouco explorados e acessados apenas pela
água, é uma conquista possível para quem
navega. Ter uma embarcação possibilita
visitar esses locais e, ainda, viver momentos
inesquecíveis na companhia de familiares
ou amigos.
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Conheça outras vantagens de ser
proprietário de uma embarcação.
1 Qualidade de vida
Tirar proveito dos momentos de descanso e lazer em meio a natureza melhora a
qualidade de vida, especialmente para as
pessoas que vivem nos grandes centros
urbanos. Navegar traz paz e tranquilidade, proporciona novas experiências e
transforma o olhar sobre o mundo e as
dificuldades. Portanto, ter uma embarcação reflete diretamente na conquista de
uma vida mais harmônica e equilibrada.

2 União

benefícios
de se ter
uma
embarcação
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As experiências náuticas têm a capacidade de reunir familiares e amigos em
um mesmo ambiente ou espaço e, com
isso, favorecem momentos inesquecíveis.
A cada novo passeio, novas descobertas,
muita diversão e interação com as belezas naturais. São estímulos a intimidade
e integração.

3 Prática de esportes
A prática esportiva fica totalmente favorecida com as inúmeras possibilidades
de atividades na água. O proprietário de
uma embarcação certamente se sentirá
estimulado a explorar novos campos
esportivos por hobby ou até se tornar um
profissional de modalidades como por
exemplo stand up paddle, wakeboard ou
veleiro.

4 Explorador dos sete mares
Por meio das oportunidades geradas pela
navegação, diferentemente das promovidas em viagens de avião ou carro,
o amante náutico pode se tornar um
explorador dos sete mares. Ver e sentir o
Brasil por água é uma experiência rica. O
território nacional tem 7.480 quilômetros
de costa, ao longo de 17 estados, além
de um grande número de rios, lagos,
represas e hidrovias que somam mais de
32.550 quilômetros de águas abrigadas
para navegação.

5 Conhecendo a natureza
“Navegar é preciso, viver não é preciso”. A
gloriosa frase do poeta Fernando Pessoa
diz respeito a forma transitiva direta
do verbo precisar, que indica exatidão
e define que para navegar é necessário
conhecimento. Um passeio de barco
exige planejamento, entendimento do
clima, organização de equipamentos e
acessórios. Na medida em que o espírito
marinheiro for sendo desenvolvido, a
percepção do mar, das ondas, da direção,
das nuvens, das estrelas, do vento, da lua,

Os custos
Assim como acontece no mercado automotivo, os custos com aquisição e manutenção de uma embarcação são variáveis.
Existem opções para todos os gostos
e bolsos. Os investimentos são sempre
proporcionais ao tipo de produto, ou seja,
um barco pequeno de alumínio, muito
utilizado para pesca e capaz de proporcionar momentos únicos, deve gerar uma
despesa menor com manutenção do que
se comparada com um barco maior. O
custo anual estimado de despesas com
uma embarcação é cerca de 8 a 15% do
seu valor total.
Caso a embarcação possa ser transportada facilmente, o proprietário não terá
gastos com a marina (local de guarda e
cuidados terceirizados) mas, naturalmente, será necessário contabilizar outras
despesas, como: limpeza, manutenção
em geral, documentação, marinheiro (se
o proprietário não for habilitado ou em
função do tamanho da embarcação) e
combustível.
Se houver necessidade de uma marina, a
mensalidade será cobrada pelo tamanho,
entre 30 a 100 reais por “pé”, dependerá
das diferentes facilidades que elas oferecem e da região.

ampliará os conhecimentos e interesses
pela natureza.
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Tipos de barcoS
Conheça alguns tipos de
embarcações de passeio.

Lancha
A lancha está na categoria dos barcos
mais procurados. Com tamanho entre 16
e 40 pés, é uma embarcação motorizada.
Existem diferentes modelos de lanchas
como as de proa aberta (normalmente
as menores), as cabinadas (com cabine),
as hard top (com teto solar) entre outras
menos populares.
Valores: Atualmente é possível encontrar lanchas por aproximadamente 50
mil reais. Considerando tamanho, itens
como geladeira, televisão, quantidade
de quartos, banheiros e acessórios serão
determinantes para o valor final.
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Iate
Tecnicamente os iates são lanchas maiores e mais
luxuosas, geralmente adquiridas por consumidores
experientes. Voltadas para um público que procura por mais conforto durante passeios curtos ou
longos e que tenham opção de dormir à bordo.
Os iates possuem mais autonomia e espaço para
instalação de equipamento e grandes tanques de
água e combustível. Em geral são equipados com
motores de alta potência e utilizam óleo diesel
como combustível.
Valores: No mercado de seminovos é possível adquirir um Iate por aproximadamente 1milhão de
reais.

Barco de pesca
Teoricamente qualquer embarcação pode ser usada como
barco de pesca, no entanto
existem modelos e marcas
específicas que criam projetos para dar mais opções e
conforto aos pescadores. É
comum encontrar barco com
cadeiras adaptadas, locais de
armazenamento de iscas e ser
projetado para navegar em
diferentes condições de mar.
Excelente opção de entrada
para pescadores iniciantes
são os barcos de alumínio,
resistentes, leves e oferecem
praticidade para o amante do
esporte.
Valores: Um barco de pesca
novo, de um modelo simples,
pode custar menos de 20 mil
reais.

Moto Aquática
Pilotar uma moto aquática traz
sensação de satisfação e aventura, é como ser um motoqueiro do mar. É uma embarcação
de fácil manuseio, versátil que
pode ser usada para passeios
simples ou competições de
alto nível.
Seguindo essa tendência os
fabricantes oferecem opções
com mais ou menos potência
e para ser usada de uma até
quatro pessoas.
Valores: Os modelos novos são
comercializados a partir de 30
mil reais.

Veleiro
A beleza poética de um veleiro está
justamente em ser movido pela força
do vento, pela força da natureza. Sendo
assim, o velejador precisa ter um conhecimento aprofundado do mar e da
navegação. Há embarcações para velejar sozinho, das classes Laser ou Holder,
por exemplo, e também barcos grandes
e cabinados que oferecem conforto em
viagens de longas distâncias.
O bom desempenho de navegação com
um veleiro está diretamente associado
ao conhecimento do comandante. É
fundamental ter experiência para tirar
o máximo proveito do potencial do veleiro e da condição climática.
Valores: Um barco a vela é a embarcação mais barata que se pode adquirir.
Com menos de 5 mil reais, já é possível
ter um pequeno veleiro para se divertir.
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Capítulo 5

Empresas
Náuticas
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Balneário Piçarras
Outros serviços e equipamentos de apoio
Comércio de Equipamentos Náuticos

Ciawax Sup Surf
(47) 99647-7110 | 99206-0747
patrulhadomar@gmail.com
/ciawaxsupsurfloja

Ilha Mar Escola Náutica
(47) 98877-3827/ 3347-0097
marinailhamarsc@hotmail.com
Rua Laguna, 248, Nossa Senhora da Paz

Marina Park SC
(47) 3345-0338		
contato@marinaparksc.com.br
www.marinaparksc.com.br
/Marina Park SC
Av. Vereador João Figueredo, 760, Centro

Av. José T. de Macedo, 390, Centro

Serviços e equipamentos de transporte turístico
Passeios de Barco
Marina Rockfeller
(47) 3345-3790
rockfellermarina@gmail.com
www.marinarockfeller.com.br
/MarinaRockfeller
Av. Beira Rio, 104, Centro

Clube do Barco

Comércio de Equipamentos para Pesca

(47) 99971-1836/ 3345-2799
comercial@marinabelavista.com.br
www.marinabelavista.com.br

Agropecuaria Borba
(47)3347-1288/ 99698-3401
eodbordanunes@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 309, Centro

Litoranea Pet & Pesca
(47) 3345-0276/ 99988-1096
/LITORANEAPETPESCA
Av. Nereu Ramos, 5312, Itacolomi

Mistureba
(47) 3345-1873
lojamistureba@gmail.com
/Evanildo da Costa
Av. Getúlio Vargas, 34, Centro

Pescamundi - Pesca -Náutica
(47) 98496-2771
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/Marina Bela Vista
Rua Tijucas, 131, Nossa Senhora da Paz

Escuna Vó Nica
(47) 98434-6706/ 99685-1620
fjacoelho@gmail.com
Av. Beira Rio, Centro

Pesca e Lazer
Mestre Silviu Pesca e Lazer
(47) 3345-2799/ 99107-5517
contato@mestresilviu.com.br
www.mestresilviu.com.br
Rua Tijucas, 131, Nossa Senhora da Paz

Pesque e Pague
Pesca e Parque Tironi

pescamundibalneariopicarras@hotmail.com

(47)3347-0400/ 99135-2025

www.pescamundi.com.br

parquetironi@hotmail.com

/PescaMundi Pesca Camping E Nautica

www.tironi.com.br

Rua Ludgero Caetano Vieira, 8 Sala 1,
Nossa Senhora da Paz

/Recreativa Tironi
Rua Recreativa Tironi, 502, Morretes

bombinhas
Outros serviços e equipamentos de apoio

Serviços e equipamentos de lazer

Comércio de eq. para mergulho e pesca

Escolas e Operadoras de Mergulho

Loja Pedra Branca Pesca Mergulho Camping

Acquatrek Escola e Operadora de Mergulho

(47) 3393-4599/ 99992-6960

(47) 3369 2137/ 3369 2137/ 99965 2517

pedrabranca-@hotmail.com

acquatrek@acquatrek.com.br

/LOJA Pedra Branca Pesca

www.acquatrek.com.br

Rua Jequitiba, 155, Canto Grande

/Acquatrek Mergulho

Oba Oba
(47) 3393-7540/ 9919-0154

Rua Salema ,29, Centro

Bay’s Diver

rubemgotz@hotmail.com

(47) 3369-0349/ 99654-1988 | 99981-4948

Av. Vereador José Manoel dos Santos, 1722,
Centro

baysdiver@hotmail.com
/BaysDiver
Av. das Garoupas, 44, Centro

Fabricação e comércio de eq. náuticos
Daskuka SurfBoards
(47) 3363-9901/ 99634-1447
daskuka@hotmail.com
www.daskukaa.com.br
/Daskuka Surfboards
Rua Salmão,757, Centro

Kike Surfboards
(47) 99606-5045
kikesurfboards@gmail.com
/KikeSurfboards
Av. Girassol, 155, Sala 01, Morrinhos

Eco Dive
(47) 98420-5677
contato@ecodive.com.br
/Eco Dive
Avenida Rio Tapajos, 232, Zimbros

Hy Brazil Mergulho
(47) 3369-0025/ 99979-5135
hybrazil@hybrazil.com.br
www.hybrazil.com.br
/Hy Brazil Mergulho
Av. Vereador José Manoel dos Santos, 205A,
Centro

Kalangoo Mergulhos

Serviços e equipamentos de lazer

(47) 3366-8509/ 3393-6869/ 99764-5194

Ensino de Esportes Náuticos:
Aulas de surfe e Sup individuais

www.kalangoomergulho.com.br

Alejo Muniz Esportes - Quatro Ilhas Escola De Surf

Av. Vereador Manoel José dos Santos, 1766, Sala

(47) 99181-6716

mardosulfm@hotmail.com
/Kalangoo Mergulho
01, Centro

rubens_muniz@terra.com.br
/ Escola de Surfe Quatro Ilhas		
Rua Ilha de Marajó, 148
Aulas: Praia de Quatro Ilhas | Ao lado dos
Salva-Vidas
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bombinhas
Outros serviços e equipamentos de apoio

Outros serviços e equipamentos de apoio

Escolas e Operadoras de Mergulho

Passeios de Barco

Patadacobra Mergulho e Turismo

Piratas de Bombinhas

(47) 3369 2119/ 99977-5167

(47) 3369-2223/ 99107-6065

info@patadacobra.com.br

contato@piratasdebombinhas.com.br

www.patadacobra.com.br

www.piratasdebombinhas.com.br

/Patadacobra Mergulho & Turismo

/Piratas de Bombinhas

Rua Castanheta, 62, Centro

Rua Sardinha (Rua do Trapiche de Bombinhas),

Submarine - Escola De Mergulho
(47) 3369-2473/ 3369-2223
submarine@submarinescuba.com.br
www.submarinescuba.com.br
/Submarine.escolademergulho
Rua Sardinha (Rua do Trapiche de Bombinhas),
2, Centro

Serviços e eq. de transporte turístico

1, Centro

Camboriú
Outros serviços e equipamentos de apoio
Manutenção e reparação de embarcações
e motores para esporte e lazer
Motor Marine - Autorizado Mercury
(47) 3264-1439/ 99109-2075

Comercialização de embarcações
de esporte e lazer

motormarine@motormarine.com.br

Marvoredo Náutica

Rua Santo Agostinho, 260, Rio Pequeno

(47) 3393-4653/ 99192-4800

www.motormarine.com.br

Náutica Camboriú - Autorizado Mercury

contato@marvoredonautica.com.br

(47) 3365-1581/ 99977-2637/ 99991-0617

www.marvoredonautica.com.br

nauticacamboriu@gmail.com

/Marvoredo Nautica e Passeios

Av. Santa Catarina, 932, Centro

Rua Freijo, 11, Canto Grande

Serviços e equipamentos de lazer
Passeios de Barco
Bela Catarina
(47) 3393-7572/ 99705-1267/98845-3136

Pesque e Pague Paraíso da Pesca

escunabelacatarina@yahoo.com.br

(47) 99937-5592/ 99977-1107

www.escunabelacatarina.com.br

luizdoranchoamigos2011@hotmail.com

/escunabelacatarina

/Pousada Paraíso DA Pescaad

Rua Sardinha (Rua do Trapiche de Bombinhas),

Estrada Geral dos Macacos, 68, Vila conceição

41, Edifício Olímpia, Loja 04, Centro
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Pesque e Pague

Ilhota
Construção e comércio de embarcações e
produtos para esporte e lazer
Comércio de eq. para mergulho e pesca
Fibramar Náutica
comercial.fibramar@gmail.com
/Fibramar Nautica
Rua 21 de Junho, 506

Pesque e Pague
Pesque e Pague Celio Zuchi
(47) 3343-1676
Rua Silvério Silveira Ramos, 2600 ,Rua Irmãos
Zuccki

Outros serviços e equipamentos de apoio
Escafandria e mergulho
Ozzy Mergulho
(47) 3349-8485/ 99965-0062
faheusi@gmail.com
www.ozzymergulho.com.br
Rua Treze de Maio, 11, Centro

Escola Náutica e Despachante Marítimo
Itajaí Marítimo
(47) 3348-1363/ 99731-4000 | 99101-0500
contato@itajaimaritimo.com.br
itajaimaritimo.com.br
/Itajaí Marítimo

Itajaí
Serviços e equipamentos de lazer

Rua Lauro Muller, 149 - Sala 55 | Centro
Comercial Sodegaura

Haroldo Escola Náutica, Doc. e Habilitações

Ensino de Esportes Náuticos

(47) 33484052/ 99836684

Associação Náutica de Itajaí - ANI

Rua Olímpio Miranda Júnior, 30, Centro

(47) 99918-1618
contato@aniitajai.org
www.anitajai.org
ANI - Associação Náutica de Itajaí
Av. Ministro Victor Konder, 1001

Outros serviços e equipamentos de apoio

marmeu@terra.com.br

Shipmar Despachos Marítimos
(47) 3348-2896/ 3349-3304
shipmar@shipmar.com.br
www.shipmar.com.br
Av. Prefeito Paulo Bauer, 896

Escafandria e mergulho

Capacitação Náutica Profissional
e Resgate Marítimo

Empresa Sulmar

Instituto Anjos do Mar Brasil - IAMB

(47) 3348-9613/ 3349-2716
sulmar@globo.com
www.sulmarsc.com.br
Sulmar Serviços Subaquáticos

(47) 3001-1698/ 99682-2010
executivo@anjosdomar.org
www.anjosdomar.org/
Rua José Siqueira, 726, Ressacada

Rua João Maria da Veiga, 115 - Barra do Rio
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itajaí
Serviços e equipamentos de lazer

Serviços e equipamentos de lazer

Comércio de produtos náuticos

Fabricação e comércio de eq. náuticos

Catarina Náutica

Estaleiro Kalmar

(47) 3349-9090/ 99601-9282

(47) 3348-2916

contato@catarinanautica.com

kalmar@kalmar.com.br

www.catarinanautica.com

www.kalmar.com.br

/Catarina Náutica

/Estaleiro Kalmar

Rua Felix Busso Asseburg, 52, Térreo, Centro

Rua Blumenau, 924, São João

Champ’s Marine

Kayak Sports

(47) 3045-1605/ 99660-6161

(47) 3348-3122/98459-3734

contatochampsmarine@gmail.com

vendas@kayaksports.com.br

www.champsmarine.com.br/

www.kayaksports.com.br/site/

/Champs Marine

/Kayak Sports

Rua Indaial, 1004 - Sala 11, São Judas

Equinautic

Rua Raul Heusi da Silva, 44 - Sala 2 - São João

Stand Up Fibro Arte

(47) 2125-5439/ 4007-1517

(47) 3348-8296 98422-2000

site@equinautic.com.br

fibroarteitajai@hotmail.com

www.equinautic.com.br/

www.standupfibroarte.com.br

/Equinautic - Equipamentos e Acessórios

Stand-up Fibroarte

Náuticos

Rua Benjamin Frankilin Pereira, 115

Rua Tubarão, 21, Centro

Tecnautika

Sul Praiana		
(47) 3348-1594/ 3346-5490

( 47)3348-1272/ 99911-8891

sulpraiana@sulpraiana.com

tecnautika@tecnautika.com.br

www.sulpraiana.com.br

www.tecnautika.com.br

Rua Henrique Dauer, 106, Barra do Rio

Rua Getulio Vargas, 684, Vila Operária

VJP Náutica Barcos e Acessórios
(47) 3349-2915/ 98808-1766

Fabricação e comércio de eq. náuticos
Bersan Estaleiro
(47) 99911-3892
producao@bersanestaleiro.com.br
www.bersanestaleiro.com.br/

contato@vjpnautica.com.br
www.vjpnautica.com.br
Av. Vereador Abrahão João Francisco, 355,
Ressacada

Santa Costa

/Bersan Estaleiro

contato@santacosta.com.br

Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 3640, Salseiros

www.santacosta.com.br
Rua Delfim de Pádua Peixoto, 162 - Praia Brava

Ilunga – Comércio Eletrônico
(47) 99619-9341
contato@ilunga.com.br
www.ilunga.com.br
/Ilunga
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itajaí
Serviços e equipamentos de lazer

Serviços e eq. de transporte turístico

Artigos para caça pesca, mergulho e camping

Passeios de Barco para Lazer e Pesca

Carpa - Pesca e Caça

Top Sul Náutica

(47) 3348-8435

(47) 3053-8800

marcocarpa@gmail.com

comercial@topsulnautica.com.br

/Carpa LTDA

www.topsulnautica.com.br

Rua Felix Busso Asseburg, 28 – Térreo – Centro

/Top Sul Náutica

Ceccato Pesca
(47) 3046-1129

Rodovia BR 101, 12500, Canhanduba

Imperio Yachts

www.ceccatopesca.com.br

(47) 3045-3080/99167-9463

/Ceccato Pesca

comercial@imperioyachts.com.br

Rua José Gall, 390, Dom Bosco

www.imperioyachts.com.br

Itamar Pesca & Camping
(47) 2125-4525/ 99240-9244
contato.itapesca@gmail.com
www.itamarpesca.com.br
/Itamar Pesca & Camping
Rua Humbelino Damásio de Brito, 293, Centro

Pelicano Adventure
(47) 3045-2603
pelicanoadventureitj@gmail.com
www.pelicanoadventure.com.br
/Pelicano Adventure
Av. Sete de Setembro, 885, Centro

Deyu Fishing Net

Rua João Gaya, 195, Vila Operária

itapema
Outros serviços e equipamentos de apoio
Comércio de artigos para pesca
Agropesca - Canto da Praia
(47) 3368-2134/ 9745-8948
lelesilva_xtz@hotmail.com
/Agropesca Meia Praia
Av. Governador Celso Ramos, 740, Centro

Agrocenter

(47) 3348-4788

(47) 99985-6973

www.deyu.com.br

penapraia@yahoo.com.br

Rua Expedicionário Aleixo Maba, 129, Barra
do Rio

Av. João Francisco Pio, 117 - Sala 01, Centro

R.Santos Caça & Pesca
(47) 3045-4848		
contato@cacaepesca.com.br
www.rsantoscacaepesca.com.br
/R.Santos Caça & Pesca
Rua Manoel Francisco Coelho, 663, São Vicente

Fabricação e comércio de eq. náuticos
K Board Surf Company
(47) 98401-3343
marcoaureliodc@hotmail.com
Rua 109D, 37, Canto da Praia

Sifla Surfboards
(47) 99926-5102
siflasurfboards@hotmail.com
/Sifla Surfboards
Rua 132, 376, Centro
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itapema
Outros serviços e equipamentos de apoio

Serviços e equipamentos de lazer

Serviços mecânicos e de manutenção

Pesque e Pague

Win Náutica

Pesque e Pague do Opa

(47) 3367-0727/97813-6033

(47) 3368-7560/ 99942-7484

win.nautica@gmail.com

pesquepagueopa@outlook.com

Rua 806 B, 969

/Pesque e pague do Opa

MG - Marina Do Galego
(47) 3368-3474/ 99613-1108
marinadogalego@gmail.com

Rua Geral Sertão do Trombudo, 1900, Sertão
do Trombudo

Pesque Pague Schmitz

/Marina G. Náutica

(47) 99610-4642

Rua 109D, 104, Canto da Praia

andreiasothe@hotmail.com
/Pesque pague schmitz Itapema

Serviços e equipamentos de lazer

Rua 902 G, Alto São Bento

Ensino de Esportes Náuticos:
Escola de Surf |Centro de Treinamento

Luiz Alves

Associação De Diversões Náuticas De Itapema

Outros serviços e equipamentos de apoio

(47) 99983-0620
sergiovieiracorretor@gmail.com
Rua Orla do Centro, s/n, Praia Central

Iaió Surfboards
(47) 99688-7910
/Iaio Surfboards
Rua Orla do Centro, s/n, Praia Central

VEN - Vieira Esportes Náuticos

Comércio de itens para caça, pesca,
camping, lazer e de quadriciclos, motos e
acessórios
Na Trilha
(47) 3377-0300/ 99904-3525
felipe.augustogayo@gmail.com
/NaTrilha Natrilha
Rua Professor Simão Hess, 88, Vila Do Salto

(47) 99983-9652
sergivie@terra.com.br

Navegantes

Passeios de Barco

Serviços e equipamentos de lazer

Barco Piratão Itapema

Operadores de mergulho

(47) 3368-3145/ 99784-5678
reservaspiratao@yahoo.com.br

Dob Centro De Mergulho

/barcopirataoitapema

(47) 3349-9327/ 9601-5099

Rua 109, 777, Canto Da Praia

bernardo_cerantola@hotmail.com
www.dobdivebrasil.com.br/
/Dob Centro de Mergulho
Rua Manoel Moreira Maia, 56
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Navegantes
Serviços e equipamentos de lazer

Serviços e equipamentos de lazer

Operadores de mergulho

Fabricação e comércio de
equipamentos náuticos

Intervenção Sub Mergulho
(47) 99943-5794

RK Store Surfboards

Duartedacruz@hotmail.com

(47) 3342-6674/ 3319-3811

Rua Brasília, 248, Navegantes

rksurfboards@gmail.com
rksurfboards.com.br

Fabricação e comércio de
equipamentos náuticos

/rksurf
Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 8801, Gravatá

Agave Hunter
(47) 9682-2010
agavehunter@agavehunter.com.br
/Agave Hunter
Rua 3.850, 199, Meia Praia

Boat’n Box
(47) 3065-4402/ 99918-9954
contato@boatnbox.com.br
/Boat’n Box
Antônio Manoel Honório, 58, Centro

Empório Sublime
(47) 3398-0586
contato@emporiosublime.com.br
Corretor Ernesto Assine, 307B, Centro

Alex Lima Surf Shop
(47) 3065-9933
limasurfshop@hotmail.com
/Lima Surf Shop
Av. Prefeito Adolfo Cirino Cabral - Edificio
Estrela do mar, Sl 02, Gravatá

Global Shapers Surfboards
(47) 99736-0105
/Global Shapers Surfboards
Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 7296,
Gravatá

Industrial Fibras
(47) 99972-3674/ 99184-5793
maiconazerino@uol.com.br

Serviços e equipamentos de lazer
Construção Naval em Madeira | Manutenção e Reparação de Embarcações
Estaleiro Dom Osvaldo
(47) 99685-1620
fjacoelho@gmail.com
Rua José Francisco Laurindo, s/n, S. Domingos

Estaleiro Macarini
(47) 3342-1006
contato@estaleiromaccarini.com.br
www.estaleiromaccarini.com.br
Rua Itajaí, 225, Centro

Estaleiro D´Leon
(47) 3342-1866
estaleirodleon@gmail.com
Rua Serv. Argentino Fausto, 56, São Domingos

Outros serviços e equipamentos de apoio
Comércio de Produtos para Caça e Pesca
Albatroz Pesca e Aventura
(47) 3348-0572
contato@albatrozpescaeaventura.com.br
www.albatrozpescaeaventura.com.br
/Loja Albatroz Pesca e Aventura
Av. José Juvenal Mafra, 7400, Gravatá

Rua Orlando Ferreira, 1106, Sala 02,
Machados
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navegantes

Penha

Outros serviços e equipamentos de apoio

Serviços e equipamentos de lazer

Comércio de Produtos para Caça e Pesca

Ensino de Esportes Náuticos: Aulas de surf
| Sup | Aluguel de Caiaques

Agropesca Sidney
(47) 3342-7652/ 99914-1204
Rua Maurício Moneratt, 191, Gravatá

Agropuária Navegantes
(47) 3342-1868
leandro@agronavegantes.com
/Agropecuária Navegantes
Av. João Sacavem, 149, Centro

Agropecuária Miraguaia
(47) 3319-1513/ 3342-5536
Av. Prefeito J. Mafra, 7044, Gravatá

Ar Mar Ação - Ecoturismo & Aventura
(47) 99113-9126/ 98809-9126
naturaltrilhas@hotmail.com
naturaltrip.webnode.com.br
/Itapocoroy Aventura
Av. São João, 495, Anexo ao Restaurante Pirão
D’Água, Armação

Penha Escola De Surf E Stand Up Paddle
(47) 98906-9984
cley-esportes@hotmail
/Penha Escola De Surf - Sup
Av. Elisabeth Konder Reis, Praia do Trapiche

Serviços mecânicos e de manutenção
Carbon Shark Assistência Técnica
(47) 9777-6232
assistencecs@gmail.com
/CarbonSharkAssistance
Rua Carlos De Paula Seara,1358, Gravatá

Voltron Tecnologia
(47) 9958-5443
natan@voltrontecnologia.com.br

Serviços e equipamentos de transporte turístico
Passeio de Escuna
Capitão Gato
(47) 3345-4943/ 99977-1851
capitao_gato@outlook.com
www.capitaogato.com.br
Av. Nereu Ramos, Beira Rio Penha, Centro

SRV Nelson Limas, Centro

JM Rebelo Eletrotecnica Naval & Industrial
(47) 3342-6711		
eletrorebelo@yahoo.com.br
Rua José Francisco Laurindo, 1334, S. Domingos

Outros serviços e equipamentos de apoio
Comércio de produtos de neo prene
Mormaii
(47) 3345-3247

Escola Náutica e Despachante Marítimo
Escola Nautica SC

www.mormaii.com.br
/Mormaii Penha
Rua Eugênio Krause, 117, Centro

(47) 3342-2932/ 99632-6111
contato@escolanauticasc.com.br
www.escolanauticasc.com
/escolanauticasc.alanmattos
Maria Lopes Borba, 271

Comércio de Produtos para Caça e Pesca
Comércio de equipamentos para pesca
Pesque Bem (47) 3347-0220
pesque.bem@brturbo.com.br
Av. Nereu Ramos, 1732, Sala 1, Centro
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Penha

Porto Belo

Outros serviços e equipamentos de apoio

Serviços e equipamentos de lazer

Comércio de Produtos para Caça e Pesca

Ensino de Esportes Náuticos: Aulas de surf
| Sup | Aluguel de Caiaques

Comercial Loremi
(47) 3345-7002/ 99186-6972

Mar & Moto Cia Náutica

contato@comercialloremi.com.br

(47) 3369-5021/ 99973-0422

Av. Itapocoroi, 2411, Armação

maremotocianautica@gmail.com
www.ilhadeportobelo.com.br

Porto Belo
Serviços e eq. de transporte turístico
Passeios de Barco e Pescarias
Associação dos Pescadores de Porto Belo

/Ilha de Porto Belo

Ilha de Porto Belo
(47) 3369-4146
contato@ilhadeportobelo.com.br
www.ilhadeportobelo.com.br
/ilhadeportobelo

(47) 3369-4185
www.passeiodospescadores.com.br
/AssociacaodosPescadoresdePortoBelo
Rua Manoel Felipe da Silva, 25, Centro

Piratas Do Caixa D’Aço

Ensino de Esportes Náuticos: Aulas de
Vela, Passeios de Veleiros
Hobie Brasil
(47) 3369-6096		

(47) 3369-6394/ 99926-5494/ 99972-7839

brasil@hobiecat.com

barcodospiratas@hotmail.com.br

http://www.hobiecat.com.br/

www.barcodospiratas.com

/Hobie Brasil

/Piratas do Caixa D’aço

Av. Governador Celso Ramos, 2825, Centro

Rua Antônio José de Aquino, Porto da Vila do
Araçá, Araçá

Rei do Porto - Passeios e Pescaria de Peixe Espada
(47) 99999-5091/ 99649-6202

Centro Náutico de Porto Belo
(47) 3369-4361/ 98453-8452
centronpb@yahoo.com
Av. Governador Celso Ramos, 1345, Centro

elisa.479@hotmail.com
/Reidoporto
Av. Governador Celso Ramos, 3371
Enseada Encantada

Barcos Pérola – Passeios e Pescarias
(47) 9698-7028/ 9138-0580
taniareinaldo@hotmail.com
/Barcos Pérola Passeios e Pescarias
Rua Gualberto Leal Nunes, s/n, Centro

Barco Mateus II - Passeios e Pescarias

Outros serviços e equipamentos de apoio
Artigos de caça, pesca e mergulho
Biguá Caça e Pesca
(47) 3369-5538/ 99934-3507
biguapesca@gmail.com
/biguacacaepesca
Av. Governador Celso Ramos, 611, Sala 04,
Perequê

(47) 99601-1558
taniareinaldo@hotmail.com
/Barcos Pérola Passeios e Pescarias
Rua Gualberto Leal Nunes, s/n, Centro
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Porto belo
Outros serviços e equipamentos de apoio

Outros serviços e equipamentos de apoio

Artigos de caça, pesca e mergulho

Loja de artigos e acessórios náuticos

Pesquespada

Meustand Up

(47) 3369-4726/ 99922-8917

(47) 3369-6677/ 99999-0908

pesquespada@bol.com.br

vendas@meustandup.com.br

Av. Governador Celso Ramos, 688, Vila Nova

www.meustandup.com.br

Flor I Pesca
(47) 3369-4249/ 99629-0514
Av. Ironildo Conceição dos Santos, 568, Sala
03, Perequê

Loja de artigos e acessórios náuticos
JP Acessórios Naúticos
(47) 3369-8974/ 99147-4310
jp.acessoriosnauticos@gmail.com
www.jpacessoriosnauticos.com.br

Rua Rudy Arnold Hintz, 423, N 01, Perequê

Compra, Venda e aluguel de Veículos Náuticos
Sulmarine
(47) 3369-6065/ 99109-0800
sulmarine@terra.com.br
www.sulmarine.com.br
Rua João Roslindo, 180, Perequê

Seatur Passeios de Lancha

/JP Acessórios Náuticos

contato@sea.tur.br

Rua Pedro Jacinto Dias, 200

http://www.sea.tur.br

Enseada Encantada

/seatur.turismo.nautico

S.O.S Náutica
(47) 3369-5142/ 99101-4589
sos_nautica@hotmail.com
Av. Governador Celso Ramos, 549, Perequê

Doctor Board
(47) 3369-8163/ 99612-9945
doctorboardsurfshop@hotmail.com
www.doctorboard.com.br
/doctorboard
Av. Governador Celso Ramos, 2987, Centro

Pino - Roupas de Neoprene
(47) 3369-5786
pino@pino.com.br
http://www.pino.com.br
/pinomergulhoroupasdeneoprene
Rua João Camilo, 542ª, Jardim Dourado
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/Meustandup

Rua Carlos Antônio da Silva Filho, 700, Centro

Escola Náutica e Despachante Marítimo
Shipmar Despachos Maritimos
(47) 3349-3304/ 3348-2896
shipmar@shipmar.com.br
www.shipmar.com.br/
/Shipmar Despachos Maritimos Ltda
Rua Hermógenes da Silva, 63, Centro

Marina Atlântida
(47) 3369-5665/ 9953-6425
marinaatlandita@hotmail.com
Rua Manoel Felipe da Silva, 325

MS Marítimo Despachante E Escola Náutica
(47) 3369-6530/ 99616-5353
pbitpdm@hotmail.com
Rua Irineu José Moreira, 337, Sala 4, Centro

Porto belo
Outros serviços e equipamentos de apoio

Outros serviços e equipamentos de apoio

Fabricação e comércio de eq. náuticos

Manutenção e reparação de embarcações e
motores para esporte e lazer

Estaleiro Do Vitor
(48) 3263-1043/ 98406-2671/ 99962-9145

Abraham Náutica

estaleirodovitor.sc@hotmail.com		

(47) 3369-4711/ 3369-6666

/Estaleiro do Vitor - Loja

abrahamnautica@hotmail.com

Rua Sebastião Coelho, 98, Santa Luzia

/Abraham Náutica & L A Inflaveis

Naval Craft

Rua Antônio Walendowski, 538, Perequê

(47) 99921-1885/ 99657-4898

Gustavo Náutica Urubu

navalcraft.jurgen@gmail.com

(47) 99638-4044

www.navalcraft.com.br/

nauticaurubu@gmail.com

/NAVALCRAFT

/Gustavo Náutica Urubu Urubu

Av. Atilio Fontana, 1038, Perequê

Bruce Inox
(47) 988220-2011
contato@bruceinox.com.br
www.bruceinox.com.br
/BruceInox

HE Naval Systems
(47) 3369-4184
optolamp@optolamp.com.br
www.optolamp.com.br

J.R. Embarcações
(47) 3369 5810

Infláveis: compra, venda e conserto

contato@jrembarcacoes.com.br

Trip Náutika

Rua Luis Walendowski, 670, Perequê

(47) 99173-5392/ 99643-9499
tripnautika@hotmail.com
www.tripnautika.com.br/
/TripNautika
Av. Governador Celso Ramos, 25, Perequê

L.A. Infláveis

www.jrembarcacoes.com.br

L. Castro Motos & Náutica
(47) 99998-1245/ 99173-4019
lcastromotosenautica@outlook.com
/lcastromotos
Av. Governador Celso Ramos, 1726, Perequê

(47) 3369-4711/ 3369-6666
contato@lainflaveis.com.br
www.lainflaveis.com.br
/Abraham Náutica & L A Inflaveis
Rua Antônio Walendowski, 538, Perequê

Nenen Infláveis
(47) 3369-8667/ 99104-1725
www.neneninflaveis.com.br
Rodovia Sc 412, 942, Perequê

POSTOs
NÁUTICOs
ITAJAÍ
Marina Itajaí
(47)3349-8080
Avenida Ministro Victor
Konder, 333 - Centro

BALNEÁRIO PIÇARRAS
Posto Rio Picarras
(47) 3345-3929
99909-5032
Avenida Vereador João
Figueiredo, nº 100

PORTO BELO
Iate Clube Porto Belo
(47) 3369-4333
(47) 3369-4644
Avenida Pedro Jacinto Dias,
281 - Porto Belo

Marina Atlântida
(47) 3369 – 5665
Rua Manoel Felipe da
Silva, 325 – Centro

Marina Costa Mansa
(47) 3369-4760
Rua Manoel Felipe da
Silva, 493 – Centro
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Encontre as empresas que oferecem
serviços no setor náutico nos municípios
Mar ee descubra
descubra o
o MAR
MAR DE
DE
da Costa Verde e& Mar
OPORTUNIDADES que a Região oferece.
BALNEÁRIO PIÇARRAS

BOMBINHAS

BAIXE O GUIA
DE TURISMO NÁUTICO

CAMBORIÚ

ILHOTA

ITAJAÍ

ITAPEMA

LUIZ ALVES

NAVEGANTES

PENHA

PORTO BELO

