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1. APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O rio Camboriú é parte integrante do patrimônio cultural de Balneário Camboriú, sendo             
testemunha de toda a história do desenvolvimento urbano da cidade. 
 

A intenção de retratar a paisagem deste rio, composta não somente pelo ambiente natural,              
mas também pelo ambiente construído e pelos modos de produção e de vida na cidade, é a de                  
contribuir com a criação de um sentido de identidade e pertencimento da população com este rio                
urbano. 
 

Nessa pesquisa buscamos entender os processos de ocupação e transformação passados           
nas margens do rio Camboriú ao longos dos anos, e construir uma narrativa sobre sua paisagem.                
Para abordar este objeto tão complexo em sua diversidade, utilizamos o conceito de Paisagem              
Cultural, que se apresenta como uma porção peculiar do território, representativa do processo de              
interação do homem com o meio natural, na qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou                  
atribuíram valores (IPHAN, 2009). 

 
A grande vantagem da categoria de Paisagem Cultural reside mesmo no seu caráter             

relacional e integrador de diferentes aspectos. É na possibilidade de valorização da integração entre              
material e imaterial, cultural e natural, entre outras, que reside a riqueza da abordagem do patrimônio                
através da paisagem cultural e é esse o aspecto que merece ser valorizado (RIBEIRO, 2007). 
 

A identificação e o registro dessa paisagem cultural leva em consideração que o             
reconhecimento do vínculo entre o rio e a população pode estimular as ações de preservação, o                
resgate de usos tradicionais, a revitalização e o desenvolvimento sustentável da cidade. 
 

 
As margens diversas do rio Camboriú. Na margem direita, o bairro da Barra com seus 
pescadores, e na esquerda, os arranha-céus e os iates nas marinas. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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Os rios podem ser usados para diversos fins: viver e produzir, uso doméstico, industrial,              

agrícola, navegação, energia, manancial, pesca e lazer. Mas vale lembrar da fatídica finalidade de              
esgotamento sanitário em que foi reduzida boa parte das águas urbanas de grande parte das               
cidades em todo o mundo. 

 
Percebendo como interagimos com o rio, podemos adotar uma interação mais harmônica            

com a rede hídrica da cidade, e automaticamente com todo o ambiente urbano. Os corpos hídricos                
são indicativos da qualidade de vida na cidade, tanto por sua importância ambiental quanto pelo               
caráter de identificação cultural que promove. 
 

O reconhecimento e a valorização das águas urbanas como patrimônio cultural são etapas             
indispensáveis ao desenvolvimento sustentável das cidades. 
 

 
Vista a partir do alto do morro do Barranco. Em primeiro plano, a mata ciliar da margem direita do rio Camboriú, ao fundo, a 

intensa verticalização da cidade de Balneário Camboriú que avança sobre as margens do rio. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Vale lembrar, ainda, que, o Plano Diretor de Balneário Camboriú, atualizado nesse ano de              
2016, apresenta a necessidade da preservação da paisagem natural e cultural da cidade.  
 

O Plano orienta para a importância de conciliar o patrimônio natural e cultural com              
empreendimentos de atividades e portes compatíveis. Indica como proposta “desenvolver projetos           
especiais para o perímetro de Proteção da Paisagem Histórica da Barra, com incentivos para              
restauro e preservação das unidades de interesse histórico as margens do rio Camboriú, com              
especial atenção para o espaço dos Pescadores e Novo Mercado Municipal.”  
 

Dessa forma, acreditamos que o momento é propício para ações que privilegiem a             
salvaguarda do patrimônio municipal, especialmente nos pontos de maior relevância cultural, assim            
como é a paisagem do rio Camboriú. O desenvolvimento sustentável da cidade passa por              
reconectar os rios urbanos às pessoas, como mecanismo de cidadania e de bem estar urbano.  
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A pesquisa Retratos do Camboriú adota a fotografia como a principal ferramenta de             

identificação e registro da paisagem cultural do rio Camboriú. Os documentos fotográficos possuem             
um importante papel na preservação da memória e na construção da identidade local. Pode-se              
afirmar também, que as fotografias são documentos visuais que nos ajudam a compreender e              
interligar o passado, o presente e, até mesmo, prognosticar o futuro de um determinado local ou                
sociedade. 
  

De maneira geral, a pesquisa contribui para o fortalecimento das políticas públicas de gestão              
da cidade, apresentando a metodologia do inventário de paisagem cultural, com a identificação e o               
registro de elementos paisagísticos, como ferramenta fundamental à preservação do nosso           
patrimônio natural e cultural.  
 

 
Vista à montante do rio Camboriú a partir da ponte Altamiro Domingos Castilho. Ao longo de todo o trecho pesquisado as 

marinas particulares marcaram a paisagem. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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2. PAISAGEM CULTURAL DO RIO CAMBORIÚ 
 
 
2.1 ANÁLISE AMBIENTAL 
Por Mariana Paul de Souza Mattos 
 
 

Balneário Camboriú figura entre as principais cidades de veraneio do litoral catarinense, com             
sua população ultrapassando um milhão de pessoas nessa época, sendo que, durante o ano, é               
estimada em pouco mais de 147 mil habitantes (IBGE, 2010). Esse enorme contingente nos faz               
chamar a atenção pra um elemento essencial para o bem-estar das pessoas: a água. 
 

O abastecimento de água do município provém do rio Camboriú, importante corpo d’água que              
recorta o município de Balneário Camboriú de oeste a leste (EMASA/MPB Engenharia, 2006). A              
demanda para a população permanente está próxima de 500.000 litros por dia e no verão pode                
passar de 3.000.000 litros por dia. A intensa urbanização e crescimento imobiliário da região farão               
com que esses valores aumentem cada vez mais (NOGUEIRA et al., 2015). A capacidade de               
captação da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA) é de 800               
litros/segundo, sendo bombeada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) que, por sua vez, é                
capaz de tratar 850 litros de água por segundo. Esta estrutura atende somente 85% da população                
municipal e encontra dificuldades com o incremento decorrente do turismo de veraneio, composto             
por um público altamente capitalizado e preocupado com os problemas de abastecimento comuns à              
essa época (KLEMZ et al.,2013). 
 

Além de fornecer água para consumo, a jusante da captação encontra-se o ponto de emissão               
do efluente proveniente da estação de tratamento de esgoto. Estes compostos lançados no rio              
proporcionam alta toxicidade ao corpo d’água que os recebe (SILVA et al., 1999), somado aos               
esgotos clandestinos e efluentes agrícolas que também contribuem para a deterioração da sua             
qualidade (PEREIRA FILHO et al., 2001). 
 

A cidade tem sua economia baseada no turismo, na exploração imobiliária e na construção              
civil (GRANEMANN, 2011), contribuindo para que haja uma pressão populacional expressiva,           
principalmente nos meses de verão. Somadas a outras atividades nas margens do rio Camboriú,              
como agricultura, pecuária e ocupação desordenada do solo em expansão, perturbações ambientais            
são geradas em todo esse ecossistema. Essas, por sua vez, provocam degradação nos demais              
ambientes associados, resultando na perda de valor imobiliário, paisagístico, ambiental e demais            
usos (URBAN e SCHWINGEL, 2001; URBAN, 2003). 
 

Antes de chegar próximo a sua foz e se deparar com essa forte influência do homem, o rio                  
Camboriú drena toda a bacia hidrográfica de mesmo nome, de aproximadamente 199,8 km². Suas              
principais nascentes encontram-se no morro do Galvão, ponto de maior altitude na bacia, a 735               
metros acima do nível do mar, e os rios que a compõem são o Ribeirão dos Macacos, Rio do Salto,                    
Rio Pequeno, Rio Peroba e Rio do Braço (COMITE RIO CAMBORIÚ, s.d.; AMORIM, 2012). O               
sistema de drenagem da bacia é bastante desenvolvido, com relevo mais ondulado a montante e               
áreas planas a jusante, porém, com reduzida capacidade de escoamento superficial, por ter uma              
declividade média que gera acúmulos de água, além da proximidade do mar. Esse quadro favorece               
possíveis enchentes quando ocorrem chuvas volumosas e duradouras, fazendo com que haja            
concentração das águas nos leitos fluviais e cheias nas planícies (GRANEMANN, 2011). 
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A bacia está inserida numa região de clima subtropical úmido, com temperaturas e chuvas              

variando sazonalmente, sendo a temperatura média anual de 19,5°C. O verão possui maior             
probabilidade de chuvas, assim como a primavera. Outono e inverno são épocas menos chuvosas,              
porém não chegam a ser registradas tendências de seca (EPAGRI, 1999; EMASA/MPB Engenharia,             
2006). Os índices de erosividade são maiores nos meses de verão, ou seja, nesses meses a água, o                  
vento e outros agentes tem maior capacidade de desgastar o solo. Essa informação é importante               
para os agricultores devido à erosão e assoreamento das plantações (VEIGA et al., 1992). 
 

Acompanhando as correntezas ao longo dos quase 40 quilômetros de extensão do rio,             
observamos margens predominantemente rurais próximas a nascente, conforme atravessa o          
município de Camboriú. Quase no final do percurso, quando o rio alcança o município de Balneário                
Camboriú, o cenário muda e a urbanização encontra-se às margens. Há resquícios de vegetação de               
Mata Atlântica e manguezais em muitos trechos e em outros temos ruas, calçadas, prédios e casas à                 
beira das águas (EPAGRI, 1999). 
 

As espécies vegetais encontradas ao longo da região estuarina são características de            
mangues (FRANKLIN et al., 2003), devido à influência das marés nesses locais. Elas compõem um               
total de 25 espécies típicas de ambientes fluviais encontradas em levantamentos realizados pelo             
IBAMA (Tabela 1). Nos manguezais predominam duas espécies: Avicennia schaueriana , ocorrendo           
principalmente nas ilhotas na foz do rio, e Laguncularia racemosa , a qual ocorre nas proximidades do                
Parque Ecológico Raimundo Malta e nos bosques formados a partir da ponte da BR-101 em direção                
à montante do rio. Essas duas espécies não apresentam competitividade entre si nesses locais,              
demonstrando que as alterações ambientais nesses pontos são mais homogêneas. Em áreas onde             
as modificações pela presença do homem são marcantes, há presença de outras espécies             
não-típicas de mangues, como Hibiscus pernambucensis e Achrostichum aureum (TOGNELLA et al.,            
2012).  
 

Alguns marismas, outro tipo de formação intermareal com predomínio de gramíneas, foram            
observados em diversos pontos do rio, caracterizados por porções de gramíneas isoladas,            
praticamente monoespecíficas, de Spartina sp . Conforme a salinidade diminui, em direção à            
montante, aparecem espécies típicas de pântanos de água salobra. Esta vegetação que            
encontramos hoje é apenas uma pequena parcela de um rico e produtivo manguezal que, no               
passado, era responsável pela manutenção dos recursos pesqueiros explorados pela comunidade de            
pescadores do bairro da Barra (PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2003). 
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Tabela 1: Espécies de macrófitas identificadas nas margens e ilhas do curso inferior do rio Camboriú, segundo 
IBAMA (1994). 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR HÁBITO 
Polypodiaceae Acrostichum aureum Samambaia-de-folha-larga Paludosa 
Salvinaceae Salvinia auriculata Salvínia Flutuante 
Amaryllidaceae Crinum kuntianum Cebolama Paludosa 
Anonadaceae Anona glabra Corticeira Paludosa 
Araceae Pistia strattioides Repolhinho-d’água Flutuante 
Combretaceae Laguncularia racemosa Mangue-branco Paludosa 
Cyperaceae Cyperus sp  Paludosa 

Scipus maritimus Tiririca Paludosa 
Equisetaceae Equisetum giganteum Rabo-de-cavalo Paludosa 
Gramineae Panicum sp  Paludosa 

Paspalum spp  Paludosa 
Spartina sp Capim-praturá Paludosa 

Halorrhagaceae Myriophyllum brasiliense Pinheiro-d’água Submersa 
Juncaceae Juncus acutus Junco Paludosa 

Juncus roemerianus Junco Paludosa 
Leguminosae Dalbergia ecastophylla Mangue-falso Paludosa 
Lythraceae Ammania sp  Paludosa 
Myrsinaceae Rapanea parviflora Capororoca Paludosa 
Nymphaceae Cabomba australis  Flutuante 
Plumbaginaceae Limonium brasiliense Guaicurú Paludosa 
Pontederiaceae Eicchornia azurea Aguapé-de-baraço Submersa 

Eicchornia crassipes Aguapé Flutuante 
Tiliaceae Hibiscus tiliaceus Guaxuma Paludosa 
Typhaceae Typha dominguesis Taboa Paludosa 
Verbenaceae Avicenia schaueriana Mangue-preto ou Siriúba Paludosa 

 

Em relatórios feitos pela Secretaria de Meio Ambiente (IBAMA, 1994), pescadores contam            
que peixes e crustáceos (caranguejos e siris) eram abundantes nos manguezais, porém, hoje, se              
observam peixes de tamanho e qualidade inferiores entrando nessas áreas devido às alterações             
sofridas pelo ecossistema (TOGNELLA et al., 2012). Esse mesmo relatório aponta o registro de 55               
espécies de peixes pertencentes a 23 famílias coletadas ao longo da extensão do rio Camboriú               
(Tabela 2). A família dos carapicus e carapevas (Gerreidae ) foi a mais abundante, seguida pelos               
carangídeos (guaivira, pampos e xaréus) e scianídeos (cangoá, papa-terra e corvina). Predominaram            
as espécies estuarino-marinhas, ou seja, que vivem parte da vida no mar ou utilizam o mar, e parte                  
na região estuarina para alimentação, crescimento e reprodução (PREFEITURA MUNICIPAL DE           
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2003). 
 
Tabela 2: Espécies de peixes capturados em diversos pontos ao longo do rio Camboriú (Fonte: IBAMA, 1994). 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
Serranidae  Diplectrum formosum Peixe-aipim 
Pomatomidae Pomatomus saltatrix Enchova 
Carangidae Caranx hippos Xaréu 

Oligoplites palometa Guaivira 
Oligoplites saliens Guaivira 
Trachinotus carolinus Pampo 
Trachinotus falcatus Pampo 
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Gerreidae Eucinostomus argenteus Carapicu 
Eucinostomus melanopterus Escrivão 
Eucinostomus gula Carapicu 
Eugerres brasilianus Carapicu 
Diapterus rhombeus Carapeva 
Diapterus olithostomus Carapeva 

Pomadasyidae (Haemulidae) Orthopristis ruber Corcoroca 
Scianidae Menticirrhus americanos Papa-terra 

Menticirrhus littoralis Papa-terra 
Micropogonias furnieri Corvina 
Stellifer brasiliensis Cangoá 
Bairdiella ronchus Roncador 
Cichlidae  
Geophagus brasiliensis Cará 
Geophagus sp Cará 

Clupeidae Opisthonema oglinum Sardina-bandera 
Harengula clupeola Sardinha-cascuda 
Platanichthys platana Sardinha 

Engraulidae Cetengraulis edentulus Manjuba 
Lycengraulis grossidens Manjubão 
Anchoa januaria Manjuba 

Characidae Acestrorhynchus sp Peixe-cachorro 
Erythrinidae Hoplias malabaricus Traira 
Ariidae Genidens genidens Bagre urutu 
Belonidae Strongylura marina Agulha 

Strongylura timucu Agulha 
Atherinidae Xenomelaniris brasiliensis Peixe-rei 
Triglidae Prionotus punctatus Cabrinha 
Centropomidae Centropomus parallelus Robalo 

Centropomus undecimalis Robalo 
Mugilidae Mugil curema Parati 

Mugil gaimardianus Parati 
Mugil platanus Tainha 

Eleotrididae Guavina guavina Barrigudo 
Dormitator maculatus Barrigudo 

Gobiidae Bathygobius soporator Maria-da-toca 
Gobioides braussonnetii Amoré 
Gobionellus oceanicus  
Gobionellus schufeldti  
Evorthodus lyricus  

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus Linguado 
Citharichthys spilopterus Linguado 
Etropus crossotus Linguado 

Achiridae Achirus lineatus Solha 
Trinectes microphtalmus Solha 
Trinectes paulistanus Solha 

Tetraodontidae Sphaeroides testudineus Baiacú 
Sphaeroides sp Baiacú 

Diodontidae Chilomycterus sp Baiacú-de-espinho 

 

Quanto aos crustáceos, foram capturadas 17 espécies (Tabela 3), das quais Callinectes            
danae contribui de maneira expressiva para a pesca artesanal e M. acanthurus , conhecido como              
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Pitu, possui grande interesse comercial. As variações sazonais na composição da comunidade de             
caranguejos e siris estão relacionadas com os ciclos de maré, permitindo que penetrem mais ou               
menos para regiões internas do rio (PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2003). 
 
Tabela 3: Espécies de crustáceos capturados em área de amostragem no rio Camboriú, segunda IBAMA (1994). 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
Portunidae Callinectes danae 

Callinectes sapidus 
Callinectes bocourti 
Grapsidae 
Aratus pisonii 
Metacesarma rubrips 
Chasmagnathus granulata 
Goniopsis cruentata 

Ocypodidae Uca uruguayensis 
Uca thayeri 
Uca sp 
Ucides cordatus 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi 
Xanthidae Euritium limosum 
Penaeidae Farfantepenaeus paulensis 
Palaemonidae Macrobrachium acanthurus 

Palaemon pandaliformes 
Potimirim potimirim 

 

Gaivotas e garças são as espécies de aves mais recorrentes na foz do rio Camboriú,               
principalmente quando a maré baixa e expõe um bela oportunidade de se alimentar. Ao todo, foram                
registradas onze espécies de aves no local em estudos recentes e avistagens (Tabela 4), sendo               
considerada uma diversidade baixa quando comparada a de outros locais do litoral catarinense e sul               
brasileiro. A explicação aceita se dá pela forte presença da urbanização e, consequentemente, da              
poluição, o que descaracteriza o habitat natural desses animais, persistindo as espécies que             
possuem maior tolerância aos ambientes que sofrem com a ação do homem (PREFEITURA             
MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2003). 
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Tabela 4: Espécies de aves registradas na foz do rio Camboriú, segundo Piovesan (2001), PROSUL (2003) e 
avistagens. 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
Ardeidae  Ardea cocoi Socó-grande 

Ardea alba (Casmerodius albus) Garça-branca-grande 
Egretta thula Garça-branca-pequena 
Egretta caerulea Garça-azul 
Butorides striatus Socozinho 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 
Cathartidae Coragyps stratus Urubu-comum 
Haematopodidae Haematopus palliatus Piru-piru 
Threskiornithidae Phimosus infuscatus Tapicuru-de-cara-pelada 
Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 
Laridae Larus dominicanus Gaivotão 

Sterna hirundinacea Trinta-réis-de-bico-vermelho 

 
A composição da comunidade microscópica concentra-se na região da foz do rio, onde a              

velocidade da corrente é baixa devido a menor declividade, permitindo seu estabelecimento. Além             
das características naturais que influenciam o estabelecimento dessas comunidades, a atividade           
antropogênica também é responsável pela caracterização da estrutura dessa comunidade, que tem o             
crescimento acentuado em locais com maior concentração de nutrientes (ANTUNES et al.,2007). 
 

Registros de 1978 revelam uma ocupação intensa das margens do rio Camboriú pela             
urbanização desde aquela época, em detrimento da vegetação ribeirinha (SKALEE et al., 2008). As              
ocupações e usos do solo estão relacionadas com as principais alterações ambientais observadas             
nesse ecossistema, concentradas nessas regiões urbanizadas e áreas adjacentes (URBAN, 2008).           
Hoje em dia observamos na porção do rio próxima à desembocadura marinas, prédios, restaurantes,              
ruas e calçadas, além de outros empreendimentos, disputando o espaço. 
 

As marinas se destacam quanto ao uso do solo, totalizando dez, entre empresas e marinas               
privativas de condomínios. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário            
Camboriú considera o turismo náutico como uma das principais atividades do segmento turístico na              
cidade que, além das marinas, conta com escunas oferecendo diversas opções de passeio ao turista               
e empresas do ramo de esportes náuticos (CARDOSO, 2012). A influência das marinas possui              
tamanha pressão que, em 2010, com o objetivo de melhorar a navegabilidade, estes             
empreendimentos realizaram projeto em parceria com a Prefeitura para desassoreamento do rio,            
com recursos federais, estaduais e municipais. De forma a evitar novos assoreamentos da foz, a               
Prefeitura se viu obrigada a construir o Molhe da Barra Sul, hoje importante ponto turístico da cidade                 
(IATE CLUBE DE CAMBORIÚ, s.d.). 
 

Na margem oeste da foz do rio Camboriú encontra-se o bairro da Barra, que reúne               
aproximadamente 2600 moradores e carrega um legado histórico-cultural significativo para Balneário           
Camboriú. Este bairro abriga traços representativos da origem do município, como a Igreja Matriz de               
Nossa Senhora do Bom Sucesso – Capela de Santo Amaro, patrimônio tombado por lei a nível                
municipal e estadual (Decretos nº. 1977, de 11 de agosto de 1989, e nº. 2992, de 25 de junho de                    
1998). Os moradores dali vivem basicamente da pesca e serviços, diferenciando-se do turismo             
massificado e verticalizado do centro da cidade. Entretanto, os últimos anos foram marcados por              
investimentos do poder público municipal, que têm como objetivos incentivar a atividade turística e              
contribuir na valorização e qualificação da pescaria local, como a construção da passarela da Barra,               
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de um novo Mercado do Peixe entre outras estruturas e ações da Fundação Cultural de Balneário                
Camboriú. As servidões que dão acesso ao rio e as residências dos pescadores fazem parte do                
cenário e da identidade local, onde observamos estruturas próprias para o desenvolvimento da             
pesca, como ranchos, depósitos de redes e equipamentos, guarda de barco, local para confecção e               
reparo de redes, e a sede da Colônia de Pescadores, inaugurada em 1978 (MORAES e TRICÁRICO,                
2006; BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2006 apud CAMACHO, 2010). 
 

O Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta, anteriormente chamado Parque          
Ecológico Rio Camboriú (Decreto Municipal nº. 2351 de 29/04/1993) está localizado junto às             
margens do rio, em meio à zona urbana. Esta Unidade de Conservação foi criada com o propósito de                  
ser uma área de integração de atividades de educação ambiental, lazer, pesquisas e preservação              
ambiental. Nesse mesmo complexo encontram-se a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,             
o Centro Fitoterápico, o Jardim das Bromélias e a Passarela do Mangue, que consiste em uma trilha                 
(PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, s.d.). 
 

As demandas de uso das águas e margens do rio Camboriú são diversas, como observamos               
no decorrer deste projeto. A ineficiência da gestão desse recurso hídrico contribui para a geração de                
conflitos e problemas, como a indisponibilidade hídrica na época de veraneio (NOGUEIRA, 2015). A              
informação gerada que caracterize e monitore esses ambientes é essencial para a tomada de              
decisão e elaboração de políticas públicas por parte dos gestores (NOGUEIRA et al., 2016). A               
paisagem natural exuberante da região de Balneário Camboriú resultou na intensa exploração            
turística que vemos atualmente, delimitando também o traçado urbano da cidade. Esta urbanização             
vem avançando para além da BR-101 e, consequentemente, em direção às curvas do rio Camboriú               
que ainda possuem caráter rural (SKALEE, et al., 2008). Este cenário denota a importância de               
projetos que foquem na geração de conhecimento acerca deste rio, assim como o planejamento da               
expansão do uso do solo e do recurso hídrico, alinhados com o potencial que este ambiente pode                 
ofertar, contribuindo para a convivência harmoniosa entre o homem, a cidade e os recursos naturais. 
 
 
  

13 



2.2 ANÁLISE HISTÓRICA 
Por Murilo Maluche Schaefer  
 
 
Pressupostos teórico-metodológicos 
 

O ato de compor e divulgar um relato histórico pode ser tarefa bastante ingrata àqueles que o                 
escrevem, e dar uma sensação de ser incompleta para os que o leem. Por outro lado, há                 
necessidade e urgência para que se cumpra este ofício de registro e análise de dados e documentos                 
à luz das ciências históricas, além de uma responsabilidade para com aquilo que é escrito. Afinal de                 
contas, lidamos com seres humanos, suas memórias, seus testemunhos e seus anseios daquilo que              
ficará à posteridade.  

 
Nosso compromisso social é com as personagens que elencamos ao compor uma narrativa e              

com a busca – mesmo que impossível – de uma verdade – ou de verdades, no plural. Se tratando de                    
uma historiografia que aborda assuntos do Tempo Presente, com seus personagens muitas vezes             
ainda vivos, a tarefa torna-se mais interessante e complexa, pois a trama narrativa escrita por nós                
possui a possibilidade de ser refutada, analisada, confirmada ou complementada pelas pessoas que             
compõe nossas histórias, além de possuir um compromisso com as demandas vigentes e presentes              
(ROUSSO, 2007). 

 
Toda narração é, por definição, um recorte. O ato de elencar locais e personagens irá deixar                

todo um espectro de lugares e pessoas fora de nosso discurso historiográfico (FOUCAULT, 1996).  
 
A História só existe a partir de seres humanos e suas ações ao longo do tempo. Por meio de                   

registros e documentos é possível ao historiador compor sua narrativa. Deixados consciente ou             
inconscientemente, forjados com fins cotidianos – como uma rede de pesca – ou para a posteridade                
– como o epitáfio de um túmulo católico – qualquer coisa pode ser utilizada como fonte histórica:                 
documentos oficiais, utensílios domésticos, lendas, relatos orais, fotos e uma diversidade de rastros             
impossíveis de citar nas linhas aqui escritas (LE GOFF, 1996).  

 
Como afirma o historiador Michael Pollak, não existe diferença entre fontes escritas ou orais.              

Como afirma o autor: 
 
Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação também o é.              
Para mim não há diferença fundamental entre fonte escrita e fonte oral. A crítica da               
fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser aplicada a fontes                
de tudo quanto é tipo. Desse ponto de vista, a fonte oral é exatamente comparável à                
fonte escrita. Nem a fonte escrita pode ser tomada tal e qual ela se apresenta.               
(POLLAK, 1992, p. 207) 

  
As fontes são produções de conhecimento humano e estão sujeitas às subjetividades do             

tempo que as produziu. Todas elas possuem importância, apenas metodologias diferentes a serem             
utilizadas em suas análises.  

 
Assim sendo, esta narrativa historiográfica pode ser iniciada com a mesma humildade das             

pessoas que foram entrevistadas para esta pesquisa: dizendo para o que veio, por que veio e como                 
irá fazê-lo, sempre tendo em vista as suas limitações e a impossibilidade de contar “toda a História”,                 
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mirando a existência de diversas histórias, sob diferentes pontos e/ou referenciais           
teórico-metodológicos distintos.  

 
O Rio como possibilidade de narrativa(s): recorte espaço-temporal, populações e primeiras           
ocupações  

 
A dimensão real do rio Camboriú extrapola os limites que foram impostos a este trabalho.               

Com mais ou menos 40 km de extensão e uma bacia que abrange uma área de quase 200 km²,                   
temos dois recortes que se fazem necessários e devem ser deixados explícitos. O primeiro é               
geográfico, já que abrange apenas os 4 km do rio nos limites de Balneário Camboriú – mesmo que                  
outrora este município tenha feito parte de Camboriú, onde o rio tem sua nascente. 

 
Fica elencado, além disso, o Bairro da Barra como a principal localidade que este estudo               

apontará. Localizado na margem direita do rio, foi o primeiro local de ocupação portuguesa e a                
primeira sede do município de Camboriú. Na margem esquerda encontra-se a região da Barra Sul,               
local onde o crescimento vertical da cidade salta aos olhos, abrigando os prédios mais altos do                
Brasil.  

 
Sem deixar de lado estas novas ocupações urbanas, é importante frisar que o Bairro da Barra                

não acompanhou o mesmo crescimento e enfoque público e político que “o outro lado” do rio                
recebeu, ao longo da expansão turística e imobiliária de BC. É por este motivo, também, que a                 
margem direita terá mais visibilidade no presente escrito.  

 

 
Barra Sul à direita, Bairro da Barra à esquerda. Década de 1950 

 

Entendendo tal recorte espacial, temos o ano de 1964 até o ano de 2016 como nosso                
principal limite temporal, apesar de que os relatos e pesquisas aqui expostos recuam este tempo e                
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nos remetam a Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso – atual Bairro da Barra –, já que a                   
ocupação humana não se relaciona com a data oficial de nascimento da cidade e tampouco com a                 
ocupação de descendentes europeus – se o recuo temporal for ainda maior que o século XIX. 

 
Sabe-se que possuímos uma História bastante centrada na escrita e no olhar eurocêntrico, e              

ainda há necessidade de mais pesquisas a respeito das populações que aqui se encontravam antes               
do contato com os europeus nos séculos XVIII e XIX. 

 
Como em praticamente todo o litoral brasileiro, a localidade de Balneário Camboriú tem os              

primeiros registros de ocupações advindas de populações sambaquianas, escavadas por Padre João            
Alfredo Rohr, como aponta o pesquisador Isaque de Borba Corrêa (1985).  

 
Sabe-se também da importância das populações indígenas do litoral catarinense – como os             

Kaingang e os Guaranis na região de Camboriú, além dos Xokleng, concentrados majoritariamente             
no interior, na região do Vale do Itajaí. Essas populações indígenas existem e resistem atualmente,               
mas tiveram sua população drasticamente reduzida a partir do século XIX por conta dos embates               
com colonizadores europeus, bem como a contração de doenças que a população nativa não              
possuía contato e imunidade, como, por exemplo, a gripe. 

 
Além dos indígenas, vale mencionar as populações quilombolas de origem africana que            

ocupam até hoje o Morro do Boi. Como afirma a historiadora Mariana Schlickmann (2012), a estrada                
que corta o Morro já é referida em documentos de 1835 e em 1864 alguns dos habitantes do local                   
são citados em um inventário de João Machado Ayroso. Entre as posses, contam dois cativos - a                 
saber, Joaquina Domingas e seu esposo Delfino Eroso Machado, que constam como um os              
primeiros ancestrais da atual comunidade quilombola do Morro do Boi (SCHLICKMANN, 2012).  

 
Ainda em relação à população afrodescendente em situação de escravidão, de acordo com o              

relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, em 1855, sobre a população da Província               
de Santa Catarina, estes eram os dados sobre Bom Sucesso: 

 
Livres Escravos Total 

Brasileiros Estrangeiros Homens Mulheres  
1964 Homens Mulheres Homens Mulheres 

838 889 11 1 130 95 

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú 
  
Para maiores informações sobre populações indígenas no estado, indicamos o livro O vapor e              

o botoque, da autora Luisa Tombini Wittmann, bem como a obra História de Santa Catarina nos                
séculos XVI a XIX, organizada por Ana Brancher e Silvia M. F. Arend. A respeito das populações                 
afrodescendentes, indica-se o trabalho de Camila Evaristo da Silva (Natal sem batucada não é natal,               
2013) e o já citado trabalho de Mariana Schlickmann (Entre o Campo e a Cidade , 2012). 

 
Por conta das limitações espaço-temporais que este trabalho possui, estas populações tão            

distintas e importantes culturalmente serão aqui apenas – injustamente – citadas, mas tendo noção              
de que merecem o devido enfoque em pesquisas que abordem a ocupação catarinense por              
populações não europeias. 
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Dentro da história oficial e tradicional do município, a ocupação do que atualmente chamamos              
de Bairro da Barra, outrora chamado de Arraial do Bom Sucesso, foi o primeiro local a ser colonizado                  
na região, como nos aponta o pesquisador Isaque de Borba Correa. É possível assim localizar               
alguns nomes como responsáveis pela colonização. Segundo Schlickmann: 

 
José Inácio Borges, Manoel de Oliveira Gomes, Bernardo Dias da Costa, Félix José da              
Silva, Aurélio Coelho da Rocha e Baltasar Pinto Corrêa, imigrantes portugueses que            
receberam sesmarias entre 1822 e 1823 e fundaram o Arraial Nossa Senhora do Bom              
Sucesso. 
  

Entre os anos de 1849 e 1864 (aproximadamente, já que há um ofício deste ano solicitando                
verba para o término da construção), as obras da Capela de Santo Amaro foram iniciadas e                
concluídas e o Arraial passa a ter o status de Freguesia. Posteriormente, o município de Camboriú é                 
criado pela lei n°1.076 de 05 de abril de 1884 (REBELO, 1997). Em 1959 cria-se o Distrito da Praia                   
de Camboriú e em 1964 emancipa-se e torna-se Balneário Camboriú. A Capela é tombada nos níveis                
municipal e estadual, sob os Decretos n.o 1.977, de 11 de agosto de 1989, e n.o 2.992, de 25 de                    
junho de 1998, respectivamente.  

 
Podemos pensar de forma mais focada o Bairro da Barra a partir da emancipação do               

município, bem como aquilo que Seu Neca nos trouxe: o esquecimento do bairro em comparação ao                
crescimento do Balneário, que já recebeu, desde 1920, casas de veraneio teuto-brasileiras de             
pessoas da região de Blumenau, bem como a construção de hotéis – tal qual o Hotel Jacó (1928),                  
Hotel Balneário e Hotel Miramar (1934) e o Hotel Fischer (1957), além de outros empreendimentos               
(CORRÊA, 1985, pp. 87-88). 

 
Memórias e histórias de moradores da Barra 
 

Se por um lado a história oficial ou tradicional nos traz dados importantes para a ocupação da                 
cidade e construção de uma memória coletiva (HALLBWACHS, 2006), por outro acaba por apagar o               
cotidiano, os modos de fazer e histórias locais, que também fazem parte de um imaginário coletivo,                
mesmo que não oficializado pelo poder político. 

 
Essas memórias contadas por antigos moradores, por pescadores e conhecidos personagens           

do Bairro da Barra acabam, assim, por se relacionar com a história oficial do município, mas deixam                 
de lado detalhes como aqueles trazidos por Manoel Pereira, mais conhecido como Seu Neca,              
pescador e morador do bairro “desde que me conheço por gente” , ou por Rosa Martins da Silva, a                   

1

Dona Rosinha, que diz: “moro no Bairro desde que ia completar oito anos”.  2

 

Se a história escrita nos traz dados como os decretos de fundação da cidade e/ou o tamanho                 
da população, a história oral nos possibilita encontrar os modos de fazer, os sotaques, as emoções e                 
as memórias individuais que encontram-se com as memórias coletivas de dada região ou de certo               
modo de vida.  

 
Com sotaque característico do litoral catarinense e uma vontade de não deixar seus relatos              

morrerem, Dona Rosinha nos fala: “E assim a história foi contada, né?”. Mas, afinal, de que história                 
esta pescadora bastante conhecida na região estava nos contando? 

1 Entrevista concedida por Manoel Pereira a Murilo Maluche Schaefer 
2 Entrevista concedida por Rosa Martins a Murilo Maluche Schaefer 
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Dona Rosinha, em primeiro plano. Foto de Rafaela Martins / Agência RBS 

 
Dona Rosinha nos fala que seus pais já viviam da pesca e da lavoura, ficando a primeira                 

atividade mais ligada ao pai, enquanto a roça era “mais a mãe que fazia”. 
 
A vida de Dona Rosinha com a pesca começou cedo. Limpa camarão desde os oito anos de                 

idade – bem como da limpeza, da salga e do processo de empanar o peixe, como diz na entrevista.                   
Naquela época, discorre: “não tinha água encanada nem nada. Eu levantava às 5 da manhã, enchia                
o tanque com água com balde no poço e ia pra salga, até 10, 11, meia noite descascando”. A partir                    
daí, também nos diz que esse era seu sustento, pois “quando eu recebia uns troquinhos, meu pai                 
não me dava mais nada”. 

 
Dona Rosinha nos diz também que começou a embarcar por acaso, contou que o marido               

“colocou a rede na água, ele pescava com meu cunhado. Aquele dia ele não foi e meu marido disse                   
‘meu Deus, vou deixar minha rede lá fora’. Eu disse: ‘espera, eu vou contigo’ e ele ‘tu vai enjoar,                   
mulher! Tu vai mesmo? E eu disse ‘não vou enjoar, vou sim contigo”.  

 
Em relato no livro Mulheres e o Mar , Dona Rosinha fala que pescou com o marido por 22                  

anos, que “o cunhado não apareceu mais, e eu fiquei pescando direto com ele” (GERBER, 2013).                
Em terra, a família cultivava principalmente a mandioca. 

 
A relação com o Rio e com o mar também começou cedo para Manoel, que nos conta: “sou                  

do mês sete de 1956, 60 anos. Antigamente, nós pra atravessar e ir pro mar tinha que esperar a                   
maré encher pra aí poder atravessar com o barco”. Pescador de águas marítimas, Seu Neca nos traz                 
em suas palavras a relação que possui com o rio que banha o bairro. Mesmo que seu sustento seja                   
no mar, “as embarcações ficam ali no rio” além de que “no mar a gente faz arrasto, no rio a gente                     
joga tarrafa, em água rasa”.  
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Nas palavras de Regina Wünsche, que trabalha na Epagri de Balneário Camboriú “o Seu              
Neca conhece tanto o mar da região quanto nós conhecemos as ruas da cidade”. O conhecimento                
marítimo, mesmo que também possa ser obtido cientificamente, faz parte do saber diário deste              
pescador que, desde os oito anos de idade se dedica à atividade pesqueira.  

 
Ele nos explica que “no balneário tinha três casas, a casa do Jango, e o primeiro hotel que foi                   

feito. que foi demolido há pouco tempo, o Fischer”. Apesar de termos o conhecimento de que não foi                  
o primeiro, pode-se entender que a memória de Seu Neca é construída no entorno da Barra Sul e do                   
Bairro da Barra.  

 
Ao ser questionado a respeito de sua vida em outros tempos e a sua vida atualmente, Seu                 

Neca possui uma visão ponderada, que enxerga dificuldades e facilidade da vida cotidiana com o               
passar dos anos. O pescador nos conta que: 

 
No Balneário não tinha ninguém, não tinha, tá? Nós íamos pescar. Aí a gente voltava.               
Aí nós íamos lá no mercado de Itajaí na banca vender o peixe, vender... lá em Itajaí, o                  
mercado que ainda existe.. Só que antes, quando tinha menos população, era mais             
aberto, a gente encostava o barco lá e descarregava, hoje não, é cercado. Naquele              
tempo era melhor sobreviver da pescaria, era melhor. Só que hoje melhorou mais             
porque assim: tu não precisa sair de casa pra vender tua mercadoria, vende aqui no               
bairro mesmo, as pessoas vêm até a gente. 
 

Na década de 70 a cidade passou a experimentar um crescimento elevado, tanto pela              
construção da BR-101 (SCHLICKMANN, 2012) ou pelo crescimento do turismo e a consequente             
especulação imobiliária e verticalização da orla de Balneário Camboriú. Apesar disso, o Bairro da              
Barra não acompanhou o mesmo crescimento, muito em parte pelas barreiras naturais – o rio e a                 
encosta do morro – e dificuldades de acesso impostos pela BR-101 ou pela não existência de uma                 
ponte que ligue a Barra Sul ao bairro (MORAES, TRICÁRICO, 2006), onde o único acesso através                
do mesmo se dá por balsas que comportam ciclistas e pedestres. 

 
Seu Neca, em entrevista, conta: “o Balneário só tinha meia dúzia de casas, depois o Hotel                

Fischer... e daí modificou muito, modificou, mas o lado de cá ficou meio desprezado, ficou...”.               
Segundo Manuel, muitas coisas que começaram na atual cidade de Balneário Camboriú partiram da              
Barra e que “teria sido bom valorizar os dois lados, não só lá”, fazendo referência a região central da                   
cidade. Dona Rosinha, tem uma visão semelhante. Diz que a construção da BR-101 facilitou o               
acesso a Itajaí e ao resto da cidade de Balneário, mas que o bairro não cresceu da mesma forma.  

 
Curiosamente, em ambos depoimentos é possível identificar que, embora o bairro pertença a             

Balneário Camboriú, a Barra é sempre mencionada como um lugar à parte: “lá” é Camboriú ou                
Balneário Camboriú, enquanto “aqui” refere-se ao Bairro da Barra. Infere-se que a gritante diferença              
de crescimento urbano possa causar esta impressão, especialmente aos moradores mais antigos            
que tiveram a oportunidade de vivenciar a transformação.  

 
Por outro lado, ao ouvir Seu Neca, ele tem consciência de que a atividade pesqueira               

artesanal, feita do modo que ele e que Dona Rosinha fazem, é uma atividade ameaçada pelo mesmo                 
crescimento urbano e pela falta de assistência do Estado para com a atividade. Ao ser indagado                
quais seriam as soluções, nos conta que há solução:  
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Dá pra resolver, se nós tivermos um apoio... se pescador se aposentar na idade, se               
aposentar com salário. A gente, pescador artesanal, nós que tem barquinho, vamo e             
voltamo, e não ganha nada, mas pescador empresarial já sai com salário fixo. Pra eles               
já tá ficando melhor, pro artesanal não: se a gente matar, nós ganhamos, se não... Eles                
não, sai com carteira assinada e tão ganhando. 

 
Sobre as marinas, majoritariamente concentradas na margem direita do rio, Seu Neca            

também compreende como uma segunda via para o sustento dos mais jovens, que não seguem a                
pesca tal qual sua geração. Se por um lado a marina tirou espaço da atividade pesqueira, por outro: 

 
[...] também foi bom. Muito pescador parou de pescar e trabalha na marina porque              
ganha mais, é garantido, não pega sol, chuva, tempestade. Tem muito ex-pescador e             
muita gente nova. Por um lado melhorou a vida, porque a pescaria tá decaindo muito.  

 
Apesar do discurso do pescador ser aparentemente contraditório – a pesca sendo substituída             

por outras atividades como algo positivo e negativo ao mesmo tempo – compreende-se nestas              
estratégias de sobrevivência a busca por estabilidade financeira em um espaço que outrora             
possibilitava a vida pesqueira e na roça, mas que o crescimento urbano trouxe outros horizontes para                
além da tradição no mar.  

 
Em ambos os depoimentos, há um grande carinho e apego às atividades pesqueiras, seja em               

terra, ou em mar. Ao nos receber, a pescadora nos disse que não embarca mais, o filho faz esta                   
atividade e o marido faleceu recentemente. Porém, tem muitas saudades e sorri ao dizer que “um dia                 
desses vou embarcar com meu filho de novo”. Já Seu Neca diz que não sabe o que faria se não                    
fosse pescador, pois se não está atualmente no mar, fabrica rede e tarrafa para a venda: “é daí que                   
tiro meu sustento hoje em dia”. 

 
Um horizonte de expectativas? 

 
Longe de um julgamento dicotômico entre “bom e ruim”, a ideia é compreender que o Bairro                

da Barra e o entorno do rio também sofrem as transformações da cidade, embora de forma menos                 
explícita quanto à orla de Balneário Camboriú.  

 
Se Dona Rosinha e Seu Neca possuíam parte de suas atividades ligadas à pesca – em terra                 

e em mar – e outra parte conectadas à atividade de lavoura e roça (especialmente a família de                  
ambos), esta segunda ocupação também perdeu espaço porque a região deixou de ser rural e               
passou a receber produção agrícola nos mercados do local. 

 
Apesar das novas possibilidades que a urbanização leva para alguns bairros, devemos ficar             

atentos à especulação imobiliária e ao processo de gentrificação que atingiu Balneário Camboriú             
quase em sua totalidade. Como aponta Bataller (2012), entende-se tal processo como algo             
fundamentalmente urbano e que consiste em: 

 
[...] uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças imateriais – econômicas,             
sociais e culturais – que ocorrem em alguns centros urbanos antigos, os quais             
experimentam uma apreciável elevação de seu status [...] caracteriza-se normalmente          
pela ocupação dos centros das cidades por uma parte da classe média, de elevada              
remuneração, que desloca os habitantes da classe baixa, de menor remuneração, que            
viviam no centro urbano (p. 10) 
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O Bairro da Barra vem recebendo nos últimos anos alguns condomínios de luxo, bem como a                

construção de uma passarela que beneficiaria a população ao dar acesso à praia central de               
Balneário Camboriú, sendo uma nova opção de mobilidade além da BR-101, do acesso por ônibus               
ou por travessia de balsa.  

 
Porém, a passarela não possibilitará a travessia com meios de transporte como carros ou              

motocicletas, tornando-se um ponto turístico que não atende as demandas da população local, já que               
a travessia com bicicleta é feita há anos através de balsas sobre o Rio Camboriú. 

 
Outro aspecto que esta construção ignora, além da pouca utilidade prática para os             

moradores, é a mutação da paisagem cultural e o impacto visual da região. A obra também                
desrespeita a lei de tombamento da capela, que protege a paisagem e seu entorno por               
descaracterizar o bem cultural, já que a construção, tipicamente jesuíta, tinha também a função de               
fortaleza, em caso de ataques à região. Se a passarela fosse construída poucos quilômetros acima               
ou abaixo do Rio, tal lei não teria sido violada. 

 

 
Vista parcial da passarela sobre o Rio Camboriú. Foto: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
A perspectiva que se abre, ao contar um pouco das histórias dos moradores e da ocupação                

da região é de que se possa construir um novo olhar sobre o patrimônio cultural de Balneário                 
Camboriú e assim compreender que o Rio Camboriú é também um divisor social entre um bairro que                 
não obteve a mesma atenção dos governantes da cidade, em detrimento daquele que cresce a sua                
frente.  

 
Positivamente, é possível assim compreender modos de fazer e viver que outrora            

compunham grande parte do espaço da cidade, muitas vezes esquecido atrás de todos os prédios               
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que a praia central ostenta. Se não há conexão física entre ambos os pontos da cidade, há nesses                  
escritos a possibilidade de uma nova conexão cultural e histórica entre aquilo que é novo e aquilo                 
que permanece e resiste, apesar da gritante invisibilidade. 
 

 

Fontes entrevistadas: 

Depoimento de Manoel Pereira concedido a Murilo Maluche Schaefer. 

Depoimento de Rosa Martins concedido a Murilo Maluche Schaefer. 

Depoimento de Regina Wünshe concedido a Murilo Maluche Schaefer. 
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2.3 ANÁLISE DE IMAGENS HISTÓRICAS 
Por Sergio Antonio Ulber 
 
 
Introdução: a fotografia como fonte de pesquisa 
 

A fotografia vem sendo cada vez mais utilizada como fonte, como objeto de análise e como                
recurso pedagógico, mas reunir imagens de um determinado período e apresentá-las como fiel             
retrato do passado é um procedimento defasado. Para responder perguntas nascidas do e no              
presente e endereçá-las ao passado, temos que abrir e intensificar diálogos multidisciplinares, além             
de explorar novas metodologias de pesquisa, pois as imagens visuais "funcionam como mediadoras,             
e não como um reflexo de um dado universo sociocultural" (BORGES, p. 18).  
 

Inventada entre o início e meados do século XIX, e desde então em constante              
desenvolvimento, a fotografia levou mais de cem anos para ser aceita como fonte de pesquisa nas                
Ciências Sociais e na História (BORGES, 2011). Durante este perído foi pauta de discussões, objeto               
de estudo e ferramenta de experimentações, em diversas disciplinas.  
 

Até hoje, transita entre documento e arte contemporânea (ROUILLÉ, 2009), mas, em síntese,             
é considerada uma ferramenta de comunicação. Cabe aos espectadores interpretar as mensagens            
implícitas e explícitas nas imagens fotográficas, que é a proposta desta análise sobre as imagens               
históricas do Rio Camboriú.  
 
Recorte temporal 
 

O município de Balneário de Camboriú, cortado de Oeste a Leste pelo Rio Camboriú, foi               
fundado no dia 20 de julho de 1964, quando emancipado da cidade de Camboriú. Em 1979, o                 
topônimo foi alterado para “Balneário Camboriú", como a cidade é conhecida até hoje.  
 

O recorte temporal das imagens analisadas neste relatório vai dos anos 1950 até 2016.              
Algumas fotografias foram feitas antes da emancipação, mas, para facilitar o entendimento, todas             
são tratadas como sendo de Balneário Camboriú. As datas nas legendas de cada imagem são dados                
chave para esclarecimentos neste sentido, caso necessário.  
 
Vistas para o rio 
 

Cinquenta e nove anos separam as duas imagens aéreas a seguir. Nelas, aparece o trecho               
final do Rio Camboriú, sua foz, e o desenvolvimento urbano de Balneário Camboriú. 
 

Na mais antiga, a Rodovia Federal Governador Mário Covas (BR-101) ainda não existia.             
Também não existiam pontes neste trecho. A travessia da Barra Sul para o Bairro da Barra era feita                  
através de uma balsa com capacidade para transportar automóveis. A linha reta e discreta que corta                
a imagem na diagonal, é a trilha por onde passava a linha do telégrafo. Na parte inferior, depois do                   
rio, a estrada que dá continuidade a esta linha é a atual Avenida Brasil, que já foi chamada de                   
Avenida do Telégrafo.  
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Fotógrafo desconhecido. 1957. Acervo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. /  
Imagem de satélite. 2016. Fonte: Google Earth.  

 
As ilhas do Camboriú, nos anos 1950, eram maiores e o deixavam com aspecto venoso. A                

imagem parece ter sido capturada em um dia de maré baixa, deixando isto ainda mais à mostra.  
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Nesta época, já era feita a dragagem de areia do rio. A "barriga" da Barra Sul, onde aparece                  
uma grande área coberta por árvores, é resultado de aterro. Ali funcionava o Camping Tedesco,               
onde hoje está instalada a Tedesco Marina Garden Plaza, popular Marina Tedesco.  
 

A rua que margeia o rio fazia ligação da região central de Camboriú com o Bairro da Barra.                  
Após a construção da BR-101, que seguiu praticamente a mesma trajetória da linha do telégrafo,               
esta rua foi dividida em Av. Santo Amaro e Rua Manuel Rebelo dos Santos. A evolução urbana neste                  
trecho fotografado, que iniciou na margem do Camboriú, passou a margear também a rodovia              
federal.  

 
Em algumas áreas, a mata ciliar cresceu significativamente. O Rio das Ostras, pequeno "veio              

d'água", que aparece mais à esquerda da imagem antiga, praticamente some em meio à vegetação               
registrada pela imagem atual.  
 

Na imagem de satélite, aparecem duas pontes e uma passarela que atravessam o Rio              
Camboriú. Nenhuma das três existiam em 1957. Na atual, da direita para a esquerda, aparecem: a                
Ponte Altamiro Domingos de Castilho, ponte da Rodovia Federal Mário Covas (BR-101) e Passarela              
da Barra (que ainda não foi inaugurada). Outra forma de atravessar o rio em seu trecho final é                  
através da balsa que transporta pedestres e ciclistas.  
 
Travessias do Camboriú 
 

A antiga Ponte Pênsil fazia a ligação entre os Bairros Nova Esperança (pop. Barranco) e Vila                
Real. Inaugurada em 1981, seu design foi inspirado na ponte Hercílio Luz, de Florianópolis, capital de                
Santa Catarina. Sua estrutura permitia somente a passagem de pedestres e ciclistas. Esta ponte não               
resistiu à força da enchente de 2008 e ficou completamente destruída.  
 

 

A antiga Ponte Pênsil. À esquerda: foto e acervo de Carlos Alberto Schlup, 1990. À direita: fotógrafo 
desconhecido, 1990. Acervo da assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Balneário 

Camboriú. 
 
No lugar da Ponte Pênsil foi construída a Ponte Altamiro Domingos de Castilho, de concreto               

armado, com 186,8 metros de extensão, permitindo a passagem de automóveis de pequeno e              
grande porte. Uma reportagem publicada em 2012 no Click Camboriú¹, site da imprensa local, revela               
que R$ 5,7 milhões foram investidos nesta obra. Sua inauguração aconteceu no dia 5 de julho de                 
2012. Seu nome é em homenagem ao ex-vereador Altamiro Domingos Castilho, que na década de               
1970 propôs a construção de uma ponte para servir aos moradores. Durante o período de               
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construção, pedestres e ciclistas utilizavam uma balsa para fazer a travessia. Motoristas continuavam             
dependendo da ponte da BR-101. A Praça Antônio Eliziário Corrêa, com paisagismo ornamental,             
parque infantil, academias públicas e mobiliário urbano, foi construída na lateral esquerda da ponte,              
no acesso pelo Vila Real, e convida a população a praticar atividades de lazer na margem do Rio                  
Camboriú. Por estar situada no final da Via Gastronômica, a Altamiro Domingos de Castilho é               
popularmente conhecida como Ponte da Via Gastronômica.  
 

 

Construção da Ponte Altamiro Domingos de Castilho. Fotos: Celso Peixoto. 2011. Acervo: Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.  

 

 
Balsa utilizada para travessia de pedestres e ciclistas no período de obras da Ponte Altamiro Domingos de 

Castilho. Foto: Celso Peixoto. 2011. À direita: Ponte Altamiro Domingos de Castilho. Foto: Arthur Miranda. 2016. 
Acervo: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.  

 
Em 1970, o trecho da Rodovia Federal Mário Covas (BR-101), que liga Porto Alegre (RS) à                

Curitiba (PR) foi inaugurado, após 25 anos de construção. Balneário Camboriú é um dos municípios               
situados entre as duas capitais, cortado de ponta a ponta pela rodovia que facilitou o acesso à cidade                  
e trouxe muitos benefícios econômicos, principalmente ao setor do turismo.  
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Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), nos anos 2000 e na década de 1960 (em destaque). Foto à 

esquerda: Fotógrafo desconhecido, Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Balneário 
Camboriú. Foto à direita: Fotógrafo desconhecido, Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  

 
A obra mais recente construída sobre o Rio Camboriú é a polêmica Passarela da Barra.               

Conforme aponta uma reportagem do Jornal de Santa Catarina², o projeto inicial previa R$ 22               
milhões para a construção de uma estrutura com 25 metros de altura, 190 metros de comprimento e                 
116 metros de vão livre, com dois elevadores de acesso, lojas e restaurantes. A previsão de entrega                 
era de 10 meses a partir da assinatura da ordem de serviço. O documento foi assinado em 2012 pelo                   
então prefeito Edson Renato Dias (popular Piriquito, PMDB). A obra foi inaugurada oficialmente no              
dia 7 de setembro de 2016, ainda sem a abertura ao uso da população, e o investimento já passou                   
dos R$ 30 milhões, segundo dados revelados pelo G1³.  
 

  
Projeto inicial da Passarela da Barra. 2012. Fonte: ClicRBS.  
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Execução da obra da Passarela da Barra. Fotos (da esquerda para direita, em sentido horário): Celso Peixoto 
(2012), Carlos A. Schlup (2013), Celso Peixoto (2014), Carlos A. Schlup (2013). Acervos: PMBC e Carlos A. 

Schlup.  
 

 
Passarela da Barra, em junho de 2015. Foto: Arthur Miranda. Acervo: PMBC.  

 
Enquanto a Passarela da Barra não é aberta ao público, a travessia do Rio Camboriú entre a                 

Barra Sul e Bairro da Barra continua sendo feita pela tradicional balsa, mantida pela Prefeitura               
Municipal. Este meio de transporte é utilizado na cidade há décadas. No início e meados do século                 
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XX, a balsa era de grande porte e também transportava automóveis. Atualmente, comporta somente              
pedestres e ciclistas.  

 

À esquerda: ponto de travessia da balsa na Barra Sul. Foto: Gabriel Gallarza. 2016. Acervo: Núcleo Catarinense 
de Fotografia. À direita: balsa atracada no Bairro da Barra. Foto: Celso Peixoto. 2014. Acervo: PMBC.  

 

 
Em destaque: ponto da travessia da antiga balsa, na Barra Sul. Início dos anos 1950. Foto: Cássia Giana Moura. 

Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
 
 
Ocupação das margens 
 

Analisando novamente as duas imagens de abertura deste capítulo, fica evidente a ocupação             
urbana nas margens do Rio Camboriú. Mesmo na área verde, que aparece à direita, na imagem                
atual, foi iniciada a construção de um condomínio residencial e em breve esta paisagem estará               
modificada.  
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A sequência de imagens a seguir é uma espécie de linha do tempo imagética, organizada               
pela ordem espacial, não cronológica, acompanhadas de textos descritivos, e revelam fragmentos            
deste processo frenético de ocupação das margens do Rio Camboriú em seu trecho final.  
 

As fotografias estão acompanhadas de imagens feitas por satélite, para que seja possível             
comparar e interligar passado e presente. Os quadros e traços vermelhos nas imagens atuais              
servem de referência espacial para facilitar as comparações.  
  

 

 
Fotógrafo desconhecido. 1990. Acervo: Assessoria de Comunicação Social da PMBC / Imagem de satélite. 2016. 

Fonte: Google Earth.  
 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú, em 1990, na divisa entre os municípios de Balneário               
Camboriú e Camboriú. Na parte superior esquerda da fotografia antiga, está o Bairro Jardim Iate               
Clube, de Balneário Camboriú. No canto inferior direito, o trecho de terra recortado pelo Rio pertence                
ao Bairro São Francisco de Assis, do município de Camboriú. O aglomerado urbano na parte               
superior direita é o Bairro Nova Esperança (popular Barranco), de Balneário Camboriú. 
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Fotógrafo desconhecido. Início da década de 2000. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú / Imagem de 
satélite. 2016. Fonte: Google Earth.  

 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú. No centro da fotografia aparece o Bairro Jardim Iate               
Clube, na sequência o Bairro Vila Real, com a antiga Ponte Pênsil, e, ao fundo, o Centro, a Praia                   
Central e o Morro da Aguada.  
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Fotógrafo desconhecido. 1990. Acervo: Assessoria de Comunicação Social da PMBC / Imagem de satélite. 2016. 
Fonte: Google Earth.  

 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú, do Bairro Jardim Iate Clube (à esquerda), Vila Real (à                
direita) e Nova Esperança (popular Barranco, na parte inferior da fotografia), em 1990. A ponte que                
cruza o Rio Camboriú é a antiga Ponte Pênsil, inaugurada em 1981 e destruída na enchente de                 
2008. Em seu lugar foi construída a Ponte Altamiro Domingos Castilho, inaugurada em 2012. A               
grande construção na margem do rio é a Marina do Acari.  
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1950. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / Imagem de satélite. 

2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Vista aérea parcial da Praia Central e do Rio Camboriú. A estrada que segue em linha reta da                  
parte inferior ao centro da fotografia é a Avenida do Telégrafo, atual Avenida Brasil. A rua que corta                  
esta avenida na parte inferior da foto é a Avenida Central. O Rio Camboriú aparece ao fundo, no final                   
da Avenida Brasil, cortando a imagem horizontalmente. Próximo da margem está o antigo loteamento              
de Leopoldo Zarling.  
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1990. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / Imagem de satélite. 

2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú. A estrada que corta a fotografia horizontalmente é a               
BR-101. O maior prédio, à esquerda, está localizado na Rua Brás Cubas, próximo ao Complexo               
Ambiental Cyro Gevaerd. Próximo ao local onde está ancorado o veleiro, foi construída a Marina               
Camboriú, que aparece na imagem de satélite. 
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Hotel Fischer. Fotógrafo desconhecido. Década de 1980. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / 

Imagem de satélite. 2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú e da Barra Sul. O prédio com letreiro é o Hotel Fischer, o                   
primeiro hotel de luxo de Balneário Camboriú, inaugurado em 1957 e demolido em 2012. Nos fundos                
do hotel, é possível ver a areia do fundo do rio, indicando que era um dia de maré baixa. À esquerda                     
da imagem está a Praia Central. As falhas na vegetação do morro, ao fundo, são consequências da                 
exploração comercial de pedras. O hotel foi construído no trecho mais estreito da faixa de areia, local                 
onde o rio faz uma curva e fica paralelo à costa oceânica. Seus limites iam do mar, em frente, ao rio,                     
nos fundos. Tal implantação favorecia a utilização do transporte fluvial, tanto de mercadorias quanto              
de funcionários e hóspedes.  
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Vista aérea parcial do Rio Camboriú e Praia Central. Foto: Fernando Vargas. 2002. Acervo: Arquivo Histórico de 
Balneário Camboriú.  

 
 

A vista da imagem acima é inversa à da foto anterior, vinte e dois anos depois. O Hotel                  
Fischer está no quadro em destaque. É possível ver a Ilha das Cabras (à direita), Bairro da Barra e a                    
BR-101 (à esquerda). No fundo da imagem aparece o grande aglomerado de edifícios na Praia               
Central e, ainda mais ao fundo, o Morro do Gavião (popular. Pico da Teta), ponto mais alto de                  
Balneário Camboriú.  
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Fotógrafo desconhecido. Final da década de 1970, início dos anos 80. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário 
Camboriú. / Imagem de satélite. 2016. Fonte: Google Earth.  

 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú e da Barra Sul de Balneário Camboriú. Ao fundo está a                 
Rodovia Federal BR-101. A construção na margem da rodovia é o Situr, atual Complexo Ambiental               
Cyro Gevaerd. Um pouco mais abaixo, aparece uma grande quantidade de areia branca na margem               
do Camboriú, depositada pela dragagem do rio. Ao lado da areia (esquerdo na imagem) foi               
construída a Marina Camboriú. Na parte inferior esquerda da imagem, aparecem, lado a lado, os               
Edifícios Gisele (Av. Atlântica, esquina com Rua 4450), Tapuia e Lady. Os dois edifícios no centro                
foram demolidos. Dentre eles, o maior é o antigo Hotel Camboriú Park. À direita, estão os Edifícios                 
Soraya e Comasa. 
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1970. Acervo: Carlos Alberto Schlup. / Imagem de satélite. 2016. Fonte: 
Google Earth.  

 
 

Vista aérea parcial do Rio Camboriú. Na imagem, podemos ver de perto os aterros nas               
margens do rio, que também aparecem na foto anterior. No terreno onde está a casa, ainda é                 
depositada a areia da dragagem, e no da frente foi construída a Marina Camboriú.  
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1990. Assessoria de Comunicação Social / Prefeitura Municipal de Balneário 

Camboriú. / Imagem de satélite. 2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Embarcações pesqueiras atracadas no Bairro da Barra, em obras de urbanização, em 1990.             
Fotografia feita na Rua Manoel Rabelo dos Santos, próximo da Rua Jardim da Saudade. 
 

O Bairro da Barra é o mais antigo da cidade. Nasceu na margem Oeste do Camboriú, a partir                  
de uma vila de pescadores, e viu os arranha-céus dominarem o outro lado do rio. Na fotografia aérea                  
de 1957, no início deste capítulo, mal dá para ver o bairro, enquanto que o loteamento de Leopoldo                  
Zarling já se destacava à direita daquela imagem, próximo à margem do rio.  
 

Na Barra fica a Praça do Pescador, formada por um conjunto arquitetônico composto por              
importantes elementos históricos e paisagísticos, entre eles a Capela de Santo Amaro, a Casa              
Linhares e a Passarela da Barra, ainda em finalização.  
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Cepela de Santo Amaro. Fotógrafo desconhecido. Início da década de 1950. Acervo: Arquivo Histórico de 

Balneário Camboriú. À direita: Fotografia de Gabriel Gallarza. 2016. 
 
 

A Capela de Santo Amaro foi construída por escravos no Bairro da Barra, em meados do                
século XIX, já passou por reformas e continua preservada até hoje. É a única edificação de                
arquitetura colonial remanescente em Balneário Camboriú, tombada como patrimônio histórico do           
Município e do Estado desde 1998.  
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1960. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / Imagem de satélite. 

2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Na parte esquerda da fotografia aparece a Casa Linhares, vista da base da Capela de Santo                
Amaro. Esta casa é um exemplar típico da arquitetura açoriana na região e em todo o estado de                  
Santa Catarina, construída em meados do século XX para servir de moradia ao casal Ademar               
Linhares e Néia Bastos e seus onze filhos. A edificação é em alvenaria, possui dois pavimentos,                
telhado de quatro-águas, sustentado por vigas de madeira, e janelas coloniais. Nesta casa a família               
montou uma mercearia e armazém, considerado um dos primeiros comércios do local. A construção              
que aparece no centro da imagem era uma escola, que tinha banheiro externo, na beira do rio. No                  
lugar da escola e do gramado foram construídas a Passarela da Barra e a Praça do Pescador. Em                  
2016, a Casa Linhares foi declarada Ponto de Memória da cidade. 
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Foto: Cássia Giana Moura. 1973. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / Imagem de satélite. 2016. 

Fonte: Google Earth.  
 
 

Fotografia utilizada como cartão postal da cidade. Vista parcial do Bairro da Barra, Rio              
Camboriú e Praia Central. Em meio à vegetação predominante, os primeiros edifícios da Barra Sul               
começam a aparecer, já contrastando com as casas de veraneio e de moradores locais. O prédio em                 
formato de "L" é o Residencial Esmeralda (em destaque, na imagem de satélite). A grande faixa de                 
terra atrás do edifício é o aterro do Tedesco, onde desde 2006 funciona a Tedesco Marina Garden                 
Plaza (construção com telhado azul, na imagem de satélite). O pequeno edifício branco é o Comasa. 
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1960. Acervo: Carlos Alberto Schlup. / Imagem de satélite. 2016. Fonte: 

Google Earth.  
 
 

Vista do Bairro da Barra para a foz do Rio Camboriú, na Barra Sul de Balneário Camboriú,                 
praticamente deserta na época. Podemos ver a "rua que leva para a balsa", ponto de travessia do                 
Rio Camboriú, ligando a Barra Sul com o Bairro da Barra. Ao fundo, aparece parcialmente o Morro da                  
Aguada, que divide a Praia Central da Praia de Laranjeiras.  
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Foto: João Gaspar Scharf. Década de 1970. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / Imagem de 

satélite. 2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Vista aérea parcial da foz do Rio Camboriú, Barra Sul e Praia Central de Balneário Camboriú.                
A construção que está na Barra Sul, mais ao centro da imagem, no meio de um amplo terreno, é o                    
Rancho do Baturité, restaurante de comida típica regional, idealizado por Dimas Campos, fundado             
entre o início e meados dos anos 1960. O prato mais famoso era a sopa de siri. O restaurante era de                     
frente para o mar, com fundos para o Rio Camboriú. No meio do rio, é possível ver a draga aterrando                    
a ilha. No morro, ao fundo, aparece a antiga estrada para Laranjeiras e algumas falhas na vegetação,                 
consequência da exploração comercial de pedras. 
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Fotógrafo desconhecido. 1969. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
 

Embarcação pesqueira navegando no Rio Camboriú. Ao fundo está o Bairro da Barra. Na              
esquerda está a antiga Salga da Marla e, ao lado, o antigo restaurante Migulas, que oferecia                
travessia de barco aos fregueses que estavam na Barra Sul, de onde a imagem foi registrada. 
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Fotógrafo desconhecido. 1973. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 
 
 

Vista parcial do Rio Camboriú e Bairro da Barra, em 1973. A fotografia foi feita na ponta da                  
Barra Sul, foz do Rio Camboriú. O automóvel é um Fissore, DKW. A casa branca é próximo da Rua                   
Pedro Pinto Corrêa. 
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Fotógrafo desconhecido. Década de 1970. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. / Imagem de satélite. 

2016. Fonte: Google Earth.  
 
 

Vista aérea da foz do Rio Camboriú e ponta da Barra Sul. À esquerda está o Oceano                 
Atlântico. Á direita, na margem do rio, aparecem algumas construções do Bairro da Barra, o bairro                
mais antigo de Balneário Camboriú. Dentre elas está a Salga da Marla e o Restaurante Migulas. A                 
estrada costeando o mar é a Rodovia Interpraias, que faz ligação com as outras praias do município:                 
Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. À direita, na imagem, também            
aparece a estrada velha que fazia ligação com Laranjeiras, antes da inauguração da Interpraias. 
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Foto: Cássia Giana Moura. Década de 1980. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 
 
 

O encontro do Rio Camboriú com o mar da Praia Central de Balneário Camboriú rendeu esta                
imagem utilizada como cartão postal da cidade nos anos 1980. A construção na ponta da Barra Sul é                  
o antigo mini-golf. Atrás, é possível ver o telhado do primeiro Rancho do Baturité. Os três edifícios                 
lado a lado, na orla da praia, são o Gisele, Tapuya e Lady. Bem ao fundo está o antigo Hotel Fischer. 
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Fotógrafo desconhecido. 1990. Acervo: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
 

Vista aérea geral do Rio Camboriú e parcial da Barra Sul, Praia Central (à direita) e Bairro da                  
Barra (esquerda, ao fundo). A grande área verde à esquerda, na Barra Sul, é o Camping do Tedesco,                  
onde hoje funciona a Tedesco Marina Garden Plaza. O edifício próximo ao camping é o Torre de São                  
Francisco. Na ponta da Barra Sul, nas pequenas construções, funcionava um mercado de peixes e               
frutos do mar.  
 
Molhe da Barra Sul 
 

No final da Barra Sul, onde o Rio Camboriú encontra o Oceano Atlântico, há um molhe com                 
452 metros de comprimento, construído entre os anos 2004 e 2005. Sua pavimentação é em madeira                
e petit pavê, com pedras pretas e brancas que formam desenhos de animais marinhos. Além de                
auxiliar as embarcações que navegam pelo local, o Molhe virou ponto turístico da cidade, onde as                
pessoas praticam esportes, passeiam, pescam e contemplam a vista panorâmica da cidade. Em seu              
entorno tem uma praça com playground infantil, lojas, quiosques, esculturas, restaurantes (inclusive            
um flutuante) e outra atrações turísticas, como passeios de barco pirata e o Parque Unipraias.  
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Construção do Molhe da Barra Sul. Fotógrafo desconhecido. Acervo do setor de Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Balneário Camboriú. 2004.  

 
 

Novos projetos estão previstos na foz do Camboriú: a expansão do molhe e a construção de                
atracadouros em sua lateral. 
 

O projeto dos atracadouros está saindo do papel. Em 2016 iniciaram as obras, que continuam               
em execução. A tecnologia adotada é a de caixas de concreto flutuantes, usada em diversas marinas                
ao redor do mundo. Foram necessários oito anos de estudos técnicos e cumprimento de exigências               
burocráticas para a Bontur S.A ser autorizada a iniciar as obras do atracadouro, que no futuro poderá                 
auxiliar a recepção de navios de cruzeiro, previsto no projeto de expansão do molhe. Os dados são                 
do Jornal Página 3⁴. 
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Planta baixa dos atracadouros. Fonte: Jornal Página 3. 2015.  
 

 
Construção dos atracadouros no Rio Camboriú, ao lado do Molhe da Barra Sul. Foto: Gabriel Gallarza. 2016.  

 
 

A expansão do molhe 
 

A abertura da cidade para o mercado de transatlânticos é um assunto que vem sendo               
debatido há anos. Em 2015, a discussão atingiu um novo patamar e colocou o Rio Camboriú em                 
pauta. A proposta é expandir o Molhe em 370 metros e dragar o canal para permitir a atracação de                   
dois navios ao mesmo tempo, um em cada lado da estrutura. A baixa vazão de água do Rio                  
Camboriú, que evita fortes correntezas, é uma das características que favorece a implantação da              
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obra neste local. O projeto do BC Port, que além do píer também prevê um porto turístico completo,                  
com shopping e hotel na Barra Sul, foi aceito pelo Conselho da Cidade no primeiro semestre de                 
2016. A Ports Developed by Shiphandlers (PDBS), idealizadora do projeto, deve então apresentar             
estudos de impacto de vizinhança e mobilidade, além das análises dos órgãos ambientais, para dar               
andamento. As informações são da Agência RBS de Notícias⁵.  

 

 

Simulação em 3D do BC Port, projeto de expansão do Molhe da Barra Sul para permitir a atracação de 
transatlânticos. 2016. Fonte: ClicRBS.  

 
 
Conclusões 
 

As fotografias são documentos visuais que nos ajudam a compreender e interligar passado,             
presente e até mesmo prognosticar o futuro de um determinado local ou sociedade.  
 

Levando em consideração a natureza polissêmica da imagem e suas variabilidades de            
sentido, as fotografias não são uma duplicação do real, mas fragmentos do real, criadas por meio                
das intenções explícitas e ocultas, voluntárias ou involuntárias de seus produtores. A interpretação             
destas mensagens é uma tarefa multidisciplinar e constante e as conclusões estarão sempre             
influenciadas por fatores mutáveis como as experiências e formação dos leitores, época e local em               
que estão sendo analisadas.  
 

É preciso registrar que não teremos as respostas para todas as questões e indagações              
formuladas a partir desta análise e as fotografias manterão suas proporções enigmáticas. Neste             
sentido, apesar deste capítulo ser bastante descritivo, não há a intenção de torná-lo um dado puro e                 
verdade única, mas sim um convite para novas interpretações, novas possibilidades.  
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¹http://www.clickcamboriu.com.br/geral/obras/2012/07/prefeitura-inaugura-ponte-entre-os-bairros-vila-real-e-nova-esperanca
-69936.html 
 
²http://wp.clicrbs.com.br/itajai/2012/01/19/passarela-ligara-barra-ao-centro-de-balneario-camboriu/ 
 
³http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/04/obra-de-passarela-em-balneario-camboriu-deve-terminar-em-4-mese
s.html 
 
⁴http://www.pagina3.com.br/geral/2015/mar/19/1/barra-sul-tera-um-novo-atracadouro-para-lanchas 
 
⁵http://wp.clicrbs.com.br/guarda-sol/2015/03/26/projeto-de-balneario-camboriu-para-receber-transatlanticos-avanca-e-cidad
e-podera-ter-um-porto-turistico/?topo=98,2,18,,,15 
 
⁵http://wp.clicrbs.com.br/guarda-sol/tag/transatlanticos/?topo=98,2,18,,,15 
 
⁵http://wp.clicrbs.com.br/guarda-sol/2015/08/06/veja-como-deve-ficar-o-pier-para-transatlanticos-em-balneario-camboriu/?to
po=15,2,18,,,15 
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2.4 ANÁLISE JORNALÍSTICA 
Por Vinicius Batista de Oliveira 
 

As palavras de um discurso jornalístico não navegam diretamente no Rio Camboriú, mas as              
relações que elas constroem entre a cidade, os cidadãos e o rio reforçam uma correnteza que não                 
atinge apenas as margens. Essas palavras que criam uma imagem, uma forma de falar sobre o rio,                 
se espalham para além da foz e vão acionar saberes e poderes. 
 

Estudar a instância do jornalismo é, a partir de uma perspectiva foucaultiana do discurso e do                
poder, entender a construção de um objeto por meio do discurso jornalístico, discurso esse que é                
compreendido como formador de verdades. 
 

Enfim, creio que essa vontade de verdade assim apoiada sobre um suporte e uma distribuição               
institucional tende a exercer sobre os outros discursos (...) uma espécie de pressão e como que                
um poder de coerção. (FOUCAULT, 1996, p. 18)  

 
Ou seja, para Foucault, o jornalismo, entendido como uma instituição com poder de             

distribuição de verdades, teria um papel fundamental por exercer certa pressão sobre outros             
discursos possíveis. O que e como se pode falar do Rio Camboriú, portanto, seria ordenado por                
discursos com densidades diferentes, penetrações de maior ou menor eficiência no imaginário social,             
por isso, um estudo que busca compreender que tipo de discurso se faz sobre um objeto em                 
específico pode explicitar como se dá esse jogo discursivo. No fim, é um jogo de poder, o poder de                   
construir uma verdade sobre o Rio Camboriú, verdades que serão acionadas pelos mais variados              
interesses, buscando legitimar uma ou outra ação sobre o rio. 
 

Como aponta Gomes (2003, p. 45) tal perspectiva coloca o jornalismo com um papel              
fundamental na “modelização social”, uma vez que a imprensa se posiciona como um espaço por               
“onde os discursos terão seu ponto máximo de difusão”. Como consequência, devemos pensar que              
esses discursos “representam uma forma de narrar o mundo e nessa forma está embutido o mundo a                 
ser vivido” (GOMES, 2003, p. 41). Ou seja, o discurso não é algo que se materializa apenas sobre                  
um papel, na página de um jornal. Ele extrapola essa limitação e age sobre o mundo. Esse agir sobre                   
o mundo, através do jornalismo, se camufla sobre uma ideia simples de que a imprensa exerceria                
apenas uma instância informativa, de comunicar fatos. Porém, devemos entender que as mídias             
noticiosas desenham os limites, regulam práticas, legitimam ações. 
 

Os jornais, as notícias, procedem por redundância, pelo fato de nos dizerem o que é ‘necessário’                
pensar, reter, esperar, etc. A linguagem não é informativa nem comunicativa, não é             
comunicação de informação, mas – o que é bastante diferente – transmissão de palavras de               
ordem, seja de um enunciado a um outro, seja no interior de cada enunciado, uma vez que o                  
enunciado realiza um ato e que o ato se realiza no enunciado. (DELEUZE e GUATTARI, 1995,                
p. 16-17) 

 
O que pretendemos fazer neste estudo é minimamente trazer à tona o que Foucault (2014)               

chama constantemente de condições de existência de um discurso. Ou seja, precisamos olhar para              
os enunciados sobre determinado objeto, neste caso no que se fala e se mostra sobre o Rio                 
Camboriú, para determinar como esse campo discursivo se constrói e como ele, de forma quase               
natural, ao selecionar o que e como se pode falar sobre determinado assunto, exclui outros possíveis                
discursos. Pretendemos, portanto, mostrar o que se fala na imprensa sobre o Rio Camboriú e,               
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através de um olhar sobre certos silenciamentos executados, mostrar também o que se deixa de               
mostrar e falar sobre o rio. 
 

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente; trata-se de             
compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de determinar as             
condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas               
correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de                
enunciado exclui. (FOUCAULT, 2014, p. 34) 

 
De uma forma mais ampla, buscamos também, de certa forma, medir a atuação da mídia               

regional em relação a um tema de fundamental importância para a cidade. Além disso, podemos,               
com o trabalho efetuado aqui, pensar de que forma a oferta de informação de qualidade e quantidade                 
relacionada ao meio ambiente de uma forma geral, e ao Rio Camboriú de forma específica, poderia                
ser uma “ferramenta indispensável para a formação e mobilização da cidadania ambiental” (BERNA,             
2008, p. 89). 
 

Para compreender os enunciados que se formulam sobre o Rio Camboriú em suas             
singularidades, efetuamos primeiramente um levantamento de reportagens e notícias que citassem o            
rio, seja como elemento central ou como simples referência em meio ao texto. A escolha pela                
pesquisa ser feita no Jornal de Santa Catarina (e O Sol Diário – título vinculado ao Jornal de Santa                   
Catarina) corresponde a uma vontade de buscar um discurso jornalístico de referência, no que se               
poderia considerar como um jornalismo mais tradicional, diferente de outros jornais locais que se              
propõe a uma cobertura mais popular e, até certo ponto, sensacionalista. Além disso, a              
disponibilidade em relação ao acesso ao arquivo deste jornal também foi determinante. A cargo de               
efetuar uma pesquisa com maior qualidade, efetuamos também um recorte temporal no estudo,             
delimitando o levantamento entre os anos de 2005 e 2015, fechando assim uma década de análise. 

 
Nesses 10 anos pesquisados no levantamento, identificamos 196 reportagens, notícias,          

capas e contracapas, opiniões e páginas de informe comercial que citavam, em algum momento, o               
nome do Rio Camboriú. Após uma primeira leitura, retirou-se da análise final as capas, contracapas,               
os informes comerciais e reportagens ou notícias em que o Rio Camboriú aparecesse citado apenas               
como localização geográfica, não sendo objeto realmente do relato jornalístico. Por fim, alcançamos             
uma seleção de 97 reportagens ou notícias analisadas diretamente. 

 
O primeiro passo da nossa análise foi identificar certos elementos jornalísticos que pudessem             

indicar a forma como o Rio Camboriú surge na imprensa regional. Para isso, identificamos os               
seguintes itens: 
 

a. A temática central da reportagem ou notícia, sendo classificadas nas seguintes categorias:            
questões ambientais; questões de saneamento; questões climáticas; ocorrências policiais ou          
acidentes; obras relacionadas ao rio; eventos ou projetos que se localizem ou utilizem o rio;               
projetos de exploração econômica do rio; outros. Quantitativamente, em relação ao item “a”,             
alcançamos os seguintes resultados: 
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b. Em relação ao viés, classificamos as reportagens ou notícias como: positivo, quando tratava             
de ações que beneficiavam ou aproveitavam de forma adequada o rio; negativo, quando             
tratava de algum problema ou dificuldade enfrentada pelo rio; e neutro, quando não havia um               
posicionamento específico sobre benefícios ou prejuízos ao rio. Quanto ao viés, alcançamos            
o seguinte resultado: 

 

 

c. Em relação a quem são as fontes consultadas para falar sobre o Rio Camboriú, dividimos nas                
categorias: fontes oficiais públicas (representantes diretos do poder executivo, legislativo e           
judiciário, além de órgãos e autarquias municipais); fontes especialistas (representantes da           
sociedade civil na área ambiental, empresarial, entre outros); população (moradores e           
cidadãos comuns); e formadores de opinião (jornalistas e colunistas). Quanto às fontes,            
alcançamos os seguintes resultados: 
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d. Por fim, buscamos identificar, dentro da perspectiva de critérios de noticiabilidade proposta            
por Silva (2005), quais foram os critérios que motivaram a publicação das reportagens ou              
notícias analisadas. Lembramos que determinada reportagem ou notícia poderia ser incluída           
em mais de um critério simultaneamente. Quanto aos critérios de noticiabilidade, alcançamos            
os seguintes resultados: 
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Na conjunção do item (a) com o item (b) notamos haver uma predominância das temáticas               
ambientais e de saneamento usualmente por um viés negativo, ou seja, quando o Rio Camboriú é                
afetado ou exerce alguma consequência negativa para a cidade e os cidadãos, como falta de água e                 
casos extremos de poluição. Isso mostra, a partir da leitura das reportagens e notícias, a visão                
predominante que é construída sobre o Rio Camboriú na cidade de Balneário Camboriú: a de um                
rio-problema.  

Se, como pontuamos anteriormente, o jornalismo colabora para criar o mundo a ser vivido e a                
percepção sobre determinados objetos, a formulação efetuada pela imprensa sobre o Rio Camboriú             
parece ser a de um elemento da cidade que tem uma presença majoritariamente negativa. As               
questões de saneamento, por exemplo, surgem fora de uma discussão sobre o uso dos recursos               
hídricos e aparecem apenas quando o rio não cumpre sua função como recurso explorável pela               
cidade. 

Esse peso negativo em relação ao Rio Camboriú surge conectado a essa ideia do rio como                
um recurso a ser explorado até seu limite. Os enunciados que buscam levantar a necessidade de                
mudanças ou ações são enunciados que, no fim, visam a resolução de um problema pontual e                
localizado, sem uma preocupação mais ampla. Essa tendência é percebida também por outros             
pesquisadores que analisam a construção do jornalismo sobre o imaginário da cidade. 

 

O que predomina no noticiário sobre os problemas urbanos é a cobertura pontual, com bastante               
destaque para momentos de crise (desgraças, de preferência) e pouco espaço para análises,             
investigações, interpretações e apresentação de novos caminhos. A cidade, que aproximou as            
pessoas, parece não ter deixado tempo para as utopias humanas. Estão todos sempre muito              
ocupados com assuntos mais relevantes e urgentes do que aqueles que afetam diretamente sua              
vida a curto, médio e longo prazos. (BELMONTE, 2004, p. 18)  

 

Nesse sentido, vale ressaltarmos alguns casos pontuais que exemplificam essa visão do Rio             
Camboriú como um problema da cidade e não como um recurso natural de usos para além da                 
exploração, como um patrimônio de riquezas variadas, riquezas inclusive apontadas por este            
relatório. Um dos casos que nos chamou a atenção é o da reportagem do dia 3 de novembro de                   
2005, na página 14 do Jornal de Santa Catarina . O Rio Camboriú surge na reportagem como um dos                  
agentes causadores da chegada de organismos e microalgas à Praia Central, que gerou mau cheiro               
e desagradou moradores e turistas. O interessante é o uso de uma onomatopéia referente ao nojo                
como título da reportagem. Num sentido mais geral, o jornalismo colabora para criar esse sentimento               
de nojo em relação a algo trazido pelo Rio Camboriú, que, no fim, nem era prejudicial à saúde. 
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Reportagem sobre a chegada de microalgas à Praia Central de Balneário Camboriú 
Fonte: Jornal de Santa Catarina, 3 nov. 2005, pág. 14 

 

Em um outro momento, em notícia do dia 14 de dezembro de 2005, o próprio enunciado                
jornalístico explicita a forma com que o Rio Camboriú, mais uma vez, é visto como o causador de um                   
problema e não como alvo desse problema. Em meio ao relato sobre um volume de briozoários que                 
surgiram na areia da Praia Central causando mau cheiro, o texto pontua sobre o “desequilíbrio               
ecológico provocado pela poluição do Rio Camboriú” (JORNAL DE SANTA CATARINA, 2005). O uso              
do verbo ‘provocar’ e o posicionamento do rio como sujeito ativo indica uma ação que parte do Rio                  
Camboriú e não uma ação sofrida pelo rio, que seria o caso concreto, uma vez que o rio não produz                    
a poluição, ele sofre com a poluição. O discurso jornalístico, portanto, inverte a ordem da ação que                 
seria passiva para uma ativa.  

Essa mesma atitude do discurso jornalístico se repete na reportagem “Esgoto no mar ameaça              
saúde", publicada no dia 23 de junho de 2011 na página 16 e 17 do Jornal de Santa Catarina .                   
Novamente inverte-se a ação em relação ao Rio Camboriú e, além disso, cria-se uma ideia de que                 
quem sofre a consequência da poluição provocada pelo esgoto seria a praia, o mar, e não o próprio                  
rio. É como se o texto jornalístico instituísse um valor superior à água do mar em detrimento à água                   
do rio. Isso fica explícito no trecho seguinte: “O laudo atesta que parte do esgoto produzido na cidade                  
está sendo jogado sem nenhum tratamento no Rio Camboriú, o que afeta a qualidade da praia e                 
ameaça a saúde das pessoas” (JORNAL DE SANTA CATARINA, 2011). Ou seja, a ideia construída               
é a de que o problema é que o esgoto lançado no rio afeta a praia, silenciando assim a ideia de que                      
o mesmo esgoto afetaria, primeiramente, o próprio rio.  

Nas crises de abastecimento de água comuns no período do Verão, o Rio Camboriú também               
surge na imprensa como um problema, pelo viés negativo, com a ideia de que o rio é um recurso                   
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explorável pela cidade e que em determinados momentos falharia no seu objetivo de abastecimento.              
À exceção de poucas reportagens que tratam de iniciativas de beneficiamento e controle dos              
recursos hídricos, como as quatro notícias sobre o projeto Produtor de Água, a hegemonia das               
pautas sobre saneamento são sobre momentos em que o tema dos recursos hídricos surge sob a                
bandeira de um problema. Ainda assim, mesmo que com aparecimentos constantes, o assunto não              
recebe um tratamento conexo, com discussões amplas e problematização do tema. 

Como mostramos, o viés negativo é predominante, principalmente nas questões ambientais e            
de saneamento sobre o Rio Camboriú. No imaginário popular, criado a partir da repetição desse foco                
sobre a temática dada pelo jornalismo, a imagem do rio é de um rio poluído e de pouca eficiência                   
hídrica para a cidade, uma vez que surge repetidamente quando há falta de água. Porém, uma única                 
reportagem, publicada na página 22 do Jornal de Santa Catarina em 22 de março de 2012, apontou                 
que o Rio Camboriú era o 2º no ranking nacional dos rios mais limpos de uma pesquisa feita pela                   
Fundação SOS Mata Atlântica em 49 rios e mananciais em 11 estados brasileiros. Nenhum rio               
analisado foi considerado, na época, em situação boa ou excelente. A marca atingida pelo Rio               
Camboriú é a de “regular”. Mesmo assim, a pesquisa divulgada mostrava um cenário favorável para               
ações que valorizassem a qualidade do rio. Porém, aproveitando a metáfora que nos clama a ser                
usada, esse tipo de visão positiva tornada pública pelo jornalismo é apenas uma gota na imensidão                
do rio. 

 

 

Reportagem sobre pesquisa de qualidade dos rios brasileiros 
Fonte: Jornal de Santa Catarina,  22 mar. 2012, pág. 22 

 

O que percebemos nesta questão da negatividade em relação principalmente à temática            
ambiental e de saneamento na cobertura jornalística sobre o Rio Camboriú é que há um processo                
que não cria um vínculo entre as reportagens e notícias. Ou seja, não se percebe a temática da                  
poluição ou da falta da água, para dar apenas dois exemplos, como um tema conectado, contínuo e                 
sistematizado ao longo dos anos, não há uma problematização amadurecida. Essa parece ser uma              
tendência no jornalismo que trata de questões socioambientais, como aponta Girardi (2012, p. 139): 
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De uma oferta de informação ambiental desconexa, a sociedade precisa ser confrontada com a              
abordagem sobre os fatores que, interligados, dão origem aos graves problemas           
socioambientais na construção da cidadania ambiental.  

 

Essa ideia de que haveria a necessidade de o jornalismo efetuar um discurso mais conectado               
e complexo sobre assuntos ambientais é compartilhada por pesquisadores como Belmonte (2004),            
para quem o jornalismo, na figura do repórter, deveria “ser capaz de juntar as pontas para mostrar o                  
nexo entre assuntos tradicionalmente desconectados” e, assim, “possibilitar uma compreensão          
pública do fenômeno urbano” (BELMONTE, 2004, p. 15-16). Além disso, na visão do autor, o que                
“predomina no noticiário sobre os problemas urbanos é a cobertura pontual, com bastante destaque              
para momentos de crise (desgraças, de preferência) e pouco espaço para análises, investigações,             
interpretações e apresentação de novos caminhos. A cidade, que aproximou as pessoas, parece não              
ter deixado tempo para as utopias humanas” (BELMONTE, 2004, p. 18). 

 

Os jornalistas devem discutir mais todos os problemas ambientais urbanos do ponto de vista das               
políticas públicas. Não basta descrever gerando pânico e medo. É preciso continuar a pauta,              
manter no noticiário o debate indo além do alarme, ajudando a encontrar as saídas.              
(BELMONTE, 2004, p. 29) 

 

Como apontamos, o discurso criado sobre determinado objeto participa na produção de um             
saber sobre esse objeto e legitima ações de poder. Portanto, o apontamento de que fontes oficiais                
públicas têm um espaço mais de três vezes maior que o da população nas oportunidades dadas a                 
falar sobre o Rio Camboriú mostra que o jornalismo cede espaço a um discurso burocrático,               
controlado e oficializado sobre o rio. 

Esse ponto expõe uma ação estratégica no uso do discurso que Foucault (1996) aponta como               
sendo o da restrição. O jornalismo seleciona quem tem a qualificação para falar sobre o Rio                
Camboriú e estes estão livres para criar o conhecimento pelo viés que preferirem, já que, diferente                
do que deveria ser, o jornalismo, no caso específico do Rio Camboriú, parece não servir como um                 
espaço público para a construção coletiva do pensar sobre a cidade e seus recursos. 

 

A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é constituída pelo que se                
pode agrupar sob o nome de ritual: o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos                 
que falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar               
determinada posição e formular determinado tipo de enunciados); define os gestos, os            
comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o             
discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos               
quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção. (FOUCAULT, 1996, p. 38-39)  

 

O resultado da predominância de um discurso centrado na figura de fontes oficiais do poder               
público é a imagem do Rio Camboriú como um recurso simplesmente explorável pela cidade, sem               
potencial turístico, nem preocupação quanto à navegação. O uso do rio como espaço náutico fica por                
conta de fontes privadas, principalmente na figura de empresários que investem em projetos de              
exploração econômica do Rio Camboriú. São nesses casos especialmente que surgem os exemplos             
de reportagens ou notícias que apresentam um viés positivo em relação ao rio.  
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Reportagem sobre a construção da Marina Tedesco 
Fonte: Jornal de Santa Catarina, 8 abr. 2006, pág. 15 

 

Outro ponto que a análise explicitou é a forma como o Rio Camboriú parece ser um elemento                 
deslocado da cidade de Balneário Camboriú. O rio dá a impressão de ser construído através do                
discurso jornalístico como algo exótico em relação à cidade, como não pertencente a um suposto               
imaginário do que seria a imagem da cidade. Se por algumas vezes o texto busca fazer isso de                  
alguma forma a valorizar certa singularidade do rio, o efeito final parece estar mais próximo de um                 
contínuo afastamento. O caso mais emblemático é o da capa do Jornal de Santa Catarina do dia 5                  
de julho de 2005. Na foto que ilustra a chamada para a reportagem interna, com três crianças de                  
costas em pose de contemplação distante, há o título “O lado de cá do paraíso”. O efeito pretendido                  
pode não ter sido diretamente esse, mas nos permite fazer a relação de oposição de que, se uma                  
parte de Balneário Camboriú, o outro lado do rio, é o paraíso, fica a possibilidade de entender o                  
‘outro lado’ como o lado infernal. Constrói-se, por oposição, essa visão de contraste com peso               
negativo.  
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Capa do Jornal de Santa Catarina com foto sobre matéria do Rio Camboriú 
Fonte: Jornal de Santa Catarina, 5 jul. 2005, pág. 1 

 

“Um espaço cercado pelo verde, onde a tranquilidade só é interrompida pelos sons da Mata               
Atlântica. Pode não parecer, mas o Parque Ecológico Raimundo Malta fica em Balneário Camboriú”              
(SPAUTZ, 2013, p. 8). É assim que inicia a reportagem “Recanto de paz e silêncio”, publicada no dia                  
25 de janeiro de 2013 no caderno O Sol Diário , sobre o parque localizado às margens do Rio                  
Camboriú. Claro, o objetivo é valorizar, ser positivo, mas a repetição constante de que tal cenário não                 
faz parte do imaginário popular, que "não parece" Balneário Camboriú, reforça um certo             
silenciamento do Rio Camboriú mesmo quando se enuncia sobre ele. 

Outros temas pontuais possuem tratamentos específicos pelo discurso jornalístico. Ao longo           
dos anos, a travessia de uma margem à outra do Rio Camboriú é tomada por assuntos com fundo de                   
polêmica, como fiscalização e regulamentação da travessia efetuada pela balsa e pelas eternas idas              
e vindas da obra da passarela sobre o rio. Nessas reportagens e notícias, há uma construção da                 
imagem do rio como um empecilho a ser enfrentado pelos moradores das duas margens, mas há                
também, pelo menos, o posicionamento mais claro do Rio Camboriú como um elemento da cidade               
que precisa ser olhado com atenção, que necessita ser pensado como parte do espaço urbano e                
como tema das discussões das políticas públicas. Em parte, as polêmicas criadas em torno da               
travessia e da passarela ajudam espontaneamente na presença do Rio Camboriú como tema de              
importância dentro do contexto da cidade. 

De outro lado, a questão da valorização da natureza presente no Rio Camboriú mostra-se              
deficiente. Fauna e flora ligadas ao rio só aparecem através de uma ideia do exótico e de fenômenos                  
singulares. Um dos casos é o dos caranguejos dos mangues do rio que surgiram na Praia Central                 
levados pela maré e pela correnteza. Nessa reportagem, o ponto positivo é que, pela necessidade de                
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se explicar o fenômeno ocorrido, há uma certa valorização da riqueza natural do rio e até mesmo                 
pontos de conscientização ambiental através da fala de fontes ligadas a organizações ambientais.             
Há, por outro lado, a ideia oposta de tratar a vida animal no rio como algo apenas exótico, como é o                     
caso da visita de um leão-marinho às margens do rio e da proliferação de jacarés nos afluentes e no                   
próprio Rio Camboriú, algo visto apenas pela ideia de risco para a população e não como uma certa                  
riqueza natural, em que poderia se buscar um equilíbrio na convivência. 

 

Capa e página interna de reportagem sobre jacarés em Balneário Camboriú 
Fonte: Jornal de Santa Catarina, 13 fev. 2007, pág. 1 e 13 

 

Fôlego para o Rio Camboriú 

Os exemplos que posicionam o Rio Camboriú como uma paisagem e um recurso importante              
da cidade, valorizando a sua história cultural e os personagens que vivem em suas margens, são                
raros, mas deixam claro o potencial na forma como a imprensa poderia tratar a questão do rio,                 
colaborando para uma imagem de um recurso de importância natural, social, histórica e cultural para               
a cidade de Balneário Camboriú. 

Há dois pontos muito fortes que o discurso jornalístico conseguiu valorizar minimamente            
nesta última década: os personagens que vivem às margens do Rio Camboriú e o Bairro da Barra                 
como espaço de manutenção da cultura e da história da cidade de Balneário Camboriú. 

O trecho inicial da reportagem “O mestre do rio” faz quase que um resumo dessa valorização,                
ao falar do contraste entre as duas margens, do uso do Rio Camboriú pela população, dos                
personagens que ali vivem e trabalham e da cultura que sobrevive às margens. Isso tudo sem deixar                 
de lado as mudanças sofridas pela paisagem ao longo dos anos.  

 

Todos os dias, o girar da manivela completa a ligação entre as duas margens do Rio Camboriú.                 
Os pouco mais de cinco minutos de travessia fazem a passagem de uma cidade cosmopolita e                
moderna, observada do alto pelos bondinhos, para uma outra face de Balneário Camboriú, onde              
ainda residem as tradições dos primeiros açorianos que tiravam do rio o sustento. E é desta                
parte da cidade que vem a mão que move a manivela da pequena balsinha, responsável por                
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levar de uma margem a outra os protagonistas das tão diferentes histórias da mesma cidade.               
Nascido no bairro da Barra e filho de pescador, Sebastião Pinheiro, de 53 anos, é hoje                
responsável por içar e descer a rampa por onde os passageiros embarcam na balsa. Também               
orienta a entrada e saída e cuida para que o número máximo de 40 pessoas a bordo seja                  
rigorosamente respeitado. Desde os nove anos como pescador e há dois anos e meio como               
marinheiro auxiliar, ele conhece o rio como ninguém. 

– Antigamente a água era cristalina, víamos os peixes nadando, os camarões se amontoando no               
fundo. Hoje só vejo a areia dos aterros e a poluição dos prédios e dos esgotos. O peixe foi                   
quase todo embora – lamenta. (LIMA, 2005, contracapa). 

 

Há também essa mesma nostalgia em relação ao rio que aparece na fala de Seu Sebastião                
nas palavras de Dona Maroca, senhora aposentada que viveu seus mais de 80 anos às margens do                 
Rio Camboriú. Na reportagem “No encontro das águas, a vida de dona Maroca”, publicada no dia 5                 
de agosto de 2005 no Jornal de Santa Catarina , há essa ideia de uma paisagem que mudou: “Aqui                  
ainda é bonito, mas está tão diferente”, diz a personagem da reportagem. 

Por fim, esses exemplos de um olhar positivo para as riquezas do Rio Camboriú seguem               
apostando na ideia de contraste entre um lado e outro do rio, entre a cidade cosmopolita e moderna,                  
com seus prédios altos, e o bairro de pescadores e gente simples, com cultura açoriana e casas                 
antigas. Se por alguns momentos o discurso jornalístico faz desse contraste algo negativo, há              
momentos em que o tom se corrige e transforma-se em um discurso de valorização das boas                
diferenças. É o caso, por exemplo, da reportagem “A beleza do outro lado do rio”, publicada no O Sol                   
Diário no dia 8 de setembro de 2012. Há uma variedade de temáticas que são resgatadas e                 
valorizadas através da reportagem de duas páginas e diversas fotos. Fala-se da vida ao redor do rio,                 
do bom uso dos recursos naturais, como a pesca, e das marcas históricas que o Bairro da Barra                  
ainda preserva. 
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Reportagem sobre o Bairro da Barra 
Fonte: O Sol Diário, 8 set. 2012, pág. 6-7. 

 

São exemplos como esse que deixam a impressão de que a construção do discurso              
jornalístico sobre o Rio Camboriú teria potencial para se afastar de uma hegemonia do viés negativo                
e do posicionamento do rio como um problema da cidade. Além disso, mesmo quando os critérios                
jornalísticos pedissem para que a problemática em torno do rio ganhasse as páginas, principalmente              
na questão do meio-ambiente e do saneamento, poderia haver um tratamento de uma forma              
integrada e com uma visão contínua e complexa do problema. 
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2.5 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 
Por Caroline Santos e Felipe Gallarza 
 

A experiências vivenciadas com a pesquisa de campo contribuíram para a construção da             
relação das expressões culturais e tradições das comunidades que habitam o trecho do Rio              
Camboriú pertencente ao município de Balneário Camboriú e à valorização da paisagem cultural a              
fim de registrar e projetar possíveis patrimônios imateriais em forma de relatos e fichamentos que               
pressupõem ações relacionadas a formas de expressão, saberes, lugares e celebrações. 
 

As relações construídas com a comunidade, atores sociais e pessoas envolvidas com o             
objeto pesquisado foram tidas nos períodos de março de 2016 até agosto de 2016. A intenção não                 
foi a de engessar os conteúdos e que estes se tornem documentos fixos. O intuito está na ampliação                  
dos mesmos assim como abertura de caminhos para novas pesquisas, que ofereçam um mapa da               
estrada onde essa paisagem e seus nomes vão mudando. 
 

Segundo o Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o patrimônio imaterial              
é transmitido de geração a geração e é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em               
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento                 
de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à              
criatividade humana. 
 

As junções das formas de expressão, saberes, lugares e celebrações em torno do Rio              
Camboriú, tais como o saber do pescador com seus modos de fazer e costumes, a Festa do                 
Pescador, as formas de expressão das artesãs da Barra da Guaivira, as Celebrações em torno do                
Rio Camboriú, a Festa do Folclore, a cultura das marinas, as práticas esportivas e recreativas, entre                
outras manifestações, constituem a identidade cultural do Rio Camboriú e são partes fundamentais             
na construção de uma "paisagem cultural". 
 

As expressões que se apresentam a seguir foram identificadas e classificadas com base nas              
definições de natureza imaterial do Iphan. 
 
Formas de expressão 
 

Manifestações artísticas em geral, As Formas de Expressão são formas de comunicação            
associadas a determinado grupo social ou região. No caso do projeto, engloba os locais onde ações                
são desenvolvidas por atores sociais reconhecidos pela comunidade e em relação às quais o              
costume define normas, expectativas e padrões de qualidade. Trata-se da apreensão das            
performances culturais de grupos sociais, como manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas           
e lúdicas, que são por eles consideradas importantes para a sua cultura, memória e identidade. 
 
 
Sarau da Tainha 
 

O Sarau da Tainha é um movimento cultural de fomento à produção literária e culto aos                
costumes e tradições da comunidade que vive em torno da pesca. O evento propõe formas de                
expressão associadas à comunidade e ao Rio Camboriú, com atividades desenvolvidas por atores             
sociais. Além da produção literária, participam do Sarau pessoas e grupos envolvidos com             
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manifestações musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, que ajudam a construir a cultura local, memória              
e identidade da comunidade do Bairro da Barra e arredores. A poesia envolvente que passa pelo Rio                 
Camboriú propõe novas perspectivas. Tudo acontece beirando o rio, na Praça do Pescador, que fica               
entre a Passarela da Barra, Igreja Santos Amaro e Casa Linhares. 
  

Abaixo, trecho de uma importante fala de Douglas Santos, idealizador e articulador do Sarau              
da Tainha: 
 

“Esse já era um sonho antigo do grupo, porém a distância e o tempo não colaboravam para                 
que essa ideia se tornasse realidade. Quando nós (Douglas e Deborah) morávamos em São Paulo,               
nós já desenvolvíamos projetos sócio-culturais e como a Deborah nasceu em Balneário, sempre que              
estávamos na cidade ficávamos com essa vontade de nos firmar de vez por essas bandas e                
trabalhar para que nosso sonho se tornasse realidade. Um importante passo para essa realização foi               
a junção das amigas Daniele e Tatiana, poetas que, por muitos anos de amizade, foram vários os                 
encontros que elas declamavam suas palavras e compartilhavam conosco também a vontade de             
encontrar mais pessoas com essas vontades e sonhos. E foi desse sonho coletivo que surge a ideia                 
de juntarmos todas as nossas forças para unir as ações e torná-lo realidade.” 

No ano de 2014 o projeto é aprovado na LIC (Lei de Incentivo à Cultura) da Fundação                 
Cultural de Balneário Camboriú. É com esse apoio que o projeto começa a ganhar forma, a partir do                  
momento em que temos a oportunidade de estruturar e organizar nossas ações por meio do projeto                
vemos ele tomando corpo. Com o incentivo conseguimos uma estrutura mínima para receber artistas              
e convidados. 

Nosso equipamento de som, por mais modesto que seja, já dá conta de receber minimamente               
a comunidade. O projeto teve o apoio de março de 2015 a março de 2016, e a partir do mês de                     
março de 2016 o grupo realiza o sarau de forma independente. Nossa ideia é manter o sarau                 
independente de apoio ou patrocínio. Ainda estamos em um processo de análise com algumas              
futuras ações que consigam dar sustentabilidade para a continuidade e qualificação das ações do              
sarau". 

 
O Sarau da Tainha é formado por Daniele Volpato (Poeta/Produção), Deborah Boeira            

(Idealizadora/Comunicação/Produção e Caldo), Douglas Santos (Idealizador/Articulação Comunitária/       
Técnico de Áudio/Apresentação) Tatiana Benevenutti (Poeta/ Produção). 
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Projeção de fotografias dos Pescadores. Foto: Carola Santos  

 

 
O Sarau da Tainha na Praça, artista declamando poemas. Foto: Carola Santos 
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O Sarau da Tainha na Praça. Foto: Carola Santos 

 
 
Saberes 
 

Criado para receber os registros de bens imateriais que reúnem conhecimentos e modos de              
fazer enraizados no cotidiano das comunidades, os Saberes são conhecimentos tradicionais           
associados a atividades desenvolvidas por atores sociais reconhecidos como grandes conhecedores           
de técnicas, ofícios e matérias-primas que identifiquem um grupo social ou uma localidade.             
Geralmente estão associados à produção de objetos e/ou prestação de serviços que podem ter              
sentidos práticos ou rituais. Trata-se da apreensão dos saberes e dos modos de fazer relacionados à                
cultura, memória e identidade de grupos sociais. 
 

 
Grupo de Artesãos “Na Barra da Guaivira” - Artesanato em Couro de Peixes 
 

O artesanato em couro de peixe é desenvolvido desde 2012 pelo grupo de artesãos “Na               
Barra da Guaivira”, composto por 23 artesãos moradores do Bairro da Barra. O grupo tem como                
estrutura o primeiro curtume comunitário em Santa Catarina e também maquinários necessários para             
a produção de uma pele de peixe de altíssima qualidade. O nome "Na Barra da Guaivira" foi                 
inspirado no primeiro couro de peixe de Guaivira que as artesãs utilizaram para aprender a tratar o                 
couro. Os artesanatos produzidos são: bolsas, carteiras, pulseiras, colares, brincos, pulseiras para            
relógios, broches e colares com escama de peixe, dentre outros. Os artesanatos são vendidos em               
vários pontos da cidade.  
 

O artesanato em couro de peixe envolve conhecimentos e modos de fazer enraizados no              
cotidiano das artesãs que trabalham no curtume e em suas casas que estão localizadas perto do Rio                 
Camboriú. As atividades desenvolvidas pelas artesãs do grupo "Na Barra da Guaivira" estão             
associadas ao aproveitamento de pele de tilápia, robalo, linguado e outros peixes. Com isso, evita-se               
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que estes resíduos sejam jogados no rio. A preocupação com o Rio e a contaminação da água com                  
os resíduos da pesca é um dos principais motivos do projeto existir. 
 

O curtume localiza-se ao lado da Colônia de Pescadores Z7, em uma estrutura composta por               
dois andares e adequada para comportar todo o maquinário e estoque necessários para a realização               
do trabalho em todas as etapas. Para o projeto acontecer são formadas parcerias com pescadores e                
peixarias da região, para a compra da pele de peixe por um preço acessível e o processo de limpeza                   
é feito em parceria com as comunidades terapêuticas da região, onde os abrigados são remunerados               
pelo trabalho. Em seguida, a pele é trazida para o curtume, onde as artesãs trabalham nas etapas de                  
pintura, tinturaria e secagem até a comercialização. 
 
Fala de Roseni Salete dos Santos (Presidente do grupo Na Barra da Guaivira, 2016): 
"Eu gosto muito de fazer artesanato. Minha ideia é aproveitar o que a natureza oferece. E também é                  
minha renda e esses produtos chamam a atenção de turistas e moradores. O objetivo é sempre                
desenvolver o artesanato com identidade cultural." 
 

Elias Alcides Luciano é o autor do projeto artesanato em couro de peixe. O projeto foi                
realizado com o convênio de Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina                 
(FAPESC). 
 

 
 Artesanato em couro de peixe desenvolvido pelas Artesãs da Barra da Guaivira. Foto: Carola Santos 
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Couro de peixe. Foto: Carola Santos 

 

 

Artesanato em couro de peixe. Foto: Carola Santos 
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Desfile do Concurso da Rainha do Pescador  2016. Participante usando bolsa de artesanato em couro de peixe. Foto: 

Carola Santos 

 

Grupo de artesãs Arte em Conchas - Artesanato com escamas, conchas e cascas 
 

O grupo de artesãs Arte em Conchas, do Bairro da Barra, utiliza resíduos da maricultura,               
pesca e ostreicultura, como conchas, escamas de peixe, cascas de ostras e mariscos, para a               
confecção de artesanatos. Elas se reúnem semanalmente no Salão Comunitário da Barra para             
produzir o material. 
 

A artesã Roseni Cruz, moradora do Bairro da Barra há 19 anos, conta: "Eu era vendedora                
ambulante e senti a necessidade de fazer o artesanato local, aproveitando os materiais. Acredito que               
as pessoas que adquirirem esses produtos vão ter uma boa lembrança da cidade. É um lindo                
trabalho manual que tem muito valor regional agregado".  3

 
Descrição elaborada pelo Grupo: 
 
"Somos um grupo de mulheres Artesãs, algumas esposas ou filhas de pescadores da região              
pesqueira de Balneário Camboriú, S.C. O grupo existe a mais de 10 anos. Nos reunimos uma vez                 
por semana no Centro Comunitário do bairro da Barra ou na casa de uma das integrantes do grupo,                  
Trabalhamos várias técnicas de artesanatos,mas o nosso forte são: resíduos da maricultura e da              
pesca: cascas de marisco, ostra, berbigão,conchas. O forte da nossa comercialização é no             
verão,pois é a época do turismo na nossa região por conta das belas praias e atrações turísticas da                  
nossa região. Na baixa temporada nós comercializamos nossos trabalhos na loja Armazém da Arte              
(clube de mães ) e na praia de Laranjeiras. Participamos também da loja de Economia Solidária da                 
cidade de Itajaí(CEPESI). Temos o apoio da prefeitura de B.C. e da EPAGRI . Felizes com nosso                 

3 Em entrevista dada ao site da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú. 
http://www.secturbc.com.br/turismo/p/noticia/artesas-da-barra-valorizam-a-cultura-local  
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trabalho produzimos o ano  todo".  
 

 

Artesã Marlene Zanella, criando as flores de escamas. Foto: Carola Santos 

 

 
Flor com escamas de Tainha. Fotografa: Carola Santos 
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Flor amarela feita com escamas do peixe Miraguaia. Fotografa: Carola Santos 

 

 
Desfile do Concurso da Rainha do Pescador,  2016, com participante usando flores de escamas de Tainha. 

Foto: Carola Santos 
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Pesca profissional 
 

O camarão é o principal produto comercializado pelos barcos que atracam no píer da Barra               
(foz do Rio Camboriú), o local concentra barcos de pesca do tipo "arrasto", próprios para este tipo de                  
pesca. O resultado da pesca é comercializado em todo o Brasil por empresas da região que                
processam, embalam e distribuem o camarão. A temporada de pesca inicia no dia 1 de junho e                 
permanece até 28 de fevereiro em aberta, permanecendo em "defeso" por três meses, do dia 1º de                 
março a 31 de maio.  
 

Durante a temporada de pesca do camarão, alguns barcos, aqueles que possuem uma maior              
estrutura, considerados botes, chegam a passar 15 dias com dois tripulantes pescando nas costas              
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Outros barcos de porte menor,                  
conhecidos como "bateiras", que não possuem lugar para pernoite, permanecem um dia embarcado. 
 

É no período do defeso que os pescadores aproveitam para realizar melhorias e dar              
manutenção aos barcos e equipamentos utilizados na pesca, como redes, cestos, pintura, motores,             
entre outros. Segundo "Nano" (Luciano Santos - vice presidente da Colônia dos Pescadores Z-7), as               
espécies de camarão comercializadas são: Vermelho; Ferrinho; Sete Barba e o Branco. Outras             
espécies de pescados também são comercializados, porém em escala menor, pelos próprios            
pescadores e  peixarias no bairro.  
 

A atividade tem forte concentração na margem direita do rio, lado que se localiza o Bairro da                 
Barra, porém, possui um ponto de venda municipal, o Mercado de Peixe, localizado na margem               
esquerda do rio, na avenida Normando Tedesco próximo ao píer da balsa. 
 

 
 

Pescador fazendo manutenção no motor do barco. Período de defeso do camarão. Foto: Felipe Gallarza. 
 

76 



 
 

Pescador fazendo manutenção na rede de pesca. Período de defeso do camarão. Foto: Felipe Gallarza. 
 

 
 

Pescador local exibindo uma fêmea (mão direita - à esquerda da imagem) e um macho de camarão (mão esquerda - à 
direita da imagem). Foto: Felipe Gallarza. 
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Resultado do arrasto. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 

 
 

Pescador local exibindo um Linguado. Foto: Felipe Gallarza. 
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Barcos de arrasto - Foz do Rio Camboriú. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 

 
 

Ponto de venda de peixe, Bairro da Barra. Foto: Caroline Santos. 
 
 
 
Mulheres na pesca 
 

De acordo com os dados fornecidos pela Colônia Z7 de Balneário Camboriú, quase metade              
das associações na colônia são de mulheres ligadas a atividades na pesca, entre a artesanal e                
industrial, sendo na salga, em alto-mar, com alta representatividade em atividades coletivas, como no              
processamento do pescado, construção de redes e na confecção de artesanato com resíduos da              
pesca.  
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O papel da mulher está estendido ao longo de toda a cadeia produtiva pesqueira e somente                

nos últimos anos passou-se a reconhecer esta forte participação feminina no setor. Um importante              
registro está apresentado no trabalho da antropóloga Rose Mary Gerber, que conviveu 13 meses              
com a comunidade, entre 2010 e 2012, para escrever a tese de doutorado “Mulheres e o Mar: Uma                  
etnografia sobre pescadoras embarcadas na pesca artesanal no Litoral de Santa Catarina, Brasil”.  
  

O trabalho revelou a relação das mulheres com o mar, desde a necessidade financeira até a                
questão de fuga e terapia. Na tese, ela apresenta Dona Rosinha, pescadora local do Bairro da Barra,                 
mestra do saber. Abaixo, segue trecho da fala de Dona Rosinha transcrita na tese de Mary Gerber: 
 

O meu marido trabalhava no camarão. Depois começou na rede de malha. Daí, ele              
botou rede junto com o meu cunhado. Depois, o meu cunhado não veio um dia. Ele                
ficou apavorado e eu falei: então vamos que eu vou contigo. Ele disse: mas tu vás                
enjoar. Eu disse: não, eu não vou enjoar. Aí, fomos lá colhemos a rede, arriamos.               
Voltamos. Cheguei. Fui arrumar todo o peixe. Limpamos, congelamos o peixinho. Eu            
não sei direito que idade tinha. Eu acho que ia fazer 40 anos quando comecei com ele.                 
Eu pesquei 22 anos com ele. Dos 40 aos 62. Até agora.  

 
 
Embarcações tradicionais 
 

Ao longo das margens do Rio Camboriú são encontradas algumas embarcações com            
características de construção tradicional, muitas de navegação costeira, como é o caso dos barcos              
de arrasto utilizados na pesca do camarão, cujo ponto de atracagem se encontra na margem direita                
do rio, onde são encontrados diversos píers particulares e o píer público.  
 

Muitas destas embarcações são reformadas e construídas no próprio Bairro da Barra,            
concentrando um conhecimento local na arte de construção e marcenaria naval. Em muitas casas do               
bairro pode-se observar barcos em fase de construção e reforma. 
 

Ainda na margem direita observa-se uma grande quantidade de canoas utilizadas para o             
transporte curto, como, por exemplo, o acesso a barcos em que o ponto de atracagem se encontra                 
no "meio" do rio, como se pode observar nas imagens mais abaixo. 
 

Algumas embarcações, como o bote da primeira foto da sequência abaixo, chegam a             
demorar cerca de seis meses para serem concluídos e lançados ao rio. Em entrevista para o vídeo                 
"Um olhar sobre os bens culturais de Balneário Camboriú" , o pescador local e mestre do saber José                 4

Pedro Rosa (Seu Zequinha) conta que sua relação com a construção de embarcações acontece              
naturalmente reformando barcos próprios e de sua família. Por consequência do desenvolvimento            
desta prática e a necessidades de amigos e companheiros do bairro, esse saber adquirido se torna                
uma prática reconhecida pela comunidade e capaz de gerar renda. 
 

Relações e modos de fazer como a que Seu Zequinha criou com as embarcações e com rio                 
podem ser percebidas em casas do bairro, onde se percebe diversas embarcações nos quintais e               
terrenos, como canoas, botes e bateiras sendo reformadas e/ou construídas com a participação de              
crianças e jovens, seja como entusiastas ou aprendizes. Desta forma, os saberes populares se              

4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ki2oMBTmtbw  
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perpetuam e mantêm vivas algumas características de identidade cultural do Bairro da Barra. 
 

 
 
Seu Zequinha, mestre do saber. Construção de Bote de madeira, Barra. Foto: extraída do vídeo "UM OLHAR SOBRE OS 

BENS CULTURAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ" 
 
 

 
 

Barco em fase de Construção. Terreno situado na Barra. Foto: Felipe Gallarza. 
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Local de reparo de embarcações. Ilha do Rio Camboriú. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 

 
 

Embarcação de madeira, em terra, para reparos. Foz do Rio Camboriú, Barra. Foto: Felipe Gallarza.  
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Pescador utilizando a canoa como transporte entre ponto de ancoragem e píer. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 

 
 

Pescador fazendo manutenção no seu barco. Período de defeso do camarão. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 
 
Celebrações 
 

As celebrações agregam os rituais e festas que marcam a vivência coletiva em torno do rio,                
que denotam religiosidade ou entretenimento e outras práticas da vida social das comunidades,             
sendo considerados importantes para a sua cultura e construção da memória e identidade, e              
acontecem em lugares ou territórios específicos e podem estar relacionadas à religião, à civilidade,              
aos ciclos do calendário, etc. São ocasiões diferenciadas de sociabilidade, que envolvem práticas             
complexas e regras próprias para a distribuição de papéis, preparação e consumo de comidas e               
bebidas, produção de vestuário e indumentárias, entre outras.  
 

83 



 
Festival de Terno de Reis 
 

O Festival de Terno de Reis iniciou-se em 2005 no Centro Comunitário do Bairro da Barra no                 
dia 15 de janeiro 2005 com a participação de 20 grupos de Terno de Reis da região. Em suas 10                    
edições, de acordo com seu Lelo (Helio Manoel da Rocha), idealizador do festival, o evento transitou                
por vários pontos da cidade de Balneário Camboriú, ocorrendo em datas diferenciadas, mas o local               
oficial do Festival de Terno de Reis é no Bairro da Barra e, de acordo com a tradição da cultura                    
açoriana e católica, a data de início é em dezembro. 
 

O dia de Terno de Reis é comemorado em 6 de janeiro e está ligado à religião católica e                   
lembra a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus, sendo ainda uma homenagem à família de                 
Nazaré. Em Balneário Camboriú, os grupos mais populares são o Terno de Reis do Bom Sucesso e                 
Terno de Reis de Taquaras.  
  

Seu Lelo, morador da Barra, nascido em 1948, e integrante do Grupo Bom Sucesso, conta               
sobre a tradição do Terno de Reis e seus contrastes atuais. Sobre o nome do grupo, explica que                  
antigamente o Bairro da Barra chamava-se “Freguesia do Bom Sucesso”, em homenagem a             
padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
  

"O Grupo de Terno de Reis começou com um grupo que cantava na igreja que levava este                 
nome, com as cantorias e instrumentos iniciou-se o Terno de Reis Bom Sucesso. Atualmente o grupo                
perdeu um dos tradicionais integrantes, mas mesmo assim busca-se continuar a tradição”, explica             
Seu Lelo. 
  

Sobre o cenário atual do Terno de Reis ele comenta que as pessoas não conhecem mais                
sobre a tradição, que há muitos outros estilos musicais e atrativos, e que não se passa a tradição de                   
pai para filho. Seu Lelo acredita que de alguma forma deveria ser ensinado alguns pontos da tradição                 
nas escolas.  
 
Festa dos Pescadores 
 

Desde 1986 é celebrado o Dia do Pescador com a Festa dos Pescadores, que ocorre no                
entorno do Rio Camboriú e atualmente na Colônia de Pescadores Z7. O evento é uma tradição da                 
região, onde há uma confraternização entre as famílias da comunidade e principalmente das famílias              
de pescadores.  
 

A festa valoriza a tradição da região, assim como a classe pesqueira, além de fortalecer a                
cultura, tendo em vista que o pescador artesanal faz parte do turismo de Balneário Camboriú por se                 
tratar de uma das primeiras populações do município. Geralmente a festa ocorre entre o mês de                
junho e julho, perto do dia 29 de junho (Dia 29 de junho é o dia de São Pedro, o apóstolo pescador e                       
que também é padroeiro dos pescadores). 
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 Foto: Festa dos Pescadores, 2016.  

 

A festa dura dois dias, com o tradicional arrasto de camarão, apresentações folclóricas da              
região, eleição da Rainha do Pescador e culinária típica da cidade. A festa, que é aberta ao público,                  
tem como ponto forte a gastronomia litorânea e açoriana, com frutos do mar, tainha escalada, o                
camarão soltinho, o bolinho e a isca de peixe. 
 
Concurso Rainha da Festa dos Pescadores 
 

Junto com a Festa dos Pescadores ocorre a escolha da Rainha dos Pescadores, primeira e               
segunda princesas, e também a Miss Simpatia. O concurso escolhe a rainha que irá representar a                
colônia durante o ano. Muitas das participantes do concurso são filhas de pescadores ou moradoras               
da comunidade do Bairro da Barra. No ano de 2016, na sua 29ª edição, todas as participantes                 
desfilaram com os artesanatos de escamas, conchas e cascas e com o artesanato de couro de                
peixe, valorizando os produtos criados e as matérias-primas geradas e utilizadas pela comunidade. 
 

 

Passarela do Concurso Rainha da Festa dos Pescadores, 2016. Foto: Carola Santos 
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Participante  do Concurso Rainha da Festa dos Pescadores, 2016. Foto: Carola Santos 

 

 
Participantes  do Concurso Rainha da Festa dos Pescadores usando os artesanatos em couro de peixe e em conchas, 

escamas e outros, 2016. Foto: Carola Santos 
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O arrasto do camarão 
 

Como forma de contribuição para a festa, os pescadores locais saem para o arrasto do               
camarão logo cedo no dia em que a festa é realizada. A saída dos barcos se dá pelas 8h da manhã,                     
anunciada por foguetes. Toda a comunidade envolvida na festividade fica na expectativa pelo             
retorno. 
 

Durante uma hora os pescadores fazem o arrasto. Quando chega perto das 10h da manhã os                
barcos retornam com o resultado que é doado para a Colônia Z7. Esta, por sua vez, é apoiada por                   
uma empresa de distribuição de pescado, que se compromete com a compra do resultado do arrasto                
arrecadando verbas que ajudam a custear a festa. Os pescadores que participam do arrasto são               
"presenteados" através de sorteios que ocorrem durante a festa por diversos itens que são doados               
pelo empresariado que apoia a festa.  
 

 
 

Pescador retornando do arrasto. Festa do Pescador. Foto: Felipe Gallarza. 
 

 

87 



 
Mulheres preparando salada. Festa dos Pescadores. Foto: Felipe Gallarza. 

 
 

 
 

Pescadores assando tainha. Festa dos Pescadores. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 
 
Festa do Folclore 
 

A Festa do Folclore tem o objetivo de apresentar à comunidade as manifestações artísticas              
que valorizam a cultura tradicional da cidade assim como gastronomia e artesanato local. É um               
evento criado e promovido pela Fundação Cultural de Balneário Camboriú (FCBC) com associações             
de moradores e outras entidades parceiras da FCBC e a participação de representação de todas               
comunidades da APA Costa Brava. 
 

Segundo Anderson Beluzzo, presidente da fundação em 2013, em entrevista para o projeto             
em julho de 2016, relatou que a Festa do Folclore surgiu da constatação da necessidade de ações                 
afirmativas de valorização da cultura popular. “Tínhamos a primeira vivência do festival de frutos do               
março e em dezembro de 2013, articulamos com a igreja, associação de moradores, a comunidade               
essa nova iniciativa por termos duas comunidades tradicionais na APA Costa Brava, e por se tratar                
do mês do folclore. Tem a própria comunidade que aderiu a proposta deste evento implementado               
com a comunidade, aliás o desejo da comunidade foi determinante, existe a vontade de instituir ainda                
a festa do camarão no início do inverno,quando há grande estocagem e camarão.” 
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Grupo Tarrafa Elétrica na Festa do Folclore em Agosto de 2016. Foto: Caroline Santos 

 

A festa acontece desde 2014 no mês de agosto e tem duração de três dias, na Praça do                  
Pescador. Nas edições de 2014 e 2015 foram apresentados o Grupo de Terno de Reis de Taquaras,                 
Grupo Folclórico Mistura de Bombinhas, Grupo de Maracatu Morro do Boi, Grupo de Boi de Mamão,                
feira de artesanato local e convidados, entre outros artistas locais. 
 

 
Festa do Folclore em Agosto de 2016. Foto: Caroline Santos 

 

89 



 
Abayomis desenvolvidas pela Comunidade Quilombola - Festa do Folclore em Agosto de 2016. Foto: Caroline Santos 

 

Na gastronomia foram oferecidos pratos típicos da culinária da comunidade tradicional da            
Barra composta, basicamente, por famílias de pescadores artesanais, cardápio com tainha assada,            
sopa de siri, moqueca, pastel frito e assado de camarão, caldo de cana, empadinha e empadão de                 
camarão, marisco lambe-lambe, lula, marisco, ostra, casquinha de siri, posta de peixe frito, camarão              
soltinho, isca de peixe, ostra gratinada, camarão na moranga, petiscada e charuto (sardinha).  
 

Festival de Frutos do Mar 
 

O festival busca resgatar toda a herança histórica, trazendo tendas de artesanato local e              
gastronomia tradicional da região. O 1º Festival de Frutos do Mar de Balneário Camboriú ocorreu em                
dezembro de 2013 e foi criado para agregar valor ao Festival de Terno de Reis, que ocorre no                  
mesmo período. 
 

Os pratos do festival são assinados por grupos e entidades locais que pensaram o cardápio               
de forma a garantir a diversidade, customizando os sabores com as tradições locais. Exemplo é o                
resgate do bom-bocado, um doce à base de ovos que acompanha a comunidade local desde os                
tempos da colonização. Todas estas manifestações de gastronomia envolvem o cotidiano da            
comunidade de pesca e artesanato e permeiam conexões com o Rio Camboriú. 
 

O Festival de Frutos do Mar foi formatado para ocorrer em via pública em frente à Colônia de                  
Pescadores. Nas suas edições já realizadas o festival foi organizado pela prefeitura por meio da               
Fundação Cultural (FCBC) e Secretaria de Inclusão Social, em conjunto com a Colônia de              
Pescadores Z-7. Participaram do encontro famílias de pescadores e artesãos da Barra, além de              
representantes dos órgãos promotores e da EPAGRI. 
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Lugares e Saberes 
 

Segundo o Iphan, o conceito de Lugares representa “espaços como mercados, feiras,            
santuários, praças onde são concentradas ou reproduzidas práticas culturais coletivas. Lugares são            
aqueles que possuem sentido cultural diferenciado para a população local, onde são realizadas             
práticas e atividades de naturezas variadas, tanto cotidianas quanto excepcionais, tanto vernáculas            
quanto oficiais. Podem ser conceituados como lugares focais da vida social de uma localidade, cujos               
atributos são reconhecidos e tematizados em representações simbólicas e narrativas, participando           
da construção dos sentidos de pertencimento, memória e identidade dos grupos sociais” . 5

 

Relacionamos os lugares aos saberes, expondo suas conexões. Ainda segundo o Iphan, os             
Saberes “são conhecimentos tradicionais associados a atividades desenvolvidas por atores sociais           
reconhecidos como grandes conhecedores de técnicas, ofícios e matérias-primas que identifiquem           
um grupo social ou uma localidade” . 6

 

Balsa e Balseiros 
 
A balsa do Bairro da Barra é considerada um meio de transporte já tradicional em Balneário                

Camboriú e uma conexão dos moradores e turistas com o ambiente do Rio Camboriú. A balsa cruza                 
o rio ligando a Barra Sul, na margem esquerda, ao Bairro da Barra, na margem direita. A balsa                  
atualmente localiza-se na Rua Jardim da Saudade, conhecida também como Rampa do Pescador.             
Já na Barra Sul, a embarcação faz o embarque e desembarque na Rua 4.550, ao lado do Mercado                  
Público do Peixe, com acesso pela Avenida Normando Tedesco.  
 

 

Acesso pela Rua 4.550, ao lado do Mercado Público do Peixe, com acesso pela Avenida Normando Tedesco. Foto: Carola 

Santos 

5 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/122  
6 ibidem 
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Acesso pela Rua 4.550 e  paisagem do rio com vista da balsa. Fotos: Carola Santos 

 

Nos locais de embarque e desembarque há o acúmulo de pessoas e o movimento de               
ciclistas. O barco tem espaço para colocar as bicicletas e funciona todos os dias, das 6h à                 
meia-noite. Este meio de transporte é utilizado na cidade há décadas. No início e meados do século                 
XX, a balsa era de grande porte e também transportava automóveis. Em outras épocas havia`outras               
balsas fazendo travessias de pessoas, segundo relatos dos moradores do Bairro da Barra. 
 

A balsa está inserida na memória do morador da cidade que desloca-se para ambos os               
espaços, junto dela está a presença do balseiro. Seu trabalho, por ter relação direta com o rio,                 
desenvolve saberes sobre a atuação, conhecendo o rio, seus caminhos, cada ilha, cada banco de               
areia e como lidar com cada situação. 
 

Segundo o balseiro Miguel dos Santos, 62 anos, todos os dias eles levam cerca de duas mil                 
pessoas. Ele trabalha na balsa há dez anos e diz que quando começou levavam apenas duzentas.                
“Com a inauguração da passarela ainda não sabemos se a balsa irá continuar, mas muitos               
moradores esperam que sim. O transporte por aqui é rápido, na passarela será um pouco demorado                
porque as pessoas terão que subir 16 andares pelo elevador, atravessar a pé e descer novamente os                 
16 andares do outro lado. Pode formar filas… acho que a balsa terá que continuar”, explica . 7

 

 
Pessoas na balsa e o balseiro.  Fotos: Carola Santos 

7 Entrevista concedida à Agência Prefixo: 
https://agenciaprefixo.com/2016/05/30/bairro-da-barra-berco-da-cidade-e-da-cultura/  
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Pessoas na balsa em dia de sol. Foto: Carola Santos 

 

 
Balsa atracada na Rampa do Pescador.  Foto: Carola Santos 
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Balsa atracada na Rampa do Pescador.  Foto: Carola Santos 

 

 
Anoitecer e as pessoas aguardando a balsa na Rampa do Pescador.  Foto: Carola Santos  
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Ciclistas embarcando na balsa. Foto: Carola Santos 

 

Recreação no Rio Camboriú 
 

De ponta a ponta do Rio Camboriú as práticas esportivas e de lazer são uma realidade. Em                 
uma única passada pelo rio pode ser observado pessoas pescando, andando de jetski, crianças              
brincando nas praças às margens do rio, outros praticando caiaque, remo, sem falar do lazer turístico                
(concentrado na foz do rio), muito acessado por turistas e visitantes que passam pelo município. 
 

Alguns destes lazeres são de grande importância no cotidiano das pessoas que vivem em              
bairros próximos ao rio, como é o exemplo da Praça Antônio Eliziário Corrêa, localizada no final da                 
Via Gastronômica, ao lado da ponte que faz ligação com o município de Camboriú.  
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Placa de identificação da Praça Ântonio Eliziário Corrêa, Via Gastronômica. Foto: Felipe Gallarza. 
 
 

A praça é um ponto de encontro de pessoas com o rio e um espaço onde se manifestam                  
algumas atividade de lazer que envolvem saberes populares, como é o caso da pesca. Em conversa                
com um pescador local, ele relata que o resultado dessa pesca é levada para casa e ainda serve de                   
alimento no dia ou dependendo do resultado para mais dias.  
 

 
Pescadores locais aproveitando o dia de sol para a pesca. Praça Antonio Eliziário Corrêa. Foto: Felipe Gallarza. 
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Resultado de uma pesca de lazer. Praça Antonio Eliziário Corrêa. Foto: Felipe Gallarza. 

 
 

Como espaço público e democrático, a praça recebe eventos como o que ocorreu no dia 19                
de junho de 2016, o Piquenique no Rio Camboriú, que contou com a presença de diversos                
representantes da comunidade que de alguma forma possuem uma relação com o rio. Dentre os               
representantes presentes estavam os do Comitê Camboriú - Comitê de Gerenciamento da Bacia             
Hidrográfica do Rio Camboriú, um órgão colegiado que tem como objetivo a gestão dos recursos               
hídricos dos municípios alimentados pelo Rio Camboriú. 

 

 
Piquenique realizado na Praça Antonio Eliziário Corrêa. Foto: Gabriel Gallarza. 
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Outros representantes de práticas esportivas de lazer participaram do evento, como o caso             
do grupo de caiaque Amigos da Pesca e do construtor de pranchas para remo Alex Zazula. 
 

 
Navegação no Rio Camboriú. Foto: Felipe Gallarza. 

 
 

Em conversa, Alex Zazula fala sobre sua relação recreativa com o Rio Camboriú: 
 
"Pratico stand up no Rio Camboriú há aproximadamente 2 anos. Geralmente pratico sozinho, mas              
eventualmente alguns amigos vão comigo. Já remamos em três pessoas no máximo. Minha oficina              
fica próximo do rio, no centro de Camboriú, aproximadamente 150 metros. A oficina é na minha                
residência. O esporte consiste em ficar de pé em cima de um pranchão de surf com maior flutuação e                   
remar com um remo. Existem várias modalidades de SUP: Sup Yoga, Sup Surf e Sup Remada… No                 
Sup Remada, não precisa da propulsão pela onda, utilizando a remada para se deslocar, fato que                
tem levado muita gente a desbravar os rios e lagoas do Brasil inteiro. Minha relação com o Rio                  
Camboriú existe desde que me conheço por gente. Como um apreciador da natureza, sempre o               
apreciei de suas margens e tinha vontade de navegá-lo. Há aproximadamente 2 anos comecei a               
fabricar pranchas de Stand Up de madeira e comecei a desbravar. Por enquanto só naveguei da                
parte que vai da ponte do centro de Camboriú até o mar, mas em breve vou fazer a parte que vai em                      
direção às nascentes, para o lado rural de Camboriú. Estou lançando uma prancha em alguns meses                
exclusivamente para remadas em águas calmas, inspirada nos bons momentos de remadas que             
tenho no rio. Estou pensando em batizar o modelo de Rio Camboriú." 
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Alex Zazula praticando Stand Up no Rio Camboriú. Foto: Carola Santos. 
 
 

Ainda nas proximidades da praça existe um píer público de acesso ao rio que qualquer               
pessoa que tenha uma embarcação pode utilizar.  

 

 
Jet ski próximo à Praça Antonio Eliziário Corrêa. Foto: Felipe Gallarza 
Píer público da Praça Antonio Eliziário Corrêa. Foto: Felipe Gallarza.  

 
Ao descer o rio na margem direita, trecho que está localizado na região do Bairro da Barra,                 

observam-se poucos lugares de acesso público ao rio e que possibilitam práticas recreativas. Porém,              
marinas de jet ski e lanchas, além de clubes particulares, dominam a margem até a Rampa dos                 
Pescadores, onde está localizada também a balsa. Pelo lado da Barra Sul, ao longo de toda a                 
Avenida Beira Rio, tem-se a presença de ciclovia margeando o rio até o encontro com os molhes,                 
conectando com a Avenida Atlântica. 
 

Ainda no trecho da Beira Rio, algumas estruturas públicas possibilitam práticas de esporte e              
lazer, como a praça na altura da rua 3850, além da própria ciclovia. Alguns píers e rampas com                  
pouca manutenção possibilitam o contato mais direto com o rio, onde alguns pescadores podem              
praticar e observar a natureza e colocar embarcações de pequeno porte no rio. 
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No início da Avenida Normando Tedesco já se pode observar algumas estruturas recreativas,             
como a pista de skate, muito utilizada pelos jovens durante todo o dia, e, ao lado do píer da balsa,                    
encontram-se embarcações grandes, como o veleiro Camacho, que oferece diferentes rotas para            
passeios, além de estrutura para festas e lazer. 
 

A foz do rio pelo lado esquerdo é caracterizada por ser estruturada para atender o turismo e o                  
lazer. Algumas dessas estruturas são privadas, como as marinas, o teleférico, restaurantes, os             
barcos piratas, que oferecem passeios pelas encostas do município, e outras que são públicas, como               
a própria pista de skate e os molhes da barra, onde muitos pescadores de peixe-espada se                
concentram, sendo um ótimo lugar para a pesca esportiva especializada. 
 

 
Lancha sendo manobrada na Marina Tedesco. Foto: Felipe Gallarza. 

 

O fato é que as empresas privadas que servem ao turismo, lazer esportivo, gastronomia e               
outros, caracterizam o cotidiano de toda a comunidade que vive no entorno da foz do rio, pois boa                  
parte da mão de obra de recursos humanos destas empresas são de moradores do Bairro da Barra,                 
tornando o fluxo de pessoas na balsa constante, além de ter uma relevância no que diz respeito à                  
fonte de recursos financeiros de muitas famílias.  
 

 
Praça e píer na Beira Rio.  Foto Gabriel Gallarza. 
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Pista de skate da Barra Sul. Foto: Gabriel Gallarza. 

 

 
Vista da foz do Rio Camboriú. Estação de teleférico, Barco Pirata e Passarela. Foto: Felipe Gallarza. 

 
 
 
Marinas 
 

As marinas de Balneário Camboriú estão presentes ao longo de todo o rio no trecho do                
município. Possuem uma relevância significativa no processo de desenvolvimento da Barra Sul, tanto             
no aspecto paisagístico quanto cultural. Um exemplo dessa relevância pode ser exemplificada ao             
citarmos a Avenida Beira Rio, oficialmente Avenida Normando Tedesco, que também dá nome à              
Marina Tedesco, ocupando boa parte da foz do Rio Camboriú pelo lado esquerdo. 
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Outro exemplo que pode ser citado do legado cultural das marinas ao município é o próprio                

Bairro Jardim Iate Clube, que se constituiu economicamente e urbanisticamente a partir dessa             
cultura. Com o interesse voltado para o setor imobiliário o fundador do Iate Clube Camboriú, na                
ocasião, teria destinado parte do loteamento para que os sócios portadores de barco tivessem um               
espaço para acessar o rio, caracterizando o que depois viria a se constituir como a Marina Iate Clube                  
Camboriú.  
 

Outras marinas possuem devida importância dentro deste cenário, como por exemplo a By             
Dente, marina especializada em jet ski. Seu fundador e proprietário, Joicimar Isaías de Aviz, mais               
conhecido como Dentinho, é um dos personagens pioneiros no processo de desenvolvimento e             
constituição da prática esportiva do jet ski no município de Balneário Camboriú. Dentinho viveu e               
trabalhou nas margens do Rio Camboriú, foi competidor e é uma referência catarinense no cenário               
nacional na prática do esporte.  
 

Essas empresas, além de modificar diretamente a paisagem, promovem e estimulam toda            
uma cultura, como, por exemplo, no setor imobiliário, com edifícios que possuem dentro de seu               
território marinas como é o caso do edifício Yatch House, localizado à beira da BR-101 e ao lado da                   
empresa By Dente. 
 

Um aspecto importante a ser ressaltado é a navegação, um conhecimento adquirido na             
prática e que os pescadores possuem e é passado para seus filhos. Em conversa com pescador                
local foi relatado que os barcos das marinas modernas tem como comandante os filhos de               
pescadores, que aprenderam com o conhecimento passado pelos pais. 
 

 
Marinas ao longo da Via Gastronômica. Foto: Felipe Gallarza. 

 
 

 
Panorâmica da Marina Tedesco. Foto: Felipe Gallarza. 
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Marina Tedesco. Foto: Felipe Gallarza. 

 
 

 
Garagem de jet ski.  Marina By Dente. Foto: Felipe Gallarza. 
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"Dentinho" mostrando seu jet ski de competição. Foto: Felipe Gallarza.  

 

Casa Linhares, Praça do Pescador e Igreja Santo Amaro 
 

A Casa Linhares é um importante elemento que compõe a paisagem do Rio Camboriú,              
compondo um conjunto paisagístico muito representativo dessas ocupações urbanas de foz de rio e              
que aparecem por todo o litoral brasileiro. O contraste entre a memória da cidade e o que ela é hoje                    
pode ser observado a partir das mudanças e transformações do bairro e nas pessoas que ali                
residem. Junto ao conjunto há a nova Passarela da Barra, ainda em finalização, com sua               
proximidade ao conjunto urbano tradicional. A praça próximo à Casa Linhares já possuía             
reconhecimento patrimonial e era atendida por programas de preservação de memória. 
 

 
Casa Linhares e Passarela. Foto:  Carola Santos 
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Construída para moradia do casal Ademar Linhares e Néia Bastos, com recursos de uma boa               
negociação do café da região, teve suas telhas especialmente encomendadas com a primeira forma              
da Cerâmica Bastos (Camboriú). Ademar Linhares montou a primeira mercearia do local, que             
abastecia todas as famílias que moravam nas praias agrestes. Posteriormente, a casa abrigou a              
primeira farmácia da Barra, uma barbearia, e hoje abriga a sede da Escola de Arte e Artesanato                 
“Cantando, Dançando e Tecendo nossa História”. 
 

Neste ano de 2016 a Casa Linhares foi reconhecida como Ponto de Memória, sob a               
coordenação da historiadora da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Mariana Schlickmann. O            
Programa Pontos de Memória é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia              
vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), e tem como objetivo apoiar ações e iniciativas de               
reconhecimento e valorização da memória social. 
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Exposição “Armazém dos Secos e Molhados”.  Foto: Carola Santos 

A proposta do Ponto de Memória é a de trabalhar com eixos temáticos, já abordados nas                
exposições: Indígenas, O Mundo da Pesca Artesanal, Religiosidades, Veranear, Lendas, Contos e            
Tradições, Caminhos da Roça, Balneário Camboriú 50 anos, Comunidade Quilombola, Ofícios e            
Mestres de Saberes, além de outros assuntos importantes para a memória da cidade. 

 
Exposição “Religiosidades”  Foto: Carola Santos 
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Exposição “Religiosidades”.  Foto: Carola Santos 

 

 

Casa Linhares e Praça dos Pescadores.  Foto: Carola Santos 
 

A Casa Linhares fica entre a Praça dos Pescadores,a Igreja de Santo Amaro, a Passarela e o                 
Rio Camboriú. Todos estes espaços têm conexão e memória e apresentam aspectos culturais             
comuns tais como de centro da cidade histórica que ali reside, junto com traços do bairro mais                 
tradicional de Balneário Camboriú, o berço histórico da cidade. 
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Casa Linhares e Praça dos Pescadores  Foto: Carola Santos 

 
A Igreja de Santo Amaro, onde está localizada a Capela de Santo Amaro, oficialmente Igreja               

de Nossa Senhora do Bom Sucesso, com início da construção em 1849 e inauguração em 1863, foi                 
construída por mãos escravas (na época), conchas e areia em sua argamassa, sendo um importante               
marco histórico-cultural. 
 

 
Igreja Santo Amaro.  Foto: Carola Santos 
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Colônia dos pescadores Z7 
 

A Colônia de Pescadores Z7 é uma das entidades mais antigas, que atende atualmente mais               
de 400 associados. Fundada em 1925, suas atividades perduraram até 1943, ocasião em que foi               
fechada por ocasião da guerra. Foi reaberta em 1964, mas foi a partir de 1972 que a colônia                  
começou a desenvolver os serviços na área da saúde pública, através de convênios como o Funrural                
e outros órgãos competentes. Em 2001, o número de associados não ultrapassava os 50              
pescadores. Hoje, a realidade é diferente. Beirando os 500 pescadores, o objetivo principal da              
colônia é a regulamentação da profissão, através da licença para pesca.  
 

 

Placa de 1978 fixada na entrada da Colônia de Pescadores Z 7. Foto: Carola Santos 

 

De acordo com as fontes do Arquivo Histórico de Balneário Camboriú, a Colônia de              
Pescadores atua com uma associação dos pescadores de Santa Catarina. Possui convênio com a              
prefeitura, oferecendo aos pescadores serviços de saúde, como médicos, dentistas, e serviços de             
apoio e ajuda nas situações relacionadas à pesca e venda na região. Na época da fundação, um                 
grupo de amigos se reuniu e resolveu fundar a colônia. Os amigos eram: Emanoel Rebelo dos                
Santos (Seu Santinho), Hermogenes de Assis Feijó, Lindolfo André Linhares, José Francisco Vítor e              
Manoel Sinfroneo Rodrigues (Seu Tecão). 
 

A Colônia de Pescadores funcionou normalmente até o ano de 1943, tendo como presidente              
Emanoel Rebelo dos Santos. Entre os anos de 1943 e 1963, a Colônia de Pescadores sofreu um                 
processo de interrupção, em decorrência da 2ª Guerra Mundial. O Brasil era governado por Getúlio               
Vargas e foi o único país latino-americano a participar da guerra. Essa participação rendeu ao país                
algumas vantagens, mas, em contrapartida, marcaria a memória de muitas famílias brasileiras. De             
acordo com o Centro de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, para a população brasileira, o               
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cotidiano da guerra ocasionou a escassez de determinados alimentos, produtos industriais e            
gasolina, o que fez os preços dispararem. Sem contar as repressões e os problemas sociais, como a                 
restrição dos direitos individuais e a repressão às diferenças étnicas. Reflexos como estes foram              
vivenciados também no Bairro da Barra, o que ocasionou o fechamento da Colônia de Pescadores Z                
7. 
 

Da década de 1970 até 1990, a Colônia de Pescadores desenvolveu serviços na área da               
Saúde Pública, através de convênios com o Funrural e outros órgãos. Hoje, os serviços prestados               
são o de orientação junto aos órgãos competentes, como Capitania dos Portos, Secretaria da              
Agricultura, INSS e outros serviços que são necessários à classe pesqueira. 
 

 
Fotos de Presidentes da Colônia Z7 fixadas na parede. Foto: Carola Santos 

 

Parque Raimundo Malta 
 

O Parque Raimundo Malta é um espaço apropriado para o contato da população com a               
natureza e para a educação ambiental, pesquisas da fauna e flora da Mata Atlântica e ecossistemas                
associados como o manguezal do Rio Camboriú. A proposta do parque está em viabilizar a               
preservação de espécies animais e vegetais, reintroduzir as espécies retiradas de seus habitats nas              
florestas nativas e promover o turismo ecológico. 
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Mapa do Parque  Foto: Carola Santos 

 
De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, o parque foi criado               

pela administração municipal através do Decreto 2.351 de 1993. O Parque Ecológico Rio Camboriú,              
em julho de 2006, pela Lei 2.611/03/07/2006, recebeu o nome de Parque Natural Municipal              
Raimundo Gonçalez Malta, em homenagem a um de seus fundadores, enquadrando-se na categoria             
prevista de Unidade de Conservação. 
 

 
Parquinho e lazer  Foto: Carola Santos 
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O parque tem sido utilizado para diversas atividades, entre as quais a recepção de              
estudantes e pesquisas acadêmicas. Os espaços do parque contam com a Casa do Pensamento,              
que abriga os setores administrativo e técnico da Secretaria do Meio Ambiente, sala de reuniões,               
espaços de lazer para os visitantes, como Jardim São Francisco,  parquinho e sanitários. 
 

Além disso, o parque realiza o programa Plantas que Curam, com a distribuição de chás e                
mudas de ervas do horto de plantas medicinais Dr. Roberto Miguel Klein, que conta com 77                
canteiros e 70 espécies de plantas. O Plantas que Curam tem por objetivo promover a educação em                 
fitoterapia e resgatar o conhecimento da cultura popular no uso terapêutico de plantas medicinais. O               
responsável pelo setor é Osni Teixeira. O setor possui chás contra cólicas, dissolventes de cálculos               
renais, insônia, calmante, tosse, analgésicos, entre outros. Entre os chás mais procurados estão             
camomila, capim-limão, erva-cidreira, hortelã, alfavaca e carqueja. 
 

O programa tem como objetivos proporcionar à população o acesso a medicamentos            
gratuitos e de boa qualidade, ajudar a preservação do patrimônio genético de espécies medicinais e               
divulgar nas escolas e comunidade a importância da preservação ambiental e os benefícios que ela               
proporciona. 
 

No Parque há o Viveiro Mata Atlântica utilizado como um centro de produção de mudas e                
árvores nativas para recuperação de áreas degradadas na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.  
 

As trilhas ecológicas, que eram caminhos antes utilizados por caçadores e ladrões de             
palmito, são hoje trilhas interpretativas do Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta, que             
oportunizam ao visitante um estreito contato com a natureza. Nessas trilhas, pessoas de todas as               
idades podem contemplar a diversificada vegetação local, onde o manguezal encontra as árvores de              
terra firme e as diversas espécies de aves, anfíbios, répteis, crustáceos, insetos e pequenos              
mamíferos, vivendo em harmonia e cumprindo seu papel na cadeia alimentar. As trilhas oficiais são:               
Bambuzal, Gamboa, Caranguejo, Graxaim, Figueira e São Francisco. 
  

O Espaço Ambiarte - Fazendo o Nosso Papel tem uma conotação além de material, social e                
ética, baseada na compreensão da importância do ato de reduzir, reutilizar e reciclar para a melhoria                
das condições do meio ambiente. A natureza é rica em estímulos, disponível e acessível para ser                
apreciada e interpretada na sua forma original, sendo assim, a arte possibilita os processos de               
percepção, aliada a produção de papel reciclado e materiais alternativos encontrados no Parque. A              
utilização das técnicas de reciclagem de papel artesanal e as vivências estético/artísticas do grupo              
com materiais alternativos encontrados nas trilhas do Parque aproximam os educandos ao meio             
natural, alertando sobre a importância das questões ecológicas e o respeito ao meio ambiente. 
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Fachada da Oficina Ambiarte Foto: Carola Santos 

 

Na oficina de papel reciclado desenvolve-se potencialidades artísticas e culturais, percebe-se           
uma demonstração de comprometimento com a conservação ambiental e com a importância de             
reciclar o papel para a natureza e para o homem, adquirindo, assim, uma educação voltada para a                 
formação de cidadãos conscientes, responsáveis, comprometidos com o meio em que vivem. 
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Oficina Ambiarte Fotos: Carola Santos  

 

 

 

 

 
  

114 



2.6 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 
Por Gabriel Gallarza 
 
 

 
Bacia hidrográfica do rio Camboriú, que compreende os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. 

Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
 
 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú drena uma área aproximada de 200 km². Seu principal               
rio, o Rio Camboriú, possui cerca de 40 km de extensão e banha os municípios de Balneário                 
Camboriú e Camboriú.  
 

Ambos os municípios trazem em seus nomes a referência ao rio, cujo registro e citações               
datam de períodos anteriores ao povoamento. Muitos estudos tentaram interpretar o significado da             
palavra "Camboriu", destacando-se dentre eles o de Teodoro Sampaio, que cunhou a hipótese de              
Rio do Robalo, uma vez que Cambori ou Camurí, significa robalo na língua tupi (CORRÊA, 1985). 
 

A área estudada nessa pesquisa abrange o trecho do Rio Camboriú que percorre o município               
de Balneário Camboriú, o qual equivale aproximadamente ao trecho de sua foz.  
 

Nesse trecho o rio percorre cerca de 4 km do território da cidade de Balneário Camboriú,                
tendo sido historicamente uma das principais causas da ocupação humana nessa região. Vestígios             
arqueológicos revelam que a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú é povoada há muito tempo, desde               
os tempos pré-descobrimento, passando pelos ciclos coloniais e chegando nos dias atuais. 
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O desenho que o rio apresenta nesse trecho é bastante favorável à atracação das              
embarcações de pesca, uma vez que o rio tem largura significativa e apresenta águas calmas antes                
de desaguar no mar. Nesse trecho final o rio fica paralelo à costa oceânica por cerca de 2 km, o que                     
faz dele um extenso porto de ancoragem. 
 

Um levantamento realizado através de entrevistas com velhos pescadores, por técnicos da            
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Balneário Camboriú (IBAMA, 1994), concluiu que a pesca              
artesanal é exercida há mais de um século pelos moradores das margens sul do Rio Camboriú,                
dando origem a povoações de pescadores, que hoje correspondem ao Bairro da Barra.  
 

O rio passou por diversos ciclos de uso desde que a cidade começou a surgir à sua volta. Se                   
originalmente dava suporte a atividades pesqueiras, com o tempo foi presenciando a chegada das              
atividades agrícolas, sentindo a pressão da crescente ocupação urbana de suas margens e a              
poluição se intensificando. 
 

 
Na margem esquerda do Rio Camboriú, o crescimento vertical da cidade e seus vertiginosos arranha-céus, na margem 

direita, a presença resistente da mata ciliar que forma o rico ecossistema de manguezal. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Uma das características que se faz marcante na paisagem cultural do rio é a intensa               
privatização das suas margens. O histórico do desenvolvimento urbano da cidade revela que essa              
opressão ambiental está em concordância com as diretrizes urbanísticas adotadas pela gestão            
municipal que, inconsequentemente, permitem o avanço descontrolado da mancha urbana sobre as            
áreas de preservação ambiental, obrigatórias por lei. 
 

Para ilustrar essa força privatizadora do acesso ao rio destacamos os últimos loteamentos             
liberados junto ao leito do rio, especialmente os condomínios Yacht House, o Marina Beach Towers e                
o Reserva Camboriú Yacht & Golf. Todos esses empreendimentos habitacionais são voltados para             
um público de alto poder aquisitivo, restringem o acesso à um grande trecho das margens do rio para                  
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somente proprietários dos imóveis, ocupam território irregular quanto à legislação ambiental e,            
mesmo com pontos tão negativos, são tidos como referência em desenvolvimento para a cidade.              
Diante desse quadro, fica aqui a questão de qual cidade queremos construir?  
 

O leito do Rio Camboriú já não possui o seu desenho original, especialmente seu trecho final,                
a foz. Esse trecho já foi bastante modificado pela ocupação urbana das margens, tanto pelas               
revisões do desenho urbano de vias e loteamentos, quanto pelas marinas particulares, que             
regularmente aprofundam o leito do rio para dar passagem às embarcações. 
 

Os corpos d'água são muitas vezes vistos como um empecilho ao desenvolvimento urbano.             
No entanto, há uma mudança nessa visão quando se pensa no conceito de cidade sustentável, no                
qual se passa a valorizar os rios e córregos como um fator de qualidade ambiental, social, cultural e                  
econômica. 
 

Em concordância com essa visão, essa pesquisa se apresenta como uma das possíveis             
pontes de ligação do rio com a cidade. Com um levantamento de varredura, saímos para conhecer                
mais sobre o principal rio que cruza a cidade, identificando seus atores e cenários e registrando sua                 
paisagem.  
 

 
Os pescadores do bairro da Barra, a partir de seu trapiche de ancoragem, assistira,  ao longo dos anos, o intenso 

crescimento da mancha urbana sobre a margem oposta do Rio Camboriú.  
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 
Levantamento de varredura 
 

Com o propósito de identificar e registrar os elementos mais significativos do patrimônio             
cultural material do rio, realizamos um levantamento de varredura percorrendo todo seu trecho dentro              
da cidade de Balneário Camboriú. Esse trecho tem extensão aproximada de 4 km. 
 

A visão [...] não é uma questão de reagir mecanicamente a estímulos. [...] Só vemos               
aquilo que olhamos. Olhar é um ato de escolha. Como resultado dessa escolha, aquilo              
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que vemos é trazido para o âmbito do nosso alcance - ainda que não necessariamente               
ao alcance da mão. Tocar alguma coisa é situar-se em relação a ela. [...] Nunca               
olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação entre a coisa              
e nós mesmos. (BERGER, 1999; Pág. 11 e 12) 

 
Visitamos o rio em diversas saídas de campo, que foram realizadas a pé, de bicicleta e de                 

carro. Iniciamos o levantamento na ponte da Avenida Santa Catarina, no Centro de Camboriú, e               
percorremos suas margens rio abaixo, até o deságue no Oceano Atlântico, em Balneário Camboriú. 
 

Para além de metodologias e conhecimentos específicos da cada área, o “caminhar” foi uma              
ação comum a todos os pesquisadores do projeto. Caminhando nas margens do rio pudemos              
construir olhares sobre o objeto de pesquisa, ao mesmo tempo em que o próprio objeto foi                
compreendido enquanto tal e constituiu o nosso olhar. Caminhar foi um exercício fundamental para              
descobrir, entender, interpretar e criar possibilidades analíticas à paisagem. A narrativa deste            
trabalho está impregnada desses inúmeros caminhares: são narrativas sobre “lugares, não lugares,            
espaços, paisagens”. (CORDOVA, 2010; Pág. 22) 
 

Cada elemento paisagístico identificado foi cadastrado individualmente em uma ficha          
contendo endereço, breve descritivo e fotografias. São vias, pontes, praças, parques, edificações,            
loteamentos, entre outros elementos, resultando no fichamento de 50 elementos paisagísticos.  
 

 
Mapa com os 50 elementos paisagísticos de cultura material identificados na paisagem cultural do Rio Camboriú. Este 

trecho corresponde ao percurso do rio dentro de Balneário Camboriú. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 
Conjuntos paisagísticos 
 

Considerando o caráter múltiplo e dinâmico da paisagem cultural do Rio Camboriú e a              
necessidade de se criar uma narrativa que pudesse tornar essa paisagem legível, destacamos             
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alguns conjuntos paisagísticos. Esses conjuntos sugerem possibilidades de interpretação dessa          
paisagem cultural, agrupando elementos que transmitem significados em comum. 
 

Entretanto, mesmo com o agrupamento de elementos em forma de conjuntos paisagísticos,            
percebemos que o rio, enquanto objeto de estudo, se configura de forma linear e cria uma força de                  
leitura que tende a ser também linear, contínua. Dessa forma, transpassando cada conjunto, vemos              
características em comum, como o tipo de ocupação das margens, ora respeitando uma distância              
mínima do rio, ora tão próxima que parece querer negar a existência do curso d’água naquele local; a                  
presença ou não de mata ciliar, em alguns momentos com vegetação abundante, em outros              
gramados com árvores esparsas ou barrancos sem cobertura vegetal. 
 

Para definir cada conjunto paisagístico, levamos em conta as características principais           
identificadas ao longo de todo o percurso do rio e a presença de elementos marcantes, como                
parques, edificações tradicionais e desenho urbano diferenciado. Surgem, então, os seguintes           
conjuntos paisagísticos. 
 
 
1. Atracadouro 
 

 
Em primeiro plano, barcos de pesca na margem direita do rio, e ao fundo, lanchas e iates ancorados nas marinas 

particulares da margem esquerda. 
Autor: Gabriel Gallarza 

 
De maneira geral, podemos dizer que a característica mais relevante sobre a paisagem             

cultural do Rio Camboriú, para a cidade de Balneário Camboriú, é a sua condição favorável à                
atracação de embarcações.  
 

Essa condição do trecho final do rio, antes do leito desaguar no mar, se dá pela formação                 
geográfica de sua foz, que se estende por uma faixa de aproximadamente 2 km, com a forma de                  
uma península de areia no canto sul da praia, e se torna um atracadouro natural. 
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Esse uso, juntamente com o abastecimento de água à população, é o mais tradicional              

praticado pela população local. Originalmente foi praticado pelas comunidades indígenas, que viviam            
nas margens do rio e que o utilizavam para acessar o mar e circular território adentro.  
 

Posteriormente, a cerca de um século atrás, se deu o povoamento do homem branco, parte               
dele como pescador, que ancorava especialmente na margem direita. E nos dias de hoje, é possível                
perceber esse uso de atracadouro no serviço prestado pelas diversas marinas particulares, que, no              
trecho estudado, praticamente monopolizam as margens do rio. 
 

Merece destaque a ocupação intensiva e de pouca participação social nas margens ocupadas             
pelas marinas, que se fecham dentro de seus lotes murados, não permitindo o acesso público das                
margens do rio, restringindo inclusive o acesso visual à paisagem. 
 

O pier do pescador na Barra é, também, ponto de destaque na paisagem do rio. Marca                
simbólica de um dos principais usos que se faz do rio, e que se mantém vivo por mais tempo. Vale                    
destacar que, juntamente aos barcos de pesca, encontramos também o píer de ancoragem da balsa               
de travessia Barra-Centro, local de grande concentração de moradores locais ao longo de todo o dia. 
 

Na margem esquerda do rio, encontramos o píer de ancoragem da balsa no Centro de               
Balneário, ponto que fica junto ao píer do Mercado do Pescador. O local é marcado pelo encontro de                  
embarcações junto a estruturas de bancas para a venda da pesca. Vale destacar que essa               
infra-estrutura encontra-se em estado de parcial abandono. 
 

Outro elemento de presença marcante na paisagem do rio é o píer de ancoragem do Barco                
Pirata, se destacando por contar com 3 grandes caravelas, com seus altos mastros, destinadas a               
passeios náuticos. 
 

Elemento que também merece destaque no uso do rio como atracadouro é o edifício de               
apartamentos residenciais Marina Beach Towers. O edifício conta com infra-estruturas no           
condomínio para manutenção e garagem particular de embarcações, sendo o único com essas             
características na América do Sul. 
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2. Manancial de água 
 

 
Vista do alto do morro do Barranco, a partir de um dos reservatórios de água da cidade. Em primeiro plano o leito do Rio 

Camboriú, ao fundo o Oceano Atlântico. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
Um dos principais usos que se faz do Rio Camboriú, e nesse caso do próprio recurso hídrico,                 

é a captação de água para o consumo da cidade.  
 

As águas do Camboriú são utilizadas para o consumo humano há muito tempo, desde os               
tempos da ocupação original indígena, chegando até os dias de hoje com a captação e tratamento                
de suas águas por companhias de saneamento para abastecer as cidades de Camboriú e de               
Balneário Camboriú. 
 

Ao longo de nosso percurso pelas margens do rio encontramos um dos reservatórios de água               
da Emasa - Empresa de Saneamento Básico do município de Balneário Camboriú, conhecido como              
R-2 ou do Barranco, com capacidade de 6,5 milhões de litros de água. 
 

O fornecimento de água tem sido um dos pontos mais frágeis da relação rio-cidadão, e já                
houve momentos nos últimos anos que a população passou por racionamento no consumo,             
principalmente em épocas de pico da temporada de verão.  
 

O racionamento de água aparece como um indicador do desequilíbrio ambiental que se             
estabelece há longa data na cidade, especialmente no adensamento pouco qualificado que se             
reproduz. Cria-se uma alta demanda de consumo de água, o que se torna muito pouco sustentável                
para o ambiente. É importante equilibrar a relação das pessoas com as águas, desenvolvendo a               
consciência de pertencimento e de preservação.  
 

Atividade complementar ao abastecimento de água é o serviço prestado pela Estação de             
Tratamento de Esgoto da Emasa. Lá são tratados praticamente todos os efluentes da cidade que               
depois são lançados novamente na calha do rio. 
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O lançamento dos efluentes no rio é alvo de constantes críticas da mídia e da população                
local. Mas a gestão pública argumenta que esse dejeto tratado não compromete à qualidade da               
água, e que a sua contaminação se dá essencialmente pelos efluentes de Camboriú, município rio               
acima, que não conta com tratamento apropriado de esgoto urbano e de resíduo agrícola. 
 

 
Entrada dos efluentes da ETE no Rio Camboriú. Ponto final do ciclo de consumo da água, coletada, consumida e tratada, 

retorna para o leito do rio. 
Autor: Gabriel Gallarza 

 
3. Irrigação e produção agrícola 
 

 
Área rural do município de Camboriú, na margem direita do rio. Em primeiro plano, a criação de gado, ao fundo o skyline de 

Balneário Camboriú e seus arranha-céus. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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Outra vocação tradicional do Rio Camboriú para a população local é a utilização de suas               

águas para a irrigação da agricultura. Esse uso é um dos mais impactantes na paisagem natural do                 
rio, uma vez que parte dessa irrigação serve para o plantio do arroz alagado, o que gera forte                  
intervenção na drenagem natural da bacia.  
 

Esse uso ocorre em sua totalidade na zona rural do município de Camboriú, mas tem impacto                
indireto sobre a cidade de Balneário Camboriú, uma vez que as águas vêm carregadas de resíduos                
dos insumos agrícolas. Fato frequentemente criticado como sendo um dos principais causadores das             
más condições da potabilidade da água rio abaixo.  
 
4. Pesca 
 

 
 

A pesca e a coleta de crustáceos, no leito do rio e nos mangues que se formam nesse trecho,                   
é outro uso tradicional que se faz das águas do Camboriú. Além, é claro, do uso como porto de                   
ancoragem para o pescador do mar. 
 

Certamente o rio já foi ambiente de muitas espécies aquáticas, e com significativa             
abundância, uma vez que tem seu ambiente formado pelo ecossistema manguezal, que é de fauna               
muito rica. 
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Atualmente, a prática de pesca que mais podemos presenciar no rio é a da pesca de lazer                 
nas margens. Ocorre tanto nas margens naturais, em pequenos trechos sem mata ciliar, quanto em               
estruturas próprias como os trapiches de pescador, as rampas de embarcações e o molhe da Barra,                
local muito frequentado pelos pescadores noturnos em busca do peixe espada. 
 

Ao longo do percurso pelas margens do rio encontramos algumas infra-estruturas que dão             
suporte à cultura da pesca, como os trapiches do pescador da Barra, o Mercado do Pescador e,                 
ainda, a Colônia de Pescadores Z-7, organização trabalhista que dá suporte institucional à atividade              
da pesca e ao pescador. 
 
5. Travessias 
 

Outro elemento de destaque na paisagem do rio Camboriú é a presença das pontes,              
estruturas sempre marcantes, especialmente em se tratando de um rio de leito tão largo, como é o                 
Camboriú no seu trecho final.  
 

Nesse trecho o rio é atravessado por quatro grandes pontes, a da avenida Santa Catarina, a                
Altamiro Domingos Castilho, conhecida como ponte do Barranco, a ponte da BR-101 e, por fim, a                
passarela da Barra. 
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Ponte da avenida Santa Catarina sobre o Rio Camboriú, na cidade de Camboriú. O gramado nas margens do rio compõe a 

praça Dona Biata. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 

 
Ponte Altamiro Domingos Castilho, conhecida como ponte do Barranco, liga os dois municípios. Ponto de encontro para a 

pesca de lazer e para o piquenique na margem do rio. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
Mesmo sendo as pontes elementos de presença marcante física e simbolicamente na            

paisagem, responsáveis pela ligação das margens do rio, não encontramos no entorno desses             
cruzamentos um tratamento paisagístico adequado. 
 

Estes espaços, se detentores de estruturas de convite ao estar, promovem a interação social              
e ambiental do cidadão com o rio, estimulando valores de identidade e significado. 
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Visual à montante do Rio Camboriú a partir da ponte da BR-101. Na margem direita do rio (esquerda da foto) a mata ciliar 

preservada da encosta do morro do Barranco, na margem oposta os trapiches da Via Gastronômica. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 
6. Meio ambiente 
 

A paisagem natural do Rio Camboriú apresenta algumas características bem particulares,           
como a já explanada condição de península da foz. 
 

O rio em Balneário Camboriú, seu trecho final, apresenta a condição ambiental muito especial              
que é o manguezal. Um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho               
que, devido a mistura das águas doce e salgada, promove a constituição de espécies vegetais               
típicas, que se relacionam a outros componentes vegetais e animais. 
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O trecho do Rio Camboriú pesquisado corresponde à área de sua foz e é constituído pelo ecossistema manguezal. Devido 

à pequena declividade do terreno, sofre a ação diária das marés de água salgada. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
Atualmente, o rio apresenta sua mata ciliar bastante suprimida pela ocupação urbana de suas              

margens, especialmente nesse trecho final, o que promoveu a perda significativa da fauna nativa e               
parte da flora. 
 

Ao longo do percurso da pesquisa pudemos encontrar ainda a foz dos principais rios que               
formam o Camboriú, entre eles o rio Peroba, o rio Pequeno e o das Ostras. Esses locais são muito                   
especiais ambientalmente, uma vez que formam uma grande área de vegetação ciliar e de suscetível               
influência ao alagamento. 
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Foz do Rio Peroba na margem esquerda do Rio Camboriú. Local de relativa preservação ambiental, o que promove 

especial destaque à paisagem natural do entorno. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
Encontramos ainda outros elementos de relevância ambiental e que servem de proteção ao             

ambiente natural das margens do rio, como o Parque Raimundo Malta, com a Secretaria Municipal               
de Meio Ambiente - SEMAM, o Horto de Plantas Medicinais Dr. Roberto Miguel Klein, o Espaço                
Ambiarte, o Horto Municipal, o Complexo Ambiental Cyro Gevaerd e o Molhe da Barra.  
 

Outros elementos encontrados estão também ligados ao lazer e ao estar como o Parque              
Unipraias, com seu teleférico, a praça Dona Biata, em Camboriú, a praça Antônio Eliziário Corrêa, o                
mirante da Barra e, por fim, a praça do Pescador. 
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Jardim central do Parque Municipal Raimundo Malta, localizado na margem esquerda do Rio Camboriú. O parque está 

inserido em área de preservação ambiental do rio, e apresenta ainda a Secretaria de Meio Ambiente e seus departamentos. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 
7. Esporte, educação, cidadania e saúde 
 

Alguns dos elementos paisagísticos encontrados nas margens do Rio Camboriú são           
estruturas de apoio à prática esportiva, tanto amadora quanto profissional. De certa forma, todas as               
estruturas são voltadas ao contato com o espaço externo e com a natureza, o que favorece a                 
consciência para a conservação do ambiente. 
 

Entre eles estão a pista de skate da Barra, a Federação Catarinense de Futebol, o Grupo                
Escoteiro Leão do Mar e a pista municipal de bicicross do Bairro dos Municípios. 
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Pista municipal de bicicross do Bairro dos Municípios. Instalada em área de preservação ambiental do Rio Camboriú, reúne 

um grupo de jovens em atividades de lazer e treinamento. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Todas esses elementos apresentam em comum a condição de se utilizar de grandes lotes,              
normalmente em condições de sensibilidade ambiental, que recebem um uso público diferenciado e             
controlado, compatível à manutenção da qualidade ambiental. 
 

Algumas estruturas encontradas nas margens do rio também dão suporte ao ensino público.             
Essas estruturas garantem o uso de espaços sensíveis ambientalmente por crianças e jovens, o que               
por sua vez pode fortalecer o desenvolvimento da consciência da preservação ambiental, através da              
intimidade que se estabelece com o ambiente vivenciado pelos alunos. 
 

Entre esses espaços estão a Universidade do Vale do Itajaí - Univali, instituição de ensino               
superior de grande porte, e o Espaço Ambiarte, um projeto de educação ambiental da SEMAM. 
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Campus da Univali  de Balneário Camboriú, implantado em grande lote da área de preservação ambiental do Rio Camboriú.  

Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
 

Dentre os elementos formadores da paisagem cultural do rio encontramos também algumas            
estruturas ligadas ao fortalecimento da cidadania e ao acesso a serviços públicos. Entre eles estão a                
Escola de Cães Guia Helen Keller, o Centro Municipal de Atendimento à Criança Ayrton Senna, o                
Hospital Municipal Ruth Cardoso, o Posto de Atenção Infantil PAI, a Capela Mortuária Municipal e a                
Capela Santo Amaro. 
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Capela de Santo Amaro, de frente à praça do Pescador no Bairro da Barra. Arquitetura de traços coloniais, muito 
representativa da tradição edificada açoriana do litoral sul brasileiro. 

Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
 
 
8. Arquiteturas históricas 
 

Raras são as arquiteturas históricas em nossa região, menos ainda as que ficam nas              
margens do Rio Camboriú. A cidade de Balneário Camboriú sempre adotou uma postura muito              
modernizadora de sua paisagem urbana, e assim demonstrou historicamente pouco cuidado com a             
preservação dos seus bens arquitetônicos mais significativos.  
 

Na contramão dessa tendência transformadora e renovadora, pudemos encontrar ainda          
alguns poucos elementos arquitetônicos que formam a paisagem urbana tradicional da cidade na             
beira do rio.  
 

 
A Casa dos Garcia, implantada rente ao alinhamento predial na avenida Santo Amaro, preserva a memória do antigo 

comércio da família. O lote da casa vai até a margem do rio, e apresentava um pequeno porto de ancoragem no passado. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016.  

 
As arquiteturas de relevância patrimonial encontradas foram poucas, mas nos ajudam muito a             

entender o processo histórico de desenvolvimento urbano, e auxiliam na construção de políticas             
públicas de gestão e manutenção do patrimônio cultural da cidade.  
 

Entre elas estão a Casa dos Garcia, casa térrea centenária em Camboriú, a Casa Linhares e                
a Capela Santo Amaro, ambas situadas na praça do Pescador na Barra em Balneário Camboriú. 
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A Casa Linhares, implantada na esquina da Praça do Pescador, tradicional ponto de encontro do Bairro da Barra. Serviu 

como residência e comércio da família na segunda metade do século XX. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
9. Vias urbanas 
 

Parte da paisagem cultural do Rio Camboriú é composta pelas vias urbanas que             
acompanham as margens do rio. Algumas delas são vias beira-rio, outras chegam até ele, mas todas                
têm em comum um traçado que respeita o desenho original do território, e que revelam as                
características físicas do local, bem como o desenho de sua ocupação original. 
 

Entre essas vias estão a Sexta Avenida; a Via Gastronômica; a Avenida Santo Amaro; a               
Avenida Normando Tedesco, conhecida como Beira Rio e, por fim, a Avenida Interpraias. Essas vias               
são de grande importância na paisagem cultural do rio, uma vez que são testemunhas históricas da                
ocupação do território e das margens do rio.  
 

      
Na esquerda, a Sexta Avenida margeando o Rio Peroba, no Bairro dos Municípios. Na direita, a Via Gastronômica, com 

seus lotes na margem do rio que ficam abaixo do nível da via. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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Na esquerda, a Avenida Normando Tedesco, conhecida como Beira-Rio, apresenta boa estrutura para atender o pedestre e 
o ciclista, além contar com jardinetes nas margens do rio. Na direita, a Avenida Santo Amaro, na localidade do Barranco, na 

margem direita do rio, ainda como uma rua de terra e sem estruturas para o pedestre. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
10. Ciclovias 
 

Por fim, gostaríamos de realçar uma infra-estrutura urbana atual, que tem sido adotada pela              
gestão municipal nos últimos anos, e que fortalece a ideia de resgate do rio para a cidade e para as                    
pessoas: as ciclovias. 
 

A presença da ciclovia é um fator de grande qualificação do espaço urbano, estimula que               
ciclistas e pedestres frequentem e estabeleçam uma relação mais íntima com o rio e seu entorno.  
 
A ciclovia encontra o Rio Camboriú no trecho correspondente à Barra Sul, ao longo da Avenida                
Normando Tedesco, conhecida como Avenida Beira Rio, e o acompanha até seu deságue no mar. 
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A ciclovia acompanha a Avenida Beira-Rio na margem esquerda do Rio Camboriú. Em alguns trechos é possível manter o 

contato visual com seu leito. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
Vale destacar que as políticas públicas municipais de mobilidade urbana têm assumido uma             

postura bastante ativa na inclusão da bicicleta como modal de transporte, fato que pode ser               
percebido pela articulação da malha cicloviária na cidade.  
 

De encontro a isso, identificamos grande demanda para a relação ciclovia-rio ser ainda mais              
fortalecida, com vocação para a inserção da bicicleta e de estruturas cicloviárias na totalidade das               
duas margens do rio. 
 

 
Ao longo de todo o dia, muitos moradores da cidade atravessam o Rio Camboriú pela Balsa da Barra e utilizam suas 

bicicletas como modal integrado no deslocamento. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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3. BLOG E REDE SOCIAL 
 
 

De maneira a atender a uma ampla contrapartida social foi criado um blog             
(www.retratosdocamboriu.wordpress.com) e perfil de rede social (Facebook:       
www.facebook.com/retratosdocamboriu) logo no início da pesquisa, que foram alimentados         
continuamente durante o desenvolvimento do projeto.  
 

Mesmo com o final da pesquisa, essas mídias ficarão disponíveis para o acesso do público               
por prazo indeterminado, e sem nenhum custo de manutenção. Dessa forma, promovemos a             
disseminação da cultura dentro de um conceito de menor impacto ambiental, com a minimização de               
gastos com papel, impressão e afins. 
 

 
Capa do blog www.retratosdocamboriu.wordpress.com, utilizado para ampliar o alcance da pesquisa e estimular a troca de 

informações sobre o rio Camboriú. 
Responsável: Núcleo Catarinense de Fotografia 

 
 

Através dessas mídias digitais, buscamos apresentar o processo de pesquisa e seu conteúdo             
para toda a sociedade, permitindo a criação de canais de comunicação e troca de informações de                
acesso universal e democrático.  
 

Bem como, visamos garantir a preservação do conteúdo em uma mídia duradoura, renovável             
e atualizável, potencializando a continuidade da pesquisa por outros interessados e estimulando as             
discussões sobre a cidade contemporânea. 
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Capa da página do Facebook, utilizado para aumentar o contato direto com o público-alvo da pesquisa e fortalecer a rede 

de colaboração para o debate sobre as águas urbanas. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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4. PIQUENIQUE 
 
 

Durante a pesquisa de campo, foi realizado um evento para divulgação da pesquisa e para a                
promoção da educação ambiental: o Piquenique no Rio Camboriú. 
 

O piquenique aconteceu no início do inverno, na Praça Antônio Eliziário Corrêa, que fica nas               
margens do rio, junto à ponte Altamiro Domingos de Castilho, conhecida como Ponte do Barranco. 
 

O evento teve como atração principal a navegação em um trecho do Rio Camboriú, realizada               
por atletas especialistas em canoagem e stand up paddle. Essa atividade buscou apresentar uma              
das possibilidades de interação das pessoas com o rio através das diversas atividades de              
navegação. 
 

     
Na esquerda, atletas especialistas em stand up paddle e, na direita, atletas especialistas em canoagem, aproveitam as 

águas calmas do Rio Camboriú para realizar atividades de navegação recreativa.  
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

O piquenique contou com a presença de aproximadamente 150 pessoas e, ainda, com a              
participação de mais de 50 atrações e apoiadores, entre órgãos públicos de gestão urbana,              
ambiental e de patrimônio cultural; instituições de pesquisa e apoio à permacultura urbana;             
organizações da sociedade civil para o meio ambiente, os direitos humanos e a cultura; ativistas;               
artistas; expositores; empresários; vizinhança e a população em geral. 
 

Foi uma tarde fria de domingo com muitas atrações, conversas, frutas e chás orgânicos, que               
estimulou as percepções de todos os presentes para as relações do rio e da cidade com as pessoas. 
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A Praça Antônio Eliziário Corrêa, na margem esquerda do Rio Camboriú, com sua arborização de grande porte, foi o 

cenário escolhido para a realização do piquenique. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Tal ação visou promover a sensibilização ambiental, em especial a relação cidadão-rio, que             
atualmente se encontra bastante enfraquecida. 
 

Ao promover a navegação de lazer e o convívio das pessoas nas margens do rio, buscamos                
apresentar novos olhares e discutir possibilidades para renovar e fortalecer essa relação da cidade              
com suas águas urbanas. 
 

E ainda, em função da grande aceitação que o evento demonstrou, acreditamos na             
possibilidade dele se tornar regular na agenda dos eventos em espaço público da cidade. Assim,               
prevemos uma edição do piquenique na entrada de cada estação do ano, fortalecendo sutilmente              
nossa ligação com os ciclos da natureza. 
 

O evento foi registrado em audiovisual e gerou um vídeo de aproximadamente 2 minutos              
apresentando de forma poética o piquenique. O vídeo e as fotos estão disponíveis no blog da                
pesquisa: www.retratosdocamboriu.wordpress.com. 
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O piquenique reuniu um público bem diversificado de participantes, entre vizinhos da região, grupos de mães, artistas, 

ativistas, atletas, gestores públicos, e outros, todos com o interesse em comum de explorar os eventos em espaço público, 
a cidade e o rio. 

Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

“(...) os rios e suas margens não são, para esse projeto, metáforas nostálgicas de uma urbanidade perdida. Mas, talvez, 
chaves de uma urbanidade recalcada e latente no coração decrépito, e ainda mal formado, das cidades brasileiras. Chaves 
que hoje, em novo registro, aparecem como centrais no conflituoso processo de reconfiguração urbana que se dará, nestas 

cidades, em um futuro próximo.” - Guilherme Wisnik 
 
 

 
Pescador solitário na margem esquerda do Rio Camboriú, na Praça Antônio Eliziário Corrêa. Ao fundo, em oposição, 

notamos a verticalização da cidade com sua hiperdensidade. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Segundo definição do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a             
paisagem cultural é uma porção peculiar do território, representativa do processo de interação do              
homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram                 
valores. 
 

A paisagem cultural do Rio Camboriú consiste, portanto, em uma somatória de fatores que              
incluem aspectos ambientais, históricos, sociais, culturais, políticos, econômicos, entre outros, que           
formam um sistema complexo que se apresenta em contínua transformação, em sintonia com a              
dinâmica da própria cidade. 
 

Ao percorrermos a trajetória desse rio urbano, destacamos o Rio Camboriú como um dos              
elementos definidores da ocupação histórica da cidade, bem como um importante indicador de             
qualidade socioambiental e urbana. Desde sua utilização como recurso essencial para a vida da              
população e do meio-ambiente, como cenário de vivências, celebrações, mobilizações sociais em            
torno de sua preservação e ainda como fonte de expressão da memória urbana. 
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Em primeiro plano o trapiche do Mercado do Pescador, na margem esquerda do Rio Camboriú. As águas calmas do rio, 

com seus barcos de pesca ao pôr-do-sol, apresentam um contraste com a intensidade do crescimento da cidade. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Pudemos reconhecer suas características ambientais mais marcantes, como a sua          
constituição de manguezal, e a consequente degradação progressiva que vem sofrendo suas águas             
e suas margens, vítimas da opressão geradas pelas altas taxas de ocupação do território e               
ampliação da mancha urbana sobre sua Área de Preservação Permanente. 
 

Recontamos a evolução da ocupação histórica desse território, gerada pelos diversos ciclos            
de uso das águas do rio, desde sua condição como manancial até a de via de trânsito das marinas;                   
os momentos históricos vividos em suas margens puderam, ainda, ser visualizados através da             
análise detalhada de imagens históricas, que revelaram particularidades que fortalecem a identidade            
local. 
 

A pesquisa ainda analisou como o rio foi retratado pela mídia da região ao longo da última                 
década, o que revelou o quanto o rio é retratado com parcialidade, construindo sua imagem de                
rio-problema. Essa posição mostra ainda, o quanto o jornalismo deixa de abordar a integralidade do               
tema, com sua complexidade sistêmica, e promove grande destaque para assuntos de impacto e              
crise ambiental. 
 

E ainda, conseguimos apresentar os bens materiais e imateriais que formam a colcha de              
retalhos que gera a paisagem cultural do rio, e assim traduzir a sua condição como um patrimônio                 
cultural da cidade. Múltiplas interações da população com o rio, no passado e no presente, foram                
identificadas e estudadas, e se revelaram como bens culturais da cidade. Por fim, foram registradas               
em fichas individuais, de modo a auxiliar a gestão do patrimônio público da cidade. 
 

142 



 
A foz do Rio Camboriú no encontro de suas águas com o Oceano Atlântico. O rio foi testemunha de toda a evolução urbana 

que a cidade passou e viu gradualmente seu valor simbólico ser reduzido com o passar dos anos. 
Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 

 
 

Considerando que a preservação dos recursos hídricos e a valorização da dimensão            
simbólica da água são de vital importância para o desenvolvimento sustentável das cidades,             
buscamos com essa pesquisa resgatar o verdadeiro valor de riqueza dos rios urbanos, relembrar              
memórias urbanas de seus usos e interações em tempos passados, bem como revelar que ainda               
podemos tê-lo como um berço de vida, cultura e bem-estar. 
 
Mas para que a paisagem cultural do Rio Camboriú seja reconhecida e preservada, temos um longo 
caminho a percorrer. É necessário não apenas identificá-la, mas também torná-la visível à população 
e incorporá-la no imaginário da cidade. 
 

Isso se dará através da educação ambiental e patrimonial, do fortalecimento das relações de              
uso e afetividade com o rio, da atribuição e reconhecimento de valores da população com suas                
águas urbanas contribuindo com a criação de identidade local e senso de pertencimento.             
Somando-se a isso, ainda, indispensáveis esforços de planejamento e gestão apoiados por políticas             
públicas de longo prazo, comprometidas com o desenvolvimento da cidade sustentável. 
 

A paisagem cultural do Rio Camboriú está em constante transformação e esta pesquisa             
revela apenas uma de suas possíveis leituras. Uma série de retratos que resgatam parte de sua                
história, revelam sua contemporaneidade e que, somados, podem indicar seu desenvolvimento           
futuro. O rio Camboriú e as águas urbanas são sinônimos de vida, e tal reconhecimento é                
indispensável para a conquista da urbanidade, a qualidade urbana. 
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Uma das cachoeiras do Morro dos Macacos, localizado na área rural de Camboriú. A imagem de uma das principais 

nascentes do rio Camboriú como símbolo do resgate do rio para a cidade e para as pessoas. Uma nascente e a poética do 
renascimento do rio! 

Autor: Gabriel Gallarza, 2016. 
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7 ANEXOS 
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7.1 FICHAMENTO DE IMAGENS HISTÓRICAS 

 

01. Vista aérea do Rio Camboriú. 
02. Vista aérea do Rio Camboriú. 
03. Vista aérea do Rio Camboriú. 
04. Embarcações no Rio Camboriú. 
05. Embarcações no Rio Camboriú.  
06. Vista aérea do Rio Camboriú. 
07. Vista aérea do Rio Camboriú.  
08. Vista aérea do Rio Camboriú. 
09. Foz do Rio Camboriú.  
10. Embarcações no Rio Camboriú.  
11. Vista parcial do Rio Camboriú. 
12. Foz do Rio Camboriú.  
13. Vista aérea do Rio Camboriú.  
14. Vista aérea do Rio Camboriú. 
15. Ponte pensil sobre o Rio Camboriú.  
16. Ponte pensil sobre o Rio Camboriú.  
17. Vista aérea do Rio Camboriú.  
18. Vista aérea parcial do Rio Camboriú.  
19. Vista aérea do Rio Camboriú.  
20. Vista aérea do Rio Camboriú.  
21. Vista aérea do Rio Camboriú.  
22. Embarcações no Rio Camboriú. 
23. Embarcações no Rio Camboriú. 
24. Embarcações no Rio Camboriú. 
25. Vista parcial do Rio Camboriú. 
26. Vista aérea do Rio Camboriú. 
27. Vista aérea do Rio Camboriú. 
28. Vista aérea do Rio Camboriú.  
29. Manifestação folclórica no Rio Camboriú. 
30. Vista parcial do Rio Camboriú. 
31. Vista aérea do Rio Camboriú.  
32. Embarcações no Rio Camboriú.  
33. Embarcações no Rio Camboriú.  
34. Embarcações no Rio Camboriú. 
35. Embarcações no Rio Camboriú.  
36. Vista aérea do Rio Camboriú.  
37. Travessias do Rio Camboriú.  
38. Travessias do Rio Camboriú.  
39. Travessias do Rio Camboriú.  
40. Travessias do Rio Camboriú.  
41. Travessias do Rio Camboriú.  
42. Travessias do Rio Camboriú.  
43. Travessias do Rio Camboriú.  
44. Travessias do Rio Camboriú.  
45. Vista aérea do Rio Camboriú.  
46. Capela de Santo Amaro.  
47. Capela de Santo Amaro.  
48. Foz do Rio Camboriú.  
49. Foz do Rio Camboriú.  
50. Foz do Rio Camboriú.  
51. Foz do Rio Camboriú.   
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7.2 FICHAMENTO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 
 

01. Sarau da Tainha 
02. Grupo de Artesãos “Na Barra da Guaivira”  - Artesanato em Couro de Peixes  
03. Grupo de artesãs Arte em Conchas - Artesanato com Escamas, conchas e cascas. 
04. Festival de Terno de Reis 
05. Festa dos Pescadores 
06. Festa do Folclore 
07. Festival de Frutos do Mar 
08. Balsa e Balseiros 
09. Parque Raimundo Malta 
10. Recreação no Rio Camboriú 
11. Colônia dos pescadores Z7 
12. Casa Linhares, Praça do Pescador e  Capela Santo Amaro 
13. Pesca profissional 
14. Embarcações tradicionais 
15. Marinas 
16. Mulheres na pesca 
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7.3 FICHAMENTO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 
 

01. Ponte da avenida Santa Catarina  
02. Praça Maria José Nunes da Silva “Dona Biata” 
03. Foz do rio Peroba 
04. Sexta Avenida 
05. Residencial Reserva Camboriú Yacht & Golf 
06. Foz do rio Pequeno 
07. Parque Natural Municipal Raimundo Gonzalez Malta 
08. Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAM 
09. Horto de plantas medicinais Dr. Roberto Miguel Klein 
10. Espaço Ambiarte 
11. Horto Municipal 
12. Grupo Escoteiro Leão do Mar 
13. Escola de Cães Guia Helen Keller 
14. Federação Catarinense de Futebol FCF 
15. Campo de Futebol C4 - Bairro dos Municípios 
16. Capela Mortuária Municipal - Bairro dos Municípios 
17. Pista Municipal de Bicicross 
18. Posto de Atenção Infantil PAI 
19. Núcleo de Atenção ao Idoso e Centro Comunitário Casa da Sogra 
20. SENAI e SINDUSCON 
21. CAIC Ayrton Senna 
22. Hospital Municipal Ruth Cardoso 
23. Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI 
24. Iate Clube Camboriú 
25. Casa dos Garcia 
26. Avenida Santo Amaro 
27. Reservatório de Água R2 - EMASA 
28. Estação de Tratamento de Esgoto EMASA 
29. Complexo Ambiental Cyro Gevaerd 
30. Ponte Altamiro Domingos Castilho 
31. Via Gastronômica 
32. Praça Antônio Eliziário Corrêa 
33. Ponte da BR-101 
34. Marina Beach Towers 
35. Avenida Beira Rio 
36. Mercado do Pescador 
37. Pista de Skate 
38. Marinas 
39. Balsa da Barra 
40. Trapiche do Pescador 
41. Foz do rio das Ostras 
42. Praça do Pescador 
43. Capela de Santo Amaro 
44. Casa Linhares 
45. Passarela da Barra 
46. Colônia de Pescadores Z7 
47. Barco Pirata 
48. Parque Unipraias 
49. Molhe da Barra Sul 
50. Avenida Interpraias e Mirante da Barra 

  

153 


