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Introdução 
 

"Quando conheci este balneário, haviam umas dez casas do Canto até o Pontal do              
Rio. Haviam várias localidades, como o Canto da Praia, nas proximidades do            
Hotel Marambaia, as Valas, próximo do Hotel Candeias e do edifício Siri, o             
Cangalheiro, nas imediações do edifício Itapoã, Cacimbas, onde funcionou o          
camelódromo, e a Lagoa da Ponta, na praça Tamandaré. Depois, a Volta do             
Saquinho, no edifício Paládio, onde a praia faz uma curva, o Varadouro, na Barra              
Sul, e o Pontal ou Aguadas, no rio Camboriú."  
Relato de Anna Corrêa Fuchs, no livro "Sete Minutos: Memórias do Balneário de             
Camboriú na minha infância", 2000. 

 
Esta pesquisa aborda os córregos e as lagoas da cidade de Balneário Camboriú\SC. Parte destes 
corpos hídricos encontram-se hoje ocultos na paisagem urbana, sendo que muitos deles até 
mesmo já foram suprimidos pelo desenvolvimento da cidade. 
Balneário Camboriú cresceu vertiginosamente nas últimas décadas e essa transformação 
promoveu fortes impactos sobre o ambiente natural da região.  
Sabemos que uma das principais vítimas dessas mudanças são os cursos d'água e suas matas 
ciliares que, de modo a fornecer espaço para a ocupação do território, são canalizados e 
enterrados, chegando até mesmo a se tornarem extintos, devido às mudanças da drenagem do 
solo. 
Algumas ruas, avenidas, praças e construções de hoje, foram criadas sobre o espaço em que 
antes havia córregos, lagoas, várzeas e matas ciliares. 
Identificar e resgatar o desenho original da hidrografia da cidade é fundamental para reconectar o 
cidadão com seu território, reforçar sua identidade cultural e seu sentido de pertencimento ao 
local. 
Nesses espaços foram, e ainda são, realizadas muitas atividades que deram suporte ao 
desenvolvimento da cidade, como a pesca, a captação de água, a irrigação de horta e agricultura 
familiar, entre outras, sendo assim, muito importantes de serem reconhecidas pelo habitante da 
cidade. 
Dentro dos limites da cidade ainda encontramos muitos cursos d'água com seu traçado e estrutura 
originais, mas são especialmente aqueles que estão longe da mancha urbana, como os córregos 
e as lagoas das Praias Agrestes. Esta condição contrasta com aqueles corpos hídricos que 
desapareceram sob o asfalto, ou que estão espremidos entre prédios e em canais de concreto, e 
que, sob tal condição, reforçam a importância de valorizarmos e respeitarmos nosso ambiente 
natural. 
A pesquisa consistiu em estudar documentos e fotografias históricas da região em paralelo com 
visitas aos espaços desses cursos d'água, complementada por entrevistas com moradores locais, 
para que assim pudéssemos resgatar a memória do que se perdeu e registrar a condição daquilo 
que se mantém, visando essencialmente o desenvolvimento da cidade de maneira mais 
sustentável e harmônica com seus recursos naturais e culturais. 
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).  
Os rios podem ser usados para diversos fins: viver e produzir, uso doméstico, industrial, agrícola, 
navegação, energia, manancial de água, 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 de todo o mundo. 
Percebendo como interagimos com os rios, 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 promovem. 
O reconhecimento e a valorização das águas urbanas como patrimônio ambiental e cultural são              
etapas indispensáveis ao desenvolvimento sustentável das cidades. 
Destacamos, ainda, as grandes dificuldades de encontrar dados oficiais sobre a hidrografia da 
cidade e a facilidade que, enquanto sociedade, perdemos os registros e a memória dessa riqueza 
natural, tão significativa para a existência da ocupação humana da região.  
Da mesma forma, deixamos nossa contribuição com a esperança de que possamos valorizar e 
interagir com consciência com nossos bens, especialmente a água. 
O recorte temporal das imagens apresentadas neste relatório vai dos anos 1950 até 2017. 
Algumas fotografias foram feitas antes da emancipação da cidade, que ocorreu em 1964. Antes, 
ela pertencia ao município de Camboriú, mas, para facilitar o entendimento, todas as imagens são 
tratadas como sendo de Balneário Camboriú. As datas nas legendas de cada uma são dados 
chave para esclarecimentos neste sentido, caso necessário.  
 
Em tempo, lembramos que essa pesquisa aparece um ano após termos concluído o inventário da 
paisagem cultural do rio Camboriú na cidade, que abordou, com metodologia de pesquisa 
equivalente, a relação da cidade com o seu principal curso d'água, e surge agora como etapa 
complementar ao estudo. A pesquisa anterior pode ser consultada no Arquivo Público de 
Balneário Camboriú e através do blog www.retratosdocamboriu.wordpress.com. 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.retratosdocamboriu.wordpress.com/


Bacia Hidrográfica do rio Camboriú 
 
A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú possui uma área de drenagem de aproximadamente 200 
km². O rio principal que dá o nome a bacia, o rio Camboriú, possui cerca de 32 km de extensão e 
banha os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú.  
Como principais afluentes do Camboriú aparecem o rio do Braço, o rio Canoas, o rio Pequeno, o 
rio Peroba, o rio Marambaia e o rio das Ostras (no mapa indicado como rio da Barra). 
 

 
Bacia Hidrográfica do rio Camboriú 

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016 
 

De maneira a auxiliar no estudo e na gestão, a bacia é dividida em 11 Unidades Hidrográficas: 
Cabeceiras do Rio do Braço, Estaleiro Grande, Morro do Boi, Ribeirão dos Macacos, Rio Canoas, 
Rio da Mata Camboriú, Rio do Areal, Rio do Braço, Rio do Este, Rio Lajeado e Ribeirão Ariribá. 
De acordo com o IBGE (2016), considerando os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, a 
população total estimada da área da bacia é de cerca de 208.000 habitantes.  
As principais atividades econômicas dos municípios são o turismo, em Balneário Camboriú, e a 
agricultura, em Camboriú. 
 
  



De maneira geral, a bacia hidrográfica não apresenta sinais de elevada degradação ambiental. 
Cerca de 70% da área da bacia hidrográfica é coberta por florestas, entretanto, as áreas agrícolas 
demandam especial atenção devido ao uso de água nas lavouras irrigadas e à degradação dos 
solos em áreas de pastagem, em Camboriú, bem como o impacto da mancha urbana de Balneário 
Camboriú, que já impermeabilizou grande parte de seu território e suprimiu boa parte da mata 
ciliar dos rios. 

 

 
Unidades Hidrográficas 

Fonte: EPAGRI / CIRAM, 2016 
 
 
 
  



Rio Camboriú 
 
De modo a valorizar o principal corpo hídrico da bacia hidrográfica estudada e entender sua 
importância sobre a região e, consequentemente, sobre os córregos e lagoas da cidade, 
apresentamos alguns dados relevantes sobre o rio Camboriú, que foram levantados pela pesquisa 
já mencionada, Retratos do Camboriú. 
O rio Camboriú nasce no município de Camboriú, percorre seu território no sentido oeste–leste e 
deságua no Oceano Atlântico, já no município de Balneário Camboriú. 
 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia. 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 

O topônimo "Camboriú" tem origem na língua tupi, significa "rio dos robalos", através da junção de 
das expressões “kamuri”, que significa robalo e “y”, que significa água ou rio. 
O rio é formado por inúmeras nascentes existentes nos rios do Braço e Canoas. Ao longo das 
encostas dos morros e montanhas ocorrem cachoeiras e alguns ecossistemas, como é o caso da 
floresta Atlântica, que possui uma grande importância pela sua fauna e flora. Entre o rio e o mar 
ocorrem manguezais, que são responsáveis pelo início de boa parte da vida que existe no mar 
catarinense. 
O rio Camboriú tem importância estratégica para o desenvolvimento dos municípios de Camboriú 
e Balneário Camboriú. É nele que se localiza o principal sistema de captação e tratamento de 
água que abastece estas cidades. Este fato imprime elevada importância a este rio, requerendo, 
em função da qualidade e disponibilidade do manancial de água, estudos e administração 
adequada dos recursos ali existentes. 
A área estudada nesta pesquisa abrange o território da bacia do rio Camboriú que corresponde ao                
município de Balneário Camboriú. Nesta área o rio percorre cerca de 4 km do território da cidade,                 
tendo sido historicamente uma das principais causas da ocupação humana na região.  

 



 
Fotomontagem a partir de fotografias aéreas de 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 

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. 
O desenho que o rio apresenta neste 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.  
 



 
Foz do rio Camboriú no canto sul da praia, onde está o bairro da Barra, em 1957.  
Fonte: Acervo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.  

 
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. 
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. 
O leito do rio 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. 
 
Vale destacar, que a faixa de terra mais estreita entre o rio Camboriú e o oceano Atlântico era 
conhecido como Varadouro. Em épocas de cheia, este local se transformava em uma segunda foz 
do rio. Não foram encontrados registros imagéticos deste fenômeno, apenas relatos orais de 
moradores antigos, que também afirmam ser raro isto acontecer. Segundo Klaus Fischer, 
ex-proprietário do Hotel Fischer, construído nesta região em 1957 e demolido em 2012, a última 
vez que isto aconteceu foi na década de 1950, antes de iniciarem as obras do hotel.  
 



 
Fotografia aérea do Rio Camboriú, trecho conhecido como Varadouro, em 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 

 
Córregos e lagoas 
 
A área de estudo abordada nesta pesquisa equivale ao território da cidade de Balneário 
Camboriú, especialmente os corpos hídricos secundários, córregos e lagoas complementares ao 
curso d'água principal da região, o rio Camboriú. 
A pesquisa procurou resgatar a memória de cursos d'água que não existem mais, ou que 
encontram-se escondidos sob a pavimentação urbana, como antigos córregos que cruzavam 
propriedades e vias públicas, e até mesmo as famosas lagoas que se formavam nos trechos mais 
largos desses corpos hídricos, e que para os antigos moradores foram cenários de muitas 
vivências marcantes. Além de registrar aqueles cursos que ainda mantém suas características 
naturais preservadas e que merecem atenção para continuarem assim e servirem de referência 
para um desenvolvimento sustentável da expansão da mancha urbana. 
Poucos são os moradores que ao cruzarem a avenida da Lagoa no Centro da cidade sabem que 
sob seus pés ainda existe uma lagoa, que hoje está submersa no asfalto da cidade, mas que em 
dias de chuva ressurge, e é tratada como um inconveniente da drenagem urbana. 
Muitos são aqueles que ao se referirem aos córregos que ainda existem à céu aberto utilizam a 
expressão “esgoto” ou que manifestam o desejo de que sejam canalizados e escondidos para que 
não precisem lidar com as péssimas condições de suas águas mal cheirosas. 
 

"Hoje, a cada chuva mais forte, as pessoas se apavoram com medo dos             
alagamentos. Perdem-se aparelhos domésticos, roupas, colchões e os mais         
humildes ficam inteiramente desabrigados. Restam-lhes o choro e a esperança de           
que as autoridades constituídas solucionem os problemas causados pela ganância          
de uma exploração imobiliária desordenada, que afetou profundamente nosso         
ecossistema, com grave impacto ambiental. Desde quando conheço este         
balneário, não me lembro de nenhuma enchente. As águas corriam para os            
ribeirões e lagoas que desaguavam no mar. Agora as chuvas não encontram seu             
escoadouro natural e sobem sobre ruas e avenidas, inundando tudo." (FUCHS,           
2000)  

 



De maneira a identificar e registrar a paisagem cultural desses córregos e lagoas realizamos 
diversas saídas de campo, à pé, de bicicleta e de carro, que contemplaram a totalidade do 
território da cidade de Balneário Camboriú. 
 

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 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) 
 

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 dos rios 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)  
De modo a resgatar o verdadeiro valor de importância vital que esses corpos hídricos tiveram e 
têm para a cidade de Balneário Camboriú e seus cidadãos, identificamos e registramos alguns 
deles, para que sejam melhor encarados daqui por diante. 
Foram pesquisados e visitados os principais córregos e lagoas que complementam a bacia 
hidrográfica junto com o rio Camboriú, dentro da cidade de Balneário Camboriú.  
Esses corpos hídricos foram agrupados em 5 grupos, que correspondem ao rio propriamente dito 
ou ao conjunto de córregos e lagoas que compõem uma porção do território: 

 
1. Ribeirão Ariribá 
 
2. Rio Peroba 
 
3. Rio Marambaia 

 
4. Córregos da Barra Sul: .Canal da Estação de Tratamento de Esgoto  

.Rio das Ostras 

.Ribeirão Pedro Pinto Correia 
 

5. Córregos das Praias Agrestes: .Taquaras 
.Estaleiro 
.Estaleirinho 

 
 
  



1. Ribeirão Ariribá 
 

 
Fotomontagem a partir de fotografias aéreas de 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
A imagem superior apresenta as imediações do ribeirão Ariribá, onde identificamos a praia dos 
Amores (superior) e praia do Buraco, divididas pelo morro do Careca. A via que corta o centro da 
imagem é a atual avenida do Estado, em Balneário Camboriú, e Avenida Osvaldo Reis, em Itajaí, 
que faz a ligação entre os dois municípios. O ribeirão Ariribá é a fronteira entre as duas cidades e, 
por este motivo, era também conhecido popularmente como "Ribeirão da Divisa".  
A antiga moradora da cidade, Anna Fuchs, lembra, em seu livro, que na divisa dos municípios 
havia um engenho de serra impulsionado pelas águas do ribeirão.  
 

 
 



Imagem aérea apresentando a hidrografia. 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 

 
No dia 23 de maio de 2017, percorremos de carro e a pé a região para reconhecimento do ribeirão 
Ariribá. Partimos de suas nascentes (fotos 1 e 2) nas montanhas do bairro Ariribá, em direção ao 
leste, onde deságua no mar junto ao morro do Careca. 
 

1     2 
 
No trecho inicial do ribeirão encontramos a propriedade da empresa Águas Ariribá (3), fundada em 
1999, que extrai água de poços artesianos e distribui por caminhões pipa. O principal destino da 
água captada são as embarcações do porto de Itajaí. 
Um pouco mais abaixo, encontramos também outra empresa de extração de água mineral, a Água 
Rio D´Ouro (4), fundada em 1984, que distribui a água engarrafada para o mercado local e 
regional. 
 

3   4 
 
No trecho inicial, o ribeirão é acompanhado por uma via urbana asfaltada, a avenida das 
Arapongas (5). A avenida apresenta em suas margens condomínios residenciais de alto padrão, 
como o que foi implantado no terreno do antigo haras Rio do Ouro. 



Na avenida ainda aparece, em uma extensa propriedade, a sede do Clube Ariribá (6). O clube foi 
fundado em 1998 e é fruto da fusão de outros dois clubes da cidade que ficavam em outros 
bairros. 
 

5   6 
 
Nas proximidades do ribeirão aparece ainda o Hospital e Maternidade Santa Luíza, fundado em 
1998. 
Destacamos ainda, a presença de um grande lago artificial (7) criado dentro de uma propriedade 
particular, com uma edificação construída em uma ilha do lago. 
Ao cruzar a via que liga as duas cidades, avenidas do Estado em Balneário Camboriú e Osvaldo 
Reis em Itajaí, a divisa municipal é marcada por um grande pórtico metálico (8). 
 

7   8 
 
O trecho final do ribeirão percorre o bairro Praia dos Amores, onde recebe forte impacto da 
pressão urbana, com a construção de condomínios horizontais e torres de edifícios sobre suas 
matas ciliares. 
A foz do ribeirão se dá no oceano Atlântico, junto ao morro do Careca. Segundo o morador e 
memorialista da cidade, Carlos Alberto Schlup, "em baixo do morro do Careca tinha a Lagoa da 
Preguiça. Ali formava um remanso, uma espécie de prainha". 
 



 
Praia dos Amores, foz do ribeirão do Ariribá, junto ao morro do Careca, onde se formava a lagoa da Preguiça, em 1969. 

Fonte: Acervo Histórico de Balneário Camboriú. 
 
Durante a saída de campo, neste local encontramos um pescador trabalhando em sua rede, 
acampado a 20 dias na praia (9), aguardando a entrada das tainhas na costa. 
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2. Rio Peroba 
 

 
Fotomontagem a partir de fotografias aéreas de 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 

A imagem superior apresenta as imediações do rio Peroba, que faz divisa entre os municípios de 
Balneário Camboriú e Camboriú. A via que se destaca na imagem é a rodovia BR-101.  
Uma de suas principais nascentes fica no pé do morro do Gavião, popularmente conhecido como 
Pico da Teta, e deságua no rio Camboriú. Sua outra principal nascente fica situada no município 
de Camboriú. 
 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 
Percorremos a pé as imediações do rio Peroba, no dia 30 de maio de 2017. O trecho inicial do rio 
se dá em terreno bastante acidentado e de mata fechada no morro (10), e quando aparece em 
área pública, está na forma de um pequeno corpo hídrico junto à BR-101 (11). Logo após já fica 
canalizado e enterrado sob a via marginal da rodovia (12 e 13). 



10    11 
 

12    13 
 
Ao percorrer a margem da rodovia o rio passa por duas grandes empresas de interesse público, o 
Crematorium Vaticano Balneário Camboriú e a Faculdade Avantis (14). 
O rio volta a ficar a céu aberto do outro lado da rodovia, percorrendo terrenos de grandes 
indústrias, como a Usina de Concreto Polimix e a Sucatas Dalmolin (15). 
 



14      15 
 
Na altura da rua Peroba, o rio tem suas margens ocupadas por habitações populares fruto de 
antigas invasões, as quais ficam com suas divisas bem próximas ao leito do rio (16 e 17).  
 

16   17 
 
Ao reencontrar a via marginal da rodovia (18) o rio fica subterrâneo por um curto trecho, e logo 
volta a ficar à céu aberto, na praça da Integração Vereador Wilson P. Achutti, junto à Secretaria de 
Educação (19). 
 

18  19 



Nesse local o rio recebe as águas de outros dois corpos hídricos, um que vem do norte, e que 
percorreu o terreno sob o Shopping Camboriú (20), e o outro que vem do oeste, do bairro Monte 
Alegre, do município de Camboriú (21). Tal encontro de águas faz com que o rio ganhe bastante 
volume a partir de então. 
 

20      21 
 
Em seguida, o rio é margeado pela Sexta Avenida, que o acompanha em todo seu trecho final 
(22). Neste percurso o rio passa pelo bairro dos Municípios, local de ocupação territorial bastante 
densa, com habitações populares térreas e prédios baixos (23). 
 

22   23 
 
Antes de desaguar no rio Camboriú, o rio Peroba é cruzado pela ponte da rua Biguaçu, que 
conecta os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú (24 e 25). 
 



24  25 
 
 
3. Rio Marambaia 
 
Dos rios secundários da bacia hidrográfica do rio Camboriú, o rio Marambaia é o que está 
totalmente dentro do território de Balneário Camboriú e sofre o maior impacto da ocupação da 
mancha urbana. Em função deste impacto, muitos dos corpos hídricos que o formam estão hoje 
ocultos ou extintos da paisagem urbana, fato este que exalta a importância do registro e difusão 
desta memória, ilustrada aqui através de relatos de moradores tradicionais e fotografias históricas.  
Muitas foram as denominações e interpretações deste conjunto hídrico ao longo dos anos, sendo 
muito difícil precisar com objetividade qual é a sua nomenclatura oficial. Atualmente, ele é 
popularmente conhecido como Canal do Marambaia, sob influência da existência do hotel 
Marambaia, que está localizado no pontal norte de Balneário Camboriú, junto às suas margens. 
Este hotel é um dos empreendimentos mais famosos da cidade, inaugurado em 1964, sendo o 
primeiro hotel com formato arredondado do mundo, segundo a imprensa da época. Em mapas 
mais antigos é possível identificá-lo como rio das Ostras. Vale destacar que atualmente este nome 
é utilizado para a identificação de outro corpo hídrico da cidade, que também será apresentado 
neste relatório.  
Assim como sua nomenclatura, a leitura de seu desenho sofre também influência de diversas 
interpretações. Desta forma, consideramos que sua estrutura principal é composta por duas 
nascentes: uma localizada no morro do Urubu, região norte da cidade, e percorre o bairro dos 
Pioneiros, e a outra, que nasce nas imediações da rua 2400 com a Terceira Avenida, e percorre 
toda a região central da cidade. Com o encontro destes dois afluentes, próximo de sua foz, o rio 
ganha volume até desaguar no oceano Atlântico, no canto norte da praia.  
É a partir do rio Marambaia que surgem as mais populares denominações dos corpos hídricos do 
centro da cidade, que serão apresentados a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Afluente norte 
 

 
Fotomontagem a partir de fotografias aéreas de 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 

Na parte esquerda da imagem é possível observar a região das nascentes do afluente norte do rio 
Marambaia junto ao morro do Urubu. E, na parte superior direita, sua foz no canto norte da praia.  
 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 
No dia 25 de maio de 2017, realizamos uma saída de campo para o reconhecimento da região do 
afluente. Partimos de suas nascentes no alto do morro do Urubu, no bairro das Nações, em 



direção ao leste, onde encontra o afluente sul do rio Marambaia, formando com este o trecho que 
antigamente era chamado de lagoa do Canto, e o seguimos até seu deságue no mar. 
 
Nas nascentes do rio (26) já encontramos as primeiras intervenções da cidade ao ambiente 
natural, são dezenas de casas que, por estarem em local sem serviço de distribuição pública de 
água, fazem a captação por conta própria (27). Vale destacar que essas mesmas casas também 
lançam seu esgoto rio abaixo. 
Já em seu trecho inicial o rio desaparece, percorrendo o bairro das Nações totalmente canalizado 
e submerso (28).  
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O rio volta a ficar a céu aberto somente em seu trecho final, junto ao bosque do Hotel do Bosque 
(29), na avenida Brasil. Em parte desse trecho encontramos ele canalizado, apresentando sua 
sinuosidade original (30).  
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Esta região era antigamente conhecida como "ribeirão do Nim" que, segundo Anna Fuchs, tinha 
este nome em função do apelido de seu Bibiano Venâncio, o "Inspetor de Quarteirão, lavrador e 
pescador, muito respeitado na praia de Camboriú", morador e proprietário de uma chácara neste 
local. 
 

    



 
Nas fotografias acima está destacado a foz do afluente norte do rio Marambaia, conhecido como ribeirão do Nim. 

Fotografia aérea de 1969.  
Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 

 
Nesse trecho, o afluente norte encontra o afluente sul, vindo do centro da cidade, tornando o rio 
bastante volumoso, formando a partir desta região o trecho que antigamente era conhecido como 
lagoa do Canto. 
  
Afluente sul 

 



Fotomontagem a partir de fotografias aéreas de 1969, destacando a nascente e o trecho inicial do afluente sul.  
Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  

 
Na imagem acima, a hidrografia destacada apresenta, na sua parte inferior, a nascente do 
afluente sul, na altura das atuais rua 2400 com a Terceira Avenida. O rio segue na direção norte, 
cortando diversos quarteirões do centro da cidade até desaguar na antiga lagoa da Cacimba, atual 
avenida da Lagoa.  
 

 
Imagem aérea da região equivalente à nascente e trecho inicial do afluente sul.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 
No dia 4 de maio de 2017, percorremos este trecho a pé para o reconhecimento do trecho inicial 
do afluente sul do rio Marambaia. Partimos da Escola Municipal Vereador Santa, local de sua 
nascente, em direção ao norte, até conectar a avenida da Lagoa. 
 
No pátio da escola é encontrado um bosque onde aparece a nascente. Esse bosque de mata 
nativa se mantém preservado e está registrado como uma Área de Conservação Ambiental (31). 
Vale destacar que o bosque fica em contato visual direto com o pátio da escola (32) mas, segundo 
os próprios funcionários, não é reconhecido pelos alunos como sendo área de uma nascente de 
água. Fato que revela a desconexão do cidadão com o ambiente natural que está inserido. 
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Ao sair da escola o rio está completamente oculto sob as ruas da cidade e não pode ser notado 
pela vizinhança. Mas alguns lotes vagos por onde passa ainda deixam marcas de sua existência, 
com a presença de áreas verdes e pequenos bosques (33) ou, ainda, quando causa alagamentos, 
deixando ruas do centro da cidade interditadas (34). 
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O rio passa pelas áreas da Paróquia Santa Inês, igreja matriz de Balneário Camboriú, pelo 
Camelódromo da rua 1500 e o pelo Camelódromo da avenida Brasil. Passa ainda pela avenida 
Central e pela rua 51, até chegar na avenida da Lagoa. 
Esta avenida recebe este nome em função de ali existir a lagoa da Cacimba, também conhecida 
como lagoa da Rebeca, atualmente aterrada sob a praça Higino Pio e avenida da Lagoa.  
A Cacimba era um corpo hídrico bastante largo, que tinha diversos usos, como passeios de 
canoa, pesca, e até mesmo para coleta de trato para alimentar o gado.  



      
Imagem aérea destacando a área da antiga lagoa da Cacimba, em 1969. 

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 
 

 



 
Nas imagens acima, destacamos a região da lagoa no momento de seu aterramento, em 1974.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 
 
A lagoa da Cacimba apresentava um extravasador natural em direção ao mar, no local da atual 
praça Almirante Tamandaré. Em épocas de cheia, quando a Cacimba extravasava, formava-se 
uma lagoa junto à praia, conhecida como lagoa da Ponta. Em alguns momentos, o volume de 
água era tanto, que chegava a conectar com o mar. 
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Lagoa da Ponta na década de 1950 (1); praça Almirante Tamandaré com os dutos de escoamento da lagoa da Ponta 

(2), em 1989; inundação da praça Almirante Tamandaré devido ao esgotamento da capacidade dos dutos, em 2013 (3); 
extravasamento da lagoa da Ponta para o mar em época de fortes chuvas, em 2014 (4). Fonte: Arquivo Histórico de 

Balneário Camboriú.  



 
Fotografias de meados do século XX revelam que a disputa da ocupação urbana com o ambiente natural é uma 

constante na história da cidade. Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A fim de reconhecermos a área da antiga lagoa da Cacimba e lagoa da Ponta, no dia 26 de maio 
de 2017, percorremos a pé seu trecho pelo centro da cidade. Partimos da praça Almirante 
Tamandaré (35), antiga lagoa da Ponta, por onde a lagoa da Cacimba conectava o mar nos dias 
de enxurrada, em direção ao norte (36). 
 

35      36 
 
Passamos pela praça Higino Pio (37) e a avenida da Lagoa (38), onde é possível notar que a 
lagoa da Cacimba ainda existe, hoje sob a praça e a avenida, através das bocas de lobo e, 
especialmente, pelo empoçamento de água nos dias de chuva forte.  
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Na avenida da Lagoa encontramos algumas estruturas comerciais de alto fluxo de pedestres, 
como a Vila do Artesanato (39), a Galeria Maxim (40) e o Shopping Atlântico. Muitas das pessoas 
que frequentam o local não fazem ideia de que sob seus pés existe uma lagoa oculta. 
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A partir da rua 1001 o afluente sul do rio Marambaia segue seu trajeto percorrendo os meios de 
quadra, entre muros e construções, ficando enterrado sob as ruas que o cruzam e sob algumas 
edificações. A paisagem que se cria a partir desse ponto é de um vale de edifícios invadindo as 
margens do rio (41 e 42). 
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Ao percorrer o centro da cidade em direção ao norte, o afluente segue paralelo ao mar cortando o 
meio dos quarteirões. 
Em alguns trechos encontra-se espremido entre paredes cegas de edifícios, noutros está 
enterrado (43), e em alguns poucos, ainda mantém parte de suas margens com mata ciliar (44). 
Porém é constante a condição de negação de sua existência, como se a cidade desejasse seu 
desaparecimento. Não sendo raro a declaração por parte da vizinhança de que o que passa por 
ali é o “esgoto” (45 e 46).  
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Quando cruza a rua 1501 o rio está enterrado (47). Neste local podemos notar presença de uma 
grande escultura pública (48), exatamente sobre o seu leito. A escultura é criação de um artista 
plástico arqentino e seu título é “A Dama Solitária”, título bastante sugestivo para a condição do 
rio. 
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Lagoa do Canto 
 

       
Fotografias aéreas da lagoa do Canto, em 1969 (esquerda) e década de 1970 (direita). 

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 
 
Nas imagens acima é possível identificar o ponto de confluência dos afluentes norte e sul, 
formadores da lagoa do Canto, junto à área verde do ribeirão do Nim, e seu percurso final até 
desaguar no mar, no canto norte da praia. A lagoa do Canto também foi conhecida por outros 
nomes, como lagoa das Ostras, lagoa Grande, lagoa Marambaia, canal do Marambaia, entre 
outros.  
O ponto de confluência acontece na altura da atual rua 2001 (49), onde fica bastante nítido o 
aumento do volume das águas do rio. Hoje em dia a lagoa já não se forma mais, e seu leito está 
bem mais estreito, percorrendo o meio dos quarteirões entre prédios até desaguar no mar (50).  
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O estreitamento de seu leito acontece ao longo do crescimento da cidade, como podemos notar 
nas imagens abaixo, que mostram obras de grande impacto sobre suas margens já na década de 
1970.  
 

      
Obras nas margens da lagoa do canto, em 1970 e 1979.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
  
Ao longo de sua foz, o rio apresenta quatro pontes bem significativas, a da rua 2001 (51), a da 
avenida Osmar Souza Nunes, uma de pedestres na rua Julieta Lins (52) e, por fim, a da avenida 
Atlântica, no início da estrada da Rainha. 
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Sob esta última ponte encontramos pequenas embarcações de pesca que ficam ancoradas em 
piers de madeira improvisados (53 e 54). A presença dessas embarcações cria uma paisagem 
bastante agradável para a foz do rio, remetendo ao relato de Anna Fuchs lembrando de Balneário 
Camboriú na década de 1930: 
 

"(...) tínhamos um novo acesso à praia, atual Rua 2101, que na época passava pela Casa 
Grande e o engenho, ambos de meu avô, e pela casa de meu pai, até a Lagoa das Ostras, 
hoje Lagoa Marambaia, onde se passava a vau para se chegar na praia, onde estavam os 
ranchos das canoas."  
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E por fim, completando seu percurso, o rio é acompanhado por um molhe de pedras, construído 
mar adentro, para que suas águas poluídas sejam lançadas distantes da orla e dos banhistas. 
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Construção do molhe, na década de 1980 (1); Vista aérea da foz do rio Marambaia com molhe 
concluído, década de 1980 (2) e 1999 (3) e molhe visto a partir da foz do rio Marambaia, em 2017 
(4).  
 
 
4. Córregos da Barra Sul: 
Canal da Estação de Tratamento de Esgoto, Rio das Ostras e Ribeirão Pedro Pinto Correia 
 
Este conjunto paisagístico é formado por três rios afluentes da foz do rio Camboriú, no canto sul 
da praia, região do bairro da Barra: o canal da Estação de Tratamento de Esgoto, o rio das Ostras 
e o ribeirão Pedro Pinto Correia. 
Para reconhecer esses corpos hídricos realizamos uma saída de campo no dia 31 de maio de 
2017. Partimos da área posterior à Estação de Tratamento de Esgoto da Emasa, onde 
identificamos o canal da Emasa que segue em direção ao norte até desaguar no rio Camboriú, 
junto a ponte da BR-101. Em seguida, encontramos o trecho inicial do rio das Ostras, no ponto em 
que surge ao lado da BR-101, vindo de suas nascentes no morro do Boi, e seguimos seu trajeto 
passando pelo bairro São Judas Tadeu, até desaguar no rio Camboriú, no bairro da Barra. E, por 
fim, encontramos o trecho urbano do ribeirão Pedro Pinto Correia, que corresponde ao seu trecho 
final, próximo à avenida Interpraias, na subida do morro, e o acompanhamos até seu deságue no 
rio Camboriú. 
 
 
 



Canal da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
 
O canal da Estação de Tratamento de Esgoto da EMASA (55 e 56) é formado por dois principais 
córregos, que se encontram bem na região posterior da Estação.  
Um dos córregos passa por dentro dela, sendo inclusive utilizado para receber seus efluentes 
tratados. O outro, passa no limite oeste do bairro Nova Esperança (57), e percorre seu trecho final 
passando pelo novo loteamento Jardim Parque Bandeirantes, até desaguar no trecho final do 
canal da ETE, dentro do bosque formado por sua mata ciliar (58). 
A ETE está inserida em uma extensa área de grande sensibilidade ambiental, e trata quase a 
totalidade dos efluentes urbanos de Balneário Camboriú. A atual estrutura da ETE entra em 
atividade no ano de 2012. Antes, o tratamento era feito por lagoas de estabilização antigas, que 
não comportavam a demanda da cidade.  
No centro da imagem abaixo, entre os dois rios, identificamos os tanques de decantação da 
Estação. 
 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 



     
Fotomontagem a partir de imagens aéreas de 1969. O infográfico representa o traçado que os rios fazem atualmente.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú e NCF.  
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A Estação de Tratamento de Esgoto é composta por uma série de tanques de decantação e 
filtragem do esgoto urbano (59) que, devido suas grandes proporções, marcam bastante a 
paisagem.  
Junto à ponte da BR-101 sobre o rio Camboriú (60) é possível identificar a saída dos efluentes 
tratados pela ETE sendo jogados na calha do rio. Essa conduta é alvo de frequentes críticas da 
mídia, dos técnicos ambientais e da população, que apontam esse despejo como um agente 
poluidor das águas do rio. 
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Rio das Ostras 
 

       
Imagem aérea de 1957 e infográfico apresentando o seu percurso..  

Fonte: Acervo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e NCF. 
 



 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 
O rio das Ostras, ao descer do morro do Boi, surge ao lado da BR-101, na altura do bairro Nova 
Esperança (61). Logo depois de percorrer alguns metros ao lado da marginal, cruza a rodovia em 
direção ao bairro São Judas Tadeu (62).  
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Percorre grandes lotes de indústrias até alcançar o aglomerado urbano, onde recebe o forte 
impacto da ocupação irregular de suas margens e do esgoto doméstico nele despejado (63 e 64).  
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Em seguida, alcança uma grande área verde de um morro no bairro da Barra (65), onde continua 
recebendo o impacto da ocupação urbana irregular. No local do deságue no rio Camboriú é 
cruzado pela ponte da rua Manoel Rebelo dos Santos (66), a mais importante via do bairro. 
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Ribeirão Pedro Pinto Corrêa 
 

  



Imagem aérea de 1957 e infográfico apresentando o seu percurso..  
Fonte: Acervo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e NCF. 

 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 

O ribeirão Pedro Pinto Corrêa aparece no aglomerado urbano somente em seu trecho final, que se 
apresenta bastante sinuoso. Devido a ocupação irregular de suas margens, sofre o impacto da 
supressão de sua mata ciliar e do esgoto doméstico, que é despejado sem tratamento diretamente 
em seu leito (67 e 68). 
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O seu trecho final encontra-se canalizado e enterrado até desaguar no rio Camboriú (69). Nesse 
ponto é comum a concentração de embarcações que se voltam à pesca do camarão, criando uma 
paisagem de pier de pesca (70).  
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5. Córregos das Praias Agrestes: 
Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho 
 
Este conjunto paisagístico é formado pelos principais corpos hídricos, córregos e lagoas, 
encontrados nas Praias Agrestes de Balneário Camboriú: Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho. 
Para reconhecer esses corpos hídricos realizamos uma saída de campo no dia 1 de junho de 
2017. Foi realizada uma busca prévia através da imagem de satélite do Google Maps, onde foram 
identificados seis corpos hídricos, sendo um córrego e uma lagoa em Taquaras, uma lagoa e um 
córrego em Estaleiro e, por fim, dois córregos em Estaleirinho. 
 
Taquaras 
 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 
Logo na descida do morro, na praia de Taquaras, encontramos um córrego que tem suas 
nascentes no alto do morro, em uma propriedade particular. Ele percorre um curto trecho paralelo 
à avenida Interpraias, então passa canalizado sob a avenida e deságua no mar no canto norte da 
praia (71, 72, 73 e 74). 
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No canto sul da praia, encontramos a lagoa de Taquaras. A lagoa apresenta grandes dimensões, 
sendo formada por um conjunto de córregos, que garantem um grande volume de água, e 
extravasa para o mar no canto da praia, junto ao morro (75, 76, 77 e 78). 
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Por passarem pela área urbana da praia de Taquaras, esses córregos recebem impacto do esgoto 
doméstico, despejado sem tratamento em seus leitos, o que promove a relativa poluição da lagoa. 
De forma a minimizar esse impacto, na região é encontrada a Estação de Tratamento de Esgoto 
de Taquaras, administrada pela Emasa (79 e 80). 
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Na região da lagoa, é possível identificar o Núcleo de Educação Infantil de Taquaras (81). 
Vale destacar ainda que, junto ao local de deságue da lagoa no mar, encontramos um rancho de 
pesca (82). 
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Estaleiro 
 

 



Imagem aérea apresentando a hidrografia.  
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 

 
Na praia de Estaleiro encontramos uma lagoa de grandes dimensões (83). Essa lagoa é formada 
principalmente por um córrego que percorre sinuosamente o terreno de um condomínio 
residencial. Deságua no mar no canto norte da praia, junto ao paredão de pedra do morro. 
No local de deságue, também encontramos um conjunto de ranchos de pesca (84).  
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No canto sul da praia encontramos um córrego que surge na areia da praia, junto às pedras do 
morro (85). Ele vem canalizado, em um grande duto de concreto, pela última rua da praia, junto ao 
terreno de uma pousada (86). 
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Estaleirinho 
 

 
Imagem aérea apresentando a hidrografia.  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 2016. 
 
Na praia de Estaleirinho encontramos dois córregos que deságuam no mar, um deles situado na 
porção central da praia e o outro na porção norte. 
O do centro da praia surge de dentro de um terreno particular (87 e 88). O outro fica encostado no 
morro (89 e 90), e seu leito se alarga bastante antes de desaguar no mar, sendo raso e todo 
pedregoso, apresentando um aspecto bastante semelhante a de um rio de serra. 
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Outros corpos hídricos 
 
No decorrer da pesquisa nos deparamos com diversos relatos e registros de memória de 
moradores tradicionais de Balneário Camboriú apontando uma série de corpos hídricos que 
integravam a paisagem da cidade no período inicial da urbanização. Muitos deles hoje 
encontram-se extintos ou ocultos na paisagem urbana, o que nos leva a considerar que poderiam 
existir outros que se perderam os registros com o passar do tempo e com o crescimento do 
município.  
A seguir, apresentamos parte desta hidrografia perdida, a fim de manter o registro e também 
provocar uma reflexão sobre a importância da preservação e difusão do nosso patrimônio 
histórico, cultural e ambiental.  
 
 
Fonte da Jacinta  
 
Segundo os relatos encontrados,"passando por dentro das terras de Dona Claudina, onde havia 
um cafezal com um caminho dava acesso a uma furna, no final do Morro do Urubu, onde 
moravam (...) também a Nega Jacinta (...), onde havia um rico olho d'água ao pé do morro, 
conhecido por Fonte da Tia Jacinta, onde todos se abasteciam. Esta fonte ficava ao lado direito do 
atual Hotel Canorte, onde ainda existe um banhado, uma touceira de bananeiras e uma malha de 
bambus" (FUCHS, 2000). Este hotel, que ficava na atual rua Miguel Matte, não existe mais.  
A fonte era utilizada pela população local para captação de água antes do abastecimento público, 
conforme complementa Anna Fuchs: "Vivíamos por nossa conta, mas mantínhamos a linha em 
frente à minha mãe. Aproveitávamos para brigar quando íamos buscar água na 'fonte da Jacinta', 
um tanto distante de casa. Muitas vezes tia Jacinta, nega velha de seus 90 anos, corria para 
separar os branquinhos, como dizia: 'Se vosmicê, branquinhos, não for agora mesmo levar a água 
para vossa mãe, eu vou contar tudo pro vosso pai'. Era aquele que mais podia alçar a lata e se 
mandar. Sujos de lama, roupas rasgadas, caras arranhadas, mas felizes".  



 
Localização da antiga Fonte da Jacinta, na atual Rua Miguel Matte, em 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
 
Banhado do morro do Urubu 
 

 
Região do morro do Urubu, em 1969.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
O morro do Urubu está localizado na margem esquerda da avenida Osvaldo Reis, sentido norte. 
Na margem direita, está o morro da Corvina, por onde passa a atual estrada da Rainha. Este 
morro também era conhecido como morro do Barro Vermelho, porque ali se extraía barro para as 
obras de aterramento da cidade. Segundo Anna Fuchs, "do [morro do] Barro Vermelho, pelo lado 
esquerdo, fica o Morro do Urubu. No seu sopé havia um grande banhado repleto de taboas, que 
colhíamos para tecer esteiras que usávamos como colchão."  
Atualmente esta região encontra-se urbanizada e os vestígios, tanto da fonte da Jacinta, quanto 
do banhado do morro do Urubu, podem ser identificados em uma tubulação que despeja água na 
região da foz do rio Marambaia, conforme relato do memorialista da cidade, Carlos Schlup: "se tu 
for lá em cima da ponte do Marambaia e olhar pra baixo, tu vê um tubo desse tamanho assim, 
onde sai um pouco de água, então eu desconfio que aquela água que tinha de lá [banhado do 
morro do Urubu e região da fonte da Jacinta], vem e sai aqui". 
 
 
 
 



Lagoa da família Silva 
 
Sobre esta lagoa, Carlos Schlup comenta em entrevista: "essa aqui é uma lagoa que tinha no 
centro que nunca ninguém fala. Esse terreno aqui ó, era o terreno da família Silva, a rua 11 passa 
aqui hoje. E essa lagoa era dentro do terreno da família, é outra lagoa, que não é a da Cacimba e 
nem a da Ponta. E também era uma lagoa natural." 
 

 
Lagoa da família Silva, em meados do século XX.  
Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  

 
A lagoa da Família Silva ficava, portanto, próximo da avenida Central. Na imagem acima, é 
possível notar, ao fundo, uma parte da lagoa da Cacimba e seu escoadouro, local em que se 
formava a lagoa da Ponta, onde atualmente está a praça Almirante Tamandaré.  
 

 
Localização da Lagoa dos Silva. O caminho em direção ao mar é a Avenida Central.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 
 
Da mesma forma que havia da lagoa da Família Silva, no centro da cidade, um mapa antigo revela 
a existência de outras duas, a lagoa do Soares e a lagoa do Floriano. Porém, além deste único 
documento, não foram encontrados outros registros sobre elas.  
 



 
Mapa de 1938, indicando a existência de três lagoas no centro de Balneário Camboriú.. 

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. 
 
 
Córregos da praia 
 
Devido a presença de uma grande malha hídrica na região central de Balneário Camboriú, 
conforme apresentado no decorrer deste relatório, existiam uma série de pequenos corpos 
hídricos que funcionavam como saídas para o mar e marcavam, eventualmente, a paisagem da 
praia.  
O principal registro encontrado, é sobre o córrego que ficava na região da atual rua 2900, que 
passava pelo terreno da casa da família Strauch, próximo ao antigo café Maringá.  
 

      
Casa de Walter Strauch, na avenida Atlântica, próximo à esquina da Rua 2900, em 1962.  

Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  
 



 
Encontro das águas do córrego com o mar, em período de chuva e ressaca. Ao fundo está o antigo Café Maringá e 

parte da cerca de madeira da casa da família Strauch.  
Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú.  

 
As outras saídas que encontramos em relatos ficavam nas regiões das atuais ruas 2400, 2600, 
3300 e 4400. Atualmente estas saídas não são mais notadas devido às obras de canalização sob 
a avenida Atlântica, que conduzem suas águas para os rios Marambaia, na região norte da praia, 
e Camboriú, na região sul. 
 
 
  



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 
 
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 dos córregos e lagoas de Balneário 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 as trajetórias desses corpos hídricos os destacamos como elementos definidores            
da ocupação histórica da cidade, bem como importantes indicadores de qualidade socioambiental            
e urbana. Desde suas utilizações como recurso essencial para a vida da população e do               
meio-ambiente, como cenários de vivências, celebrações, mobilizações sociais em torno da           
preservação e ainda como fontes de expressão da memória urbana. 
Pudemos reconhecer suas características ambientais mais marcantes e a consequente          
degradação progressiva que vêm sofrendo as águas e as margens, vítimas da opressão geradas              
pelas altas taxas de ocupação do território e ampliação da mancha urbana sobre as Áreas de                
Preservação Permanente. 
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-los como berço de vida, cultura e bem-estar. 
Mas para que essa paisagem cultural 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 os rios, 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 dos córregos e lagoas de Balneário 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. Os córregos, as lagoas e todas as águas urbanas são               
sinônimos de vida, e tal reconhecimento é indispensável para a conquista da urbanidade, a              
qualidade urbana. 
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