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APRESENTAÇÃO 
 
Em 1969, a cidade de Balneário Camboriú era um município recém emancipado, mas que já apresentava fortes 
indícios de um crescimento urbano acelerado fruto do desenvolvimento turístico da região. Naquele momento, a 
gestão municipal estava elaborando seu primeiro plano de desenvolvimento urbano e, de modo a atualizar sua 
base de dados, contratou a VASP Aerofotogrametria para fotografar o território da cidade. Foram realizadas 361 
fotografias aéreas do local que, quando encaixadas, formam uma grande foto, em escala aproximada de 1:16.000. 
Trata-se de um importante documento da nossa cidade, que agora está sendo apresentada a toda população. 
 
Esse material compõe o acervo do Arquivo Histórico de Balneário Camboriú que, até o momento, não 
disponibilizava os arquivos ao público por dois motivos: por estarem desmontados e pela falta de informações 
sobre as fotografias. A montagem digital dessa fotografia, que chamamos agora de A Grande Foto, vem 
apresentá-la, depois de quase meio século, ao seu principal interessado, o cidadão de Balneário Camboriú. 
 
A Grande Foto mostra todo o território da cidade de Balneário Camboriú, uma paisagem carregada de valores e 
características que reforçam a construção da identidade cultural de toda a região. O reencontro da população com 
esse retrato urbano auxilia no reconhecimento dessa paisagem cultural. Apresentamos, agora, uma interpretação 
dessa peculiar porção do território com foco na fotografia aérea de 1969, que somada a um conteúdo 
historiográfico, revela a interdependência dos diversos processos contidos na relação entre sociedade e ambiente 
natural, que em alguns momentos o transforma e, noutros, é por ele transformada.  
 
Destacamos ainda, a importância das fotografias como documentos visuais em que estão registrados o modo de 
viver e pensar de uma sociedade. Através delas, conseguimos compreender e interligar passado, presente e até 
mesmo prognosticar o futuro de determinados locais e seus habitantes. Podemos identificar características 
importantes como, por exemplo, o desenvolvimento urbano, as interferências nas paisagens naturais, atividades 
econômicas e estilo de vida de determinados grupos sociais. Motivos pelos quais a fotografia vem sendo cada vez 
mais utilizada como fonte, como objeto de análise e como recurso pedagógico. Resgatar fotografias antigas é 
devolver o acesso a documentos que são importantes fontes de informações para as mais diversas áreas de 
estudo e da sociedade. 
 
  



FOTOGRAFIA E MEMÓRIA  
 
A técnica fotográfica, e a própria fotografia, surgiu aproximadamente a 200 anos atrás e, desde então, vem 
acompanhando a evolução da sociedade, chegando até o mundo contemporâneo. Com o passar dos anos, o 
estudo da história e da construção da nossa memória tem somado aos documentos escritos, até então 
predominantes, a compressão de documentos iconográficos, como o cinema e a fotografia.  
 
É a fotografia, dentre as fontes de informação histórica não convencionais, uma das que têm atraído o interesse 
de um número maior de pesquisadores, sendo um eficaz instrumento de descoberta e análise dos cenários e fatos 
do passado. Qualquer que seja o tema representado numa fotografia é a lembrança que ela traz de uma época 
desaparecida o aspecto simbólico sempre recorrente. 
 
Com a introdução de novos temas no estudo do passado - como a vida privada, as práticas alimentares dos 
povos, as diferentes classes sociais, as suas escolhas, suas prática culinárias, os gostos, a influência da religião, 
enfim, as relações interpessoais - a iconografia imagética se tornou indispensável na construção da memória 
social. Nessa perspectiva, a fotografia se torna, atualmente, um documento fundamental e exige um 
posicionamento crítico e imparcial por parte do pesquisador. 
 
A fotografia, segundo o historiador francês Jacques Le Goff, deve ser entendida como imagem documento e 
imagem monumento. Para ele, a fotografia, revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá a ela uma 
precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo, assim, guardar a memória do tempo e da 
evolução cronológica.  
 
O historiador brasileiro Boris Kossoy afirma que as fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e 
descoberta que promete frutos na medida em que se tentar sistematizar suas informações, estabelecer 
metodologias adequadas de pesquisa e análise para decifração de seus conteúdos, e por conseqüência, da 
realidade que os originou. Ao trabalhar a fotografia deve-se ter em mente que as imagens retratam fragmentos da 
realidade, ou seja, um testemunho visual e material dos fatos. 
 
Com a grande evolução do meio tecnológico e científico vê-se a fotografia ganhar tanto em quantidade como em 
qualidade, hoje temos imagens dos mais diversos lugares podendo ser imagens aéreas, de satélites ou 
simplesmente imagens locais que retratam nosso espaço o nosso lugar num passado distante ou recente.  
 
Quaisquer que sejam os conteúdos das imagens fotográficas devemos considerá-las sempre como fontes 
históricas de abrangência multidisciplinar. E ainda, que são apenas o ponto de partida, a pista para tentarmos 
desvendar o passado. Elas nos mostram um fragmento selecionado da aparência das coisas, das pessoas, dos 
fatos, tal como foram esteticamente congelados num dado momento de sua existência/ocorrência. 
 
Podemos afirmar que as imagens constituem hoje as narrativas do mundo contemporâneo, trazendo novos 
elementos para buscarmos uma compreensão mais abrangente do próprio conceito de narrativa. Com isso a 
compreensão do que é hoje o domínio da leitura e da escrita mudou radicalmente, desafiando os pesquisadores a 
penetrar no universo dos signos que permeiam a experiência a partir da criação de novos códigos de interpretação 
e construção de sentidos.  
 
 
 
 
  



AEROFOTOGRAMETRIA 
 
Aerofotogrametria é o nome dado ao método de obtenção de dados topográficos por meio de fotografias aéreas, 
geralmente, com o fim de mapeamento. Este método, além da complexidade do processo de captura das 
imagens, exige grande perícia do intérprete para reconhecer e diferenciar objetos, principalmente, porque a forma 
destes pode ser alterada por diversos motivos, como o ângulo da máquina na hora do registro e a instabilidade do 
vôo. 
 
Quando a aerofotogrametria é feita com o intuito de mapear o local, traça-se um plano de vôo de forma que as 
fotos sejam tiradas “em faixas” que cobrirão, paralelamente, todo o terreno. Para isto, o ideal seria manter o vôo 
em linha reta e a uma altura constante, entretanto, isso nem sempre é possível causando pequenas distorções 
nas fotos. Cada foto tirada em uma faixa de vôo deve sobrepor-se a outra em 25% lateralmente, e em 60% 
longitudinalmente. Se o objetivo for a confecção de ortofotos (representação fotográfica de um terreno com a 
mesma validade de uma carta topográfica) a superposição longitudinal pode ser de até 80%.  
 
Inicialmente a fotografia tinha a única finalidade de determinar a posição dos objetos, pelo método das 
interseções, sem observar ou medir o relevo. Porém, com o aperfeiçoamento da técnica, foi introduzido o processo 
estereoscópico, o que permitiu, observar o relevo e medir as variações de nível do terreno. 
 
A primeira foto aérea foi tirada em 1858, por Tournachon de um balão, para ser usada na confecção de mapas. 
Mas foi com a I Guerra Mundial que as aerofotos tornaram-se realmente importantes, tendo sido fundamentais na 
II Guerra Mundial. 
 
No Brasil, o levantamento aerofotogramétrico deve ser previamente autorizado pelo Ministério da Defesa e 
somente por empresas especializadas e autorizadas pelo Ministério para tal finalidade ou por entidades do 
governo, devendo ser informada a área de abrangência do levantamento e localização. 
 
O estado de Santa Catarina conta com novo levantamento aerofotogramétrico encomendado pela Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) e executado pela empresa Engemap, o programa foi  iniciado em 
2008 e ficou concluído em 2013. O levantamento aerofotogramétrico produziu o equivalente a 28 terabytes de 
dados, sendo composto por mais de 70 mil aerofotos digitais de alta resolução e apresenta dados geoespaciais de 
referência na escala de 1:10.000 para a área completa do estado e suas ilhas costeiras.  
 
No projeto foram utilizadas três aeronaves ao mesmo tempo, que fizeram as fotografias aéreas métricas com 
calibragem controlada. Trata-se de um sistema aerofotogramétrico e não uma câmera, uma vez que a elas são 
acopladas computadores, GPS de alta precisão, sistema inercial e acelerômetros, tornando possível o 
conhecimento preciso da posição e atitude da aeronave na hora da tomada das aerofotos. Como as tomadas 
pelos aviões possuem inúmeras distorções, é realizado o processamento das imagens e ortorretificação para que 
elas fossem corrigidas e representem a realidade. 
 
Este levantamento e a base de dados cartográficos podem ser utilizados na qualificação dos planos de bacias 
hidrográficas, planejamento costeiro, regularização fundiária, estudos de potencial hidroelétrico, auxílio à definição 
de áreas de risco para realocação de moradias e planejamento urbano, qualificação das medidas efetivas de 
proteção às comunidades e ao meio ambiente, planos diretores municipais, planejamento de ocupação de áreas 
urbanas/rurais, planejamento e construção de estradas, entre outros. 
 
 

 
Fotografias aéreas devem ser obtidas de forma sequencial e com superposição longitudinal e lateral 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 



DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
O município de Balneário Camboriú foi elevado à categoria de município no ano de 1964, quando foi emancipada 
da cidade de Camboriú. Inicialmente, assume a denominação de “Balneário de Camboriú”, e só mais tarde, em 
1979, o município assume o atual nome. 
 
Hoje, a cidade é um dos principais pólos turísticos do país. Localizada no litoral de Santa Catarina, na região sul 
do Brasil, tem uma superfície de 46,4 Km² e uma população estimada em 125.000 habitantes, sendo um dos 
municípios com maior densidade populacional do estado. Com o passar dos anos, a cidade vem apresentando 
altos índices de crescimento populacional e, além disso, recebe a cada verão cerca de 1.000.000 turistas. Estes 
dados são surpreendentes se considerarmos que o município tem apenas 54 anos de emancipação política e o 
início da ocupação da orla remonta a meados dos anos 1920.  
 
A ocupação turística da área iniciou-se efetivamente nos anos 1950, com a implantação das primeiras estruturas 
hoteleiras, como o hotel Fischer (a história desse icônico hotel pode ser conferida na recente pesquisa 
www.memoriahotelfischer.wordpress.com), tendo se intensificado nos anos 1970, com a progressiva integração da 
região à rede urbana regional. A inauguração da BR-101, rodovia litorânea que interliga o norte e o sul do país, em 
1971, aumentou o fluxo de pessoas e favoreceu o desenvolvimento do turismo na região.  
 
A partir de então, a região é procurada não só por brasileiros, mas por muitos estrangeiros, especialmente dos 
países do sul da América Latina. Os visitantes são atraídos pelas já consagradas belezas naturais, mas, 
atualmente, também pelas diferentes atrações que o espaço urbano oferece: o forte comércio de rua e de 
shoppings, a rede gastronômica e o movimento noturno de bares e clubes de música. Os empregos e a economia 
do município ainda dependem essencialmente das atividades turísticas, mas vale destacar, que esse setor da 
economia favoreceu a fixação da população nos últimos anos e a cidade, atualmente, apresenta características 
urbanas independentes do turismo, sendo crescente, por exemplo o número de instituições de ensino superior e 
prestadores de serviços à população local. 
 
Para atender a demanda habitacional, a estrutura urbana de Balneário Camboriú sofreu rápidas transformações 
nas últimas décadas: alterações na malha viária, infra-estrutura, novas concentrações de moradia e hospedagem 
e centros de comércio, saúde e lazer, que visam dar suporte ao crescente número de usuários, turistas e 
moradores. 
 
Este rápido crescimento urbano e aumento populacional vem se desenvolvendo à margem de um efetivo processo 
de planejamento que integre ações individuais em um projeto coletivo de cidade. A fragilidade reguladora dos 
planos urbanísticos até hoje adotados levaram a cidade a sérios problemas urbanísticos e ambientais, como a 
degradação de ecossistemas naturais, a contaminação dos rios e mar, com o comprometimento da balneabilidade, 
a baixa capacidade de abastecimento de água potável, a falta de infraestrutura de saneamento e transporte, além 
do trânsito de automóveis caótico nas temporadas de veraneio.  
 
Um processo de ordenamento urbano e territorial mais efetivo torna-se indispensável, no sentido de controlar e 
limitar a atuação de agentes privados, especialmente do mercado imobiliário, que exercem altas pressões sobre 
as decisões urbanísticas da gestão pública. Faz-se necessário que o planejamento urbano se integre a processos 
de ordenamento turístico e ambiental, evoluindo de ações emergenciais e intervenções pontuais para planos 
conscientes de desenvolvimento urbano global, com preocupações efetivas acerca do futuro da cidade, buscando 
frear os impactos negativos da atividade turística e adotá-la como frente de desenvolvimento social. 
 
O espaço urbano é reflexo e condicionante da sociedade que o criou. Enquanto reflexo, o espaço é um produto 
social, resultado de ações acumuladas no tempo e exige um olhar sobre a dinâmica das relações sociais e 
interesses públicos e privados ao longo da história. Ao mesmo tempo, o espaço urbano é condicionante, na 
medida em que a locação de atividades e grupos fornece a base material imprescindível para a produção e 
reprodução social. Neste contexto, o espaço público possui atributos que são propícios ou restritivos às relações 
de trocas sociais, ou seja, o espaço público qualificado permite o reconhecimento mútuo dos usuários se 
constituindo na base de sustentação do modo de vida de diferentes grupos. Além disso, a forma do espaço 
público, transformada por ações antrópicas, limita e direciona o uso, apropriação do solo e intervenções futuras. 
 



Balneário Camboriú, cuja construção urbana se deu no curto prazo de meio século, possui um traçado urbano hoje 
já consolidado, o resgate histórico e o entendimento de seu papel no cotidiano da cidade constituem etapas 
imprescindíveis num processo de qualificação urbana e ambiental.  
 
O estudo do desenvolvimento urbano de Balneário Camboriú pode ser realizado a partir da análise dos diversos 
períodos históricos, que expressam características próprias desse processo e que podem ser notadas através dos 
levantamentos aerofotogramétricos realizados ao longo dos anos. Sabemos que sobre a região da cidade foram 
realizados diversos levantamentos ao longo do século XX e no início do XXI, inicialmente pelas secretarias 
estaduais de desenvolvimento e seguidas pela própria gestão municipal. Tivemos contato com alguns deles, o 
levantamento de 1938, o de 1957, o de 1969, o de 1978, o de 2000, o de 2006 e o, mais recente, de 2013, esse 
último integrando o Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina - SIGSC. 
 
Nossa pesquisa estudou o levantamento aerofotogramétrico de 1969, mas para isto, realizou uma leitura do 
processo de desenvolvimento municipal que se revela na comparação das imagens dos outros levantamentos. 
Desse estudo podemos destacar algumas informações que apresentamos a seguir. 
 
 
 

 
Aerofotogrametria de 1969 
Fonte: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 
 
 
No ano de 1969, a cidade de Balneário Camboriú apresentava fortes indícios de um desenvolvimento urbano 
acelerado, fruto especialmente do turismo, tanto local, com os moradores do Vale do Itajaí, quanto regional, com 
os visitantes de outros estados. Mesmo estando muito bem servida de infra-estrutura para atender essa demanda, 
já era necessário se pensar o planejamento urbano para os próximos anos e garantir o sucesso desse 
crescimento. 
 
Naquele momento, a municipalidade, representada pelo então prefeito, Higino Pio, firmou parceria com o PLAMEG 
- Plano de Metas do Governo do Estado de Santa Catarina para a elaboração do Plano Básico de Urbanismo e de 
Desenvolvimento Turístico da cidade. Na época, existiam poucas experiências nacionais no campo do 
planejamento turístico e esse plano de Balneário Camboriú, lançado oficialmente em 1970, foi um dos pioneiros no 
país e o primeiro no estado. 
 
Para a elaboração do Plano foi contratada a empresa SD Consultoria de Planejamento Ltda., que contou, ainda, 
com a colaboração de uma equipe local nos trabalhos. De maneira a fornecer maiores subsídios de informação foi 
contratada, ainda, a VASP Aerofotogrametria S.A. para efetuar um levantamento aerofotogramétrico de Balneário 
Camboriú. Neste trabalho foram realizadas 361 fotografias aéreas da cidade que, quando encaixadas, formam 
uma grande foto, em escala aproximada de 1:16.000. Sendo essa foto, a que estamos apresentando agora. 
 



O diagnóstico elaborado pelo Plano, que se utilizou muito das informações reveladas pela fotografia aérea, já 
apresentava uma visão pessimista em relação ao desenvolvimento do município. Indicava que as transformações 
sofridas no espaço urbano, fruto do desenvolvimento turístico, havia contribuído para que a ocupação do solo se 
processasse de forma desordenada e caótica, dentro de “um espontaneísmo e imprevisão que levaram, na 
maioria dos casos, a um comprometimento de modo definitivamente irreparável”.  
 
A pressão imposta pelo turismo crescente fez aparecer sobre a cidade um campo propício à especulação 
imobiliária, que passou a construir o máximo possível no mínimo de terreno. Da mesma forma que fez surgir 
prematuramente loteamentos mais afastados do centro urbano e da orla, enquanto ainda existiam grandes 
porções de terra livres nessas áreas centrais aguardando a valorização imobiliária. Por exemplo, na imagem 
aparece com relativo destaque a criação do loteamento que passaria ser chamado posteriormente Bairro dos 
Estados. 
 
Com a necessidade da construção de casas populares, a prefeitura de Balneário desapropriou terras que fazem 
divisa com o município de Camboriú, que ficavam junto ao novo traçado da rodovia BR-101, e em convênio com a 
Companhia Habitacional de Santa Catarina, construiu um núcleo residencial para atender a população de baixa 
renda. Inicialmente esse conjunto levou o nome de Déa Cezar Caufal. As casas populares foram entregues ao 
município em 1968, e o loteamento recebeu o nome de Bairro dos Estados, em decorrência de todas as ruas 
terem nomes dos estados brasileiros. A via central do bairro foi chamada avenida Santa Catarina que, com a 
implantação da rodovia, faria a ligação com o norte do Estado. Posteriormente, o bairro foi também escolhido para 
a construção do Terminal Rodoviário, inaugurado em 1988. 
 

 
Bairro dos Estados em 1968. 
Fonte: www.clubedosentasitajai.blogspot.com.br  
 
 
Na fotografia vemos o surgimento da rodovia BR-101, ainda em obras naquele momento, e que a partir de sua 
inauguração, em 1971, promoverá intensamente o fluxo turístico na região, alterando radicalmente o 
desenvolvimento urbano da cidade e a valorização imobiliária do litoral catarinense como um todo. Além disso, já é 
possível notar que a posição da rodovia dentro da malha urbana vai definir uma forte barreira física entre o centro 
da cidade, a leste, e os bairros, a oeste. Da mesma forma, a rodovia promoveu a abertura de novas frentes de 
urbanização, como a ocupação das praias agrestes de Balneário e as praias mais ao sul do estado. 
 
A fotografia revela, também, a velocidade do processo de ocupação do território, quando a comparamos com as 
fotografias aéreas de anos anteriores. Grande parte das edificações estão concentradas nas regiões mais 
próximas ao mar, e já se é notado o surgimento das primeiras edificações verticalizadas da orla. Destacamos que, 
o Plano Básico de Urbanismo já apresentava a tendência de se acentuar a ocupação da avenida Atlântica com 
edifícios de alto porte. O que, segundo o diagnóstico, caso ocorresse sem um controle prejudicaria o ambiente das 
praias, com um excesso de sombreamento na faixa de areia (o Plano apresenta pranchas com estudos de 
insolação que indicam os efeitos dos prédios na praia) e com o impedimento da ventilação do interior da cidade.  
 
Em relação ao sistema viário e de circulação urbana, aparecem na cidade os problemas comuns às cidades que 
cresceram rapidamente, sem observar diretrizes de ordenação do espaço. Tais problemas consistem, 
essencialmente, na ausência de uma estrutura viária que racionalize a circulação, com inadequação da largura 



das vias que podem estabelecer conexões fáceis entre os diversos pontos de interesse e as várias atividades 
exercidas pela cidade. 
 
Na foto é possível notar com clareza o traçado das principais vias da cidade na época. Além do traçado da 
rodovia, ainda em implantação, encontramos a avenida do Estado, caminho histórico de conexão com o norte do 
estado. Outras vias perceptíveis são: a avenida Brasil, que nesse momento ainda se encontra interrompida pelo 
bosque na lagoa do Canto; a avenida Central, que é o eixo principal de localização do comércio, apresentando em 
seu trecho final, próximo à praia, a zona de maior concentração comercial da cidade; a avenida Atlântica já está 
bem consolidada, com uma densidade de edificações já significativa e, inclusive, iniciando a verticalização. 
 
São notadas ainda, outras vias importantes na época, e que hoje recebem tratamento mais secundário, como: a 
avenida Santo Amaro, que aparece como uma via beira-rio na margem direita do rio Camboriú; além das duas 
estradas de ligação com as praias agrestes, uma para Laranjeiras e Taquaras e outra para Estaleiro, ambas 
partindo do bairro da Barra. 
 
A fotografia mostra uma paisagem urbanizada, na região que hoje corresponde ao centro da cidade, com uma 
quase total remoção da vegetação nativa no contexto intra-urbano. As margens do rio Camboriú encontram-se 
também já bastante ocupadas, com edificações avançando por sobre a vegetação ribeirinha. O rio Marambaia já 
tem parte de seu percurso na cidade canalizado, seu leito diminuído e a grande verticalização de suas redondezas 
diminuiu sua importância na paisagem urbana. Estão ainda visíveis duas de suas principais lagoas, a do Canto, 
com seu extenso bosque, e a da Cacimba, na região central da cidade. Ainda podemos notar o rio Peroba e 
córrego Ariribá, que, nesse momento, ainda apresentam parte de suas margens preservadas. Essa intensa 
alteração na paisagem hídrica da cidade pode ser melhor entendida nas recentes pesquisas 
www.retratosdocamboriu.wordpress.com e www.corregoselagoasdebc.wordpress.com. 
 
Outros elementos que chamam a atenção, são alguns terrenos bastante alterados, com ausência de vegetação e 
com o solo exposto, na base do morro do Gavião (também conhecido como Pico da Teta), que possivelmente 
eram locais de exploração mineral, como pedreiras e barreiros para extração de material de construção.  
 
Nota-se, ainda, a ausência total de áreas verdes de vivência urbana, como parques, jardins públicos, praças, o 
que, naquele momento, restringe a atividade recreacional da cidade fundamentalmente à praia.  
 
 
  



CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 
Definitivamente o ano de 1969 foi um ano que entrou para a história do mundo, do Brasil e, certamente, de 
Balneário Camboriú.  
 
Era um ano no qual a Guerra Fria marcava a dinâmica da política mundial e um dos seus principais símbolos 
estava no auge, a guerra do Vietnã. A sociedade norte-americana vivia um intenso período de conflitos raciais 
enquanto assistia ao crescimento de um forte movimento de contracultura, os hippies, o que no Brasil refletia no 
movimento Tropicalista. 
 
Nosso país entrava em seu mais sombrio capítulo da história recente, que ficou conhecido como os “Anos de 
Chumbo”, o período mais repressivo da ditadura militar que teve início com o AI-5 em dezembro de 1968 e que, de 
certa forma, teve seu impacto sobre a cidade de Balneário Camboriú. 
 
No dia 3 de março, a família de Higino Pio, prefeito eleito de Balneário Camboriú, foi notificada de sua morte. Ele 
foi encontrado morto na Escola de Aprendizes Marinheiros, em Florianópolis, durante o período em que 
permaneceu sob a custódia da Marinha. A versão das autoridades foi suicídio, que se revelou mentirosa, anos 
mais tarde, com a perícia do caso. 
 
Com a morte do prefeito, e sem ter a figura do vice-prefeito para governar o município, assumiu o cargo o 
presidente da Câmara Municipal. Porém, logo em seguida, o presidente da República, general Costa e Silva, 
nomeou um Interventor Federal para assumir a gestão do município. 
 
Este ano ainda apresentou alguns fatos que marcaram a história da cidade, como: a criação do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, equivalente a atual EMASA; foi instituído o primeiro brasão oficial do 
município; foi declarado de interesse social a área na avenida Atlântica, no centro da cidade, para construção da 
praça pública que recebeu a denominação de "Praça Almirante Tamandaré”. 
 
Mas, de modo mais específico, e de interesse para esta pesquisa, foi o ano de realização do levantamento 
aerofotogramétrico, encomendado pelo então prefeito Higino Pio, para servir de base de dados atualizada para o 
planejamento urbano que estava sendo criado e que seria lançado no ano seguinte, em 1970, o Plano Básico de 
Urbanismo e Desenvolvimento Turístico de Balneário Camboriú. Esse processo de planejamento seria 
complementado posteriormente pelo Plano Diretor de 1974. 
 
De maneira a compreender melhor os fatos acima citados, apresentamos uma descrição mais detalhada de cada 
um deles. Destacando a importância de se conhecer as circunstâncias que proporcionaram o surgimento da 
fotografia aérea de 1969, para que haja um entendimento mais preciso do assunto e do desenvolvimento da 
cidade como um todo. 
 
  



PREFEITO HIGINO PIO 
 

 
Prefeito Higino Pio em 1968. 
Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú 
 
Higino Pio, prefeito de Balneário Camboriú, administrou Balneário Camboriú entre 15 de novembro de 1965 e 3 de 
março de 1969. Bem quisto na comunidade, homem de posses e visão empreendedora, ficou reconhecido pelos 
grandes avanços que conquistou na gestão do município. 
 
Em fevereiro, na quarta-feira de cinzas de 1969, ele e alguns funcionários da prefeitura foram presos por agentes 
da Polícia Federal e levados para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Florianópolis. Após prestarem 
depoimento, todos foram soltos, exceto Higino Pio, que permaneceu incomunicável.  
 
Após 12 dias sem notícia, sua família recebeu um comunicado oficial informando que o prefeito havia se 
suicidado. Era apenas mais uma mentira que a ditadura militar (1964-1985) produziu e amarrou de modo a manter 
uma versão fantasiosa sobre esse período da história brasileira. Higino foi encontrado morto na Escola de 
Aprendizes Marinheiros, em Florianópolis, durante o período em que permaneceu sob a custódia da Marinha.  
 
Porém, no ano de 2014, um laudo de peritos da Comissão Nacional da Verdade (CNV), apresentado em audiência 
realizada em parceria com a comissão estadual, revelou outra história. Foi assassinado enquanto estava nas 
mãos dos militares. Uma perícia do caso Higino Pio era uma reivindicação do Coletivo Catarinense de Memória, 
Verdade e Justiça desde a promulgação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, em 2011. 
 
Higino Pio foi o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú em 1965, no recém-criado município. Filiado ao 
antigo PSD, derrotou o candidato da UDN, partido dos militares. Teria sido essa diferença ideológica o motivo 
causador de sua perseguição.  
 
Uma denúncia de corrupção, partida dos opositores, foi dirigida ao Serviço Nacional de Informações - SNI, centro 
de inteligência criado pelos militares em 1964, justamente para controlar os inimigos do Governo. Um interventor 
passou um ano dentro da prefeitura analisando os gastos, procurando por provas para comprovar esse desvio de 
conduta e não encontrou nada que o pudesse incriminar. 
 
Higino Pio é o único preso político catarinense morto em uma dependência pública naquele estado. Outros 
catarinenses atingidos pela repressão política morreram ou desapareceram em outros estados do Brasil ou no 
exterior.  
 
Após a anistia política, a família de Pio seria indenizada e o Estado responsabilizado por sua morte. Em 
homenagem aos catarinenses desaparecidos durante a ditadura militar, realizada em Florianópolis em 2009, o 
Movimento Pró-Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos, declarou: “E os mortos? Só serão anistiados se 
nós mantivermos vivas suas memórias”.  
 



Recentemente, Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, outro personagem famoso morto pela ditadura 
militar brasileira, comentou que “o Brasil tem essa coisa de insistir em virar a página da ditadura mas sem 
escrevê-la antes”. E completa dizendo que, “temos de andar para a frente, mas tem de levar junto o passado para 
entender o presente e não repetir os erros de ontem”. Resgatamos aqui a memória do prefeito Higino Pio para que 
possamos ver a cidade de Balneário Camboriú se desenvolver com a consciência de seu triste passado, com as 
páginas completas de sua história, mas em busca da construção da sociedade livre em que queremos viver. 
 
 
 
  



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 
 
A história do abastecimento de água de Balneário Camboriú se confunde com a própria história do município.  
Até a década de 1950, as residências e pontos comerciais tinham como única fonte de abastecimento de água 
doce, precários poços artesianos. A água, muitas vezes, era inclusive imprópria para o consumo humano.  
 
Nesta época, o empresário Miguel Matte, proprietário do Hotel Balneário Camboriú, teve autorização da prefeitura 
para a construção de um poço semi-artesiano. Através de um bombeamento, conduzia a água para um 
reservatório de 35 mil litros no morro da Caixa d´Água, local onde hoje encontra-se o prédio da prefeitura. 
 
Mais tarde, um grupo de empresários cria a empresa “Águas Cristalinas Matte Ltda.”, ampliando assim a pequena 
rede de abastecimento. Nesse mesmo tempo, surge a empresa “Águas Camboriú”, que abastecia a parte norte da 
cidade. 
 
No ano de 1969, cerca de apenas 17% da área urbanizada da cidade é atendida pela rede de abastecimento de 
água. A água da rede é captada numa pequena barragem no rio Peroba, que depois é levada até uma Estação de 
Tratamento de Água, localizada junto à encosta do morro. O esgoto já se mostrava como um dos principais 
problemas que a cidade iria lidar com seu crescimento e, naquele momento, não contava com rede própria para 
coleta e tratamento, sendo que a maioria dos resíduos era tratada em fossas sépticas. Vale destacar que, o Plano 
Básico de Urbanismo de 1970 previa como solução para o esgoto sua coleta para posterior lançamento 
submarino. 
 
Nesse mesmo ano, a prefeitura adquire as empresas particulares de abastecimento e cria o SAMAE - Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto, executando diversas melhorias no sistema, entre elas, a captação de água 
no rio Camboriú. 
 
Na década de 1970, a prefeitura firma convênio com a CASAN - Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, que passa a administrar por 30 anos os serviços de água e esgoto da cidade.  
Em 2005 é criada a Empresa Municipal de Água e Saneamento – EMASA e a prefeitura reassume o sistema de 
água e esgoto do município. 
 
 
 
  



PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ 
 

 
Local da praça na década de 1940, antes da sua criação. Nota-se o alagado que formava a antiga lagoa da Ponta. 
Fonte: Arquivo Histórico de Balneário Camboriú 
 
 
Uma lei de 1969 determinava como de interesse social uma área de terra, medindo 1.800m², situada na avenida 
Atlântica, destina a logradouro público para construção de uma praça. E logo em seguida, no mesmo ano, outra lei 
a denominava oficialmente como praça Almirante Tamandaré. Porém, neste momento, este espaço público não 
havia recebido nenhum tratamento ou projeto de apropriação real, nem sequer havia a área delimitada no local, 
dando margem a ocupações indevidas. 
 
Quando da execução da obra do passeio da avenida Atlântica, em 1974, o poder público encontrou muitas 
dificuldades de regularização territorial com as propriedades muradas que iam até a faixa de areia da praia central. 
Dentre elas, havia um tapume de obras, no curso da nova avenida, fechando uma área que, segundo os supostos 
proprietários, havia um projeto aprovado para a construção de um edifício. Como tal propriedade não foi 
reconhecida pela municipalidade, foi determinado então que a avenida contornasse a área e que ela, por sua vez, 
fosse anexada à orla. Essa espaço foi então desapropriado oficialmente para dar espaço à futura praça. 
 
A praça criada recebeu o nome do patrono da Marinha, Almirante Tamandaré, com a implantação de um busto do 
homenageado. A escolha de tal homenageado provocou a indignação da população local, que ainda se 
recuperava do trauma da morte do prefeito Higino Pio, executado meses antes pela ditadura militar na Capitania 
dos Portos da Marinha em Florianópolis. O que, para muitos, soou como mais uma demonstração de 
autoritarismo, e até mesmo ironia, por parte dos ditadores. 
 
Nestes quarenta anos de existência, a praça Tamandaré passou por grandes transformações. Sua trajetória 
histórica do ponto de vista funcional transcorreu com mudanças no uso e na apropriação de seu papel no contexto 
urbano. O conceito original era de um espaço destinado para eventos, onde foi instalada uma grande estrutura 
metálica de treliças espaciais e cobertura de policarbonato. Havia então a intenção de promover apresentações 
públicas em uma área protegida e privilegiada pela localização na orla marítima da cidade.  
 
Em alguns momentos da década de 1980, esse espaço público foi utilizado, também, para a divulgação de 
atividades de empresas privadas, descaracterizando, erroneamente, o papel público desse tipo de estrutura 
urbana. 
 
Posteriormente, já nos anos 1990, a praça ganhou um novo conceito, como o desenho de um palco, com vários 
níveis construídos em degraus, que favoreceriam as apresentações, com espaço para o público assistir. A política 
urbana estaria fundamentada na demanda turística e em propiciar atrações para este público. 
 
Na última revisão estética e funcional em 2013, adotou-se o espaço cívico como conceito, o espaço vazio, livre 
para eventos, com ênfase na circulação e lazer passivo. 
 
Vale lembrar que, antigamente, antes de sua criação, o local da praça, em épocas de grande volume de chuvas, 
formava uma lagoa junto à praia, conhecida como a lagoa da Ponta. Em alguns momentos, o volume de água era 



tanto, que chegava a conectar com o mar. Tal condição especial do ambiente, fez com o local ficasse por muito 
tempo sem uso, o que já indicava um potencial para que permanecesse como área livre, apropriada para a 
instalação de uma praça pública. 
 
  



 
BRASÃO MUNICIPAL 
 
O primeiro projeto para o brasão do município foi realizado na gestão do prefeito Higino Pio, porém este projeto foi 
adiado em virtude da morte do prefeito em 1969.  
 
Quando o Presidente da Câmara de Vereadores, assume a prefeitura, o estudo do brasão é retomado. Edison 
Muller, artista estudioso da heráldica (arte e ciência dos brasões) e autor de vários brasões e bandeiras de 
municípios de Santa Catarina, apresentou então dois projetos ao prefeito e um deles obteve aceitação imediata. 
 
Em 1970, o brasão-escudo foi adotado como símbolo do município apresentando as seguintes características 
heráldicas, conforme descrito na lei que o institui: “Escudo português de blau, burelado de cinco peças ondadas, 
de prata, tendo brocante sobre tudo um sol de ouro. Coroa mural de ouro forrada de goles, de quatro torres, cada 
uma com três ameias e sua porta aberta também de goles. Divisa: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, de prata, em listel de 
blau”.  
 
 

 
 
  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As estruturas territoriais preexistentes na cidade de Balneário Camboriú, a paisagem natural e a ocupação 
colonial, condicionaram fortemente a estruturação de seu espaço urbano. As propriedades agrárias ocupando 
estreitas faixas perpendiculares à praia, com estrutura formal condicionada pela topografia e por ecossistemas 
naturais da região, foram as principais condicionantes do seu desenho urbano. Muitas dessas estruturas são 
identificadas na fotografia aérea de 1969.  
 
O crescimento de Balneário Camboriú, mesmo que com diretrizes urbanísticas formalizadas em planos de 
desenvolvimento, ocorreu flexibilizando excessivamente tal planejamento, tendo sido guiado primordialmente 
pelos interesses privados do mercado imobiliário. Nas últimas décadas, o território e a paisagem da cidade sofreu 
rápidas transformações pela ação de grandes empresas construtoras, que produziram um espaço urbano bastante 
denso e verticalizado. 
 
Os atrativos naturais, no caso de Balneário Camboriú, principalmente a orla do mar, constituem importante fator de 
concentração de moradores e as áreas mais próximas à praia vêm recebendo as populações de mais alta renda e 
os grandes equipamentos turísticos. A cidade tem apresentado, mais recentemente, o processo de expansão para 
além da BR-101, em áreas mais afastadas da praia, onde tem se estabelecido boa parte da população de menor 
renda. Mas tanto a ocupação da orla, com seu traçado mais tradicional, quanto essas novas ocupações do interior, 
e seu formato em série, merecem atenção dos planos diretores do território. Uma vez que ambas são, também, 
alvos da especulação imobiliária, sempre muito ativa na transformação das cidades em geral. 
 
A conformação do traçado atual de Balneário Camboriú e as tipologias contemporâneas de crescimento urbano 
refletem o processo histórico de ocupação do território e por sua vez impõem limites e possibilidades às futuras 
transformações no espaço. O traçado constitui a base de sustentação da estrutura urbana e de localização das 
funções, atividades e extratos sociais que vivem a cidade. Parte integrante da paisagem urbana, organiza os 
padrões de movimento e a rede de espaços públicos, tendo um importante papel no modo em que a cidade é 
vivida e sentida por habitantes e turistas.  
 
O reencontro com a fotografia aérea de 1969, a Grande Foto, auxilia no entendimento do intenso processo de 
evolução da cidade de Balneário Camboriú. Promove a formação de uma consciência sobre a memória local, com 
o reconhecimento de nossas paisagens tradicionais, aumenta o entendimento das estruturas urbanas atuais e, 
ainda, indica projeções de transformações futuras. 
 
Com essa imagem histórica, ressaltamos a relevância daqueles elementos mais significativos da paisagem 
urbana. Elementos naturais e culturais que aparecem como síntese da identidade local. E que, por sua vez, 
mesmo alterados e ou perdidos no intenso e veloz processo de crescimento urbano, apontam para a importância 
da gestão e do planejamento urbano apoiados em políticas públicas de longo prazo, comprometidas com a 
construção e o desenvolvimento de uma cidade sustentável.  
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