
Na sociedade contemporânea a questão 
ambiental assumiu um protagonismo 
evidente nas últimas décadas. Além da 
necessidade das cidades se estabelecerem 
como organismos equilibrados e 
sustentáveis, num futuro breve as alterações 
ambientais irão acarretar problemas difíceis 
até de imaginar, colocando sob crescente 
pressão e risco paisagens culturais e naturais 
de valores inestimáveis para suas sociedades. 
Ciente disso, o projeto “Sombras” realizou 
um levantamento das áreas verdes da cidade 
de Balneário Camboriú/SC, em especial as 
árvores que têm participação significativa na 
formação da paisagem urbana e da memória 
coletiva, de maneira a voltar os olhares da 
população para este importante patrimônio 
natural e cultural. Ao longo do ano de 2020, 
todo o território da cidade foi percorrido, 
foram identificados aproximadamente 150 
elementos paisagísticos de maior relevância 
que, somados, formam sua exuberante 
paisagem florística. Sombras apresenta 
um retrato de como estamos lidando 
com as árvores na cidade, especialmente 
nos trechos mais urbanizados, onde os 
impactos ambientais são ainda mais críticos, 
promovendo a reflexão sobre como 
queremos e iremos nos relacionar com 
elas daqui para frente.
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Figueira-branca com raízes 
tabulares de grandes 
dimensões. Seu porte 
imponente promove ótimas 
condições ambientais ao 
seu entorno. Está localizada 
no terreno de uma família 
tradicional de pescadores, 
local onde se encontra o 
Engenho de Farinha de 
Taquaras.

Conjunto de três grandes figueiras, possivelmente de três gerações: avó, mãe 
e filha. Localizado na Praça da Figueira, ponto de encontro tradicional dos 
moradores do bairro da Barra. A implantação da maior delas junto ao passeio 
exigiu o alargamento da calçada e consequente estreitamento da rua. Uma 
curiosidade interessante sobre a polinização dessas figueiras é que suas flores, 
que se encontram dentro de pequenos frutos, são polinizadas por espécies 
específicas de vespas que colocam seus ovos dentro dos frutos e que, após 
eclodirem, saem voando levando o pólen para outros frutos.

Jaqueira de grande porte que, 
segundo a vizinhança, tem idade 
centenária. Destaca-se por seu 
tronco de grande diâmetro, que 
exigiu o alargamento da calçada e o 
consequente estreitamento da rua. 
É uma espécie consideravelmente 
útil e de larga utilização. Seus frutos 
são totalmente comestíveis, desde a 
polpa às sementes, sendo o bagaço 
cozido e preparado como “frango” 
desfiado. Sua madeira é durável 
e tem cor amarelada. A árvore 
contém um látex característico das 
plantas dessa família (Moraceae) 
que é utilizado para se fazer cola 
artesanal.

De nome científico Spathodea campanulata, é uma espécie exótica de origem 
africana, que se adaptou muito bem ao nosso ambiente, sendo comum encontrar 
árvores de grande porte por toda cidade. Suas lindas flores vermelhas, que 
lembram fogueirinhas acesas, são nocivas para a fauna local. Desde 2019 existe 
uma lei que proíbe a produção de mudas e o plantio desta espécie em todo o 
estado de Santa Catarina. Devido à mobilização da vizinhança esta árvore foi 
poupada de remoção, obrigando um estreitamento da avenida.

Figueira de grande porte localizada em terreno 
particular bem em frente à Passarela da Barra, 
na esquina com a rua 4900. Sua copa promove 
o sombreamento de um jardinete público na 
esquina com a avenida Beira Rio.

Conjunto de três árvores 
Maçã-de-Elefante, 
popularmente conhecida 
como Árvore das Patacas, 
de nome científico Dillenia 
indica, espécie típica da 
Ásia Tropical. Localizadas na 
Praça do Pescador, ponto de 
encontro do histórico bairro da 
Barra. Seus frutos de grandes 
dimensões se assemelham a 
maçãs verdes, por isso o nome 
popular da árvore.

Figueira de grande porte localizada 
na entrada do Hotel Centromar. 
Sua implantação promoveu a criação 
de uma área de estar sob sua 
copa, como uma pequena praça de 
recepção para os hóspedes do hotel. 
Destacamos a inclusão de uma placa 
com as informações sobre a espécie
vegetal, iniciativa bastante rara e 
que promove a conscientização 
ambiental. 

Dupla de figueiras de grande porte 
localizada na calçada da esquina da 
Avenida do Estado com a rua 1301. 
Suas frondosas copas avançam 
sobre a avenida promovendo 
grande sombreamento. Hoje em 
dia, essa espécie é utilizada como 
planta ornamental para interiores 
de ambientes. Conhecida também 
como falsa-seringueira ou árvore 
da borracha, por produzir um látex 
tóxico e viscoso que antigamente 
era usado na produção de borracha.

O projeto SOMBRAS é uma iniciativa do OiA - Observatório de Interações no Ambiente, 
realizado com recursos do Prêmio Elisabete Anderle de Apoio à Cultura / Patrimônio 
Cultural, Edição 2019 da Fundação Catarinense de Cultura do Governo do Estado de
Santa Catarina e da LIC - Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, Edição 2019 
da Fundação Cultural de Balneário Camboriú.

O OiA - Observatório de Interações no Ambiente é um coletivo multidisciplinar 
que atua em Santa Catarina desde 2015 desenvolvendo projetos nos campos do 
urbanismo, do meio ambiente, do patrimônio cultural e das artes, que refletem e 
promovem a participação das pessoas na criação e na interação com os ambientes 
que experienciam. Com especial enfoque nas paisagens culturais dos rios e das 
áreas verdes, foram realizados os projetos: Retratos do Camboriú, Córregos e 
Lagoas de Balneário Camboriú e Sombras.
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FIGUEIRA DE 

TAQUARAS

Figueiras 

da Barra

Tulipa da Avenida 

Martin Luther

Figueira da 

Passarela

Patacas da 

Barra

Figueira do 

Hotel

Figueiras da 

Avenida do Estado

RUA PEROBA, S/N 
PRAIA DE TAQUARAS

FIGUEIRA-BRANCA

AMAZÔNIA, CERRADO, 
MATA ATLÂNTICA

RUA OTTO STEIN, S/N - BARRA

FIGUEIRA-FOLHA-MIÚDA

MATA ATLÂNTICA (SUL DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO 
ATÉ RIO GRANDE DO SUL)

AVENIDA MARTIN LUTHER, 184 - NAÇÕES

TULIPA-AFRICANA, BISNAGUEIRA OU MIJINHO

ÁFRICA 

RUA 101, 117 - CENTRO

FIGUEIRA, FICUS OU FICO-CHORÃO

DA CHINA À ÁSIA TROPICAL E DAS ILHAS 
CAROLINAS À AUSTRÁLIA.

RUA 4800, 115 - BARRA SUL

FIQUEIRA, FALSA-SERINGUEIRA, 
ÁRVORE-DA-BORRACHA

ÍNDIA, MALÁSIA E INDONÉSIA

RUA EMANOEL REBELO DOS 
SANTOS, S/N - BARRA

ÁRVORE DAS PATACAS, 
MAÇÃ DE ELEFANTE.

ÁSIA TROPICAL

RUA NORUEGA, 367 - NAÇÕES

RUA PEROBA, S/N, PRAIA DE TAQUARAS

SUL E SUDOESTE DA ÁSIA E SE ACREDITA 
QUE É ORIGINÁRIA DA ÍNDIA.

AVENIDA DO ESTADO, 2636 - CENTRO

ÁRVORE-DA-BORRACHA, 
FALSA-SERINGUEIRA OU FIGUEIRA-ELÁSTICA

ÍNDIA, MALÁSIA E INDONÉSIA
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OBSERVAIAMBIENTE  

OBSERVAIAMBIENTE@GMAIL.COM

OBSERVAIAMBIENTE.COM.BR
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