Balneário Camboriú
Santa Catarina – SC
Histórico:
O povamento da região teve início em 1758, quando algumas famílias procedentes
de Porto Belo estabeleceram no local denominado Nossa Senhora do Bonsucesso, mais
tarde, denominado Barra. Atraídas pela fertilidade do solo e pelo clima, vieram outras
famílias de origem alemã, procedentes do vale do Itajaí e Blumenau. Em 1836, chegou ao
local Thomas Francisco Garcia com sua família e alguns escravos. Daí a antiga
denominação de Garcia, pela qual o lugarejo era conhecido.
Em 1930, pela situação geográfica privilegiada, iniciou-se fase de ocupação da
região preferida pelos banhista, e, dois anos depois, foi construído o primeiro hotel, na
confuência das avenidas central e atlântica.
Em 1964, o distrito obteve autonomia, passando a município com o topônimo de
Balneário de Camboriú, alterado, em 1979, para Balneário Camboriú .
Há duas versões quanto à origem do topônimo Camboriú. Uma de origem popular,
devido a uma acentuada curva no rio perto da foz, diz que, quando indagado por alguém à
procura de uma pessoa, os moradores dali diziam: “camba o rio”, vocábulo muito usado
pelos pescadores da região. A segunda versão é a do padre Raulino Reitz, que nos parece a
mais aceitável. Mapas bem antigos assinalam o nome Rio Camboriú antes da haver
povoamento de origem européia na área. Diz mais: o topônimo Camboriú é do origem tupi,
formado pela aglutinação das palavras: Cambori- u.
Gentílico: praiano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Praia de Camboríu, pela lei municipal nº 18,
de 20-10-1954, subordinado ao município de Camboríu.
No quadro fixado para vigorar no período de 1954-1958, o distrito de Praia de
Camboríu figura no município de Camboríu.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Praia de Camboríu
permanece no município de Camboríu.
Elevado à categoria de município com a denominação de Balneário de Camboríu,
pela lei estadual nº 960, de 08-04-1964, desmembrado de Camboríu. Sede no antigo distrito
de Praia do Camboríu. Constituído do distrito sede. Instalado em 20-07-1964.
Em divisão territorial datada 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 5630, de 20-11-1979, o município de Balneário de Camboríu
passou a denominar-se Balneário Camboríu.
Em divisão territorial datada de 18-VIII-1988, o município e constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

Alterações Toponímicas Municipais

Praia do Camboríu para Balneário do Camboríu, alterado pela lei estadual nº 960, de
08-04-1964.
Balneário de Camboríu para Balneário Camboríu, Alterado pela lei estadual nº
5630, de 20-11-1979.

