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COLÔNIAS - SÉCULOS XIX E XX
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Elaboração: Guilherme Regis e Isa de Oliveira Rocha (SPG/SC).

COLÔNIAS    DE    SANTA    CATARINA

COLÔNIAS MUNICIPIO ATUAL ANO DE 
FUNDAÇÃO ETNIAS PERÍODO

São Pedro de Alcântara São Pedro de Alcântara 1829 Alemães 1º Reinado
Colônia Nova Itália/Dom Afonso São Joao Batista 1836 Italianos
Vargem Grande Aguas Mornas 1837 Alemães 
Colônia Industrial do Saí São Francisco do Sul 1841 Franceses
Colônia de Ilhota Ilhota 1844 Belgas
Colônia Löffelscheidt Águas Mornas 1847 Alemães
Colônia Piedade Governador Celso Ramos 1847 Alemães
Colônia Santa Isabel Aguas Mornas e Rancho Queimado 1847 Alemães 
Colônia Blumenau Blumenau 1850 Alemães e (1870) italianos
Colônia Dona Francisca Joinville 1851 Suíços, noruegueses e alemães 
Colônia Leopoldina Antônio Carlos 1852 Belgas e Alemães 
Colônia Militar Santa Thereza Alfredo Wagner 1854 Alemães, 
Colônia Itajaí/Colônia Brusque Brusque 1860 Alemães 
Colônia Nacional/Colônia Angelina Angelina 1860 Alemães, franceses, belgas, poloneses, luxemburgueses e holandeses
Colônia Teresópolis Aguas Mornas 1860 Alemães 
Vale do Rio do Testo Pomerode 1861 Alemães 
Vila de São Bonifácio São  Bonifácio 1864 Alemães
São Martinho do Capivary São Martinho 1865 Alemães
Colônia Príncipe Dom Pedro Guabiruba 1866 Irlandeses, anglo americanos, ingleses, alemães e poloneses 
Timbó Timbó 1869 Alemães e italianos
Colônia São Bento São Bento do Sul 1873 Alemães, austríacos, poloneses e tchecos
Colônia Rio dos Cedros Rio dos Cedros 1875 Italianos, austríacos, alemães, poloneses e russos
Colônia Rodeio Rodeio 1875 Austríacos e italianos 
Nova Trento Nova Trento 1875 Italianos, russos, poloneses e alemães 
Porto Franco Botuverá 1875 Alemães e italianos
Rio Negrinho Rio Negrinho 1875 Alemães, poloneses, portugueses e italianos
Aquidaban Apiúna 1876 Italianos
Colônia de Ascurra Ascurra 1876 Italianos
Colônia Azambuja Azambuja e Treze de Maio 1877 Italianos 
Colônia Luiz Alves Luiz Alves 1877 Italianos, austríacos, belgas, poloneses e franceses
Pedras Grandes Pedras Grandes 1877 Italianos 
Urussanga Urussanga 1878 Italianos
Papanduva Papanduva 1880 Alemães, poloneses, ucranianos e italianos 
Vila de São José de Cresciúma Criciúma 1880 Italianos, poloneses e alemães
Grão Pará Orleans, Grão Pará, São Ludgero e Braço do Norte 1883 Italianos, alemães e poloneses
Núcleo Colonial Acioli de Vasconcelos Cocal do Sul 1885 Italianos, poloneses e russos
Jaraguá Jaraguá do Sul 1890 Alemães, italianos, húngaros e poloneses 
Colônia Lucena Itaiópolis 1891 Poloneses, ucranianos e alemães
Nova Veneza Nova Veneza e Siderópolis 1891 Italianos
Suedarm/Braço do Sul/Bella Aliança Rio do Sul 1892 Alemães e italianos
Colônia Hansa Hammônia/Itajahy Hercílio Ibirama 1897 Alemães e italianos
Hansa Humbolt Corupá 1897 Alemães 
Nucleo Colonial Anitápolis Anitápolis 1906 Alemães e italianos
Chapecó Chapecó 1917 Alemães e Italianos*
Cruzeiro Joaçaba e Concórdia 1917 Alemães e Italianos*
Xanxerê Xanxere 1917 Alemães e Italianos*
Treze Tílias Treze Tílias 1933 Austríacos, alemães e italianos
Frei Rogério Frei Rogério 1963 Japoneses

Regencial

*Rio	grandenses	de	origem	alemã	e	italiana,	oriundos	de	antigas	colônias	do	Rio	Grande	do	Sul.

2º Reinado

Republicano

Republicano após 1930
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Capítulo 6 | Colonização europeia    

1 Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal de Pelotas (1978), Graduado (1988) e Mestre 
(1991) em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina e Doutor em História Social (1997) 
pela Universidade de São Paulo. Professor Titular do 
Departamento de História da Universidade Federal 
de Santa Catarina e pesquisador dos temas imigração, 
colonização, meio ambiente, identidade, luteranismo e 
germanidade. 

2 Graduado (2001), Mestre (2004) e Doutor (2011) 
em História pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Professor efetivo do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador 
dos temas imigração, paisagens, meio ambiente, vida 
e trabalho rural.

3 Graduada (2011), Mestra (2015) e Doutoranda 
(Bolsista CAPES) em História pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Pesquisadora de questões 
sobre a História da imigração, das atividades agrícolas 
e da agricultura urbana e sobre políticas e discursos 
relacionados a estas temáticas no século XIX e XX.

Fonte: Extraído de Piazza (1970).

João Klug1

Manoel P. R. Teixeira dos Santos2

Angela Bernadete Lima3 

O estado de Santa Catarina é conhe-
cido no cenário nacional em 
função da forte influência euro-

peia em sua formação sociocultural. O 
território catarinense foi marcado pela 
constituição de várias colônias com 
imigrantes oriundos de diferentes estados 
europeus ao longo do século XIX e XX, o 
que nos permite afirmar que o perfil da 
atual sociedade catarinense, visto sob a 
perspectiva étnica, se apresenta de forma 
multifacetada. Desta maneira, o estado de 
Santa Catarina pode ser visto como um 
caleidoscópio étnico através do qual se 
perceberá a riqueza cultural oriunda de 
sua diversificada constituição étnica.

A grande variação regional exige que se pense 
em identidades plurais e não numa única 
identidade. Estas identidades plurais, por 
sua vez, são “identidades hifenizadas”, isto 
é, marcadas por um importante hífen. São 
comunidades formadas por teuto-brasileiros, 
ítalo-brasileiros, ou, poderíamos denominar 
de euro-brasileiros. Não podemos esquecer 
de mencionar que ao lado desta formação 

cultural e étnica, verifica-se, do mesmo modo, 
a influência de negros, caboclos e indígenas.

Colônias foram fundadas com predominância 
ou até exclusividade de determinadas etnias, 
o que possibilitava maior coesão, especial-
mente no início destas colônias. Alguns 
anos após o início, novas levas de imigrantes 
foram trazidas e estes imigrantes passaram 
a ocupar espaços na borda ou no entorno da 
colônia mãe. Há uma espécie de transborda-
mento para os espaços periféricos da colônia 
original verificando-se, portanto, uma sobre-
posição de etnias numa mesma colônia. 
Blumenau, por exemplo, é originalmente 
uma colônia alemã, mas também recebeu 
italianos, dando origem a núcleos marcada-
mente com esta etnia. Assim, Blumenau é 
“alemã”, mas também é “italiana”.

Considerando esta sobreposição de etnias, 
torna-se difícil, muitas vezes, definir um 
determinado município como sendo de uma 
etnia específica.

Especialmente a partir da década de 1980, 
com o advento das “festas de outubro” orga-
nizadas comercialmente na perspectiva 
da indústria turística, a identidade étnica 
passou a ter grande importância. Através das 
referidas festas, vários municípios passaram 
a receber um “rótulo étnico” e dessa forma, 
passaram a ser um produto comercializado 
pela indústria do turismo. O conceito “típico” 
passou a ter grande aceitação como produto. 
Ex. Blumenau: tipicamente alemã; Rodeio: 
tipicamente italiana.

Esta tipificação, no entanto, não corresponde 
necessariamente, a realidade dos municí-
pios aos quais se refere. A realidade é mais 
complexa, visto que dentro de um mesmo 
município pode-se perceber uma configu-
ração étnica que é plural, pois diferentes 
grupos formaram ali núcleos e colônias. Essa 
complexa e multifacetada formação étnica, 
significa também, dificuldade para definir 
determinada região ou município como 
sendo de uma etnia específica.

O PROCESSO DE 
COLONIZAÇÃO

O processo de colonização europeia no Brasil 
estava diretamente atrelado ao contexto 
político nacional. A legislação voltada a 
promoção da imigração no país sofreu cons-
tantes alterações com períodos de maior ou 
menor estímulo. Considerando isso, procu-
ramos apontar alguns desdobramentos 
deste processo ao longo do Período Impe-
rial (Primeiro Reinado, Período Regencial 
e Segundo Reinado) e durante a Primeira 
República (1889-1930).

PRIMEIRO REINADO (1822-1831)

A política de colonização do primeiro reinado 
realizou iniciativas muito pontuais em Santa 
Catarina e conciliou preocupações com a 
defesa do território – ainda como resquícios 
das disputas entre Portugal e Espanha – com 
ações de povoamento, através de chegada de 
imigrantes agricultores. 

Colônia São Pedro de Alcântara 

Fundada em 1829, é reconhecida como a 
primeira colônia alemã de Santa Catarina. 
Estabelecida na região do caminho das 
tropas, entre São José e Lages, foi única ação 
colonizadora na província durante o primeiro 
reinado. Apesar de ter sido criada por ação 
do governo imperial, sua administração 
também recebeu amparo do governo provin-
cial catarinense. A localização da colônia, 
próxima à antiga estrada entre São José e 
Lages, nas margens do rio Maruí, tinha entre 
os seus objetivos permitir maior integração 
entre a capital e o planalto serrano, até então 
muito mais integrado econômica e politica-
mente com São Paulo e com o Rio Grande do 
Sul, em função do comércio tropeiro.

Os cortes no orçamento imperial, estabele-
cidos através da Lei Geral de 1830, afetaram 
diretamente a Colônia São Pedro de Alcân-
tara, bem como a sequência do processo de 
colonização na província de Santa Catarina. 
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Além do abandono estatal, as dificuldades 
para expansão agrícola em virtude do aciden-
tado relevo da região, somados a inexperi-
ência agrícola de muitos colonos alemães, 
contribuíram para as enormes dificuldades 
enfrentadas pela colônia e a consequente 
evasão de muitos dos seus habitantes. 

PERÍODO REGENCIAL (1831-1840)

A política de colonização foi interrompida 
entre o final do primeiro reinado e meados 
do período regencial. Apenas com a publi-
cação do Ato Adicional de 1834, que abriu a 
possibilidade para as províncias brasileiras 
promoverem a fundação de núcleos coloniais, 
ocorreram algumas ações de colonização. 

Em Santa Catarina, uma lei de maio de 1835 
autorizou a fundação de novas regiões de 

colonização, nas margens 
dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-
-Mirim. No ano seguinte 
foi aprovada uma lei que 
permitiu a colonização 
privada, através de 
companhias ou ações 
individuais de nacio-
nais ou estrangeiros. 

Colônia Nova Itália

A atuação de empresas colonizadoras em 
Santa Catarina teve início em 1836 com a 
fundação da colônia “Nova Itália”, através 
da empresa Demaria & Schutel. Estabelecido 
nas margens do rio Tijucas, no então muni-
cípio de São Miguel, este pequeno núcleo 
colonial recebeu imigrantes originários da 
mediterrânea ilha da Sardenha. O desen-
volvimento da colônia foi muito modesto e 
seus habitantes enfrentaram dificuldades 
comuns aos outros núcleos existentes no 
período. Fundada muito antes do maior 
fluxo de imigração italiana, ocorrido nas 
últimas décadas do século XIX, ainda por 
volta dos anos 1860 “Nova Itália” serviu de 
apoio para a conexão das colônias São Pedro 
de Alcântara e Angelina com as colônias 
Brusque e Blumenau, no vale do Itajaí. 

Colônia Vargem Grande

Em 1837, foi fundada às margens do rio 
Cubatão, junto à nova estrada que ligava 
Desterro ao Planalto, a Colônia Vargem 
Grande. O povoamento deste núcleo colo-
nial recebeu muitos colonos alemães prove-
nientes da “vizinha” colônia São Pedro de 
Alcântara. Anos mais tarde, a expansão da 
colônia pode ser percebida pela criação de 
uma nova área de colonização na localidade 
de Löffelscheidt (1847), no atual muni-
cípio de Águas Mornas. O crescimento da 

colônia foi atribuído, em primeiro lugar, 
pela qualidade das terras e a sua topografia, 
o que permitiu um satisfatório desenvolvi-
mento agrícola.

SEGUNDO REINADO (1840-1889)

Assim como ocorrido durante o período 
regencial, o processo de colonização euro-
peia em Santa Catarina permaneceu tímido 
nos anos 1840. As ações ainda continuavam, 
substancialmente, a cargo das províncias. 
Neste período foram fundadas em terras cata-
rinenses a Colônia Industrial do Saí, em São 
Francisco do Sul, a Colônia Belga de Ilhota e 
a Colônia Santa Isabel, mais um núcleo esta-
belecido nas proximidades da estrada entre 
Desterro e Lages. 

Colônia do Saí

Em 1841, por concessão imperial/provincial, 
foi fundada no município de São Francisco 
do Sul a Colônia do Saí. Tratava-se de uma 
colônia industrial baseada nas teorias de 
Charles Fourier e idealizada pelo médico Dr. 
Benoit Joseph Mure. O “Falanstério do Saí”, 
como ficou conhecido o empreendimento 
colonial, recebeu cerca de 130 colonos fran-
ceses. A experiência baseada no chamado 
“socialismo utópico” teve curta duração, 
sendo desfeita poucos anos depois, em 1844. 
Entre as justificativas apontadas para o insu-
cesso da Colônia do Saí, estavam as dificul-
dades em relação à ocupação e deslocamento 
na região de mata Atlântica em que foi criada 
a colônia, a inexperiência agrícola de seus 
colonos e a falta de amparo do poder público. 

Colônia de Ilhota

A Colônia de “ilhota”, também denomi-
nada como “Colônia Belga”, foi fundada nas 
margens do rio Itajaí-Açu no ano de 1844, 
com a chegada de colonos belgas. O empre-
endimento foi uma iniciativa de Charles Van 
Lede e contou com o apoio do governo da 
Bélgica, através da Societé Belge-Brasilienne 
de Colonisation. Contudo, muitos foram os 
conflitos que tiveram lugar na trajetória 
desta colônia, especialmente a partir de 
1875 com o falecimento de Charles Van Lede. 
O fato é que seus herdeiros reclamaram a 
posse das terras.  O Cônsul da Bélgica em 

Desterro, Henry Schutel, também contribuiu 
para o conflito ao valer-se de uma procu-
ração de Van Lede para negociar alguns 
terrenos. Após alguns conflitos, o Ministério 
da Bélgica pronunciou-se a favor dos colonos 
e a pendência foi encerrada. (Ficker, 1972)

Colônia Santa Isabel

Fundada em 1847 no vale do rio dos Bugres, 
Santa Isabel não teve uma projeção econômica 
como as principais colônias alemãs de Santa 
Catarina. Merece destaque, no entanto, que 
Santa Isabel alcançou considerável projeção 
na área da educação. Ali foi fundado em 1865, 
o Instituto de Educação (Erziehungsans-
talt), como parte da atividade de missioná-
rios suíços oriundos de Basiléia. Tinha como 
objetivo suprir a carência relativa a escolari-
zação, visto que o Estado estava ausente desse 
processo, especialmente nas colônias alemãs. 
Esta escola de Santa Isabel marcou profun-
damente a região no período que se estende 
desde a sua criação até o advento da política 
de nacionalização do governo Vargas. Locali-
zada na sede da colônia, além de Santa Isabel, 
atendia alunos oriundos principalmente 
das seguintes linhas coloniais: Linha Scharf, 
Rancho Queimado, Taquaras, Segunda Linha, 
Cerro Chato, Linha Bauer, Rio Bonito.

Em função das distâncias, esta escola possi-
bilitava que alunos ali estudassem em regime 
de internato. A comunidade adquiriu uma 
área medindo em torno de 6 hectares de 
terra, onde os alunos se ocupavam em um 
turno do dia, em atividades agrícolas, visando 
suprir o necessário para subsistência da 
escola. Foi uma escola genuinamente comu-
nitária, mantida pela comunidade, com 
apoio da Missão de Basiléia (Basel Missions-
geselschaft). Destacou-se pelo elevado nível 
de educação, o que motivou inclusive uma 
visita do Presidente da Província Adolpho de 
Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda 
em 18 de outubro de 1866. Esse elevado 
nível possibilitou que jovens oriundos dessa 
escola pudessem ingressar em cursos supe-
riores, o que não era comum.

Colônia Piedade

A Colônia Piedade foi criada no litoral, no 
local de uma antiga armação estabelecida 

para a caça de baleias, próxima à baía norte, 
no local ainda hoje denominado Armação 
da Piedade. O início da colônia ocorre em 
1847, com 150 alemães. Com o passar dos 
anos muitos colonos foram deixando a loca-
lidade, dirigindo-se a colônias próximas. A 
colônia não possuía regulamentos espe-
ciais e seus diretores eram os comandantes 
da Fortaleza de Santa Cruz do Anhatomirim 
(Piazza, 1994, p. 118). Em 1856 só exis-
tiam na colônia 41 pessoas. As localizações 
dos lotes configuravam-se um problema 
por estarem na encosta e contarem com 
pouca área plana, somado aos ventos e as 
constantes chuvas. Assim, o remanescente 
dispersou-se, como os primeiros, pelos 
distritos e colônias próximas, sendo extinta 
a colônia Piedade. No local havia em 1917 
um exíguo povoado com uma capela, e os 
moradores sobreviviam da pesca e da agri-
cultura (Mattos, 1917, p. 63). 

Colônia Leopoldina

No ano de 1847 na localidade conhecida 
como Alto Biguaçu, entre esta e o rio Tijucas 
foram concedidas terras para a criação de 
uma colônia. No entanto, apesar de iniciada 
uma pequena ocupação, em 1849 não 
havia impulsionado uma maior inserção 
de colonos. Apenas em 1852 chegam, em 
pequeno número, alguns colonos oriundos 
da antiga colônia da Armação da Piedade, 
totalizando 38 pessoas de nacionalidade 
alemã e belga (Cabral, 1987, p. 237). Tendo 
enfrentado algumas dificuldades, logo no 
ano seguinte, algumas famílias deslocaram-
-se para outras localidades e assim a Colônia 
Leopoldina se extinguiu.

Lei de Terras e a expansão 
da colonização

O grande fluxo imigratório para a província 
de Santa Catarina ocorre a partir dos anos 
1850, após a publicação da Lei de Terras4. 

Neste período destacamos a consolidação 
da colonização, através da fundação de 
diversos núcleos coloniais no Vale do Itajaí, 
na Região Norte, na Região Sul e em áreas 
localizadas nas regiões próximas a Desterro.

Colonização do Vale do Itajaí

Durante a segunda metade do século XIX, a 
região do Vale do Itajaí (rios Itajaí-Açu e Itajaí-
-Mirim) deu origem a diversos novos empre-
endimentos coloniais. Extensas áreas de mata 
atlântica, configuradas como vazios demográ-
ficos pelo poder público que desconsiderava a 
presença das populações indígenas e cabocla, 
foram substancialmente transformadas com a 
fundação de colônias de imigrantes de origem 
europeia, sobretudo alemã e italiana.

Colônia Blumenau

Blumenau foi fundada nas margens do rio 
Itajaí-Açu em 1850, através de um projeto de 
colonização particular capitaneado pelo Dr. 
Hermann Blumenau. Este empreendimento 
agrícola colonial recebeu como marco 
de fundação a chegada dos 17 primeiros 
imigrantes que adentraram a colônia em 2 
de setembro de 18505.  

O Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, 
fundador da colônia e seu diretor por mais de 
30 anos, nasceu a 26 de dezembro de 1819 em 
Hasselfelde no então Ducado de Brunswique. 
Veio ao Brasil pela primeira vez em março de 
1846 enviado pela “Sociedade de Proteção aos 
Emigrantes Alemães” logo após doutorar-se 
na Universidade de Erlangen. 

A sua missão era analisar a situação em 
que viviam os colonos alemães no Brasil. 
Inicialmente foi ao Rio Grande do Sul e 
posteriormente passou por Santa Catarina. 
Depois foi ao Rio de Janeiro onde ficou até 
1847 quando retornou a Santa Catarina e 
ao Rio Grande do Sul para visitar as colô-

5 A decisão de estipular este momento como data 
oficial de fundação de Blumenau ocorreu apenas em 
1900. A distribuição dos lotes coloniais individuais 
deu-se apenas a 28 de agosto de 1852, data em que, 
inicialmente, comemorava-se a fundação oficial da 
Colônia Blumenau.

4 “Lei nº 6.012, de 18/09/1850, conhecida como Lei 
de Terras. Ela procurou caracterizar o que são terras 
devolutas e visava ser um instrumento jurídico para 
discriminar as terras públicas das privadas, além 
de impedir o acesso à terra devoluta, a não ser via 
compra” (Motta, 2010, p.279).
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nias alemãs e concluir sua missão. Em 1848 
Hermann Blumenau visitou a região do Vale 
do Itajaí onde encontrou alguns poucos 
colonos alemães que haviam abandonado a 
Colônia São Pedro de Alcântara. 

Hermann Blumenau associou-se a Fernando 
Hackradt para compra de uma área na 
margem direita do Itajaí-Açu com o apoio 
do Presidente da Província Ferreira de 
Brito. Com isso, Dr. Blumenau parte para a 
Alemanha com o intuito de reunir interes-
sados em emigrar para a futura colônia no 
sul do Brasil. Em função das dificuldades 
enfrentadas para implantação da colônia, 
Fernando Hackradt decidiu desligar-se da 
sociedade e recebeu a devolução de seu 
capital e mais uma indenização. (Piazza e 
Hubner, 2003)

A região da bacia do Itajaí possui um relevo 
bastante acidentado. A colônia Blumenau foi 
instalada numa área bastante montanhosa. 
Dois grandes rios formam o Itajaí-Açu, o rio 
Itajaí do Oeste que desce da Serra Geral e o 
Itajaí do Sul (Silva, 1972, p. 8-9). 

As dificuldades enfrentadas nos anos inicias da 
colônia levaram Hermann Blumenau a seguir 
para o Rio de Janeiro para conseguir emprés-
timos junto ao governo imperial durante os 
anos 1850. Com a permanência das dificul-
dades, depois de longas negociações, em 13 
de janeiro de 1860 a colônia Blumenau deixou 
de ser particular para tornar-se Imperial em 
troca do acerto das dívidas adquiridas. 

De 1860 a 1880, período em que a Colônia 
Blumenau esteve sob propriedade do 
Império, muita coisa mudou. Com o capital 
do governo foram feitos alguns investi-
mentos necessários para o crescimento da 
colônia. Um reflexo disso, foi o alto cres-
cimento populacional, visto que em 1862 
a população já era de 2.068 pessoas e em 
1868 a Colônia Blumenau contava com 
5.985 habitantes (Piazza, 1994, p. 128). 

A partir da década de 1870 a Colônia 
Blumenau passou a receber também 
imigrantes de língua italiana, em sua 
maioria da região de Trento, então perten-
cente ao Império Austro-Húngaro e atual 

região do Norte da Itália. Através do fluxo 
imigratório italiano, foram fundados os 
núcleos coloniais de Rio dos Cedros (1875), 
Rodeio (1875) Ascurra (1876) e Aquidabã, 
atual Apiúna (1876). 

Colônia Brusque

Em 1860, por iniciativa do governo imperial, 
foi fundada nas margens do rio Itajaí-Mirim 
uma nova colônia que recebeu, inicialmente, 
o nome oficial de “Colônia Itajaí”, por estar 
localizada nas terras deste município. Entre-
tanto, posteriormente, passou a ser chamada 
de Colônia Brusque, em homenagem ao 
Presidente da Província de Santa Catarina, 
Francisco de Araújo Brusque. Nos primeiros 
tempos, o processo de colonização ocorreu 
através da chegada de imigrantes alemães. 
A expansão desta ação colonizadora acabou 
incorporando ao seu controle a colônia 
vizinha de Príncipe Dom Pedro, mais próxima 
ao rio Tijucas. O desenvolvimento agrícola e, 
posteriormente industrial, contribuíram para 
mudança do patamar de Brusque. Em 1881, 
por decreto do governo provincial, foi criada 
uma colônia resultante de um desmembra-

Fotografia 1 – Blumenau (sem data).

mento de Itajaí e tornou-se o município de 
São Luiz Gonzaga, sendo que em 1890 seu 
nome modificado para Brusque.

Vale do Rio do Testo – Pomerode

Esta colônia originou-se a partir de 
Blumenau, localizando-se no vale do rio do 
Testo, quando a partir de 1861 formou-se 
a povoação de Badenfurt com imigrantes 
da região de Baden, sul da Alemanha. Neste 
mesmo ano imigrantes vindos do norte da 
Alemanha estabeleceram-se às margens do 
rio do Testo acima. Em 1863 o engenheiro 
agrimensor August Wunderwald explorou 
o rio do Testo e afluentes e demarcou novos 
lotes para imigrantes que iriam se estabe-
lecer nos anos seguintes (Pomerode, 1988, p. 
18). O processo de ocupação ocorreu marge-
ando o rio e ao mesmo tempo expandiu-
-se pelo interior até ocupar os últimos lotes 
disponíveis nas localidades de Pomerode 
Fundos, Wunderwald, Testo Rega e Testo 
Alto. Os últimos imigrantes, também pome-
ranos, chegam em 1880 mas, no transcorrer 
dos dezenove anos de ocupação deste vale, 
ingressaram na região famílias de outros 
estados alemães, como da Prússia, Schleswig-
-Holstein e Westfália (Deeke, 1995, p. 38). 

Colônia Príncipe Dom Pedro 

Estabelecida em janeiro de 1866, a colônia loca-
lizava-se na confluência do ribeirão das Águas 
Claras com o rio Itajaí-Mirim, em território 
equivalente aos atuais municípios de Botu-
verá, Nova Trento e parte de Brusque, próxima 
da sede da Colônia Itajaí. A colônia teve como 
elementos colonizadores, em sua maioria, 
irlandeses e norte-americanos havendo 
também alguns franceses e alemães. Contudo, 
sua existência foi efêmera, em 1868 mostrava 
dificuldades de alavancar a produção agrícola 
e sua comercialização.  No ano seguinte, em 
1869, com o agravamento da situação a colônia 
foi anexada à Colônia Brusque. Neste mesmo 
ano chegam à colônia imigrantes poloneses, 
que se estabeleceram em lotes abandonados 
por irlandeses. (Santos, 1979, p. 7)

Colônia de Luís Alves 

Em dezembro de 1876 tem início a demar-
cação dos primeiros lotes e o povoamento 

da colônia em novembro de 1877, quando a 
área começou a receber imigrantes italianos 
e austríacos, que ocupam os lotes as margens 
dos rios Luís Alves e Braço do Norte, já os 
alemães foram distribuídos às margens do 
ribeirão Máximo. Posteriormente, colonos 
nacionais complementam a ocupação da 
colônia e fixando-se às margens dos ribei-
rões Serafim e Braço Seco (Piazza, 1994, 
p. 199). A colônia foi extinta pelo Aviso 
Ministerial de 9 de abril de 1880, como 
decorrência de uma solicitação do governo 
da província frente as repetidas revoltas 
desencadeadas pelos colonos. A colônia 
apresentava lento desenvolvimento, tendo 
sido seus interesses dirigidos por Brusque e 
mais tarde por Blumenau.

Colonização do Norte 
de Santa Catarina

Ao lado de outras regiões catarinenses, o 
norte de Santa Catarina sofreu grandes trans-
formações a partir da segunda metade do 
século XIX. A fundação de um grande empre-
endimento colonial no atual município de 
Joinville associada a expansão do processo 
de colonização da direção noroeste propor-
cionam o estabelecimento de colônias que 
mais tarde dariam origem a municípios como 
São Bento do Sul e Rio Negrinho.

Colônia Dona Francisca 

Dona Francisca foi fundada em 9 de março 
de 1851 através da “Sociedade Colonizadora 
de Hamburgo de 1849”, em terras ao norte 
da Província de Santa Catarina. As razões 
para escolha deste local misturam-se com 
a história das famílias reais luso-brasileiras 
e francesas. François Ferdinand Philippe 
de Orleans, o Príncipe de Joinville, filho de 
Louis Phillipe, rei da França entre 1830 e 
1848, e da Princesa Marie Amélie Bourbon, 
casou-se com Francisca Carolina, filha de 
Dom Pedro I. (Ficker, 1965, p.15)

O tratado de casamento foi celebrado em 22 
de abril de 1843 e como parte do dote de 
casamento o nobre francês recebeu terras na 
Província de Santa Catarina. Depois do casa-
mento celebrado no palacete de São Cristóvão 
no Rio de Janeiro, os dois saíram do Brasil 
para nunca mais voltar. Com a Revolução de 

1848 na França, o casal procurou exilar-se 
na Inglaterra e para manter o padrão de vida 
observaram a possibilidade de negociar as 
terras dotais. (Ficker, 1965, p. 35) 

 Em Hamburgo, o Senador Christiano Mathias 
Schroeder, proprietário de uma frota de 
embarcações com vastas relações com o 
Brasil, tornou-se interessado em fundar um 
empreendimento agrícola colonial nestas 
terras catarinenses. As negociações come-
çaram em 1848, tendo como representante 
do Príncipe o Sr. Léonce Aubé. A partir 
disso, foi fundada pelo Senador Schroeder 
a “Sociedade Colonizadora de Hamburgo de 
1849”. O contrato entre as duas partes para 
concessão de oito léguas quadradas (uma 
légua = 6 km; aproximadamente 28.800 
hectares) destas terras, foi assinado no dia 5 
de maio de 1849. (Ficker, 1965, p. 44) 

O registro de “Colônia Dona Francisca” como 
nome oficial ocorreu em outubro de 1852, 
consagrando a homenagem à Princesa 
Francisca Carolina (Ficker, 1965, p. 65). A 
chegada dos primeiros imigrantes ocorreu 
em 9 de março de 1851 (data de fundação 
da colônia), desembarcaram do navio Colón 
118 suíços. No dia seguinte desembarcaram 
mais 61 noruegueses. Entre estes primeiros 
colonos a maior parte era composta por 
lavradores, o que evidenciava o caráter rural 
destes primeiros núcleos. Desde o surgi-
mento do empreendimento colonial Dona 
Francisca, já estava definido que a sede da 
colônia chamar-se-ia Joinville, em home-
nagem ao Príncipe francês. Sendo assim, 
nas terras da colônia, funda-se o município 
de Joinville no dia 3 de março de 1877.

Colônia São Bento 

A colônia São Bento foi uma extensão da 
Colônia Dona Francisca e do empreendi-
mento de ligação do litoral com o planalto 
com a abertura da “Estrada da Serra”, que 
posteriormente ficou conhecida como 
Estrada Dona Francisca.  Em 1872, fixaram-
-se algumas famílias na localidade chamada 
São Miguel, cerca de 60 km de Joinville. 
Contudo, de acordo com Cabral (1987), a 
impropriedade das terras resultou no deslo-
camento dos colonos para terras junto ao 
rio São Bento, afluente da margem esquerda 
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do rio Negro. No ano de 1873, iniciam-se 
as derrubadas e o preparo das terras para 
a instalação do novo núcleo (Cabral, 1987, 
p. 231). Assim, os colonos ali fixados alter-
navam o trabalho na terra e o cultivo com 
as tarefas de construção da estrada, sendo 
este o trabalho que garantia sustento dos 
primeiros momentos da colônia. A compo-
sição da primeira leva de colonos foi de 10 
famílias de alemães, seguidas de outras 
40 famílias oriundas da Áustria, de locali-
dades da hoje Alemanha (Bavária, Prússia, 
Saxônia), Polônia e Tchecoslováquia. No que 
diz respeito a economia, São Bento teve na 
exploração madeireira uma das suas ativi-
dades mais rentáveis. Assim como ocorrera 
em outros núcleos coloniais, a madeira da 
floresta fora amplamente utilizada na cons-
trução dos primeiros ranchos, moradias 
e cercas. Posteriormente, madeiras como 
imbuía, pinheiro e canela eram utilizados 
para produzir móveis, cabos de ferramentas, 
equipamentos para agricultura e carroças 
e posteriormente tornou São Bento do Sul 
uma referência na indústria de móveis. 

Rio Negrinho 

Fundada por conta da necessidade em se 
estabelecer vias de ligação da colônia Dona 
Francisca com outras localidades.  No ano 
de 1858 inicia-se a construção da Estrada 
da Serra (Estrada Dona Francisca) e com 
ela, as primeiras iniciativas de ocupação do 
Planalto Norte catarinense por parte dos 
imigrantes europeus. Em 1875 estabelecem-
-se as primeiras famílias vindas do Paraná. De 
acordo com Cabral (1987), com a conclusão 
das obras da estrada em 1880, a região 
recebe um grande número de famílias, quase 
todas de ascendência teuta. Nesse contexto 
é que surgem as principais casas comerciais 
no povoamento que se formava. Além dos 
alemães, estabeleceram-se ainda em Rio 
Negrinho, embora em menor número, portu-
gueses, poloneses e italianos. A conclusão da 
Estrada Dona Francisca impulsionou a ativi-
dade de extração e comercialização de erva-
-mate, que foi durante muito tempo, ao lado 
da extração de madeira (estimulada pela 
grande presença de araucárias), a principal 
atividade econômica da região do planalto, 
sendo inclusive denominada de “ouro verde”. 
(Cabral, 1987, p. 232)

Papanduva

Em meados do século XVIII, circulavam 
pela região através da “Estrada da Mata” ou 
“Estrada das Tropas”, hoje BR 116, tropeiros 
vindos do Rio Grande do Sul trazendo 
muares com destino a São Paulo com vistas 
a abastecer o mercado de charques, couro e 
sal. A localidade no trecho entre Lages e Rio 
Negro era local de parada devido a qualidade 
das pastagens, fartura do pinhão e fontes de 
água para as tropas. Até 1820, o trânsito 
de tropeiros era constante, o que levou ao 
povoamento do lugar, após, começaram a 
surgir os primeiros moradores paulistas e 
paranaenses, com o objetivo de colher erva-
-mate, cuidar da estalagem dos tropeiros 
e desenvolver a lavoura de subsistência e 
a pecuária. Por volta de 1880 se estabele-
ceram neste local imigrantes alemães. Em 
1890 chegam os imigrantes poloneses e em 
1914 e 1917 instalam-se em Papanduva os 
imigrantes ucranianos, adquirindo lotes 
para a agricultura. De acordo com Ribas, 
a imigração promoveu a agricultura e o 
comércio da região. Mais tarde, na década 
de 1940, colonos descendentes de italianos 
se estabeleceram ao sul do então Distrito de 
Papanduva. (Ribas, 2004)

Colonização nas regiões 
próximas a Desterro

 O processo de ocupação das áreas próximas a 
capital do estado, após a inserção de colonos 
açorianos no litoral, tem uma nova fase a 
partir de 1829 com a fundação dos primeiros 
núcleos coloniais com imigrantes de outras 
etnias. De igual modo, durante a segunda 
metade do século XIX houve incremento no 
processo imigratório com a ocupação de 
novas frentes de colonização no vale do rio 
Tijucas e nas localidades próximas a estrada 
que ligava o litoral ao planalto.

Colônia Teresópolis 

A Colônia Teresópolis, localizada às margens 
do rio Cubatão, próximo a Florianópolis, foi 
criada em 1859 e começou a ser ocupada em 
1860, com 91 imigrantes alemães oriundos 
em sua maioria da região do atual estado 
alemão da Renânia do Norte Vestfália.  Neste 
mesmo ano, vieram famílias de colonos 

alemães que desde 1849 trabalhavam nas 
fazendas de café do Rio de Janeiro, conhe-
cidos como Kaffeepflücker (colhedores de 
café). Eram cerca de quarenta famílias origi-
nárias do norte da Alemanha. As atividades 
econômicas praticadas em toda a extensão da 
colônia eram as mais diversas, contando com 
engenhos, olarias, moinhos, pequenas fábricas 
de charuto, cerveja, louça, o cultivo de cereais, 
a criação de animais para carga e abate, além 
da presença de vários artesãos que produziam 
utensílios e ferramentas domésticas e para o 
trabalho (Jochen, 2002, p. 42). Em dezembro 
de 1865 o Governo Imperial determinou a 
unificação administrativa da colônia Teresó-
polis com a de Santa Isabel. 

Vila de São Bonifácio 

A partir de 1863, colonos descontentes com 
a situação na Colônia Teresópolis, iniciaram 
novas linhas de colonização, começando 
pelo desbravamento das margens dos 
rios Cubatão e Cedro em direção às suas 
nascentes. Formaram ainda as linhas colo-
niais do rio São Miguel, rio Novo, rio Salto 
e rio Capivari (FATMA, 1976).  Desta forma, 
e a partir de 1864, começou a ser colo-
nizado o vale do rio Capivari, que daria 
origem a Vila de São Bonifácio. Os primeiros 
colonos que se instalaram nas margens do 
rio Capivari eram camponeses que traba-
lhavam em regime familiar. Inicialmente 
toda a produção era voltada à subsistência 
da família, somente o excedente era trocado 
por outros produtos. Além da agricultura de 
subsistência, os colonos também se dedi-
cavam à atividade leiteira (Schaden, 2007), 
que perdura até os dias de hoje. Em meados 
do século XX a produção de banha de porco 
ganha destaque, até o final da década 
de 1960 esta atividade esteve em franca 
expansão e formando a base da economia 
local. Na década de 1950 foi instalado um 
abatedouro no município, o que possibi-
litou a exportação do produto para outros 
estados do Brasil (Caporal, 2007).

São Martinho do Capivary

Assim como ocorreu com o núcleo de São 
Bonifácio, alguns colonos alemães que 
inicialmente assentaram-se em Teresópolis, 
se deslocaram de colônias próximas para 

a margem esquerda do rio Capivari dando 
origem a São Martinho, sendo considerada 
a data de 1865 como a mais provável da 
chegada dos primeiros imigrantes. Desde o 
início da colonização a principal atividade 
econômica foi a agricultura e a pecuária, sendo 
até 1910 a produção de derivados de leite e 
porco a principal fonte de renda dos colonos 
(Dirksen, 1995, p. 104). A comercialização 
dos produtos era realizada em Laguna, em 
estrada aberta pelos próprios moradores da 
região. Após alguns anos passou-se a cultivar 
cana-de-açúcar, o que fomentou a construção 
de engenhos com vistas a produção de açúcar 
mascavo, melado e cachaça.

Colônia Militar Santa Tereza 

Criada com o objetivo de demarcação de 
território e proteção das tropas que tran-
sitavam pela estrada de Lages, a partir do 
regulamento para a criação de Colônias 
Militares no Império Brasileiro, através da 
Lei n. 729 de 9 de novembro de 1850, sendo 
que, em Santa Catarina, através do Decreto 
n. 1.266 de 8 de novembro de 1853 e insta-
lada no início de 1854. A Colônia Militar 
Santa Tereza localizava-se entre a região 
de Tijucas e o Itajaí-Mirim. Esperava-se que 
este tipo de colônia servisse ainda como 
posto militar. Inicialmente, foram introdu-
zidas 112 pessoas, principalmente casais 
brasileiros. (Santa Catarina, jun. 2018)

As atividades militares eram mantidas por 
meio do cultivo de gêneros alimentícios, 
além da produção de farinha e melado. 
Havia também gados vacum, cavalar e 
muar. O comércio era estabelecido, princi-
palmente, com os tropeiros, que passavam 
pela estrada, e com as colônias próximas. 
O posto para cobrar os impostos sobre 
os animais, que desciam para o litoral, foi 
instalado nessa colônia. Os recursos arreca-
dados deveriam ser aplicados na melhoria 
da estrada (Boiteux, 1912). A colônia contou 
com diversa população, por conta do recru-
tamento de pessoas de diferentes regiões do 
Brasil. Nesse modelo de colonização o cres-
cimento populacional normalmente é baixo 
e no lugar de estrangeiros têm-se soldados 
oriundos de conflitos encerrados. Em 1862 
contava com apenas 182 indivíduos. Relatos 
do presidente da província apontam que 

alguns militares, acostumados às práticas 
do exército, se recusavam a trabalhar na 
lavoura (Santa Catarina, ago. 2018). 

Colônia Nacional de Angelina 

A Colônia Nacional de Angelina foi fundada 
em 1860, às margens do rio Mundéus. 
Idealizada como uma colônia nacional 
com vistas a assentar famí-
lias luso-brasileiras que, 
segundo jornais da época, 
estavam mais aptas ao 
trabalho nas lavouras. 
Mas, a partir do final dos 
anos de 1860 a proximidade 
com as colônias de Santa Isabel 
e São Pedro de Alcântara acabou atraindo 
colonos alemães que estavam descontentes 
com as condições e a relativa precariedade 
das instalações, tornando a então colônia 
nacional em uma colônia mista. Além dos 
alemães, a vila recebeu ainda imigrantes 
oriundos de Luxemburgo, França, Bélgica, 
Holanda, Itália e Polônia, que ali chegaram 
a partir de 1862. De acordo com Cabral 
(1987, p. 237), em 1866 a colônia contava 
com 784 habitantes, que se dedicavam a 
produção agrícola, com destaque especial 
aos engenhos de farinha de mandioca, e 
de açúcar, e também 3 alambiques e um 
moinho; havia igualmente uma crescente 
atividade pecuária. Na análise realizada 
por Piazza (1994, p. 76), merece destaque 
a erva-mate, batatas e feijão, além de deri-
vados de suínos e laticínios, carne seca, 
toucinho, manteiga e ovos.

Distrito Colonial de Nova Trento 

Em 1875 foi criado o distrito colonial de Nova 
Trento, sendo em julho deste mesmo ano, 
alocadas as primeiras 20 famílias originárias 
de Trentino e de Monza, na Itália. A região 
de Trentino na época pertencia à Áustria, 
por isso ficava difícil classificar em números 
italianos e austríacos (Marques, 2001, p. 
117). No ano seguinte, 416 imigrantes tiro-
leses dirigem-se ao novo núcleo, seguidos de 
mais 700 italianos de diversas procedências 
que ali se estabelecem no mês de setembro. 
De acordo com Walter Piazza (1994), até 
o ano de 1880, cerca de 11 mil pessoas 
chegaram a Nova Trento, onde alguns perma-

neceram e outros deslocaram-se para outros 
núcleos do estado. Entre os anos de 1888 
e os primeiros meses de 1889, chegam os 
russos, também poloneses e algumas famí-
lias alemãs. 

A última leva de imigrantes chega a loca-
lidade em 1902, sendo em sua quase tota-
lidade lavradores oriundos da Polônia. 
Percebe-se, portanto, que embora a loca-
lidade possua atualmente uma forte iden-
tidade com aspectos da cultura italiana, a 
sua formação inicial contou com diferentes 
etnias que contribuíram com o povoamento 
da região. Além destas etnias oriundas da 
Europa, a formação na colônia também 
contou com a presença de famílias nacio-
nais. De acordo com Piazza, por conta da 
chamada grande seca que assolou o nordeste 
brasileiro entre 1877 e 1878, foram encami-
nhados pelo governo imperial para o Sul do 
país algumas famílias que se estabeleceram 
ali (Piazza, 1994, p. 78).
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Colonização da Região Sul

A colonização do Sul do Estado foi efeti-
vada em grande parte por imigrantes 
oriundos da Itália, que passava pelo movi-
mento de unificação de províncias e de 
industrialização. Segundo Baldin (1999, p. 
16) “o processo de industrialização acabou 
por gerar desequilíbrios econômicos 
que possibilitaram a integração de uma 
minoria detentora de capital e deixaram 
uma grande maioria desprovida de bens, 
à margem do processo”. A análise histórica 
deste processo pode ser realizada consi-
derando muitos elementos, quais sejam: 
a situação socioeconômica e política das 
regiões de origem, a estrutura adotada 
para colonização do Brasil, os contratos 
que promoveram o movimento migratório 
em maior escala, a fixação nas diversas 
áreas de Santa Catarina e os efeitos da 
colonização. 

A inserção de italianos em Santa Catarina já 
ocorria em 1875, sendo estes encaminhados 
às colônias do Norte. Contudo, devido ao 
fato das colônias Blumenau e Brusque já 
estarem bastante ocupadas, o Governo 
Imperial resolveu abrir novas frentes de 
expansão em terras até então inexploradas, 
às margens do rio Tubarão, no Sul de Santa 
Catarina. No ano de 1876 o então Presidente 
da Província de Santa Catarina, Alfredo 
d’Escragnole Taunay, visita a região do vale 
do rio Tubarão dando início ao movimento 
de colonização do Sul com a formação dos 
primeiros núcleos coloniais. 

Em princípios de 1877 chegaram em Desterro 
os primeiros vapores trazendo colonos 
italianos e, no mesmo ano implantou-se, no 
vale do rio Tubarão, os núcleos de Azambuja, 
Pedras Grandes e Treze de Maio; no vale do 
Urussanga, os núcleos de Urussanga, Acioli de 
Vasconcelos (atual Cocal do Sul) e Criciúma. 

A partir de 1889, imigrantes poloneses e 
russos chegavam ao Sul de Santa Catarina, 
nos vales dos rios Urussanga, Tubarão, Mãe 
Luzia e Araranguá, tendo ainda outras levas 
se fixado nos vales dos rios Itajaí e Itapocu 
e em São Bento do Sul e adjacências. Como 
ocorrido em outras regiões de Santa Catarina, 
logo que receberam seus lotes, os imigrantes 
tiveram que enfrentar os problemas comuns 
ao novo espaço: moradia precária, trabalho 
árduo na lavoura, derrubada da mata, espera 
pela primeira colheita e conflitos com indí-
genas que viviam nos territórios colonizados.

Colônia de Azambuja 

A fundação da Colônia Azambuja é o marco 
inicial da colonização italiana no sul de 
Santa Catarina, cuja localização no vale 
do rio Tubarão já foi ponto de parada de 
tropeiros que realizavam a ligação comer-

cial entre os campos de Lages e Tubarão. Em 
abril de 1877 desembarcam em Laguna os 
primeiros imigrantes italianos oriundos da 
região do Vêneto que, na confluência do rio 
Pedras Grandes com o Tubarão, fundaram 
a Colônia Azambuja, considerada como 
ponto de partida da colonização italiana do 
sul de Santa Catarina (Baldin,1999). Após a 
fundação de Azambuja, seguiram-se novas 
levas de colonos italianos que foram esten-
dendo-se pelo vale do rio Urussanga. Com 
a ajuda de luso-brasileiros, os italianos 
aprenderam a lidar com a mata e a cultivar o 
solo com técnicas e ferramentas auctótones 
(Piazza, 1994, p. 202). A Colônia ramificou-
-se em cinco núcleos: Urussanga em 1878, 
Criciúma em 1880, Cocal em 1885 e Nova 
Veneza em 1891. Em termos econômicos, 
a localidade vivenciou expressivo desen-
volvimento após a descoberta de minas de 
carvão e da construção da Estrada de Ferro 
Thereza Cristina, que proporcionou o esco-
amento do carvão, sendo também o meio 
de transporte pelo qual passaram a chegar 
os imigrantes. Com os imigrantes italianos 
também vieram as primeiras mudas de 
vinhas, que atualmente imprimem grande 
destaque produtivo a localidade.

Núcleo Colonial de Urussanga 

Após a criação da Colônia Azambuja, o 
engenheiro responsável, senhor Vieira 
Ferreira, passa a organizar demarcações 
em Urussanga, delimitando os lotes em 
forma triangular, na confluência dos Rios 
América e Urussanga, aproveitando a 
configuração natural do terreno. Em maio 
de 1878, chegam ao núcleo colonial os 
primeiros imigrantes italianos, vindos da 
região de Veneza, sendo este, portanto, 
considerado o ano de fundação da cidade 
(Baldessar, 1991). Em 1886, o Núcleo Colo-
nial de Urussanga ainda é uma extensão da 
Colônia Azambuja, assim como as demais 
colônias da redondeza. Os imigrantes 
italianos, além de colonizarem a área e 
cultivarem as suas terras, passam também 
a trabalhar na construção da Estrada de 
Ferro Dona Tereza Cristina e nas minas 
de carvão. A economia do núcleo colonial 
baseou-se na agropecuária, passando mais 
tarde à extração do carvão mineral e à 
indústria de vinhos.

Vila de São José de Cresciúma 

Fundada em janeiro de 1880, a colonização 
na inicialmente batizada como Vila de Cres-
ciúma tem início com 22 famílias italianas 
oriundas das regiões de Veneza, Beluno 
e Treviso, que se fixaram nos terrenos já 
previamente divididos. Na década seguinte, 
1891, chegam as primeiras famílias de 
poloneses, além destas etnias, também se 
fixaram na região alemães provenientes do 
vale do Braço do Norte e Vargem Grande, 
e em menor número vieram portugueses, 
africanos e árabes. (Balthazar, 2001, p. 24) 

A colônia experimentou um certo crescimento 
e, já em 1892, era elevada à categoria de distrito 
de paz como sexto distrito de Araranguá. De 
acordo com Balthazar o novo distrito, ainda 
pertencendo ao município de Araranguá, 
tinha na agricultura sua principal atividade 
econômica e, por vários anos, a agricultura e 
a pecuária de subsistência foram suas princi-
pais produções, geralmente comercializadas 
na região.  Posteriormente, por volta de 1913, 
o carvão é descoberto na região e passa a ser 
explorado comercialmente a partir de 1916. 
Em 1919 é inaugurado o transporte ferrovi-
ário com o trecho Criciúma-Tubarão e a ativi-
dade carbonífera adquire grande destaque na 
economia regional. (Balthazar, 2001, p. 26) 

Núcleo Colonial Accioly de Vasconcelos 

Em 1885 formou-se a Vila Cocal, pertencente 
ao Núcleo Accioly de Vasconcelos. Antes de 
formado o núcleo, os primeiros habitantes 
vinham e instalavam-se a beira do rio mais 
tarde batizado de rio Cocal. A Vila Cocal foi 
fundada em 1885, iniciando com imigrantes 
italianos e poloneses que compunham 150 
famílias e, mais tarde, chegam alemães e 
russos (De Faveri e Souza, 2006). A colônia 
prosperou centrada na agricultura de subsis-
tência, plantando e trocando o excedente de 
mandioca, trigo, cana-de-açúcar, milho, arroz, 
feijão, fumo, uva, cevada, café e verduras.

Colônia Grão-Pará (atuais municípios 
de Orleans, Grão Pará, São Ludgero e 
Braço do Norte)

Situadas no vale do rio Tubarão, as terras 
da Colônia Grão-Pará faziam parte do dote 

matrimonial da Princesa Dona Isabel. Por 
meio de contrato assinado com Joaquim 
Caetano Pinto Júnior, em 1881 iniciaram-se 
os trâmites para a efetivação da colônia, que 
em 1883 recebeu os primeiros imigrantes 
italianos provenientes de Gênova, um grupo 
de 22 famílias, perfazendo o total de 132 
pessoas. Anteriormente a implantação da 
colônia, já havia conhecimento por parte 
das empresas de colonização sobre a exis-
tência de carvão mineral na região. Contudo 
a exploração carbonífera passa a ser colo-
cada em acordos e contratos com empresas 
estrangeiras a partir de 1861, ainda assim 
levou-se alguns anos até a sua implemen-
tação. (Dall’Alba, 1986, p. 395) 

Após a colonização, iniciada com italianos, 
também afluíram para a colônia alemães, 
letos e poloneses. Na década de 1890, os 
alemães estabeleceram-se, inicialmente, no 
atual município de Braço de Norte (antes 
pertencente à Colônia Grão-Pará) deslocando-
-se para Orleans, fixaram-se na comunidade 
de Taipa. Os letos vieram entre os anos de 
1890 e 1891, colonizando a comunidade de 
Rio Novo. Os poloneses colonizaram a comu-
nidade de Chapadão por volta de 1892.

PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930)

As mudanças no cenário brasileiro desenca-
deadas pela abolição da escravatura, asso-
ciada a queda da monarquia e a implantação 
da república brasileira reconfiguraram as 
políticas de colonização no país. Ao longo do 
período conhecido como Primeira República, 
o governo procurou estimular a expansão 
de novas frentes de colonização. Em Santa 
Catarina, a colonização foi direcionada tanto 
para as proximidades das primeiras áreas 
coloniais quanto para um novo processo de 
ocupação na região oeste do estado. Durante 
os primeiros anos da república foram 
fundadas no norte de Santa Catarina e Alto 
Vale do Itajaí as colônias Lucena (Itaiópolis), 
Jaraguá, Hansa Humbolt (Corupá), Hansa 
Hammonia (Ibirama) e Rio do Sul. 

Colônia Lucena 

Fundada em 1891, em área antes perten-
cente ao estado do Paraná, na parte sul Fotografia 2 – Derrubada inicial da mata e as primeiras casas na Colônia Azambuja (1877).
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do vale do rio Negro, com inserção de 
imigrantes poloneses. Mais tarde, conforme 
levantamento populacional efetuado no ano 
de 1895, encontram-se também fixados 
na colônia alguns colonos ucranianos e 
alemães vindos de São Bento. A produção da 
colônia baseava-se especialmente em milho, 
centeio, feijão, batatas e extração de erva-
-mate, com relevante exportação. Apesar 
da destacada produção, a colônia enfrentou 
problemas com pragas e enchentes. No ano 
de 1916 estabeleceu-se o acordo entre os 
estados de Santa Catarina e Paraná para 
definir seus limites interestaduais, sendo 
assim, o agora município de Itaiópolis torna-
-se parte do território catarinense.

Colônia Jaraguá 

Em terras originárias do dote matrimo-
nial da Princesa Isabel, nas margens do rio 
Itapocu foram empreendidas medições em 
1872 para exploração da região.  Tendo 
sido as medições realmente efetivadas em 
1876 pelo coronel belga Emílio Jourdan, o 
mesmo negociou diretamente com os prín-
cipes as atividades a serem empreendidas 
nas terras (povoamento, extração de erva-
-mate, madeiras e minérios). Para o esta-
belecimento de atividades econômicas de 

exploração das terras, Jourdan contrata 
ferreiros, marceneiros, carpinteiros e lavra-
dores para a construção do engenho e a 
plantação da lavoura de cana-de-açúcar. 
Tendo alguns maquinários adquiridos pelo 
coronel chegado a localidade em 25 de 
julho de 1876, considera-se esta sua data 
de fundação. Contudo, alguns anos depois o 
empreendimento fora abandonado pela falta 
de estrutura que permitisse o escoamento 
da produção. Sendo assim, a essa altura a 
população contava com algumas famílias 
brasileiras, e alguns pretos nortistas, antigos 
trabalhadores empregados por Jourdan. 
(Schörner, 2006) 

No início do período republicano as terras 
dotais voltam a pertencer a União, sendo 
que parte delas passa a ser colonizada a 
partir de 1890 pela Agência de Colonização 
sediada em Blumenau. Assim, estabelecem-
-se na região imigrantes húngaros, alemães, 
italianos e posteriormente poloneses. No 
início do ano de 1891, nos arredores de 
Jaraguá do Sul, nas localidades de São Pedro 
do Garibaldi, Alto Jaraguá, Jaraguazinho e 
Jaraguá, no atual município de Jaraguá do Sul, 
se instalaram aproximadamente 230 famílias 
de húngaros. A área de Alto Jaraguá e Garibaldi, 
por exemplo, foi colonizada inteiramente por 

húngaros.  Em 1893, as terras passam a juris-
dição do Estado de Santa Catarina, momento 
em que Jourdan retorna a região e com o apoio 
do governo nacional adquire parte das antigas 
terras, estabelecendo oficialmente a Colônia 
Jaraguá em 1895. 

Colônia Hansa – Sociedade 
Colonizadora Hanseática

No ano de 1897 foi organizada em Hamburgo, 
Alemanha, a Sociedade Colonizadora Hanse-
ática com o intuito de colonizar terras devo-
lutas nos vales dos rios Hercílio e Itapocu. 
Estas terras foram concedidas pelo governo 
estadual em 1895 a antiga Sociedade Colo-
nizadora Hamburguesa e posteriormente 
concedidas em contrato a Sociedade Coloni-
zadora Hanseática. 

Para atender ao novo fluxo de imigrantes 
esperado pelo convenio estabelecido com o 
governo, foram criados quatro novos distritos 
coloniais que, juntos, formavam a Colônia 
Hansa (Die Kolonie “Hansa”, 1911, p. 3-4):

 y Itajaí-Hercílio: o maior e mais impor-
tante, localizado no então município 
de Blumenau, com sua sede Hammonia 
(hoje Ibirama);

 y Itapocu, no então município de Joinville 
(área que hoje corresponde, em grande 
parte, a Jaraguá do Sul), com sede 
Humboldt (hoje Corupá);

 y Sertão de São Bento, entre Joinville e 
São Bento do Sul;

 y Piraí, no ex-patrimônio do Príncipe 
de Schönburg-Walden¬burg, no então 
município de Joinville.

A Colônia Hammonia, atual Ibirama, foi 
fundada em novembro de 1897 por uma 
expedição formada por Albrecht Wilhelm 
Sellin, o engenheiro Emil Odebrecht 
e alguns funcionários. O grupo partiu 
de Blumenau e subiu o rio Itajaí-Açu 
seguindo até a barra do ribeirão Taquaras 
na posição onde conflui com o rio Itajaí 
do Norte. Ficou decidido que o local era 
adequado para fundar a sede da Colônia, 
cuja denominação inicial foi Hammonia 
(Wiese, 2007). Em 1898 chegam os 
primeiros colonos, iniciando a ocupação 
que logo acolheu outras levas.

A expectativa da sociedade era de intro-
duzir um número estimado de mil colonos 
e que, passados cinco anos, fosse possível 
chegar a seis mil imigrantes por ano. Entre-
tanto, contrariando suas expectativas e 
frustrando os planos iniciais, em dez anos 
(de 1897 a 1907) pouco mais de 3.700 
colonos deram entrada nos quatro distritos 
da colônia. Em 25 anos, a Sociedade Coloni-
zadora Hanseática não logrou sucesso em 
sua expectativa de inserir na Colônia Hansa 
mais que o número de europeus previstos 
para um ano. Os planos de receber apenas 
imigrantes alemães também fo¬ram 
se transformando ao longo do tempo. 
Passaram a ser admitidos colonos de outras 
regiões da Europa e também de outros 
núcleos coloniais, como os excedentes da 
Colônia Blumenau, inclusive brasileiros.

Rio do Sul – Braço do Sul (Südarm) e 
Bella Aliança

Na primeira década do século XX tem lugar 
um significativo incremento de assenta-
mentos nos vales dos rios Itajaí do Sul e 
Itajaí do Oeste, que foram pouco ocupados 
até então. Assim, a primitiva denomi-

nação Braço do Sul 
(Südarm) deve-se ao 
estabelecimento dos 
primeiros moradores 
na confluência dos 
rios. Nas primeiras 
décadas, Braço do 
Sul foi uma continui-
dade de Blumenau e 
nasceu com a tenta-
tiva de integração 
das povoações do 
litoral com os núcleos 
populacionais da região Serrana. Em 1912, 
o local passou a chamar-se Bella Alliança. 
O nome Rio do Sul veio somente em 1931 
com a emancipação política.

A formação do núcleo que, durante muito 
tempo, permaneceu com características 
rurais, desenvolveu uma agricultura de 
subsistência nos lotes dos colonos de 
origem alemã e italiana nas várzeas do 
Itajaí-Açu e seus afluentes. Considera-se o 
ano de 1892 como início da colonização, 
quando se fixaram as primeiras famílias. 
A chegada de vários colonos alemães e 
italianos, oriundos do Médio Vale, começou 
a formar pequenas áreas de colonização 
e entre eles se destacavam: Braço do Sul, 
Lontras, Matador e Cobras.

Com a propaganda governamental, são 
atraídas novas correntes migratórias, 
que subiram o Alto Vale do Itajaí, fazendo 
crescer os núcleos germânicos e italianos. 
A construção de estradas, contratadas 
pelo governo, cujo pagamento era reali-
zado pela concessão de terras devolutas 
para serem colonizadas alavancou este 
progresso. Rio do Sul, por sua posição 
geográfica, sobressaiu aos demais núcleos 
do Alto Vale do Itajaí desde o início. 
Estando-se estrategicamente localizada, 
no ponto de encontro das rodovias, passa 
a desenvolver um intenso comércio de 
produtos extraídos da área rural, enquanto 
a indústria nascia aos poucos. 

No sul de Santa Catarina a expansão da colo-
nização italiana na região proporcionou a 
fundação da Colônia Nova Veneza, desmem-
brada posteriormente nos atuais municí-
pios de Siderópolis e Nova Veneza.

Colônia Nova Veneza 

Com base na Lei Glicério, em 1890 o empre-
sário Angelo Fiorita obtém uma concessão 
de 30 mil hectares de terras a sudoeste 
de Urussanga, com o intuito de para ali 
encaminhar uma corrente imigratória 
de italianos. Esta lei fazia parte de uma 
estratégia da República visando garantir 
a ocupação do Sul do país, concedendo a 
empresas privadas o direito de introdu-
zirem imigrantes estrangeiros. Em junho de 
1891, agora sob o comando da Companhia 
Metropolitana, sediada no Rio de Janeiro, 
chegam os primeiros imigrantes italianos, 
cerca de 400 famílias oriundas de Veneza. 
Em outubro chegam mais imigrantes, cerca 
de 500 famílias que originaram outros 
núcleos, sendo a colônia assim dividida: 
Nova Veneza (sede da companhia), Nova 
Belluno, Jordão, Nova Treviso, Rio Bonito, 
São Bento e Belvedere. Esta colônia tornou-
-se peculiar por ter sido fundada após a 
proclamação da República e, de igual modo, 
por marcar o fim da imigração italiana para 
Santa Catarina. (Bortolotto, 1992, p. 22) 

Em 1894 os colonos produziam milho, feijão, 
arroz, trigo, fumo, cana de açúcar e criavam 
gado, cavalos, cabras e galinhas em um bom 
número. Além disso, a abertura de estradas 
foi feita pelos próprios colonos (Bortolotto, 
1992, p. 51-52). Através da construção 
de estradas foi possível potencializar a 
exploração do ambiente natural. Registros 
trazem algumas informações importantes a 
respeito do que foi feito nos primeiros anos 
na colônia, e revela a presença de serraria, 
olaria, ferraria, atafona e armazém em 
Nova Veneza e nas proximidades da colônia 
(Metropolitana, 1894). Fotografia 3 – Escola alemã da Colonia Hansa Hammonia (c.1910).
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Fotografia 4 – Escola italiana na Colônia Nova Veneza (1914).
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Colonização do Oeste Catarinense

A expansão da colonização no oeste de Santa 
Catarina resultou de uma mescla entre as 
mesmas estratégias adotadas nas demais 
regiões do estado com algumas novidades. O 
descaso com as populações indígenas e cabo-
clos que ocupavam as terras destinadas às novas 
áreas coloniais seguiu uma cruel tendência 
já adotada desde as iniciativas da primeira 
metade do século XIX. A principal mudança 
está relacionada a origem dos colonos, em 
grande parte teutos e ítalo-brasileiros originá-
rios de colônias do Rio Grande do Sul. 

Do ponto de vista geográfico, a região 
oeste catarinense está situada no planalto 
meridional brasileiro e, no início do século 
XX, estava amplamente ocupada pela 
Floresta Ombrófila Mista, composta prin-
cipalmente pelo pinheiro araucária (Arau-
caria angustifolia) e pela erva-mate (Ilex 
paraguariensis). 

O impulso para o processo de colonização 
no oeste catarinense está diretamente 
associado ao final da Guerra do Contes-
tado (1912-1916). Considerado um grande 
vazio demográfico pelo poder público, 
a implantação de colônias na região foi 
sistematizada através da articulação entre 
o poder público estadual e companhias 
colonizadoras originárias do Rio Grande 
do Sul. Além da comercialização de terras 
para colonos rio-grandenses, as empresas 
visavam a comercialização dos recursos 
naturais locais, com grande destaque para 
a indústria madeireira. 

Os acordos sobre os limites territoriais 
entre Santa Catarina e Paraná, parte dos 
desfechos da Guerra do Contestado, recon-
figuram a região com a criação, em 1917, 
dos municípios de Chapecó, Cruzeiro 
(Joaçaba) e Xanxerê. A combinação de 
interesses do poder público e de empresas 
particulares determinou o processo de 
colonização na região. Em sua obra Etnici-
dades Renegociadas, Eunice Nodari (2009, 
p. 37) elaborou um quadro com as compa-
nhias colonizadoras e suas respectivas 
áreas de atuação:

OUTROS CASOS APÓS ANOS 1930

As estratégias políticas adotadas nos 
governos do presidente Getúlio Vargas 
impactaram de forma decisiva no processo 
de colonização europeia em Santa Catarina. 
Apesar disso, poucos anos antes da implan-
tação da ditadura nacionalista varguista 
(1937-1945), foi fundado mais um empreen-
dimento colonial no estado.

Colônia de Treze Tílias

A Colônia de Treze Tílias foi fundada no ano 
de 1933 por imigrantes austríacos da região 
do Tirol, liderados pelo então ministro da 
agricultura da Áustria, Andreas Thaler. 
Após visitar várias regiões na América do 
Sul, o ministro optou por Santa Catarina, 
adquirindo uma área de terras próxima 
a Joaçaba e ali fundou a colônia de Drei-
zehnlinden (Treze Tílias em alemão). Em 
1937, Treze Tílias somava em torno de 800 
imigrantes austríacos, contando com agri-
cultores e um grande número de artesãos 
de elevado conhecimento técnico em várias 
áreas. Quando os austríacos lá chegaram, 
já viviam, na região, alguns imigrantes 
alemães e descendentes de italianos. A 
colônia ganhou destaque com a produção 
leiteira, que resultou na criação de indústria 
de laticínios (Ginter, 2003). A colonização 

Colonizadora Sede Área de Atuação

Brazil Development and Colonization Portland (EUA) Cruzeiro/Joaçaba e Chapecó

Empresa Colonizadora Luce, Rosa & Cia. Rio Grande do Sul Cruzeiro/Joaçaba e Concórdia

Empresa Colonizadora Ernesto F. Bertaso Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina Chapecó – sede e outras áreas

Companhia Territorial Sul Brasil Rio Grande do Sul Chapecó – (Extremo-Oeste)

Sociedade Territorial Mosele, Eberle, 
Ahrons & Cia. (H. Hacker e Cia) Rio Grande do Sul Cruzeiro/Joaçaba

Empresa Chapecó – Peperi Ltda. Rio Grande do Sul  Chapecó – Mondaí

Volksverein für die deutschen katholiken 
in Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Chapecó – Colônia Porto Novo/Itapiranga

Barth, Beneti & Cia Ltda. (Barth, Annoni 
e Cia. Ltda.) Rio Grande do Sul Chapecó – região São Miguel do Oeste

Angelo di Carli, Irmão & Cia. Rio Grande do Sul Chapecó e Cruzeiro/Joaçaba

Nardi, Bizzo, Simon & Cia. Rio Grande do Sul Chapecó e Cruzeiro/Joaçaba

Irmãos Lunardi Rio Grande do Sul Chapecó

Empresa Povoadora e Pastoril Theodore 
Capelle São Paulo Cruzeiro/Joaçaba - Concórdia

Estado de Santa Catarina Santa Catarina Chapecó – (Itaberaba e Itacorubá)

Fonte: Nodari (2009, p. 37). 

austríaca de Treze Tílias se encaixou na polí-
tica migratória vigente naquele momento e 
cumpriu a função de ocupação no território 
conflagrado por problemas agrários.

Após o término da II Guerra Mundial, a 
Comissão de Reparações de Guerra, em 
1948 incluiu a colônia de Treze Tílias na 
esfera administrativa do Governo Federal, 
com o nome de Papuan. Em 1957, Papuan 
(Treze Tílias) saiu da esfera administrativa 
do Governo Federal, passando a ser um 
distrito do município de Joaçaba e em 1963 
foi transformado em município.

Nos anos 1960, o governo catarinense 
retomou iniciativas colonizadoras com a 
criação da primeira colônia de imigrantes 
japoneses em Santa Catarina, localizada no 
meio-oeste catarinense. 

Colônia Frei Rogério

A imigração japonesa no Estado é relativa-
mente recente e está diretamente relacio-
nada ao governo estadual, cujo objetivo era 
atrair imigrantes que dominassem o cultivo 
de frutas de clima temperado, tais como 
maçã, nectarina e pera. A primeira colônia 
de japoneses foi estabelecida, então, no 
município de Curitibanos, no então distrito 

de Frei Rogério, numa altitude média de 950 
metros, apropriada, portanto, para este tipo 
de fruticultura.

A formação desta colônia, insere-se naquilo 
que podemos chamar de uma imigração 
tutelada, visto que os governos estadual 
e municipal se envolveram diretamente 
na organização e no aporte de recursos e 
subsídios. Era do interesse do governo esta-
dual e municipal a presença de japoneses 
em função do Programa de Fruticultura de 
Clima Temperado, o PROFIT. Nesse contexto, 
o IRASC – Instituto de Reforma Agrária de 
Santa Catarina, órgão estadual extinto em 
1978, foi fundamental na criação deste 
núcleo colonial com japoneses. O IRASC foi 
responsável pelos contratos de imigração 
e colonização com a empresa japonesa de 

imigração, a JAMIC, sediada em Porto Alegre 
(RS). Através do IRASC e JAMIC, foram 
criados os núcleos coloniais em Curitibanos, 
Itajaí, Caçador e Criciúma, com japoneses 
que haviam emigrado do Japão após o 
término da Segunda Guerra Mundial e que 
se encontravam em vários estados brasi-
leiros, especialmente em São Paulo, Paraná 
e Rio Grande do Sul.

A colônia de Frei Rogério foi criada oficial-
mente em 1963, quando o então governador 
Celso Ramos assinou documento oficia-
lizando a criação da primeira colônia de 
imigrantes japoneses em Santa Catarina, a 
qual recebeu o nome de Colônia Ramos, em 
homenagem ao então governador. Alguns 
imigrantes desse grupo eram sobreviventes 
das bombas atômicas de Hiroshima e Naga-

saki, razão da criação do “Parque Sino da 
Paz” no local e nesse processo, destacou-se 
o imigrante Kazumi Ogawa, um dos sobrevi-
ventes da bomba de Hiroshima e que faleceu 
recentemente, em 2012.

Os japoneses eram considerados os mais 
aptos para abastecer as cidades com horti-
frutigranjeiros, razão pela qual foram criadas 
algumas agrovilas nas proximidades de Itajaí, 
Caçador e Criciúma. Atribuía-se, também, aos 
japoneses, uma ascese e amor ao trabalho. 
Através da pedagogia do exemplo e com a 
divulgação de novos processos e inovação 
agrícola, seria possível beneficiar o agricultor 
nacional, ao qual se atribuía atraso em função 
do emprego de métodos arcaicos na agricul-
tura/fruticultura, bem como falta de amor ao 
trabalho no campo.

Detalhe de fotografia de Mapa Colonial do acervo da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina.
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Fotografias de Mapas Coloniais do acervo da Secretaria de Estado do 
Planejamento de Santa Catarina.
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