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APRESENTAÇÃO
A presente obra é o resultado de uma pesquisa minuciosa, realizada
nas principais referências bibliográficas e históricas. Trata do processo de
desenvolvimento do território sul catarinense, com a expansão das fronteiras
agrícolas e a exploração dos recursos naturais, desde os primórdios até os dias
atuais, analisado na ótica da implantação da primeira colônia de imigração italiana
no sul de Santa Catarina, a Colônia Azambuja.
Os autores deste livro, no desenrolar da pesquisa, buscaram trazer à tona
a verdade contida nos documentos e os fatos que contribuíram para a construção
dessa região. Foram abordados temas interligados, que vão desde os meios de
comunicação e transporte, as políticas públicas voltadas à colonização, até a saga
das primeiras famílias, e o objetivo é que no futuro tenhamos um registro do que
de fato aconteceu.
Nesse contexto, os habitantes dessa região terão conhecimento de suas
verdadeiras origens, especialmente os descendentes de imigrantes italianos que
possuem enorme herança cultural. Também, para que eles possam, ao conhecer os
fatos ocorridos, sentir-se parte dessa história. Certamente quem não conhece suas
origens, sua história e principalmente os personagens que a construíram é incapaz
de respeitar, valorizar e amar o desconhecido.
O futuro da região de Azambuja ganha novo impulso e importância
com a publicação desta obra. A história contada terá nova base científica, e o
desenvolvimento do sul do estado reconhecido, desde os tempos remotos,
anteriores ao grande processo de colonização, até os dias atuais, com a agricultura,
a indústria, o comércio e o turismo crescentes, com os Vales da Uva Goethe e todo
seu potencial.

A Diretoria Executiva

PREFÁCIO
Revisitar o passado para construir no presente a base do futuro que queremos
é uma das reflexões que mais parece ter sentido quando temos acesso a pesquisas
que desvendam o lado oculto de itinerários históricos, difundidos em fragmentos,
e que transformam cruéis em heróis e vítimas em malfeitores. São fragmentos que
se repetem desde que se estabeleceu o conceito de posse, afetando os que estiveram
e aos quais deveria ser garantido o direito legítimo à propriedade, mas também
grande parte dos que se instalaram por opção ou por não haver sequer alternativa.
Integram-se aos itinerários históricos em fragmentos também aqueles que
nem sequer transitaram, mas que dominaram o movimento dos que estiveram e
dos que se instalaram. Como em um jogo de tabuleiro, dificultaram ou ceifaram
vidas daqueles que, supostamente, poderiam impedir seus desejos de expansão e
manipularam os que pretendiam se instalar, impedindo que se vislumbrasse outra
possibilidade que não fosse a do confronto. Desvelar fragmentos ocultos dos
itinerários da colonização do Sul catarinense constitui a base desta obra. Construída
por profissionais que se preocupam com o lado oculto da história em fragmentos,
ela oferece subsídios que provocam questionamentos e revela informações que
podem evitar o poder contínuo dos que, indevidamente, já tiveram muito poder.
Transitar entre a história dos imigrantes, indígenas nativos, bugreiros,
mandantes, deixa a sensação de haver uma dívida muito grande com o passado.
Não há mais como modificá-lo, mas há como usá-lo de base para decidir no
presente o futuro que queremos. E o futuro ao qual nos referimos não é, contudo,
somente o futuro das próximas décadas, dos próximos séculos. É o futuro dos
próximos segundos, dos próximos minutos e horas que podem ser diferentes se os
lugares do confronto, da violência, da ganância forem ocupados pela solidariedade
e pelo sentido do bem comum.
O tabuleiro do jogo está em nossas mãos. Neste momento ele se resume a
esta obra. Os itinerários que percorrermos a partir dela podem ser os mesmos que
foram percorridos por aqueles que ocultaram fragmentos, mas também podem ser
aqueles que desvelam, oferecendo rotas reveladas sem a necessidade de suprimir ou
acrescentar textos e contextos não condizentes com a realidade.
Dra. Marlene Zwierewicz
Florianópolis, outono de 2015.

A Participação da Febave
A Fundação Educacional Barriga Verde – Febave, instituída e situada no Alto
Vale do Rio Tubarão, vem, desde a sua criação, contribuindo significativamente para
a promoção histórico-cultural de nossa gente, pois mantém um acervo riquíssimo
de obras, documentos e mapas que guardam a real história de nossos antepassados,
disponíveis a pesquisadores, escritores estudiosos ou a quem interessar.
Acervar um patrimônio histórico e cultural como o contido em nosso
Centro de Documentação Histórica Plínio Benício, fonte de pesquisa dos
autores da obra COLÔNIA AZAMBUJA - A imigração italiana no sul de
Santa Catarina, para nós é um grande compromisso perante a sociedade, gerando
inúmeras preocupações pertinentes à guarda, à manutenção e à segurança de todo
o seu conteúdo. Entretanto, tais preocupações se abrandam ao perceber que serviu
de fonte de consulta fundamentando e eclodindo o pensamento dos autores.
A Febave e suas mantidas, por intermédio de seus dirigentes e colaboradores,
assume um papel fundamental na promoção dos diferentes saberes e fazeres aliados
à manutenção e divulgação da arte e da cultura de nosso povo.
Queremos, ao possibilitar o acesso dos autores a informações inéditas, como
as contidas no livro Colônia Azambuja, reafirmar nossa constante preocupação
com o resgate histórico de nossa região, pois a sabedoria de nossos ancestrais
concretiza a realidade em que vivemos e sinaliza o que seremos amanhã.
Por fim, queremos reconhecer o valoroso trabalho, historicamente,
desenvolvido pela Epagri e todos os seus colaboradores e agradecer as parcerias
já estabelecidas, bem como torcer pelo desenvolvimento, em conjunto, de novos
projetos em prol dos anseios comunitários de nossa terra.

Elcio Willemann
Presidente da Febave
Reitor do Unibave
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INTRODUÇÃO
Cento e trinta e oito anos se passaram desde o dia em que o primeiro
grupo de imigrantes italianos atravessou o oceano, partindo de terras distantes,
para se fixar na Colônia Azambuja, sul do Brasil, em busca de melhores condições
de vida. Ao chegarem, perceberam que teriam que construir o território. Em vez
de melhor qualidade de vida, encontraram a mata virgem, os animais silvestres,
nenhuma infraestrutura e os índios, que chamavam de bugres, os verdadeiros
habitantes da região.
Sem condições para retornar ao país de origem, submeteram-se a derrubar
a mata, construir as casas, para abrigar suas famílias, estradas, pontes, engenhos e
serrarias. O primeiro passo foi jogar na terra as sementes para garantir o sustento.
A pesquisa se baseou em documentos da época, preservados nos arquivos
públicos e em museus regionais e nacionais. Esses documentos revelam fatos
ainda por muitos desconhecidos. Os antepassados, conforme pesquisamos, foram
grandes desbravadores e lutadores, que tinham como principal intuito levar
o desenvolvimento proposto pela política imigratória do Império Brasileiro.
Trabalharam muito, colocaram em prática o conhecimento trazido de suas terras
de origem, contribuindo para seu desenvolvimento.
Promessas feitas pelo Governo Imperial para a colônia não se concretizaram.
Contudo, com a fé e a força do trabalho, desenvolveram a agricultura e a indústria,
transformaram a paisagem, implementaram os meios de comunicação e transporte,
fundaram cidades, a maioria delas sede dos atuais municípios.
A Epagri, como empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural,
preocupa-se também com os aspectos culturais da população rural e pesqueira.
E baseados nesse aspecto, nosso objetivo é registrar a trajetória dos personagens,
os antepassados, para fazer essa região desenvolver-se e crescer. Com este livro
queremos abrir caminhos para que outras obras sejam publicadas, pois acreditamos
que o papel de manter a história preservada depende de cada geração no mesmo
momento em que ela é construída.
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Capítulo 1
P

A Itália no fim do século 19

A crise causada pelo processo de unificação
Para entendermos o processo de emigração em massa que ocorreu na Itália
principalmente na segunda metade do século 19, é importante abordarmos os principais fatores que motivaram esse processo e a situação que viviam os italianos naquele período. Os temas abordados a seguir são fundamentados nas principais obras
publicadas desde o início da imigração italiana ocorrida no sul de Santa Catarina.
O Pe. Luigi Marzano, em seu livro Colonos e Missionários Italianos nas Florestas do Brasil, publicado em Turim no ano de 1903, comenta a enorme crise
instalada na península e a situação miserável que vivia o lavrador:
Naqueles tempos a Itália nossa, passava uma crise dolorosa. Os partidos
revolucionários perturbavam a península, impostos e taxas atingiam
sem remissão, a agricultura era descurada ou mantida por feudatários
espoliadores, o pobre lavrador flagelado pela “pelagra” (subnutrição), era
incapaz de sustentar e alimentar sua família. (p. 54)

O relato do autor é o retrato da situação enfrentada pela Itália vivida por
ele antes de sua missão realizada no território sul-catarinense, habitado por seus
15

compatriotas, e traz à tona um dos principais motivos da emigração italiana: a crise
política, econômica e social e a mudança do sistema feudal para o capitalismo. O
camponês enfrentava problemas de acesso à terra e altas taxas de impostos, tudo
isso aliado a uma agricultura rudimentar de subsistência que não mais permitia o
sustento de sua família.
A Itália vivia em conflitos; o processo de unificação durou várias décadas,
e a última etapa compreendeu do final da década de 1840 até a década de 1870.
Nesse período, seu território estava sob domínio e influência estrangeiros, dividido em estados pontifícios, ducados e reinos. Segundo Amadio Vettoretti (1992),
“Este período histórico para os italianos tem um envolvimento especial para os
brasileiros, devido à participação de Anita e Giuseppe Garibaldi”.
Os senhores feudais detinham o domínio sobre vastas extensões territoriais,
e o camponês em situação miserável via sua produção se perder em encargos e impostos. A enorme densidade populacional de um país mal administrado, vivendo
em um sistema medieval, levou os italianos a lutarem por mudanças. Nesse contexto, o revolucionário Giuseppe Garibaldi, no ano de 1860, conquista a unidade
italiana, e a conclusão aconteceu somente em 1866, com a inclusão do território
Vêneto, que era dominado pelo Império Austríaco. No entanto, a Itália surgiu
como nação somente no ano de 1871, tendo Roma como capital.
Se, por um lado, o Estado italiano estava unificado, por outro, os problemas
eram crescentes: o sistema capitalista sendo implantado e o processo de modernização fizeram que a distância entre ricos e pobres aumentasse. O mercado abriu
as portas para os produtos importados dos outros países da Europa, que já se
encontrava em um processo de industrialização mais avançado. Estes, por sua vez,
negociavam a preços mais baixos, concorrendo de forma desleal com os produtos manufaturados e artesanais produzidos pelos italianos. Nesse período, a Itália
investe pesado na industrialização, deixando à margem a agricultura. O processo
emigratório, que já havia começado no período de unificação, se intensifica, alcançando grandes proporções.
Com relação a esse tema, Nelma Baldin, em seu livro Tão fortes
quanto à vontade – História da Imigração Italiana no Brasil: Os Vênetos em Santa
Catarina, descreve:
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Assim, a industrialização da Itália na década de 1880, em termos
econômicos, criou necessidades novas. Somente poucos de seus
habitantes tinham condições de satisfazer essas novas necessidades,
enquanto muitos, marginalizados, não conseguiam executar as formas
de crescimento econômico e nem (sic) tinham como ou onde buscar
alternativas para voltar as (sic) antigas formas agrárias praticadas.
Portanto, desestruturadas, desamparadas e sem o menor vislumbre de
perspectivas futuras (sic), essas massas de trabalhadores buscaram, na
emigração de sua terra natal, o meio para encontrar os seus objetivos
(ali perdidos) por melhores possibilidades de vida, embora isso lhes
colocasse na condição de imigrantes em outras terras. (p. 16)

O sistema de produção agrícola utilizado, com o uso de instrumentos obsoletos, aliado ao esgotamento da fertilidade dos solos, não oferecia condições de
concorrer com os produtos internacionais. O barateamento dos custos de transportes motivado pelos investimentos em ferrovias e na navegação a vapor traziam
os cereais da América e da Rússia e uma grande variedade de mercadorias a preços
muito inferiores aos produzidos pelos pequenos produtores italianos. No entanto,
esses meios de transporte mais rápidos facilitaram a comunicação e contribuíram
na transmissão de informações sobre um mundo novo e a possibilidade de uma
vida melhor.
Não bastassem as péssimas condições do solo e do clima, os pequenos produtores enfrentavam problemas relativos à posse das terras. Nesse sentido, Grosselli,
baseando-se em Leonardi, relata os principais tipos de contratos comuns nas regiões
rurais do Trentino e também os mais comuns nas demais regiões do norte da Itália:
Arrendamentos, contrato misto e pacto coparticipativo eram os
mais comuns. Arrendamento e meação eram os mais difundidos, e
dadas as condições contratuais em que eram atuados, uma vez mais
se transformavam num freio à agricultura da região e vinham em
detrimento da produtividade e da qualidade do produto.

O contrato de arrendamento durava menos de dez anos.... Mais
difundida era a meação. O proprietário concedia o solo, as benfeitorias,
algumas vezes os animais, e se obrigava a pagar os impostos. O meeiro
entrava com o seu trabalho e o da sua família, os implementos e metade
das sementes. A colheita era depois subdividida segundo proporções
que variavam pouco em cada contrato. Costumeiramente metade da
colheita de cereais e frutas, dois terços da colheita de uva e todas as
folhas de amoreira eram do proprietário. (p. 52)
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Somente não havia escassez na vida dessas famílias era de fé; extremamente
religiosos, encontravam na figura do padre o grande orientador de suas vidas. A
ética e a moral desses camponeses eram a moral da Igreja Católica. Muitos desses
padres, perante a situação de seus fiéis, acabavam por ser os maiores incentivadores, secretamente, da emigração. Entretanto, a Igreja era uma instituição que
defendia os direitos às vastas propriedades como qualquer latifundiário.
O inverno rigoroso era outro problema mediante a miséria; a lenha era
escassa para o preparo da alimentação e para o aquecimento. Também a produção
de alimentos ficava comprometida. As casas, segundo Vettoretti, “dos mais ricos
ficavam sobre o estábulo, os mais pobres tinham somente uma divisória entre a
estrebaria. Outros não tinham esse privilegio. Os animais junto às moradias ajudavam no aquecimento da casa durante os duros invernos”. As famílias sempre
numerosas eram o centro da vida social; a autoridade maior era a do pai, e era
muito comum os filhos, mesmo depois de casados, e com seus próprios filhos,
morarem com o pai.
Mediante essas condições de extrema miséria, sem acesso a saúde, educação, terra e meios de produção, o emprego nas indústrias não supria o mínimo
à sobrevivência, juntamente a uma jornada desumana. Então a ideia de emigrar
fomentou sonhos na vida dessas famílias, e a única solução para esses problemas
que se apresentavam era uma só: a América. Nesse contexto, a América representava independência, o lugar onde seriam donos de suas próprias terras e de suas
plantações, onde poderiam cultivar sem o patrão.

A emigração
‘Que coisa entendeis por uma nação, senhor Ministro? É a massa dos
infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos do pão
branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os
animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a
não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria a terra em que não se
consegue viver do próprio trabalho? ’ Carta de um emigrante italiano em
resposta a um ministro, que o aconselhava a não emigrar. (Carta exposta
no Memorial do Imigrante, em São Paulo)
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O sonho de uma vida melhor o que estas famílias buscavam. Era poder
cultivar as próprias terras, criar seus filhos de forma digna, e sua pátria não proporcionava essa possibilidade. Emigrar era a luz no fim do túnel. Os pobres camponeses vendiam o pouco que possuíam, reuniam o restante de seus pertences que
podiam carregar em sacos, malas e baús de madeira, levando apenas a lembrança
na memória de quem jamais retornaria à pátria onde estaria para sempre sepultada
junto a seus antepassados uma grande história de luta e superação. Dessa forma,
grupos cada vez maiores de famílias reuniam-se nas estações de trem rumo aos
portos do Havre, na França, e de Gênova, na Itália. A esse respeito, escreve o Pe.
Luigi Marzano:
Depois de uma última saudação à aldeia que os tinha visto nascer,
não sem um aperto no coração ao pensar que nunca mais a veriam,
saudados mais uma vez parentes e amigos, deram o extremo adeus
à pátria querida. De Coneliano a Milão prosseguiram para Turim e
Modane, onde (sic) chegaram na aurora do dia 29. Pararam dois dias
nessa cidade e partiram, passando por Lion e Paris, para o Havre, local
de embarque. (p. 54)

A emigração se disseminou por todos os vales, vilas e recantos do norte
italiano como uma febre contagiosa. Mas, para que tal processo se concretizasse,
houve a contribuição do Decreto no 3.784, de 19 de janeiro de 1867, que aprovava
o regulamento para a implantação das colônias no Brasil. O documento dava garantias aos colonos, abrindo as portas para o ingresso de imigrantes nas colônias
do Brasil. O Brasil possuía uma péssima imagem na Europa devido às experiências
de imigração anteriores, e essa lei veio a amenizar a situação e retomar o processo,
reforçado pelo Decreto no 5.663, de 17 de junho de 1874, que autorizava a celebração de um contrato entre o Governo Imperial Brasileiro e Joaquim Caetano Pinto
Júnior para importar 100 mil imigrantes europeus.
O contrato Caetano Pinto Júnior previa passagens, terras a baixo custo e
longos prazos. Sendo assim, esse empresário instalou a base de sua empresa em
Marselha, na França, e iniciou forte campanha promocional na Europa e, principalmente, no norte da Itália, pois o contrato previa que fossem imigrantes agricultores, sendo essa região a que apresentava o maior contingente passível ao processo
devido à miséria instalada. Segundo Vettoretti:

19

Esses agentes traduziam, acrescentando à margem dos folhetos que a
América era o lugar de se fazer fortuna fácil, terra da fortuna, La Cucagna,
onde todos podiam se transformar em senhores e independentes do jugo
dos grandes proprietários. A América significava a redenção, a riqueza e
não aceitavam argumentos que o contrariassem. (p. 256)

E foi assim que um grupo de famílias da Lombardia, no norte da Itália, partiu de trem em março de 1877 rumo à França, para, no porto de Havre e a bordo
do Vapor Rivadavia, seguir longa viagem, levando consigo o pouco de seus pertences e a esperança de prosperar em um lugar totalmente desconhecido. Chegando
ao Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1877, partiram para Santa Catarina rumo
a Desterro no Vapor “Rio de Janeiro”, de onde foram baldeados para embarcações
menores, que possibilitassem a entrada na barra da Laguna. Subindo pelo rio Tubarão, chegaram ao porto de Morrinhos no dia 16 de abril, e no dia 28 já estavam
em Azambuja.
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Capítulo 2
P

A região sul de Santa Catarina

O município de Laguna
Falar do território de Laguna certamente é abordar muito mais do que
simplesmente a região sul catarinense; é de extrema importância para o entendimento do desenvolvimento e da realidade que vivia o local onde foi implantada a
colônia Azambuja. Fundada em 1676 pelo Capitão Domingos de Brito Peixoto e
seus filhos Sebastião de Brito Guerra e Francisco de Brito Peixoto, a Vila de Santo
Antônio dos Anjos da Laguna exerceu papel importante na conquista do território
de São Pedro do Rio Grande e também serviu de posto avançado, defendendo a
Colônia do Sacramento, no Uruguai, para os portugueses.
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Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 1. Estação ferroviária do centro de Laguna, nos anos 30. No alto, a igreja do Rosário,
construída pelos escravos, demolida na década de 40

O marco sul do Tratado de Tordesilhas indicava o final das terras do Império Lusitano, sendo essa estreita faixa de terras denominada de Capitania de
Sant’Ana de Pero Lopes. Por aproximadamente um século e meio serviu apenas
para o reabastecimento dos navios que por aqui passavam. Durante esse período,
milhares de índios patos e carijós foram capturados para serem escravizados pelos
fazendeiros vicentistas.
A fundação da Vila de Laguna foi marcada por intensas batalhas com os
índios que habitavam a região e por grandes dificuldades até a transformação em
um próspero centro comercial. Vencida essa etapa, dá-se início ao processo de exploração das terras do sul. Sob o comando de Francisco de Brito Peixoto e João de
Magalhães, tomam posse em nome do Império Português de grande parte do Rio
Grande, fundando as Vilas de Viamão e São José do Norte, entre outros povoados
e cidades litorâneas.
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Laguna torna-se município no ano de 1714, e seu território compreendia a
vasta região de São José do Norte, ao sul, até a Ilha de Nossa Senhora do Desterro,
atual Florianópolis, ao norte. No entanto, sua sede só foi elevada à categoria de
vila no ano de 1720. Em 1742 deixa de fazer parte do governo de São Paulo e é
integrada ao governo do Rio de Janeiro.
Em 29 de julho de 1839 é proclamada a República Catarinense, unindo-se
aos farroupilhas, e sendo elevada à categoria de Cidade Juliana de Laguna, capital
provisória da “nação catarinense”. Nesse período, o italiano Giuseppe Garibaldi dá
início ao romance épico com a lagunense Anita Garibaldi, que o seguiu em todas
as batalhas até o ultimo dia de sua vida, vindo a falecer lutando pela unificação italiana, sendo conhecida como a “Heroína dos Dois Mundos”. A república Juliana
tem seu fim no dia 15 de novembro do mesmo ano, tendo sido atacada por terra
e por mar pelas tropas do Império. Os Farroupilhas retiram-se para os campos de
Lages. Laguna, praticamente destruída, leva muitos anos para recompor-se.
Os lagunenses ainda mostrariam sua bravura em defesa da Pátria quando,
em 25 de março de 1865, sob o comando do Capitão João Firmino dos Santos,
formaram um batalhão para defender a integridade da nação na Guerra do Paraguai. Esse batalhão de voluntários ficou conhecido como “Barriga Verde”, sendo
esse termo hoje um gentílico utilizado para denominar os nascidos no estado de
Santa Catarina.
Em maio de 1870, desmembra-se o município de Tubarão, retirando-lhe
grande parte do território. Nessa época, dá-se início a implantação de colônias na
região sul do Estado, sendo as principais Azambuja e seus núcleos, Grão Pará e
Nova Veneza. Tudo isso era somado aos tropeiros que desciam a serra dos campos
de Lages, trazendo seus produtos, e Laguna torna-se o principal porto de abastecimento da Praça do Rio de Janeiro. Nesse sentido, Dall’Alba aponta que:
O baixo calado de sua barra, porém, fez com que o porto de embarque
do minério de carvão fosse construído na enseada de Imbituba. Assim
mesmo, até os idos de 1910, carne, banha, madeira, açúcar, farinha e
aguardente movimentavam o pequeno porto. A Estrada de Ferro Tereza
Cristina, se não lhe trazia carvão, trazia-lhe a clientela de todo um rico
interior, com seus produtos agrícolas. (Laguna antes de 1880, p. 171)
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Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 2. Porto de Laguna no início do século 20

Com o desenvolvimento de toda a região, Laguna, situada em um ponto estratégico, sendo o principal meio de transporte neste período a navegação, torna-se
a porta de entrada para os produtos industrializados necessários para essas regiões.
Torna-se também o principal ponto de escoamento da produção para os centros
consumidores, compondo um importante centro comercial.

O município de Tubarão
A principal causa da origem da Vila de Tubarão foi a abertura de um caminho ligando Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos de Lages a Santo Antônio
dos Anjos da Laguna. O fundador de Lages, Antônio Correia Pinto de Macedo,
percebeu a necessidade de uma ligação com o litoral para escoar a produção e
também abastecer as necessidades da região. Nesse sentido, Amadio Vettoretti, em
seu livro História de Tubarão: das Origens ao Século XX, descreve:
Em 1769, solicitou à Câmara de Vereadores de Laguna e ao Governo
Provincial, permissão e auxílio para a abertura da citada estrada, alegando,
na sua justificativa, as vantagens do intercâmbio comercial entre as duas
vilas. Uma versão afirma que tal obra somente foi iniciada em 1772,
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por determinação do Governo Provincial a Câmara de Vereadores
de Laguna (sic), que arcou com as despesas e nomeou o Tenente José
Francisco, que com 40 homens, deu início aos trabalhos. (p. 40)

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 3. Porto no rio Tubarão em 1932

O referido caminho teve como parte inicial o aproveitamento do rio Tubarão em sua parte navegável. A partir desse ponto foi construída uma picada em
meio à mata, margeando o rio Tubarão até a encosta da Serra Geral, subindo por
onde hoje é a Serra do Rio do Rastro (Serra do Doze), atingindo os campos de
cima da serra, seguindo até Lages. As pequenas embarcações movidas a vela ou a
remo saíam do porto de Laguna transportando os gêneros de consumo, principalmente sal, tecidos, querosene, peixe seco, atracando na barranca do Poço Grande
do rio Tubarão. Nesse ponto as mercadorias eram baldeadas para o lombo das mulas que seguiam rumo à serra. De Lages as tropas saíam trazendo principalmente
charque, queijo e pinhão, este último em menor quantidade, pelo tal caminho até
o “porto” do rio Tubarão, onde ocorria a baldeação, seguindo para a Vila de Laguna
nas pequenas embarcações.
Rapidamente o trânsito por esse caminho aumentou, tornando-se o Poço
Grande do rio Tubarão um ponto de carga e descarga. Surgia, assim, a necessi25

dade de infraestrutura para abrigar os viajantes, e não demorou até surgirem os
primeiros moradores que, inicialmente, prestavam serviços aos tropeiros e aos
navegantes. Com o correr dos anos, o comércio se desenvolveu para atender o
entreposto que se formara.
Nossa pesquisa baseia-se em documentos históricos fragilmente preservados em carentes arquivos públicos da região. Em virtude de seu estado, relutam em
nos mostrar o que de fato aconteceu e originou o processo de formação de nosso
território nos moldes que conhecemos. Tubarão tem sua origem primitiva no rio
de mesmo nome, mas principalmente no porto que nasceu devido ao caminho dos
tropeiros (Estrada Lages-Laguna). Sendo assim, a primeira denominação desse
lugar foi Poço Grande do Rio Tubarão, com sua atividade econômica, o comércio
e os serviços que persistem até os dias atuais.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 4. Vista Parcial de Tubarão e Antiga Catedral. Ao fundo, a Fábrica da Souza Cruz, atual
Farol Shopping

A Câmara de Vereadores de Laguna delimitou o território de seus distritos
em abril de 1833, e Tubarão foi denominado como o quinto distrito do Município
de Laguna, tendo como nome oficial Poço Grande do Rio Tubarão. Alguns documentos citam esses limites:
26

“...compreende desde o primeiro morador na embocadura do mesmo rio,
acima da Carniça, entrando os moradores que houver no rio da Madre
para cima até os limites da Vila de Lages, compreendendo Congonhas
e os moradores de ambos os lados do rio Capivari até a fazenda do
cidadão José Miz Galego, sendo este exclusível”.

João Teixeira Nunes, proprietário da sesmaria que adquiriu da herdeira do
sargento-mor Jacinto Jaques Nicós, doa, em 1829, uma área de aproximadamente
três hectares para a criação da Freguesia Nossa Senhora da Piedade. Esse terreno
se localiza onde hoje está a Catedral de Tubarão. Na época, a Igreja Católica era
incorporada ao Estado, mas a freguesia era um departamento administrativo do
Governo Imperial, sendo sua criação um ato aprovado pela Assembleia Provincial
e sancionada pelo Presidente da Província e não pelas autoridades eclesiásticas,
que apenas enviavam o vigário, que era funcionário público. Com a doação desse
terreno, tornou-se mais fácil a reivindicação dos habitantes de Tubarão. Em 1836,
o presidente da província, José Mariano de Albuquerque Cavalcante, sancionou a
Resolução no 32, criando a Paróquia Nossa Senhora da Piedade.
O rio Tubarão deu o nome á cidade e foi por muito tempo a principal via
de escoamento de todas as riquezas produzidas em seu território e de fundamental
importância para o desenvolvimento de toda a região. Segundo Vettoretti (1992),
O topônimo Tubarão deriva do Cacique Tub-nharô (i.e. pai feroz,
ou semblante bravio). Tubarão é uma currutela (sic). Pai feroz porque
este cacique promovia, perversamente influenciado pelos agentes dos
escravocratas, guerras entre as tribos, cujos prisioneiros eram trocados
por bujigangas (sic) e alguns utensílios tais como facões e anzóis. Depois
de presos, na condição de escravos, eram embarcados no porto de
Laguna, de onde eram conduzidos às plantações do sudeste e nordeste.
Não se tem notícia se tal cacique também foi aprisionado. (p. 22)

A grande região do sul de Santa Catarina, até então pertencente ao território de Laguna, tem um novo recorte em 1870, quando a Vila de Tubarão se
emancipa. Em 27 de maio de 1870 a Assembleia Legislativa da Província, através
da Lei no 635, desmembra de Laguna as freguesias de Tubarão e Araranguá, formando um único município, denominado de Tubarão. O vasto território compreendia ainda, nesse período, apenas duas vilas, algumas poucas propriedades nas
margens dos rios, carente de vias de comunicação, e sobrevivia a vila de Tubarão
do caminho de tropas que vinha de Lages, fomentando o comércio local. E Ara27

ranguá sobrevivia do pequeno porto e do caminho dos tropeiros que alimentavam
o pequeno comércio.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 5. Aeroporto Anita Garibaldi, em Tubarão. Avião da Força Aérea Brasileira, com
autoridades em visita à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na década de 1940

Nos relatórios da província encontramos várias citações da necessidade de
implantação de colônias na região sul de Santa Catarina, e foi no vale do Tubarão
que a primeira delas foi implantada. O objetivo era explorar e integrar os dois vales
do município, o vale do Tubarão e o vale do Araranguá, com a implantação de colônias. O vale do rio Tubarão apresentava as minas de carvão nas encostas da Serra
Geral, e o vale do Araranguá apresentava as terras férteis e relevo menos acidentado. A implantação da primeira colônia aconteceu em 1877 no vale do Tubarão, no
rio das Pedras Grandes, local onde seria aberta uma estrada de rodagem até atingir
o Araranguá. Nesse caminho, 9.900 metros acima, partindo do caminho dos tropeiros, nas margens do rio Tubarão, foi instalada a sede da Colônia e, conforme
a estrada fosse sendo construída, seriam instalados os núcleos dessa Colônia. A
segunda colônia aconteceu também no território do município de Tubarão, a Colônia Grão Pará, no patrimônio de Suas Altezas Imperiais. E a terceira, a Colônia
Nova Veneza, foi implantada no sul do Estado, com parte no território do município de Araranguá e parte no de Tubarão, em 1891. Essas colônias tiveram papel
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importante no desenvolvimento do sul catarinense e moldaram sua economia.
Na atualidade, Tubarão apresenta ótima infraestrutura urbana, hoteleira,
gastronomia e comercial. Possui o Farol Shopping, principal centro comercial do
sul do Estado, além de uma importante rede de estabelecimentos comerciais nas
mais variadas áreas, atendendo a demanda de boa parte do sul do Estado. O município conta ainda com diversos atrativos culturais, como o Centro Municipal de
Cultura – Museu Willy Zumblick, que abriga parte das obras do artista plástico tubaronense, conhecido mundialmente por seu brilhante dom artístico. Possui
ainda as estâncias termais, na Guarda, e o museu ferroviário. E na antiga Estação
da Piedade da estrada de ferro encontra-se o Arquivo Público Municipal, onde
está arquivada boa parte da memória de nossa região.
Na infraestrutura, a conclusão da duplicação da BR-101, principal via de
escoamento da região, a expansão da malha ferroviária instalada e a operacionalização do Aeroporto Regional de Jaguaruna, bem como a ampliação dos portos de
Imbituba e Laguna, tornam o município e a região importante potencial para o
desenvolvimento do sul do Estado.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 6. Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) na década de 1970
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Segundo a Prefeitura Municipal, Tubarão também se destaca como polo de
saúde e de educação, sendo seu hospital referência na região sul. É sede da Unisul
(Universidade do Sul de Santa Catarina), que recebe alunos de todo o Estado e
do País. Pretende transformar-se em polo tecnológico através da instalação de
um centro de inovação tecnológica. A Escola Técnica Diomício Freitas (CIP),
por muitos anos, foi referência na qualificação de mão de obra de nível médio
em diversas áreas, enviando seus alunos formados para as grandes empresas de
Blumenau e Joinville. Ainda quanto à mão de obra qualificada para atender o
crescimento da região, há um incremento com a instalação do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC).

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 7. Antiga Catedral de Tubarão
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A medição das terras pela Comissão Sampaio
Com relação à criação da comissão responsável pelas medições das terras do
sul de Santa Catarina, encontramos a primeira referência no Relatório Apresentado
a Assembleia Geral Legislativa pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Commercio e Obras Públicas, Manoel Pinto de Souza Dantas, de
1868. Ele cita:
No município de Laguna era preciso medir, demarcar e discriminar
terras devolutas adjacentes aos rios Tubarão e Araranguá e seus
affluentes, afim de se estabelecer nellas um distrito colonial. Para este
fim creei uma comissão, composta dos engenheiros Manoel da Cunha
Sampaio e seu ajudante João Carlos Greenhalgh.

Já em dezembro do anno próximo passado estava em termos de ser
dividido em lotes um território no Araranguá. Não se tem prosseguido,
porém, nas medições por ser conveniente resolver primeiro a questão da
fácil navegabilidade daquelle rio, como é necessário a prosperidade do
núcleo colonial, que estiver de estabelecer. Para este fim procede-se aos
competentes exames.

Em julho de 1867, o engenheiro Sampaio inicia o trabalho de medição
dos terrenos. O objetivo era levantar uma planta topográfica determinando sua
posição em relação à cidade de Laguna. Buscou explorar terrenos em Laguna, nos
vales do rio Tubarão e do rio Araranguá. A medição das terras públicas, de acordo
com o regulamento de 1854, deveria começar pelas consideradas terras devolutas.
Em relação a isso, o chefe da comissão afirma1:
Subi o rio até o confluente a margem esquerda “Braço do Norte” onde
constava-me, existiam terras devolutas; considerando porem a perigosa
navegabilidade do rio totalmente corrente por entre grandes rochas
e além disso a pequena quantidade de terras devolutas, tornavam
imprópria aquela localidade para preferi-la a outras, aí traçando o
primeiro território, deixei logo de explora-lo, indo examinar os terrenos
sobre o rio das “Pedras Grandes”. Feita neles a necessária exploração,
retirei-me satisfeito, entre tanto ordenei ao agrimensor Pinto Pacca que
continuasse o levantamento da planta do Tubarão, terminando-o no
lugar denominado “Raposa”.

1

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Esse texto se encontra no relatório trimestral dos trabalhos da comissão
chefiada pelo engenheiro Manoel da Cunha Sampaio, de 11 de setembro de 1867.
Foi publicado na obra Correspondências dos engenheiros para o presidente da província. 1864 a 1867. P.210v. APESC.)
O rio Braço do Norte não oferecia navegabilidade. Por isso, o chefe da comissão decide medir um território maior e realizar novas explorações. O território que
deixou de ser medido fazia parte de uma área do patrimônio dotal da Princesa Isabel.
As áreas de terras nesse local eram pequenas entre os rios e a Serra Geral e perfaziam
24 léguas quadradas em terras devolutas para compor, anos mais tarde, parte do patrimônio da Princesa Isabel, que depois se constituiu a Colônia Grão Pará.

Figura 8. Mapa dos municípios de Laguna e Tubarão. Situação do patrimônio de Suas Altezas
nas terras do Tubarão, Santa Catarina. Desenhado pela Comissão (1881) Carlos Othon
Schlappal, com reprodução da planta encontrada no Palácio Izabel, Petrópolis, RJ
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Segundo Dall’Alba, na região compreendida um pouco abaixo da foz do rio
Palmeiras, na proximidade do rio Oratório, tributários do rio Tubarão, existe desde
1807 uma sesmaria, a de José de Souza Pacheco, na parte sul da margem do rio
Tubarão, no lugar denominado Raposa, havendo ali uma venda, a última antes da
subida da serra pelo oratório, que era o antigo caminho das tropas. Essa localidade,
Raposa, estava bem próxima das terras do patrimônio da Princesa Isabel.
Em sua expedição pelo sul do Brasil em 1858, Avé-Lallemant comenta sua
passagem pelo dito lugar Raposa: “Já o sol se pusera quando chegamos às ultimas
habitações à margem do Tubarão, reunidas sob o nome de Raposa. Bem no fim
dessas moradas isoladas em ambas as margens do Tubarão reside o senhor Vieira
em cuja casa pernoitamos. Este pequeno sítio é o último do mundo civilizado da
margem oriental da serra. E como tal aparece à primeira vista”. (Anexo 3)
Em 1881 ainda não havia nenhum morador além do lugar denominado
Raposa, até a serra, porém Dall’Alba cita em seus documentos que o senhor Luiz
Martins Collaço afirma ter nas vizinhanças das terras de Sua Alteza, no local denominado Raposa, 10 engenhos de fabricar açúcar e outros tantos de fabricar farinha.
A presença de sesmeiros na foz do rio Braço do Norte com o Rio Tubarão
já é confirmada desde 1839, com a sesmaria dos Mirandas estremando com a dos
Rabellos no vale deste mesmo rio, e em 1862 serviu como refúgio de Tomas Pinto
e Manoel Guerrilha, este último refugiado da Revolução Farroupilha, e o caminho
que levava a Lages era pela Serra do Imaruí. Nas proximidades de Raposa surge
outra localidade denominada Palmeiras, que, posteriormente, passou a chamar-se
Pindotiba. Conclui-se que isso ocorreu após a instalação da estrada de ferro nesse
local, que abrigava toda a produção agrícola de Palmeira do Meio, Rio Maior,
Armazém e Urussanga. Vale lembrar que em 1867 Raposa era a localidade mais
avançada na floresta, onde alguns moradores mantinham contato com a sociedade nacional. A denominação Pindotiba vem da língua indígena, sendo pindoba o
nome de algumas espécies de palmeira, a qual era abundante na região, adicionado
do termo indígena tiba, que significa “lugar”. Dessa forma, Pindotiba significa “lugar das palmeiras”. Acima dessa região, apenas a sesmaria Pacheco e a concessão
do Visconde de Barbacena, em 1861, onde, em curtos espaços de tempo, turmas de
trabalhadores se fixavam orientados por engenheiros e naturalistas para explorar as
jazidas de carvão ali descobertas. Os acampamentos aconteciam desde 1812, mas
sem ter-se conhecimento de que pessoas ali fixavam sua residência.
33

A preocupação da comissão na medição das terras era com as vias de comunicação, podendo haver meios de transportes para a chegada dos imigrantes
nessas terras e o escoamento de produção. As terras do rio Araranguá também
foram examinadas pelo chefe da comissão. Ao terminar seus exames, assim se
pronunciou: “do exame a que procedi nos terrenos a que me referi, e cujas posições estão assinaladas sobre a planta junta, concluo ser conveniente a abertura de
quatro territórios contíguos sobre o Rio dos Porcos, para que haja comunicação,
dois serão banhados pelo rio dos Porcos e dois pelo rio Mãe Luzia”. Com relação
ao vale do Araranguá, havia o projeto de construção de um canal de navegação via
rio dos Porcos, ligando as águas do Araranguá com as de Laguna, sendo essa uma
via de comunicação muito importante para a época, que tornaria as terras às suas
margens bastante atrativas.
A comissão, após o conhecimento prévio da região, ventilou a proposta de
medir as terras para as colônias do vale do rio Tubarão e do Vale do rio Araranguá.
Inicialmente, a ocupação seria realizada com a colonização de imigrantes nesses
dois pontos distintos e, aos poucos, essas terras se encontrariam e formariam uma
grande área colonial como eram outras regiões. A primeira ressalva foi a presença
de índios selvagem (bugres) que habitavam as nascentes do rio Mãe Luzia (futura Colônia Nova Veneza) e também em Urussanga (futuro núcleo da Colônia
Azambuja), assim como nas nascentes do rio dos Porcos (Núcleo Torrens, prolongamento da Colônia Azambuja). Outra população dessa região era o grupo
Xokleng, e em seu discurso o chefe da comissão cita que não havia uma política de
aproximação com esses nativos, sendo, assim, um problema para a vinda de outras
populações. A estratégia era ocupar a região com colonos imigrantes e integrá-la
economicamente na sociedade nacional, independentemente de uma população
anterior na região.
Na época, havia vários estudos e projetos sendo realizados no sul de Santa
Catarina. O engenheiro Rodolfo Von Brause realizava estudos referentes ao canal
de navegação com o intuito de unir as águas do Araranguá com as de Laguna. Esse
tema será tratado em capítulo específico. Ao mesmo tempo, o engenheiro Jose
Dias da Cruz Lima realizava estudos para a implantação de uma ferrovia ligando Desterro a Porto Alegre, passando pelo território onde seriam implantadas as
colônias. Esses engenheiros ficavam sediados, geralmente, em Laguna e Tubarão,
onde assumiam com frequência o cargo de juiz de paz. É possível perceber, ao
analisar os documentos e relatórios bem como matérias de jornais da época, a in34

fluência que um projeto exercia sobre o outro. Como ambos visavam à exploração
do território, um poderia tanto contribuir com o outro como prejudicá-lo.
Os relatórios da Comissão Sampaio foram favoráveis à implantação de colônias nesse território. É importante destacar que naquele tempo havia muitos
requerimentos de compra desses terrenos, e o Governo Imperial não acatou, seguindo a política de imigração oficial. Esses pedidos eram realizados por luso-brasileiros que estavam em segundo plano na política de imigração.
Cabe destacar, conforme carta do engenheiro Sampaio para o Conselheiro
João Agostinho Moreira Guimarães, diretor-geral da Secretaria da Agricultura da
Província de Santa Catarina, de novembro de 1868, que ele responde aos questionamentos da presidência da província sobre as condições do vale do Araranguá
em relação à implantação de colônias de imigração estrangeira. As indagações
eram referentes ao número de lotes medidos e às vias de comunicação e transporte
daquela região com os principais centros e portos, deixando claro o interesse do
Governo Imperial em implantar colônias na região.

Figura 9. Planta Geral da Colônia Azambuja, na Província de Santa Catarina, desenhada por
Antonio Lopes de Mesquita. Gentileza de Walmir Fernandes, pesquisa de Roque Salvan
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O fato é que as colônias não foram implantadas nos vales do Araranguá,
a construção do canal de navegação não aconteceu, nem da ferrovia, que era fundamental para a exploração efetiva da região. Nesse sentido, em maio de 1869 a
comissão Sampaio foi desfeita. Após cerca de dois anos de trabalhos e estudos,
foram discriminadas as terras devolutas dos vales do Tubarão até o rio Mampituba,
na divisa com a Província de São Pedro.
Novas medições foram realizadas na década de 1870, dessa vez com o intuito de implantar colônias na região. O objetivo agora era a discriminação de terras
devolutas para compor parte do patrimônio dotal da Princesa Isabel e seu marido,
o Conde d’Eu, conforme Lei no 1.904, de 17 de outubro de 1870. Para medir as
terras nos vales do Tubarão foi contratado o engenheiro João Carlos Greenhalgh,
e para medir as terras do vale do Araranguá o engenheiro Manoel da Cunha Sampaio, ambos conhecedores do território, que deviam medir no ano de 1873 doze
léguas quadradas.
Segundo Dall’Alba, o procurador de Suas Altezas, o Sr. João Martins Colaço, se manifestou contra as terras do vale do Araranguá: “Terrenos de muito
inferior qualidade. Pântanos insalubres. Falta de vias de comunicação. Há duas
sesmarias no meio”. O procurador, que era coronel no município de Tubarão, escolheu as terras medidas no vale do Tubarão, acreditando que contribuiria para o
desenvolvimento da cidade. Anos mais tarde, nova comissão foi formada para a
implantação de colônias, chefiada pelo engenheiro Joaquim Vieira Ferreira, também nos Vales do Tubarão.
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Capítulo 3
P

Os primeiros habitantes do
território sul-catarinense

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 10. Últimos índios (bugres) aprisionados na Serra de Guatá, por volta de 1950
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A presença dos índios nas terras da Colônia e os conflitos
com os imigrantes
No Brasil, desde seu descobrimento e ocupação, houve a exploração em
larga escala da madeira, das riquezas minerais e dos produtos agrícolas, que eram
os que mais interessavam à coroa portuguesa. Em 1808 D. João veio fixar-se no
Brasil, e sua permanência fortaleceu a necessidade de ampliação e criação de povoamentos, incentivando almas para a colonização. Em 1850 a lei das terras que o
Império instituiu tinha a finalidade de estabelecer colônias em várias partes do território brasileiro. Essa lei estabelecia que as terras poderiam ser adquiridas somente por compras, de preferência em leilões. As terras do Império que não possuíam
registros deveriam ser devolvidas à posse do império; eram as “terras devolutas”.
Essas terras eram as devolutas dos vales do Tubarão e Urussanga, cobertas
então por uma extensa mata virgem, onde viviam da caça abundante
bugres em estado selvagem, sem relações com o homem civilizado o
que evitavam. (Azambuja e Urussanga. Desembargador Vieira Ferreira.
2a edição, 2001, pág. 24)

A continuação da política de colonização durante a regência de D. Pedro
II no Brasil motivou muitos europeus a vir estabelecer-se na região Sul, em vários
lugares, sendo um deles a localidade de Azambuja, hoje distrito do município de
Pedras Grandes, na época, província de Santa Catarina. Esses imigrantes eram
direcionados a estabelecer-se nas regiões onde havia grande quantidade de terras,
mas já habitadas por índios.
O movimento migratório para nossas terras é, portanto, o resultado de
inúmeros componentes sociais políticos e econômicos, tanto no Brasil,
como nos países de origem. (Pioneiros nas terras dos condes, Dall’Alba. 2a
edição, 2003, pág. 23)

Com os acordos selados e o contrato assinado, teve início a instalação da
colônia de Azambuja em 1877. Com a chegada dos imigrantes europeus intensificaram-se as batidas dos machados e as derrubadas da mata, abrindo clareiras
para dar espaço às construções dos primeiros ranchos de moradias, para as plantações e criação de animais domesticados. Com o processo de desmatamento para
as construções de abrigos também aumentou a movimentação de pessoas. Essas
invasões provocaram alteração no espaço natural já ocupado havia muito tempo
pelas populações nativas.
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Vinham, por isso, homens brancos do mediterrâneo fixar-se numa área
silvestre até então só frequentada por intrépidos caçadores com suas
matilhas e por bugres que ali praticavam a sua cinegética sem caninos.
(Azambuja e Urussanga. Desembargador Vieira Ferreira. 2a edição, 2001,
pág. 37)

Já comentavam entre os colonos imigrantes a presença de “bugres”, termo
pejorativo, como eram conhecidos pelos colonos os índios brasileiros. Os indígenas
deveriam ser considerados invisíveis para todos os colonos. A notícia de sua presença
poderia prejudicar o andamento do projeto de colonização dos lotes, que estavam
sendo demarcados. Mesmo assim, na colônia de Azambuja os índios não retiraram a
tranquilidade dos primeiros imigrantes; viveram em harmonia por um bom tempo.
Os primeiros colonos quase não acreditavam na existência de índios. Até
1883, cinco ou seis anos após o início de Azambuja e Urussanga, não
tinham tido problema algum. (Pioneiros nas terras dos condes. Dall’Alba.
2a edição, 2003, pág. 167)

Os grupos indígenas tinham seus aspectos culturais próprios, muito bem
adaptados ao ambiente natural em que viviam, com fácil circulação e amplo conhecimento da área geográfica, que abrangia desde o litoral até as encostas da
Serra Geral. Também circulavam no planalto, serra acima. Esse grupo tinha seu
próprio modo de vida e sua própria produção, e por tudo isso se diferenciavam do
modo de vida dos europeus.
Todo tipo de caça e alimento retirado da mata era fundamental para os indígenas, para sua existência e sobrevivência. Eles sabiam explorar e retirar do meio
onde viviam somente o necessário para seu sustento. Sua locomoção na mata era
por meio de trilhas abertas conhecidas como “carreiros”. Esses caminhos davam a
eles grande facilidade de locomoção e localização. Os índios tinham, em comparação com os dias de hoje, um modo de vida ecologicamente sustentável, diferente
do trazido e vivenciado pela colonização europeia.
Os índios, além da caça e pesca, alimentavam-se de frutos, raízes e sementes. Esses gêneros eram vistos como fonte de alimento pelos imigrantes, que
aprendiam com os índios sua utilização no seu sustento. Foi importante para os
colonos ter alguns dos conhecimentos dos tipos de ervas e plantas nativas medicinais e alimentícias. Mesmo assim, com tantas contribuições, os índios permanecem
“invisíveis” em nossa sociedade.
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A falta de preparação tanto dos imigrantes, quantos dos índios para os
contatos que ocorreriam levou a um grande genocídio dos habitantes índios
que habitavam as terras transformadas em colônias. (Santa Catarina,
Estado de Graça. Dall’Alba. 1a edição, 2008, pág. 25)

Os imigrantes já tinham o domínio das técnicas das plantações e do beneficiamento de muitos alimentos. Algumas eram novidades porque não existiam
em sua terra natal, a Europa, mas foram muito bem aceitas e introduzidas na vivência da colônia. Plantas e outros alimentos que não havia nos países de origem
começaram a fazer parte da vida diária do imigrante, como a raiz de mandioca,
banana, entre outros. O processo de introdução de novas culturas nas colônias
só trouxe benefícios. Com isso, os colonos poderiam satisfazer grande parte de
suas necessidades.
Os “novos donos” das terras fechavam os olhos sobre a presença dos indígenas nas áreas de colonização ou faziam questão de não saber sobre sua existência.
As terras que estavam ocupadas pelos indígenas poderiam em breve ser vendidas
e ocupadas pelos colonizadores que tiveram grande dificuldade, tanto com a natureza como com os nativos. E esses índios mais tarde foram abatidos, com o apoio
dos governos do Estado e das sociedades locais, liberando as áreas para os assentamentos dos imigrantes.
Os colonos e empregados da empresa colonizadora, como veremos mais
adiante, foram corresponsáveis pelo processo de imigração da região. Depois de
certo tempo convivendo no mesmo espaço com os indígenas, aprenderam a lidar
com sua presença e recomendavam aos recém-chegados não criar conflitos nem
atirar com armas de fogo contra os índios que avistassem nas terras da colônia.
Havia recomendação que descrevia como o colono deveria se posicionar diante
da presença de um índio, mas essas relações “amigáveis” entre os imigrantes foram-se desgastando aos poucos: “(...) pois as relações conflitantes entre colonos
e os índios praticamente impediu a troca de valores culturais. Foram raros os
contatos amistosos entre estes”. (Santa Catarina, Estado de Graça. Dall’Alba. 1a
edição, 2008, pág. 33)
Mesmo assim, com o passar do tempo, a conivência pacífica entre nativos
e colonos foi diminuindo, com o aumento do desmatamento, a abertura de novas
coivaras para plantação das roças e pastagens, o trancamento de acessos para o
deslocamento dos nativos e mais a concorrência pela caça e pelo espaço. Começa a
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haver várias mudanças no cenário de paz entre colonos e índios. Iniciava-se certo
desconforto nos núcleos de colonos, alguns reclamando das invasões nas lavouras,
outros dos desaparecimentos de equipamentos de trabalho. Porém, no outro lado,
os nativos estavam vendo a retirada de seu meio de subsistência, ficando a cada dia
mais escassos seus alimentos, obrigando os indígenas a percorrer uma área maior
para consegui-los.
Foi uma das muitas causas que forçaram os indígenas a defender seu espaço e confrontar-se com os colonos imigrantes que estavam invadindo suas terras.
Inicialmente, os indígenas se afugentavam quando eram disparados os tiros das
armas de fogo das espingardas e pistolas, mas com o tempo foram-se acostumando
e criando coragem para o enfrentamento com os colonos. A política de ocupação
que acabou opor índios e colonos, enquanto governo e empresários buscavam somente o lucro, os colonos e índios iam-se definhando, procurando ocupar o mesmo espaço de terra.
(...) Há séculos vinham experimentando a perseguição do homem branco,
desde os bandeirantes, os tropeiros, os fazendeiros, os escravizadores
santistas, os açorianos. Como poderiam ver pacificamente os novos
chegados europeus, que vinham para derrubar a floresta, seu habitat?
Eles tentaram defender heroicamente seu território. Deve ter havido
infinitos heróis entre eles... (Santa Catarina, Estado de Graça, Dall’Alba.
1a edição, 2008, pág. 160)

Com a flechada veio a morte, o medo e o desejo de vingança por parte dos
colonos. Com o conflito iniciado eram ceifadas muitas vidas... mulheres, homens,
jovens, idosos e crianças, tanto de um lado como do outro. Os “selvagens”, como
eram tratados, não tinham qualquer importância por parte da política de expansão. Os governantes eram quem dava as licenças para que as pessoas ou os grupos
saíssem para a caçada aos índios. Os que tinham maiores interesses na extinção
dos indígenas faziam proposta de pagamento de certo valor a cada índio morto,
e a comprovação do “abate” para se proceder o pagamento poderia ser feita pela
apresentação de suas orelhas.
Com o andar dos tempos formou-se uma categoria especial de pessoas:
os bugreiros ou caçadores de índios. Caboclos ou mestiços, conhecedores
da vida do mato, atendiam aos chamados dos colonos ou das autoridades
para o tremendo ofício de acabar com os roubos dos índios. (Pioneiros
nas terras dos condes. Dall’Alba. 2a edição, 2003, pág. 176)
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Um dos argumentos usados pela empresa de colonização era que a presença
dos indígenas dificultava o recrutamento de imigrantes; não queriam que a notícias chegassem ao exterior, onde eram comercializadas as terras e de onde estavam
vindo as pessoas. Para isso, foi necessário ocultar informações sobre a presença e os
conflitos com os indígenas. Assim, continuaria normalmente o projeto do governo
de povoamento das terras e expansão das áreas tratadas como “desocupadas”, desconsiderando a presença dos indígenas.
Os governos conveniavam com um cidadão a tanto por cabeça. Pagava
viagem, prometia outras vantagens. O cidadão estabelecia uma rede de
propagandista e recrutadores de famílias que prometendo muito mais
do que os governos ofereciam, pintando com cores fantásticas as terras
para onde iriam, as vantagens que teriam, etc.2 (Santa Catarina, Estado
de Graça. Dall’Alba. 1a edição, 2008, pág.160)

A empresa também organizava expedição composta de alguns colonos ou
grupos que eram pagos mensalmente para o “afastamento” dos índios, alegando
que seria para proteção dos colonos. Os índios, sem poder comunicar-se, tentavam
manter distância e ficavam à sua boa sorte. Muitos também morriam pelas doenças contagiosas deixadas pelos imigrantes. Os conflitos traziam muita insegurança
para as famílias dos colonos; as esposas ficavam com os filhos sozinhos em casa
enquanto o marido saía para outro trabalho a fim de complementar sua renda. Os
ataques dos indígenas forçavam muitos colonos a abandonar seus lotes e procurar
segurança em outro lugar. “Um pânico inenarrável apodera-se da colônia local,
começam as mudanças precipitadas. Ninguém mais quer ficar. É um êxodo geral.
(...).” (Pioneiros nas terras dos condes. Dall’Alba. 2a edição, 2003, pág. 173)
Somando tudo, morriam alguns poucos colonos e morreram todos os índios. Hoje não há presença de indígenas nas antigas colônias de imigrantes em
nossa região; apenas seus vestígios arqueológicos. Eles foram aos poucos “desaparecendo”, e apenas serão lembrados por muitos como intrusos que impediam o
avanço da colonização.
Os índios foram perdendo suas terras, sua vida e em pouco tempo perderam
sua história, permanecendo somente a do vencedor. O extermínio dos indígenas
tinha sempre um apoiador por trás, ou as Cartas Régias, documentos muito utili2

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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zados pelo rei para comunicar suas ordens a respeito de um determinado assunto,
e deveriam ser sempre cumpridas sem maiores discussões. A carta datada de 13
de maio de 1808 determinava fazer a guerra aos índios, favorecendo o processo de
consolidação da exploração colonial no Brasil. Estabelecia, também, combater a
quem obstruísse a expansão, dando liberdade para o extermínio de muitos indígenas. Grandes donos de terras, criadores de gado, comerciantes e colonos também
colaboraram com a mortandade dos indígenas.
Veio daqueles tempos o início da hecatombe, do massacre, do extermínio,
do genocídio dos índios do Sul, que nossos imigrantes foram obrigados
a completar diante da inoperância dos governos da época. (Santa
Catarina, Estado de Graça. Dall’Alba. 1a edição, 2008, pág. 13)

Da existência de índios muitos imigrantes já tinham conhecimento, e algumas empresas de colonização já enviavam as orientações de como agir diante da
presença dos índios, ou “bugres”, como eram classificados pelos funcionários da
colônia e pelos imigrantes. Havia certa preocupação do governo e da empresa de
colonização com a possibilidade de abandono das terras pelos imigrantes quando
soubessem da presença constante dos índios. Isso era destacado no aviso que os
imigrantes recebiam da empresa colonizadora3:
“Sobre os indígenas na colônia. Durante o tempo em que os bugres
estão andando pelo mato, e não estão atirando flechas contra os colonos,
o colono deve ficar quieto e não fazer nada, nesse caso não descarregar a
pistola (arma de fogo) contra eles, porque o bugre tem todo o direito de
andar no mato, porque o mato é sua casa, eles tem todo direito de caçar
no mato, porque a caça é sua vida e sustento, por isso é aconselhável do
colono não caçar, porque com isso pode prejudicar a vida dos bugres,
se o colono andando pelo mato de vez em quando abater um porco
selvagem, será de bem que a metade seja deixada em uma árvore, assim,
os bugres verão que os colonos não estão retirando seus sustento mas
deixando para a sobrevivência.
Quando encontrar um bugre pelo mato, ou pelo caminho, não perda
o colono o seu bom senso, não atirem contra eles, porque em tal caso
eles, os bugres, podem ficarem revoltados, e também, se ferir um bugre
é ainda pior, porque um dia poderá que ele retorne e retornará com
outros bugres.

3
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Quando um colono sai de sua casa para viajar ou procurar suas coisas
ou andar nas estradas deve sempre ter uma arma a vista na cintura
para fazer os outros (bugres) verem que o colono está armado, então
os bugres terão medo da pistola, observar também se a arma não esteja
descarregada, e sim carregada com pólvora e chumbo.
Os bugres não atacam os colonos por somente atacar, mas se eles verem
que não tem arma vão roubar a enxada, a foice o machado, porém, todos
os objetos de ferro, metal e zinco, etc. etc. cuide para que estes objetos
que estão em trabalho escapem (não sejam roubados).

Porem nenhum colono deve estar fora de casa sem uma pistola (arma
de fogo) na cintura, sempre pronta para poder usar, poderá encontrar
também um bugre, não deve atirar atrás dele sua arma por duas razões:

1ª (primeira), se for ferido um bugre com pólvora e chumbo, ele também
não esquecerá, ele vira cedo ou tarde a atirar sua flecha no colono.
2ª (Segunda) razão, se o colono atirar para o ar, o bugre é esperto e
saberá que o colono descarregou sua arma, então é fácil que o colono
venha a ser atingido por uma flecha.

Porém, exaltado os bugres estão sabendo que não tem carregada sua
pistola (arma de fogo). Então o colono não deve atirar a não ser de
extrema necessidade e ser obrigado, também o bugre vendo que o
colono tem uma arma de fogo terão medo de chegar perto.

Então enfim, o colono vendo um bugre não perca o seu bom censo,
como já falei, e mostrasse corajoso até o ponto onde observar que
vem manejando o bugre com sua flecha, e seja corajoso com sua arma,
porque o colono não deve ter medo dos bugres, mas esses, tem medo
dos colonos.
E se também gritando, cantando, e fazendo barulho os bugres não
fazem mal, você não faça mal, porque eles chegaram a um ponto de
acostumar e não fazer mal.
Observação:

No mato se encontra macacos que fazem barulho, porém, não se deve
acreditar que tudo sejam os bugres.
Escritório da Colônia Grão-Pará.

Braço do Norte, 30 de setembro de 1884.

C. M. S. Leslie (Tradução livre do Italiano antigo. Idemar Ghizzo,
documento do Centro de Documentação Histórico Plínio Benício,
Febave)

Com todos os acontecimentos e fatos contra os indígenas em nossa região,
somente se pensou neles quando foi aceito que o índio também tem alma. Foi
criado em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Era um período de ex44

pansão para o interior, com muitos conflitos com os indígenas que se defendiam
das invasões em todo o Brasil. Houve os pedidos para que o SPI agisse em nossa
região. Foram encaminhados telegramas, porém alguns foram manipulados para
ignorar a presença indígena ou descartar os vestígios de sua ocupação na região sul
do Estado. Dall’Alba (2003) escreve, “depois de quase um ano que seu Toneza telegrafara a Curitiba, chegou o Inspetor Diocleciano com dois bugres mansos. Veio
com toda boa vontade”. Continuando a luta em prol dos indígenas, em 1967, em
meio à conturbação, é criada a Fundação Nacional do Índio (Funai). No entanto,
até hoje os problemas de muitos indígenas não foram resolvidos.
Os indígenas eram muito conhecidos em nossa região como “botocudos”,
denominação dada aos índios Xokleng. Depois do fim do extermínio gerado entre
as colônias de imigração, inicia-se certa paz entre os colonos e seus diretores.
[...] O nome Xokleng é apenas uma palavra de seu vocabulário pela qual
eles foram identificados na literatura antropológica. Regionalmente,
continuam a ser os Botocudos, em consequência do uso pelos homens de
um enfeite labial, denominado tembetá, ou os Bugres, termo pejorativo
também dado pelos brancos.4 (SANTOS, 1997, p.16).

Muitos, quando se referem aos conflitos e ao extermínio dos indígenas em
nossa região, destacam que somente existiam índios e imigrantes europeus que vinham para a colonização das terras e mais ninguém. Ou foi o imigrante que deu o
primeiro tiro, ou foi o índio que lançou a primeira flecha. Mas existiam as colônias,
as nacionais. Dall’Alba (2003) define como “o elemento de origem portuguesa, os
nacionais eram dos mais representativos no início de nossa história”, as sesmarias,
terras distribuídas a fazendeiros ou a outros que se obrigavam a ocupá-las. Os caminhos de tropas que cortavam as terras do planalto ao litoral, e vice-versa, entre
muitos outros espaços em que a movimentação de pessoas era frequente.
Qualquer um poderia ter iniciado esse conflito. Os índios não ficavam presos somente nas colônias; muitas pessoas circulavam nas matas além dos índios, e
usavam muitas vezes as mesmas “picadas”, que eram os caminhos abertos na mata,
que recortavam do litoral até a encosta da serra e o planalto acima. Teremos que
abranger as pesquisas, pensando que os índios não viviam somente dentro das
terras demarcadas para as colônias; circulavam num grande espaço geográfico, em
4
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terras de propriedades particulares, em terras de uso público, como as devolutas,
habitadas e não habitadas.
Assim, fica nossa pequena colaboração sobre os indígenas: seria praticamente impossível descrever esses acontecimentos separadamente de todo o processo da imigração. Sem conhecer pequenos recortes das relações que foram tecidas entre colonos, índios e governantes, fica difícil entender fatos acontecidos
tanto para o povo indígena como para o homem branco.
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Capítulo 4
P

A política imigratória do
governo imperial do Brasil
Até 1808, o Brasil apresentou características escravocratas, com a presença
de grandes latifundiários. A imigração estrangeira era proibida, sendo permitida
apenas para os lusitanos. A formação de indústrias e a criação de escolas também
eram proibidas. O intuito de criar uma classe média antes desse período, através
de colônias, social e economicamente independente dos grandes latifundiários, foi
frustrado em virtude da mentalidade do povo da época, que considerava o trabalho
manual humilhante ao homem branco. Essa iniciativa tentava evitar que muitos se
dedicassem ao ócio e ao “vício da preguiça”.
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Fonte: Pesquisa de Eusébio Pasini Tonetto.

Figura 11. Família típica de imigrantes italianos. Da esquerda para direita: Pedro Straus, Maria,
(no colo Ana Comeli), João Straus, Maria Straus, Ana Brolese Straus

Com a vinda da Família Real, um decreto permitia pela primeira vez a
vinda de imigrantes não lusitanos. A assinatura da Carta Régia considerava que
“o real serviço e o bem-estar do povo exigiam lavoura e colonização, que são medíocres nesses estados”, para “promover e dilatar a civilização do vasto reino e o
crescimento de habitantes afeitos aos diversos gêneros de trabalhos com que a
agricultura e a indústria costumam remunerar aos estados que o agasalham”.
Um Decreto dirigido aos diversos povos da Alemanha e de outros Estados,
no ano de 1820, fez com que surgissem as colônias pioneiras. Criadas no Rio
de Janeiro e na Bahia, a primeira foi a de Nova Friburgo, formada por suíços e
alemães. As crises políticas que se seguiram não impediram que novas colônias
fossem implantadas. A participação ativa de soldados transformados em colonos
teve papel fundamental na implantação de novas colônias. As duas colônias mais
importantes criadas nesse período foram a colônia São Pedro de Alcântara, em
Santa Catarina, e a colônia São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
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Essa nova política adotada pelo Governo Imperial Brasileiro era de grande
importância estratégica e visava atender duas necessidades fundamentais para a
época. A primeira delas se destinava a ocupar os mal demarcados limites ao sul
do Império, pois nessa região se encontravam as divisas com a Argentina, que
disputava com o Brasil a hegemonia política e militar na foz do Rio da Prata. Esse
território, que esteve por longo período em litígio entre espanhóis e portugueses,
continuava sendo fundamental para o Império Brasileiro por ser a principal via de
acesso para a vasta província de Mato Grosso. Aliada a isso, a chegada de grandes
contingentes de imigrantes poderia solucionar o problema de crescimento populacional do Império, a exemplo dos Estados Unidos da América, que cresciam como
poderio militar e econômico com modelo semelhante de imigração.
Outro problema que o Governo Imperial tentava solucionar com a política
de imigração era em relação ao modelo de mão de obra. A chegada dos imigrantes
permitiria a expansão das fronteiras agrícolas, explorando as terras férteis, consideradas vazios demográficos, e atenuava uma questão vital: a substituição da força
de trabalho. Além de o Brasil ser um dos últimos a admitir a escravidão e fazer
dela a principal forma de gerar riquezas, uma possível abolição da escravidão traria
trágicas consequências ao desenvolvimento. Do mesmo modo, não permitiria a
expansão e o investimento na industrialização.
Nessa época, a estrutura política era totalmente dominada pela elite aristocrática dos grandes produtores rurais. É importante ressaltar que então houve
forte oposição a essa política do Governo Imperial. Houve ainda grupos políticos que fomentaram uma “luta surda” nos Governos Imperial e Provincial. Esses
movimentos se opunham à política de imigração e a tudo que ela representava
para o País. No entanto, esses contratempos não foram suficientes para impedir
o processo da imigração, e não há dúvidas de que prejudicaram o andamento e a
forma de como o Governo Imperial previa que fosse a implantação das colônias e
os benefícios que elas trariam ao Império.
A implantação de colônias no território sul catarinense foi discutida desde
a década de 1820, e nessa época a política de colonização que o Governo Imperial
desenvolvia no sul ainda era muito incipiente. Contudo, o intuito era fixar imigrantes em núcleos coloniais e também organizar batalhões de estrangeiros, em
sua maioria mercenários para o exército em formação, visando, assim, garantir a
segurança interna e a política expansionista na Província Cisplatina. Nesse perío49

do, o principal agenciador de colonos e soldados, na Europa, foi o major Jorge Antônio Schaeffer, que prometeu aos imigrantes o que o Governo Imperial definiu
como incentivos à imigração: gratuidade no transporte, doação de um lote rural,
sementes, instrumentos de trabalho, ajuda em dinheiro para os primeiros anos, assistência médica e religiosa, entre outras vantagens, conforme afirma Selau (2006).
Em seu livro A Colonização de Santa Catarina, Walter Piazza (1994) comenta a fase inicial da implantação de colônias em Santa Catarina. A primeira experiência de colonização na Província de Santa Catarina com imigrantes europeus
aconteceu nas margens do caminho de tropas de São José a Lages, com a chegada
de 635 pessoas, sendo 523 imigrantes provenientes de Bremem, e os 112 restantes
eram pessoas liberadas da chamada “Legião Alemã”, um corpo de tropa mercenária que fora dissolvida no Rio de Janeiro. A eles foram ainda adicionados soldados
do 27o Batalhão de Caçadores da Província. O autor ainda relata que a colônia
foi denominada de São Pedro de Alcântara, teve como Diretor o Sargento-mor
Silvestre José dos Passos e sua fundação oficial foi na data de 1o de março de 1829.
Essa colônia foi formada para atender a política de ocupação dos chamados
“vazios demográficos” da província e com o intuito de transformá-los em áreas
produtivas economicamente. Assim, representariam mais uma povoação que poderia servir de base para possíveis operações militares desenvolvidas no sul do País.
Contudo, isso deixava claro que a intenção da política de colonização do Governo
Imperial era, além de ocupar as regiões não integradas ao império com núcleos
coloniais como forma de garantir a posse sobre essas áreas, utilizá-las como base
de apoio para as possíveis campanhas militares.
A partir da experiência realizada com a implantação da colônia, tornou-se
necessário conhecer a viabilidade de estabelecer núcleos coloniais nas demais áreas
da província, e o sul do Estado foi alvo de sondagens pelo Conselho Provincial de
Santa Catarina. Em ofício enviado pela Câmara de Laguna ao Secretário do Conselho da Província de Santa Catarina, o Sr. Joaquim Almeida Coelho, os membros
respondem às informações solicitadas pelo Ministério do Império sobre as possibilidades de estabelecer núcleos coloniais na região. Da dissertação de mestrado de
Maurício da Silva Selau (2006) retiramos o trecho do ofício da Câmara Municipal
de Laguna para o Secretário do Conselho Provincial de Santa Catarina de 3 de
outubro de 1829, no qual eles citam que:
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“...será muito interessante de toda colonização, empregando aos colonos
em cultura pela abundância de terrenos, que aqui há devolutos, em que
se podem acomodar muitos casais, cujo número senão pode arbitrar,
enquanto senão averiguar exatamente; a quantidade de terras devolutas,
e senão o número de braças, que se deve dar a cada um deles”.5

Esse documento faz um levantamento (superficial) da existência de terras
devolutas na vasta região da Vila de Laguna. Na época, pertenciam ao território
de Laguna os vales dos rios Araranguá, Tubarão, Capivary e Guaratengaúba, que
tinham povoações em suas margens, mas acima das terras povoadas, nas cabeceiras
desses rios e de seus afluentes, havia informação de muitas terras devolutas. Esse
levantamento foi realizado com base no vale de cada rio, onde eram descritas a
navegabilidade e as condições das terras devolutas.

A imigração para as colônias e para as fazendas de café
A Itália, em franca desestrutura econômica e social, vê a América como
um porto seguro com grandes oportunidades, enormes extensões de áreas vazias
e incultas para melhor qualidade de vida para os emigrantes. A propaganda feita
na Itália via panfletos, jornais, agentes de viagens e departamento de imigração
e conferencistas a serviço das companhias estrangeiras de imigração estavam em
toda a Europa, mais especialmente na Alemanha e na Itália, desenhando as Américas com cores douradas. A Companhia de Imigração do brasileiro Caetano Pinto
falava muito sobre o Brasil, como terra tropical, riquíssima com disponibilidade
de áreas cultiváveis, acessíveis e preparadas para a colonização. Ainda se dizia que
era terra de fartura, o eldorado ou il paese della coccagna. Dizia-se, também, que era
uma terra jovem, ordeira, sem guerra, segura, com paz e liberdade. Comentavam
ainda que no Brasil “as pás, as enxadas e os arados eram de ouro maciço”. A publicidade difundida especialmente nas comunidades rurais da Itália, ainda cultuadoras das lendas, superstições e preconceitos herdados da Idade Média, mostrava-se,
na campanha migratória com características muito organizadas, como excelente
para os dois países, despertando a confiança e a credulidade daqueles povos que
passavam por dura e difícil crise econômica e social.

5

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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A Lei da Imigração do Governo Imperial do Brasil, de 19 de janeiro de
1867, no seu regulamento das colônias do Estado e no capítulo I, fundação das
colônias, distribuição dos terrenos e condições das propriedades, dizia que os lotes
da colônia seguiriam as medidas estabelecidas em lei, sendo urbanos e rurais com
metragens variadas, e o pagamento poderia ser à vista ou a crédito, com acréscimo
de 20% do valor total, pagas em cinco vezes iguais a contar do segundo ano, depois
de os colonos já estarem estabelecidos. Os títulos definitivos eram dados a quem
comprasse à vista, e os provisórios para quem comprasse a prazo, recebendo o
título três meses depois de finalizados os pagamentos. Neste caso, ficavam hipotecados na Fazenda Nacional até a quitação da dívida.
O capítulo II, administração das colônias, dizia que em cada colônia haveria
uma junta administrativa ou comissão administrativa com oito membros (o diretor, o médico, seis colonos que tivessem pago seus terrenos à vista). Cabia à junta
a construção, a restauração e manutenção das edificações para os cultos religiosos
(a igreja), a instrução (a escola) e a administração da colônia. Cabia ainda à junta
a abertura de estradas coloniais, a construção de pontes, a medição dos lotes, os
desmatamentos para novos loteamentos e a construção de casas. Outras atividades
da junta eram: erguer casas provisórias para receber novos imigrantes, adquirir animais, instrumentos agrícolas, mudas e sementes para os colonos, pagar o pessoal de
apoio, organizar o balanço anual da colônia e pagar as despesas, enfim, administrar
o empreendimento.
No capítulo III, quanto à recepção e ao estabelecimento dos colonos, eles
teriam acesso facilitado e a colônia estaria preparada, com os terrenos medidos, os
lotes roçados, o local para acolhê-los na chegada, até receberem seus lotes. Eles
receberiam também as sementes para as primeiras plantações e os instrumentos
agrícolas para produzirem os primeiros alimentos. As companhias brasileiras de
imigração propalavam por toda a Europa a esperança de uma vida melhor e com
isso despertavam nos jovens e camponeses a vontade de reagir e o desejo da viagem
em busca de novas terras e novos locais de trabalho.
A política de imigração era uma prática comum entre os países latino-americanos. Havia, também, movimentos de independência, então precisavam povoar
suas terras, garantir a soberania nacional e valorizar economicamente o solo. A
política imigratória cresceu consideravelmente no século 19 por três fatores importantes: 1) a expansão da cultura cafeeira no vale do Paraíba, em São Paulo; 2) o
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movimento para o fim do regime de escravidão negra; e 3) a necessidade de colonizar terras incultas no país, principalmente no sul, e resguardá-las dos espanhóis.
Para o Governo Imperial, a imigração era a solução para os cafeicultores. A
liberdade da mão de obra escrava defendia a vinda do imigrante, principalmente o
italiano, para o trabalho agrícola como assalariados nas fazendas de café, contrariando um pouco os interesses do Estado, que propunha a vinda para a formação
de núcleos em pequenas propriedades. Com vistas a isso eram duas as orientações
das práticas imigratórias no Império Brasileiro: a oficial, que criava núcleos coloniais de estrangeiros; e a particular, que visava à obtenção de braços assalariados
para o trabalho nas fazendas de café.
No estado de São Paulo, aonde os imigrantes vieram para ser trabalhadores
agrícolas, inicialmente eram transportados até as fazendas em trem, nos vagões
fechados. Nessas fazendas ficavam praticamente prisioneiros, trabalhando todos
os dias de sol a sol. Eram mal alimentados e nada recebiam até que lhe fosse descontado do trabalho o investimento do fazendeiro na viagem. Portanto, a condição
a que eram submetidos era pouco superior àquela dos escravos.
Para agradar as duas correntes e também para resolver um problema prático, o dos recursos para financiar a imigração, a lei estabeleceu com relação à
imigração que haveria duas formas de introdução de imigrantes: uma, que passou
a ser conhecida como colonização oficial, que previa a venda de lotes para imigrantes com alguns recursos em núcleos coloniais organizados em terras devolutas
do Estado; e a outra, conhecida como regular, procurava importar imigrantes sem
recursos, subvencionando sua viagem para que eles fossem empregados nas lavouras de café, substituindo gradativamente o trabalhador escravizado. Os recursos
adquiridos por meio da colonização oficial deveriam ser direcionados para a colonização subvencionada, ou regular, que atendia o interesse dos fazendeiros do café.

O Decreto No 5.663, de 1874 e o Contrato Caetano Pinto Jr.
Esse Decreto visava incrementar a política imigratória para o Brasil mirando nas populações camponesas do norte da Itália e do Tirol Austríaco, que enfrentavam grave crise social e econômica. O contrato era claro no tocante à origem dos
contingentes: alemães, austríacos, suíços, italianos do norte, bascos, belgas, suecos,
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dinamarqueses e franceses. Suas qualidades deveriam ser sobretudo: agricultores,
sadios, laboriosos e moralizados, nunca menores de dois anos nem maiores de 45,
salvo se fossem chefes de família. A população-alvo estava definida; bastava, pois,
pôr em prática os métodos possíveis e persuadi-los a emigrarem, o que não era difícil diante da vida que levavam, e a ideia de encontrar o tão sonhado mundo novo.
O empresário Caetano Pinto recebeu por adulto as seguintes subvenções:
125$000 pelos primeiros 50.000 imigrantes, 100$000 pelos 25.000 seguintes e
60$000 pelos últimos 25.000, e a metade dessas subvenções pelos que forem menores de 12 anos e maiores de dois. A Agência Laurens recebia 160 a 180 francos
para transportar cada emigrante na terceira classe de seus vapores. Sendo assim, o
contratante ganhava quase o dobro para gastar em propaganda, um negócio muito
lucrativo. Porém as críticas logo surgiram pelo fato de as populações estarem sendo
encorajadas a emigrar, “atraídas pelas mais falsas ilusões”.
Para a efetivação do acordo, entrou em ação uma rede de agenciadores que
chegavam a todas as comunidades fazendo propaganda da terra das maravilhas. A
organização sediada em Marselha orientava os arroladores, como eram chamados
os agentes, espalhados em diversos centros irradiadores. O contrato estabelecia a
viagem gratuita e com muitas outras vantagens. Previa completa informação sobre a
possibilidade de emprego nas colônias, fazendas ou outros e a liberdade de escolha.
A cláusula X do contrato liberava legalmente o estado brasileiro de responsabilidades em confronto com os imigrantes. O imigrado tinha escolhido espontaneamente
vir ao Brasil e o governo se limitava à aplicação das cláusulas do contrato.
A redação da lei não era escandalosa, mas a famosa cláusula dez do contrato
a muitos seria lembrada quando pedissem a repatriação, mesmo quando não forem respeitadas, totalmente ou em parte, as promessas feitas aos colonos. Para os
imigrantes trentinos, a recusa de responsabilidade do estado brasileiro juntava-se
a outra, a do Estado Austríaco, que os tinha forçado a renunciar à cidadania e
estabelecido que não pagaria em nenhum caso a viagem de volta de quem havia
emigrado. Portanto, os trentinos se encontravam completamente sós; sem dinheiro, aqui estavam e aqui deviam permanecer, custasse o que custasse.
A cláusula XII dizia que o empresário seria obrigado a repatriar, a suas
custas, os imigrantes que ele tivesse introduzido fora das condições da cláusula I, o
que Caetano Pinto não respeitou. Uma carta do presidente da Província de Santa
Catarina aos diretores das colônias declarava, em 1879, que o Ministério da Agri54

cultura não tinha condições de exigir do empreendedor a repatriação de inválidos
e de gente sem moral, e aconselhava expedir imediatamente ao Rio aqueles que
não tivessem requisitos para ser aceitos. Caetano Pinto era tão forte e escutado na
Corte que podia colocar em dúvida a palavra de um ministro de Estado. (Essa Lei
encontra-se nos Anexos.)

A legislação de 1850 sobre terras
O Governo Imperial determinou as normas sobre a forma de aquisição da
propriedade das terras consideradas públicas ou devolutas e as distinções entre o
domínio público e o privado. Isso se deu com a Lei No 601, de 18 de setembro de
1850, substituindo o método usado até 1822 para a distribuição de terras por meio
de sesmarias e concessões gratuitas, sob as condições de medições, confirmação e
cultivo. Também substitui o sistema de ocupação que entrara em vigor em 1822; a
Lei proibiu antes de tudo a aquisição de terras devolutas por qualquer outro título
que não fosse a compra. Também declarou que terras devolutas são: a) as não utilizadas para algum uso nacional, provincial ou municipal; b) as que não estão em
domínio particular sob nenhum título legítimo; e, c) aquelas cujos títulos de propriedade proveniente de concessão ou ocupação caídos em prescrição não tenham
sido convalidados pela mesma Lei.
Essas terras devolutas são as de que o governo dispõe para vender em lotes
aos imigrantes diretamente, a particulares, a companhias colonizadoras, em extensão variada, não excedendo a 30 mil hectares. Na área que compreendeu a Colônia
Nova Veneza, adquirida pela empresa Metropolitana, obedecendo à legislação, os
lotes não poderiam ultrapassar essa medida, a não ser que se tratasse de colônia
do Governo, para terra de cultura, e 2 milhões de hectares para terras de criação
de gado. Os particulares ou as companhias que pretendiam destinar à colonização
os terrenos adquiridos do governo e todos os demais proprietários de terrenos que
se propunham a colonizá-lo gozavam de certos prêmios e vantagens, regidos pelas
disposições estabelecidas no decreto de 28 de julho de 1890.
A “lei de terras”, por outro lado, não agradou os grandes latifundiários, principalmente das áreas cafeeiras e açucareiras. Existia um grupo que acreditava ser a
pequena propriedade uma saída para resolver o problema da agricultura brasileira,
principalmente na produção de alimentos. De outro, havia aqueles que viam nas
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grandes propriedades rurais, que produziam de forma extensiva e de exportação,
geralmente na monocultura, a salvação da economia nacional. Na realidade, o tempo demonstrou a importância de ambas, até chegarmos ao atual modelo, pois a
agricultura familiar só teve seu reconhecimento na atualidade. Foi um caminho
histórico e de grandes mudanças, no qual ainda estamos evoluindo.

O Decreto de 1867 para implantação das colônias
e da imigração
Com o intuito de incrementar a colonização estrangeira, o Governo Imperial aprovou o regulamento para as Colônias do Estado por meio do Decreto No
3.784, de 19 de janeiro de 1867. Nele se estabeleceram as condições de fundação
das colônias e distribuição das terras, as condições de propriedades, a administração das colônias, a recepção e o estabelecimento dos colonos, e ainda disposições
diversas, totalizando 45 artigos que constam nos anexos deste livro. Essa legislação
influenciou enormemente a imigração, pois determinava como todo o processo
imigratório deveria ocorrer, dando segurança aos colonos. Contudo, por insuficiência de verbas, a execução desse Decreto foi suspensa pelo Decreto No 7.570, de
20 de dezembro de 1879.
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Capítulo 5
P

A colonização oficial no sul
de Santa Catarina

A Comissão Joaquim Vieira Ferreira
Era o ano de 1876 quando o então Ministro da Agricultura Comércio e
Obras Públicas, Conselheiro Thomaz José Coelho de Almeida, por uma portaria
de 21 de novembro desse mesmo ano, nomeou Joaquim Vieira Ferreira chefe de
uma comissão encarregada da discriminação e medição de terras públicas no sul de
Santa Catarina. Foram nomeados também seus ajudantes: o Agrimensor Augusto
Barrancon e o Tenente Braz Nogueira Pinto. As terras acima citadas eram devolutas dos vales de Tubarão e Urussanga, cobertas de extensa mata virgem, habitadas
por bugres em estado selvagem, sem relação com o homem branco e com caça
abundante. Cabia à comissão a missão de organizar a primeira colônia do governo com imigrantes europeus na região, baseados nas plantas produzidas anteriormente pela comissão do engenheiro Sampaio. Vieira Ferreira passou a orientar a
medição dos terrenos que seriam entregues aos imigrantes e a organização dos
estabelecimentos que serviriam para a administração da colônia. Em seu primeiro
relatório semestral ele cita a presença de indígenas, mas não acrescenta nada de
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diferente das informações anteriores e até põe em dúvida a existência deles na
região, pois até aquele momento não havia recebido nenhum relato sobre o aparecimento de algum bugre nesse território. É bom deixar claro que devolutas eram
as terras públicas que não tinham sido dadas por sesmarias ou outras concessões
do governo, revalidáveis, apesar de incursas em comisso, não ocupadas por posses
legitimáveis nem aplicadas a uso público.

Figura 12. Engenheiro Joaquim Vieira
Ferreira
Fonte: Azambuja e Urussanga – Memória
sobre a fundação, pelo engenheiro Joaquim
Vieira Ferreira, de uma colônia de imigrantes
italianos em Santa Catarina.

Vindo para a região do Vale do Rio Tubarão e do Vale do Rio Urussanga, o
engenheiro Joaquim Vieira Ferreira, incumbido de preparar as condições para que
a Colônia Azambuja pudesse obter êxito, iniciou pelo conhecimento da terra. Foram levadas a efeito explorações de rios e a preparação de caminhos para ocupar a
área com imigrantes. A divisão das terras em lotes obedeceu aos planos dos caminhos traçados e levou em conta o aproveitamento dos rios e demais cursos d’água
58

existentes na área. No ano de 1877 a comissão esteve dividida entre o atendimento
aos primeiros imigrantes que se estabeleciam no núcleo sede, Azambuja, e a medição dos lotes, preparando os caminhos (picadas) para a entrada dos imigrantes que
chegariam nos anos seguintes.
Do Relatório apresentado ao presidente da Província de Santa Catharina,
o Dr. Alfredo d’Escragnolli Taunay, datado de 2 de janeiro de 1877, retiramos o
seguinte texto, referente à formação da comissão do engenheiro Vieira Ferreira,
bem como a solicitação da implantação de colônias:
COLONIA NO VALLE DO TUBARÃO – Admirado da fertilidade
e belleza d’esse Valle, quando, em Setembro, o visitei, instei com o
Governo Imperial, para a formação de colônias, quer alli, quer em terras
do Araranguá, que são também admiravelmente proprias para a lavoura.
Meus esforços não foram vãos.
Á vista de repetidas informações, S. Ex. o Sr. Ministro d’Agricultura,
mandou uma comissão de Engenheiros, dirigida pelo Dr. Joaquim
Vieira Ferreira, examinar todas aquellas localidades, a escolher a que
lhe parecesse mais conveniente ao fim desejado. Comunicou-me, em
data de 21 de Dezembro próximo passado, aquelle meu distincto collega
que achara, a cinco legoas da Villa de N. S. da Piedade do Tubarão,
optimo local no Valle do ribeirão Armazém, na intersecção das agoas
com a divisa Sul da sesmaria dos herdeiros de João Pacheco dos Reis.
Considero de grande futuro os núcleos coloniaes, que se estabelecerem
em aquella rica zôna, sobretudo quando procuram collocação n’esta
Provincia, como V. Ex. sabe, centenas de milhares de Russos, sahidos
das vizinhanças do mar Cáspio.

Esse Relatório foi realizado antes da fundação da Colônia Azambuja e,
nesse caso, podemos verificar como foi articulada a formação da comissão de Vieira Ferreira e como se procedeu à escolha do local. Na época a comissão estava
apenas preparando o local que meses mais tarde receberia os primeiros imigrantes
italianos, e não russos, como cogitaram no documento.
No Relatório apresentado ao Presidente da Província no ano seguinte, em
14 de fevereiro de 1878, encontramos mais detalhes sobre a fundação da colônia,
bem como seu estado de desenvolvimento6:
6

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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A 28 de abril do anno passado fundou-se este núcleo colonial, no Valle do
rio das Pedras Grandes, affluente do Tubarão, no município d’este nome.

Não são boas as terras em que foram localisados os primeiros colonos,
chegados ali em 16 do referido mez e anno. Á excepção, porém, das
Pedras Grandes, são de muita fertilidade os terrenos comprehendidos
na área da colônia. Sua população é de 800 almas, pouco mais ou menos.
Conforme assegurou-me o diretor, engenheiro Joaquim Vieira Ferreira,
sua escripturação está em dia.
Existem actualmente lotes medidos e promptos para cem famílias.

Recommendou-me o ministério d’agricultura que providenciasse no
sentido de serem conservados.

Entendi-me verbalmente a este respeito com o referido engenheiro, e
declarou-me elle que a única providencia efficaz seria povoal-os.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 13. Azambuja no início do século 20

A medição das terras e o território da Colônia Azambuja
Sobre a medição de terras na Colônia Azambuja, o Desembargador Vieira
Ferreira, em seu livro Azambuja e Urussanga, assim se expressa6:
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As Províncias que haviam terras devolutas eram divididas em distritos
de medição em cada um deles traçavam-se territórios, que eram
quadrados de duas léguas de lado.
Para se formarem, media-se a meridiana que se assinalava com a fixação
de marcos, fincando os menores de 200 em 250 braças, os médios de 500
em 500 e os maiores de 6000 em 6000.

Do ponto de partida da meridiana fazia-se no paralelo terrestre, ou
base, a mesma fixação de marcos, menores, médios e maiores e, traçando
pelos últimos as respectivas paralelas, obtinham-se quadrilátros de 6000
braças, ou duas léguas de lado, para a superfície dos territórios.
Fazendo-se passar pelos marcos médios de dois lados contíguos paralelas
à meridiana e à base, dividia-se o território em 144 seções ou lotes de
250.000 braças quadradas, cujos lados, de 500 braças, eram divididos ao
meio por marcos menores.

Para se proceder com mais presteza e conseguir maior exatidão nos
resultados, o regulamento de 08 de maio mandava dividir ao meio a base
por uma linha Norte – Sul e esta por uma paralela à base, formando-se
quatro quadrados de uma légua de lado, cada um deles com 36 seções
que tinham os vértices assinalados por marcos médios, exceto os fixados
nos ângulos do território que eram os maiores.

Os territórios eram numerados de um em diante seguidamente a
começar da base principal e as reuniões dos territórios assim colocados
eram denominadas fileiras, que se numeravam partindo da principal
meridiana. A numeração dos territórios seguia assim, por sua colocação,
a linha Norte – Sul, e a das fileiras a Leste – Oeste.
Dest’arte, figuras retangulares maiores dividiam-se e subdividiam-se em
quadrados, sendo menores os das seções que formavam a malha dessa
rede.

Era como se uma teia de aranha invisível cobrisse de fios ideais as matas
e campos das terras devolutas”.

Nota-se, conforme exposto acima, que as terras devolutas foram dessa forma medidas para que os territórios ficassem mais bem organizados, e os beneficiários dessas terras também se sentissem bem localizados, podendo ter contatos
fáceis com os vizinhos. Assim, a colônia começou a ser organizada quando esses
lotes medidos organizadamente foram entregues aos imigrantes, que, em mutirão
e com a ajuda da comissão de Vieira Ferreira, iniciaram a construção das primeiras
residências de forma bastante rústica, utilizando o material encontrado na região.
Destarte, as famílias começaram a sentir-se mais seguras por estar morando nesse
território. Essa organização assim aconteceu por ser a Colônia Azambuja uma
colônia-modelo do governo Imperial.
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Em 1877 o Governo Imperial inicia a distribuição dos lotes, cujo objetivo
maior era formar os núcleos coloniais do sul catarinense, assentando os primeiros imigrantes na Colônia Azambuja. Essa colônia era composta pelos núcleos
Azambuja, que era a sede administrativa da colônia, fundada em 1877, Urussanga, em 1878, e Accioly de Vasconcellos, em 1885. Este último dividiu-se depois
nos núcleos de Criciúma e Cocal, e o núcleo Presidente Rocha em 1887, depois
denominado Treze de Maio. A sede Azambuja estava situada nas margens do rio
Pedras Grandes, no Vale do Rio Tubarão, sendo o primeiro núcleo a ser ocupado
por imigrantes, recebendo, em 1877, três levas de pessoas vindas da Itália.
A colônia Azambuja tinha como território as áreas já pesquisadas anteriormente pela comissão Sampaio, que se estendiam da sede, no vale do rio Tubarão, até
o vale do Araranguá. Parece exagerado pensar em uma área tão grande para uma
única colônia, mas a estratégia da comissão previa instalação de diversos núcleos
dentro desse território, todos subordinados à sede Azambuja, e ainda reserva de
terrenos para expansão, prevendo a instalação de imigrantes que viessem nos anos
seguintes e pensando que os descendentes desses também constituíssem família.

Com as famílias sempre muito numerosas, pois havia a necessidade de mão
de obra para a exploração agropecuária, surgiu a necessidade de novas áreas, fazendo com que algumas famílias migrassem para o vale do Araranguá, formando os
núcleos de imigração espontânea. O município de Turvo, que inicialmente compreendia um vasto território, englobando o que mais tarde vieram a ser os municípios de Meleiro, Timbé do Sul, Jacinto Machado, Praia Grande, entre outros, foi
formado por colonos de Azambuja e seus núcleos bem como seus descendentes.

O relatório de 1878, apresentado à Assembleia Geral Legislativa pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, aborda a situação das medições
e a exata localização da colônia Azambuja, o número de habitantes, bem como a
área até então medida pela Comissão de Joaquim Vieira Ferreira, conforme segue7:
“Em maio de 1877 foi fundada essa colônia no município do Tubarão.
Esta collocada nas margens do Ribeirão das Pedras e de outros
tributários do rio que dá o nome ao município.
Os terrenos são apropriados a diversos gêneros de cultura, sendo para esperar
que nelles encontrarão os colonos segura recompensa dos seus esforços.
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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No mercado da sede, que fica a 9,k900 da estrada geral de Laguna e
Tubarão a Lages, podem os colonos abastecer-se, por preços regulares,
de tudo aquillo de que necessitam.
O porto de embarque da colônia é o do Tubarão, que dista 36,k300 da sede.
É habitada por 459 pessoas, das quaes pertencem á nacionalidade
italiana 454 e a franceza 5. Todos catholicos.
Durante 1877 houve:

Casamentos .............. 5

Nascimentos ............ 10

Óbitos ...................... 10

A superfície é de 73.040.000 metros quadrados, dos quaes estão
cultivados 2.913.680. tem 130 lotes agrícolas medidos, estando já
occupados 86.

Possue 96 casas provisórias. O valor devido pelos colonos, por compra
de terras durante o anno próximo findo, importa em 26:875$000.
E’ lisongeiro o desenvolvimento que já apresenta esta colônia, e tudo faz
crer será rápida a sua prosperidade.

Prosseguem os trabalhos de medições de lotes e abertura de caminhos
coloniaes.”

Fonte: Pesquisa de Eusébio Pasini Tonetto.

Figura 14. Comunidade de Azambuja, antiga sede da colônia
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A implantação da Colônia Azambuja e a saga dos
primeiros imigrantes
Enquanto o engenheiro Joaquim Vieira Ferreira realizava a medição dos
terrenos que seriam vendidos aos imigrantes, construía os caminhos necessários a
comunicação com Tubarão, aproveitando o antigo caminho das tropas para Lages.
Além disso, erguia os primeiros abrigos na colônia para receber a primeira leva
de colonizadores. A equipe de Caetano Pinto atuava no norte da Itália no intuito
de formar um grupo de imigrantes interessados em adquirir suas próprias terras,
tarefa essa um tanto fácil em se tratando da enorme crise instalada na Europa e a
situação em que viviam. Conforme o Pe. Luigi Marzano8:
De um lado, pois, atribulação, e por outro a esperança de uma vida
melhor. Muitos animaram-se a emigrar ad Itália. E enquanto do
Piemonte partiram aos milhares para cultivar os pampas argentinos, os
Vênetos, que até então quase não sabiam o que fosse emigrar, desciam
das altas montanhas do Cadore e unidos aos das Províncias de Beluno,
Treviso, Vicenza, Údine, Pádua, Mantua e Verona, dispunham-se a
partir para o Brasil. Colocavam a venda seus haveres e, vencido o natural
receio de atravessar os mares, estavam prontos a partida.

Figura 15. Capa do documento de chegada do Vapor Rivadavia
Fonte: Centro de Documentação Histórica Plínio Benício (Cedohi). Museu ao Ar Livre
Princesa Isabel. Fundação Educacional Barriga Verde (Febave).
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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A seguir, um trecho8 do romaneio de chegada do Vapor Rivadavia ao
porto do Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1877:
Este vapor traz 294 imigrantes Italianos contratados por JOAQUIM
CAETANO PINTO JUNIOR. Foram baldeados para a Fragata
Nacional “Rio de Janeiro” 292 que seguirão para Stª Catharina (...)
tendo ficado 2 nesta côrte, as quais forão para a hospedaria, e dali
seguirão para a Colônia Porto Real.

Da Lombardia partiram os primeiros imigrantes da Colônia Azambuja.
Eram ao todo 291 emigrantes entre idosos, mulheres e crianças, rumo ao porto de
Havre, na França, atravessando a Europa, provavelmente em condições precárias
e não muito diferentes da que encontrariam aqui na América. Essa era a primeira
etapa da longa viagem. A seu tempo, o vapor preparava-se para partir. O clima
era de muita emoção, pois afinal eles sabiam que a partida era sem volta, mas a
esperança era maior que o medo. O embarque era tumultuado e bastante demorado. Subiam famílias inteiras e realizavam-se os procedimentos: conferência das
passagens e passaportes. Reunidos e amontoados no Vapor Rivadavia, partiram
no dia 17 de março de 1877 para o porto do Rio de Janeiro, chegando no dia 10 de
abril de 1877, quando receberam os primeiros atendimentos e o atestado de saúde.
De lá, foram encaminhados para o sul do Brasil no Vapor Rio de Janeiro,
que chegou a Desterro, atual Florianópolis, mais precisamente no local onde
hoje está a Ponte Hercílio Luz, pois ali era o porto. Segundo Nelma Baldin
(1999), “na cidade, porém, ficavam ao relento, perambulando a sós ou em grupos,
pelas ruas estreitas, no cais do porto, em situação de algazarras ou de revoltas,
aguardando até a partida para o local de destino, conforme a orientação oficial”.
Nota-se que Desterro era apenas um ponto de parada para a troca de embarcações, e não havia nenhuma infraestrutura para receber os imigrantes que, após
longa jornada, eram obrigados a esperar vários dias ao relento. Ainda quanto a
Desterro, Baldin (1999) comenta9:
Somente em fins de 1889 é que tiveram início, na cidade do Desterro,
as negociações para a construção de uma hospedaria com a finalidade
de abrigar essas famílias viajantes, que permaneciam ali estacionadas à
espera de sua partida para a colônia de destino (...).
9

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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A casa foi portanto adquirida e, após ter sofrido reformas e adaptações,
passou a ser a hospedaria dos imigrantes (a então chamada hospedaria
de imigrantes de sacco do padre é o hoje conhecido Portal Turístico de
Florianópolis).

De Desterro seguiam para o Porto de Laguna em embarcações de menor
calado para que pudessem entrar na Barra de Laguna, já que o canal não dava
passagem para navios de grande porte. Porém no porto de Laguna também não
existia infraestrutura para alojar os imigrantes que vinham para as novas colônias
já implantadas ou em implantação no sul de Santa Catarina. Nem para os viajantes
que se dirigiam para o Rio Grande do Sul existia alojamento. Esses viajantes em
trânsito e os imigrantes permaneciam alojados dentro dos navios, mesmo que estes
estivessem atracados no porto. A construção de um espaço adequado já era solicitada desde 1875, mas a cidade só teve o atendimento a essa questão anos mais tarde, quando se iniciaram as negociações para a construção de um alojamento para
os imigrantes que aguardavam encaminhamento de viagem. Em 16 de dezembro
de 1890, por orientação do Ministério da Agricultura, houve a iniciativa de construir uma casa que servisse de abrigo aos imigrantes e viajantes que se dirigissem
a outras colônias.
De Laguna foram colocados em pequenas embarcações a vela e levados até
o porto de Morrinhos, no rio Tubarão, onde já os aguardava o engenheiro Joaquim
Vieira Ferreira. Ele os conduziu ao rancho dos tropeiros às margens do rio Tubarão no dia 16 de abril de 1877. Ficaram ali alguns dias e depois seguiram para a
Colônia no caminho já existente, utilizado pelos tropeiros que desciam a serra em
direção a Tubarão, indo até a sede atual de Pedras Grandes e depois adentrando
uma picada, aberta às margens do rio Pedras Grandes pelo engenheiro Joaquim
Vieira Ferreira. Chegaram à colônia no dia 28 de abril de 1877.
Para chegarem até Pedras Grandes foram necessários vários carros de boi,
que o engenheiro Joaquim conseguiu nos arredores de Tubarão. Em Pedras Grandes os carros de boi retornaram, e as famílias colocaram seus pertences nas costas e
adentraram a picada já aberta por Joaquim até Azambuja. Nesse sentido, o desembargador Vieira Ferreira, filho de Joaquim Vieira Ferreira, relata que10:

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Vi passarem por Pedrinhas as famílias italianas com destino ao local que
meu Pai escolheu para a sede da Colônia, sobre as águas do Pedras Grandes.
Muito pouco tempo estacionaram os colonos na vila do Tubarão, sob
um telheiro que havia na rua marginal ao rio, onde costumavam abrigarse os tropeiros da Serra e arrumar com as cangalhas de seus muares toda
a corrama com que se aparelha uma tropa: bruacas, arratas, cabresto, e
etc. nem 15 dias levaram os colonos em tubarão, pois, desembarcados
em Morrinhos no dia 16 de abril de 1877, no dia 28 já estavam em
Azambuja.
Quis meu pai evitar os inconvenientes que há na demora dos imigrantes
nas cidades e vilas em que se hospedam à custa do estado.

Chegando à sede da Colônia, abrigaram-se em barracões de alojamento
provisório, cobertos de palha, para o descanso da longa jornada. Seria essa ainda
sua morada por longo período, até que fosse providenciado o mínimo necessário
sobre o lote de que seriam proprietários, já adquirido do governo. Para isso, a
equipe de Joaquim Vieira Ferreira ensinou-os a derrubar as matas, construir os
primeiros ranchos cobertos de palha e cultivar o solo com as sementes que lhes
foram oferecidas. Assim, com todo o sofrimento e a luta por sobrevivência, força
de trabalho aliada a boa vontade e muita fé, pois eram católicos e acreditavam que
Deus não os deixaria desamparados, cultivaram as terras e perceberam que eram
muito produtivas, conseguindo alimentos suficientes para o sustento de suas famílias. Alimentos eram, portanto, o que conseguiam produzir naquele momento e
saciar sua fome e a de seus filhos.
Construíram a sede da comunidade, com a casa do engenheiro-chefe, e uma
capela demonstrando a fé que tinham, a qual lhes dava a força para poderem passar
pela tempestade na qual tinham sido colocados. Assim, com muita luta e trabalho,
conseguiram cultivar as terras, pagá-las ao governo e tornarem-se donos delas.
Citaremos no anexo deste livro a relação dos 291 imigrantes conforme diário de bordo do Vapor Rivadavia do capitão Billard, que chegou ao Rio de Janeiro,
terras brasileiras, em 10 de abril de 1877, sendo essa a primeira leva de imigrantes
que seguiu para a colônia Azambuja. Além dessa, em 13 de julho de 1877, mais
uma leva composta de 38 pessoas, conforme o relatório semestral do engenheiro
Joaquim Vieira Ferreira, e no mesmo ano, no mês de setembro, chegou uma terceira leva, mas não temos o número de pessoas que a compunha. A seguir, a relação
das famílias dos imigrantes que se estabeleceram em Azambuja citadas pelo desembargador Vieira Ferreira no livro Azambuja e Urussanga.
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Relação dos imigrantes que se estabeleceram no Pedras Grandes:
Antonio Pescarini

Giovanni Nola

Luigi Brocca

Basilio Fregnan

Giusepe Berti

Luigi Canever

Francesco Folchini

Giuseppe Carboni

Luigi Vigarini

Giacomo Barroni

Giuseppe Manfredini

Massimiliano Scarduelli

Giacomo Fornasa

Giuseppe Passaori

Pietro Berti

Giovanni Caldan

Gregorio Furghesti

Santo Girardi

Giovanni Modolon

Leandro Traldi

Relação dos imigrantes que se estabeleceram no Rio Cintra:
Ambrosio Margotti

Carlo Carrar

Giacomo Grassi

Angelo Brulera

David Minato

Giovanni Tunose

Angelo Burato

Domenico Bardini

Giuseppe Berlanda

Angelo Carrar

Domenico Cipriani

Luigi Nandi

Antonio Cartelli

Domenico Margotti

Pietro Araldi

Battista Molon

Francesco Balzanelli

Simone Caradini

Alessandro Perdoná

Domenico Morselli

Luigi Baggio

Andrea Folchini

Fedele Vicentini

Pegarrara Dalla

Ângelo Caldana

Giovanni Bressan

Pietro Scremin

Carlo Zanella

Licoride Benati

Sebastiano Castagnini

No segundo conﬂuente:

No Riacho do Norte, outro conﬂuente do Pedras Grandes:
Alessandro Certaro

Bartolomeo Bortoluzzi Pietro Ferrari

Ângelo Pazzeto

Battista Martinelli

Antonio Buzzinari
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Rocco Chirico

Para Canela Grande:
Agostinho Brognolli

Giacomo Macalozzi

Giacomo Rossetti

Agostinho Zamnnini

Giacomo Silvestri

Giovanni Silvestri

Ângelo Mortari

Giovanni Bolognino

Luyigi Accordi

Antonio Accordi

Geovanni Lupi Porrini Secondo Benatti

Antonio Cerzelo

Giuseppe Fretta

Foram para Armazém:
Ângelo Sandrini

Francesco Cataneo

Lorenzo Dandolini

Bellini Furlanetto

Gaetano Zappellini

Luigi Carboni

Carlo Lotti

Giacomo Pigarelli

Pietro Baesso

Cirillo Zamnini

Giacomo Zappellini

Pietro Nicoladelli

Domenico Bonetti

Giovani Zappellini

Pietro Peron

Domenico Negri

Giovanne Cargnin

Ricardo Comelli

Eugênio Liberato

Giovanne Minotto

Romualdo Ghisi

Ferdinando Zanella

Giuseppe Ghisi

Valentino Furlan

Florindo Bonetti

Giuseppe Orladi

Nos lotes da Sede:
Andrea Costa

Galdenzio Pescarini

Giovanni Tanchella

Antonio Pelicera

Giovanni Battaini

Paolo Tassi

Bono Battaini
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Os núcleos da Colônia Azambuja

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 16. Azambuja, antiga sede da Colônia, local aonde chegaram os primeiros imigrantes
italianos no sul de Santa Catarina. Ao lado, primeiro Correio da Colônia

Segundo Amadio Vettoretti, em matéria publicada no Jornal Diário do Sul
em 9 de setembro de 1994 (Anexo 1), o nome Azambuja, denominado pelo engenheiro Joaquim Vieira Ferreira, fundador e primeiro diretor daquela colônia,
foi uma homenagem ao Conselheiro Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja,
inspetor geral de terras e colonização. As comissões de terras e colonização, diretamente subordinadas ao dito Conselheiro Azambuja, eram órgãos responsáveis
pela discriminação das terras devolutas e pela demarcação de lotes rurais para
serem vendidos a longo prazo aos imigrantes. Tinham também a responsabilidade
de receber os imigrantes, assentá-los e dar a devida assistência diretamente nos seis
primeiros meses. Assim sendo, o comendador Azambuja era a maior autoridade
nessa organização de âmbito nacional, que estava sob o comando direto do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras.
Logo após o início da colonização, o território da Sede da Colônia Azam70

buja já estava povoado e, no ano seguinte, em 1878, iniciou-se a povoação do
primeiro núcleo da colônia, às margens do rio Urussanga. Em sequência, com a
abertura da estrada que ligaria o Araranguá, surge o núcleo Accioly de Vasconcellos, que futuramente se desmembraria nos núcleos Criciúma e Cocal. E por
último o núcleo Presidente Rocha, conhecido como “Quadro” e futuramente Treze
de Maio, todos pertencentes ao território da Colônia Azambuja.

O Núcleo Urussanga

Foto de Eusébio Pasini Tonetto, 2015

Figura 17. Pórtico de Urussanga, primeiro núcleo da Colônia Azambuja, terra do bom vinho
Goethe. Capital do Vinho.

A colonização de Urussanga iniciou-se em 1878 por um grupo de italianos
que passaram pela sede da colônia em Azambuja. Observou-se que eram mais robustos que os primeiros colonos e falavam outro dialeto, segundo o desembargador
Vieira Ferreira. Os chefes das famílias da primeira leva para Urussanga eram:
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Agostinho De Lorenzo
Agostinho Mazzuco
Andréa Passamai
Andréa Pinco
Andréa Recco
Antonio Bortoluzzi
Antonio Brunel
Antonio Canever De Lorenzo
Antonio De Coseto
Antonio De Lorenzo
Antonio Frol De Lorenzo
Antonio Manarin
Antonio Tramontin
Antonio Zan Domenico
Bartolo Bizi
Beniamino Mazzuco
Bernardo De Lorenzo
Bernardo Mazzuco
Bernardo Spada
Catarino Savi
Celeste Bortoluzzi
Celeste Savi
Desiderio Tramontin
Domenico De Brida
Domenico Feltrin
Estefano Pillon
Eugenio Mazzuco
Eugenio Savi
Felice Barzan
Felice Cancellier De Lorenzo
Felie Marini
Fernando Burigo
Francesco Barzan
Francesco Canever De Lorenzo
Francesco De Brida
Gaetano Bonato
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Gaetano De Lorenzo
Gaetano Feltrin
Giacomo De Bona
Giacomo Feltrin
Giacomo Mazzuco
Giacomo Salvador
Giacomo Savi
Gioachino Mazzuco
Giovanni Burigo
Giovanni Cancellier De Lorenzo
Giovanni Damian
Giovanni De Costa
Giovanni De Pol
Giovanni Frol De Lorenzo
Giovanni Maria Tramontin
Giovanni Mazzuco
Giovanni Salvador
Giovanni Tezza
Giovanni Tramontin
Giuseppe Della Isidoro
Givanni Canever De Lorenzo
Ignazio Mazzuco
Lorenzo Burigo
Luigi Burigo
Luigi Donadel
Luigi Magagnin
Luigi Salvador
Marco Lazzarin
Martino De Bona
Natale Fontanella
Olivo De Lorenzo
Pietro Bez
Pietro De Nez
Pietro Meneguel
Pietro Tonet
Sartore Barzan

Estabeleceram-se num rancho às margens do rio Urussanga e dali partiram
para seus lotes. Para Joaquim Vieira Ferreira, era uma sede secundária, cuja importância futura ele não podia prever, porém pressentia algo, pois essa era apenas
uma dependência de Azambuja, como as demais colônias. A estrada de rodagem
foi prolongada até a sede de Urussanga e ligou por uma picada ao Araranguá. O
projeto da referida estrada é servir de comunicação entre os vales do Tubarão e os
vales do Araranguá, e conforme ela fosse construída, novos núcleos em seu entorno se instalavam.
Segundo Luigi Marzano, cada família recebeu de 25 a 30 hectares de terra
em plena floresta virgem. A primeira medida foi construir para si mesmos um
abrigo. Derrubaram a mata e com os próprios troncos construíam sua casa. Alguns
serravam os troncos e faziam tábuas. A preocupação agora era com o que comer;
não tinham vegetais produzidos; apenas algumas frutas da mata e não tinham
animais. Recorreram então a seus patrícios instalados na colônia Azambuja e compraram milho e feijão, mas em muitos momentos passaram fome.
Vendo o sofrimento e o choro diário desses imigrantes, por não verem mais
as montanhas do Veneto, segundo o regimento da imigração, todos os imigrantes deveriam ser ocupados em serviços públicos, pelo menos nos seis primeiros
meses, trabalhando pelo menos noventa dias. A maioria então era ocupada para
abrir estradas e recebia 11 mil réis, ou 10 a 14 liras por mês. A companhia tinha
um armazém e consignava por meio de bônus o valor de seu trabalho em gêneros,
porém nem sempre justamente. Sofreram muito em consequência da inconstante
temperatura, à qual não eram acostumados e por isso foram acometidos de algumas doenças, especialmente na pele.
Quando acabaram as subvenções do Governo, por certo período os homens
foram trabalhar de empregados em colônias mais antigas ao norte do Estado e
no sul, e outros foram ocupados pelo governo em diversas obras públicas. Mais
tarde, no ano de 1880, trabalharam como mão de obra especial para a construção
da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. As mulheres ficavam sozinhas com as
crianças, cuidando das lavouras, e esperando a colheita dos frutos da terra para
proverem de alimentos suas famílias. Ao retornarem para casa com poucos mil réis,
que para eles pareciam milhares de liras, observam que o milho dera abundantes
espigas, o arroz estava maduro e feijão não faltava, eram felizes. Sabedores das
técnicas de transformação e processamento de alimentos e observando a qualidade
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das pedras da região e a força da água, os colonos italianos resolveram colocar seus
conhecimentos em prática, como cita o Pe. Marzano11:
Nossos infatigáveis colonos italianos, visto que abundava pedras de boa
qualidade, fabricavam logo moendas e mós. Aproveitando da cascata
d’água puseram em movimento o moinho, com grande maravilha dos
brasileiros, os quais até então nunca tinham visto aplicações com a força
d’água. Eis a primeira demonstração de civilização italiana trazida às
florestas do Brasil.

Apesar do sofrimento, mas com muita esperança e fé em Deus, os colonos italianos e suas famílias conseguiram sobreviver. Apesar disso, mesmo com as
primeiras colheitas, as dificuldades continuaram, e muita coisa ainda lhes faltava.
Como cita Luigi Marzano11:
Ainda que já tivessem em casa, uma colheita, assim mesmo o mal estar
e os sofrimentos continuaram ainda. O único armazém que existia na
praça de Urussanga teve que fechar por causa de capital de giro e de
crédito. Precisando, pois, de um quilo de sal era preciso ir até Azambuja
ou outra localidade, na distância de quase quinze quilômetros, por uma
picada em meio à floresta, nem sempre isenta de perigo. Cada família,
laboriosa como a abelha, e ativa como as formigas, cuidava do trabalho,
preparava o terreno para novas plantações, plantava fruteiras, melhorava
o ranchinho. Logo conseguiram algumas galinhas que se multiplicavam
e a seu tempo puderam consolar-se com algum ovo.

Nos anos seguintes, Urussanga se tornaria o principal polo de irradiação
da imigração italiana no sul do Estado. Ali foram construídos edifícios públicos à
custa do suor do povo, que sentia falta de estradas e pontes. Observava, ainda, que
não havia retorno dos impostos, conforme Luigi Marzano: “Saber que em apenas
dois anos o município de Tubarão recolheu 25 contos de réis e não dispensou apenas um centil em favor dos colonos contribuintes”.
Urussanga possuía nesse momento requisitos básicos para se tornar município: a população, somando-se aos núcleos vizinhos, era de 15 mil habitantes,
e os votos ali eram 900; era economicamente forte, e mesmo assim a Assembleia
Legislativa não aprovou a emancipação: “A colônia ressentiu-se profundamente,
tanto que, ao chegar a nova eleição, todos se negaram a votar”. (Marzano) Mas,
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observando essa pressão da colônia, em outubro de 1900 o governo decreta a elevação a município.

O Núcleo Accioly de Vasconcellos

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 18. Estação da Estrada de Ferro Donna Thereza Christina em Criciúma.

O desenvolvimento desse núcleo dependia exclusivamente da abertura da
estrada que ligaria a colônia Azambuja com o vale do Araranguá, idealizada por
Vieira Ferreira, como cita Presalindo Leny Santos (P.L.S.) em seu relatório A Colônia Azambuja desde a sua fundação, do ano de 188212.
A estrada de rodagem entre Cresciuma, Araranguá e a colônia
Azambuja, projetada a dita estrada iniciada pelo Senhor Vieira Ferreira,
vem tornar-se a principal via de comunicação da mesma colônia, e
podemos assegurar, uma das mais importantes da província.
12
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Com a nova direção do celebre Sr. Nogueira, que parece não desejar que
fique nenhum vestígio das benfeitorias iniciadas pelo Sr. Vieira Ferreira,
foram suspensos os trabalhos da construção daquela importante estrada,
segundo se deduz da representação dirigida do governo imperial
ultimamente.
(...) sendo uma obra importante como é esta estrada, constituindo por
assim dizer a artéria principal da Azambuja e que dará rápido impulso
a colônia prestes a emancipar-se, era natural que merecesse toda
atenção do Sr. Nogueira, que quer a força de martelo ter as honras de
emancipador.

A emancipação da colônia Azambuja, em 1881, e a dispença do engenheiro
Nogueira, o fiscal de trabalhos que assumiu foi o agrimensor Severiano de Souza Almeida. Com a nomeação de Francisco Ferreira Pontes é que a ex-colônia
Azambuja voltou a conhecer um pequeno desenvolvimento. Em 1885 foi fundada oficialmente a localidade conhecida como Cocal, que se constituiu do núcleo
Accioly de Vasconcellos, compreendendo os dois povoados, Cocal e Criciúma.
Quanto a formação de Cocal, Selau afirma:
A localidade de Cocal foi iniciada com a medição de lotes no ano
de 1885 as margens da estrada que ligava Urussanga a Criciúma. As
primeiras famílias estabeleceram-se nestes lotes. Posteriormente,
foram abertas novas “linhas” e medidos novos lotes no Núcleo Accioly
Vasconcelos, seja nas proximidades da sede Cocal ou na sede Criciúma,
como no espaço compreendido entre as duas sedes. Um dos elementos
para entendermos a fundação de Cocal posterior a Criciúma, apesar de
estar localizada na metade da distancia entre Criciúma e Urussanga, é
justamente o preço cobrado pelas terras em função de sua fertilidade.
Pode-se inclusive observar que a maior parte das famílias que se
estabeleceram em Cocal já estavam localizadas anteriormente em
outras localidades da colônia Azambuja, como por exemplo, a família de
Ferdinando Burigo, primeiramente localizada em Rancho dos Bugres e
depois instalada em Cocal.

O núcleo Criciúma recebeu a primeira leva de imigrantes italianos que chegaram a região ainda no ano de 1879, pois Joaquim Vieira Ferreira já havia enviado um grupo de sua administração para iniciar a medição dos lotes que receberiam
os imigrantes. Conforme cita Marzano:
Veio-lhe, pois a feliz ideia de desmembrar as forças. Em vez de fundar
outro grupo perto de Urussanga, não quis mais conceder terrenos
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aos últimos chegados em 1879, mas lançou-os em plena floresta a 25
quilômetros ao sul de Urussanga, fundando a Colônia, de Criciúma.
Eram em número de 50 as últimas famílias chegadas. Umas 20
negaram-se a ir e se colocaram provisoriamente na casa de conhecidos
e conterrâneos em Urussanga. As outras 30 famílias foram obrigadas a
partir “escoltadas por soldados, como os exilados da Sibéria”. O caminho
que conduzia a Criciúma era uma picada estreita, seguindo o curso de
regatos, internando-se na mata como uma galeria. Passaram a primeira
noite todas juntas num barracão, ainda agora existente e decadente
(1903), e no dia seguinte o que presidia a imigração indicou a cada um
o lote de terra que lhe tocava, apresentou-lhe o machado e depois, com
maneira cínica e desdenhosa, voltando as costas a todos disse: “E agora
é com vocês! ”

Sabe-se que a administração da colônia Azambuja conduziu a fundação de
novos núcleos de forma ordenada e planejada e não ao sabor das circunstâncias,
como preferem seus críticos. Apesar das famílias pioneiras que colonizaram Criciúma terem chegado à região no final de 1879, foi somente em 6 de janeiro de
1880 que elas se instalaram no novo núcleo. Contudo, em 1868, Criciúma já estava
planejada como local para receber imigrantes quando a comissão do engenheiro
Manoel da Cunha Sampaio desenvolvia estudos para a ocupação do solo sul-catarinense, conforme prerrogativas do Império. Nesse mesmo ano o engenheiro fez
uma comunicação ao Ministro da Agricultura sobre a conveniência de estabelecer
colônias no sul catarinense e destacava a possibilidade de unir o território com
uma estrada que ligasse o vale do Araranguá com o vale do Tubarão.
O povoado que foi formado e denominado Cresciuma deve-se ao agrimensor Eugenio Miranda, que deu esse nome porque ali havia uma grama com esse
nome. Leoni Benedet declara, em entrevista concedida em 14 de outubro de 1979,
fita número 16, no arquivo histórico de Criciúma:
O nome Criciúma foi dado pelo agrimensor de nome Eugenio Miranda,
que deu este nome por que aqui havia uma grama que deu o nome de
Criciúma. O agrimensor morava em Pedras Grandes e era o agrimensor
do estado e ficava aqui medindo as colônias para dar para os imigrantes.
Quem acompanhava os imigrantes na época era o Sr. Eugenio Miranda,
que deram o nome de Mirandinha, que veio junto com os imigrantes,
para dar, pela medição dos lotes coloniais e cada família recebia o seu lote.

A administração da colônia Azambuja procurava ocupar o grande território
sonhado como área colonial desde meados do século 19 pelo Governo Imperial.
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Além da implantação do povoado de Criciúma, uma serie de novas explorações
passou a ser feita em todo o território, determinando os espaços de ocupação imediata, áreas para venda posterior e maior valorização e, por fim, as áreas que serviriam para expansão da colônia. Uma referência de 1881 coloca a relação e estratégia de venda de lotes com preços diferenciados como segue13:
Foi, por essa ocasião, alterado o preço de unidade dos lotes que era um
único, obedecendo a modificação, a qualidade e o valor dos terrenos.
Assim foram classificadas as terras do primeiro, segundo e terceiro
confluentes e Rio das Pedras Grandes como inferiores, ao preço de dois
réis a braça quadrada; as do Armazém, Canella, Rancho dos Bugres,
Urussanga e Criciúma como regulares e ao preço de 4 e 5 réis a braça
quadrada; e as de Cocal boas, a 6 réis.

O Núcleo Presidente Rocha

Foto de Eusébio Pasini Tonetto.

Figura 19. Castelo Belvedere, da família Ceron, símbolo da religiosidade de Treze de Maio, 2012

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Em 1877, quando os pioneiros chegaram à colônia Azambuja, 16 famílias
foram destinadas a ocupar lotes ao longo do Rio Cintra até perto da localidade de
Rio Coruja, atual Santa Cruz. Em 10 de novembro de 1886, instala-se em Tubarão
a Comissão de Terras e Colonização, constituída por: engenheiro-chefe Francisco
Ferreira Pontes, engenheiro ajudante Arthur Ferreira Paiva, agrimensores Antônio
Lopes Mesquita e Daniel Muller das Chagas e escriturário João Cabral de Melo
para demarcar um novo núcleo colonial, sendo este o prolongamento da colônia
Azambuja e localizado a leste do divisor de água do Rio Cintra. Os lotes foram demarcados a partir da elevação existente na direção sudeste, até os limites da Sesmaria
de João Antônio Medeiros (Sesmaria Caipora), e de oeste para o leste partiam do
rio Urussanga até as cabeceiras dos rios Sertão dos Corrêa e Lajeado. O tamanho
dos lotes seguiu a regra geral, cuja medida era, em média, de 302.500m², 30 hectares
em números redondos, sendo eles um retângulo de 275 metros de frente por 1.100
metros de fundo. Os lotes eram divididos em linha, seguindo as correntes de água,
procurando colocar o lote de frente para o riacho ou que fosse banhado por ele.
A primeira denominação oficial do núcleo foi Presidente Rocha, em homenagem a Francisco José da Rocha, o nonagésimo quarto presidente da Província,
que governou em 1885 a 1888. Esse nome oficial durou pouco, porque no mapa
estampado, que foi assinado em 12 de dezembro de 1887, consta o “Núcleo de
Treze de Maio”. Portando, anterior a abolição da escravatura.
Ainda em relação ao nome do Núcleo, Germano Bez Fontana, em seu livro:
História de minha vida, de 1998, cita:
Assim como fizeram uma homenagem ao agrimensor Mesquita e ao
engenheiro Fausto Junior, homenagearam também o primeiro encontro
dos colonos com o agrimensor e o engenheiro, que aconteceu no dia
13 de maio de 1888, e colocaram o nome da futura sede “Quadro”,
de núcleo Treze de Maio. Mesmo assim os colonos continuaram
chamando a sede de “Quadro” por mais de trinta anos. Até os padres,
quando faziam batizados e casamentos escreviam na certidão; casado ou
batizado na igreja de São José, no Quadro.

Dez anos após a chegada dos primeiros imigrantes, conforme expõe Amadio Vettoretti em seu livro História de Tubarão: das origens ao século 20, na página
289, a população da região já chegava a quase 4 mil pessoas14:
14
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Em fins de 1887, a população das colônias de Urussanga, Azambuja,
Criciúma, Accioli de Vasconcellos e Presidente Rocha, era de 3949
imigrantes, sendo 469 no núcleo Presidente Rocha, 422 no Accioli de
Vasconcellos, 1098 em Azambuja, 1960 em Urussanga. A produção
daquele ano foi de 1404 sacos de arroz, 74 barricas de assucar, 398 sacos
de feijão, 33 sacos de trigo, 2300 de milho, 188 barris de água ardente,
possuindo 1314 cabeças de gado vacum, 467 suínos, sendo o valor da
produção 127.930$500.
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Capítulo 6
P

As vias de comunicação
e transporte

Fonte: Centro de Documentação Histórica Plínio Benício (Cedohi). Museu
ao Ar Livre Princesa Isabel. Fundação Educacional Barriga Verde (Febave).

Figura 20. Cópia do mapa do canal Príncipe Don Affonso

O canal de navegação Laguna-Porto Alegre
(Canal Príncipe Don Affonso)
As principais vias de comunicação e transporte no Brasil, principalmente
na segunda metade do século 19, foram os rios, as lagunas e os oceanos, predominando o transporte a vela e a vapor, com pequenas e médias embarcações. Nos
81

rios e lagoas o transporte era realizado por embarcações pequenas e geralmente a
remo ou a vela. As ferrovias também marcaram esse período, porém necessitavam
de altos investimentos. Existiam também os caminhos das tropas, que ligavam o
interior até os portos e as estações ferroviárias, sendo esse o principal modelo até a
execução das políticas destinadas ao sistema rodoviário, na década de 1950.
As primeiras povoações de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tiveram
início em virtude das facilidades de transporte e comunicação que sua localização
geográfica proporcionava com base nesse modelo. Assim foi o caso de Laguna,
com o porto, e de Tubarão, com a baldeação de mercadorias das mulas para as
embarcações que vinham pelo caminho que ligava Lages a Laguna, Araranguá,
Viamão e outras.

Para a implantação das colônias e a exploração do território sul catarinense,
o transporte e a comunicação eram de fundamental importância. A comissão do
engenheiro Sampaio, depois de expor a medição do território, preocupou-se com
as vias de comunicação para que houvesse meios de transporte que possibilitasse
a chegada dos colonos imigrantes até as terras destinadas às colônias e também o
escoamento da produção, que seria destinada aos centros consumidores.
As terras do vale do Araranguá foram medidas pela comissão do engenheiro Sampaio em razão do projeto de construção de um canal. Sem isso não
seria possível escoar a sua produção, pois a navegabilidade do rio Araranguá era
prejudicada pelo fato de a barra não oferecer boas condições de praticagem. Nesse
sentido, Francisco Isidoro Rodrigues da Costa, em seu relatório de 1881, Descrição
do Município de Laguna, expõe:

Na verdade, de que servem as riquezas do Araranguá se os seus cereais
não podem ser transportados, sem despesas enormes e obstáculos
inúmeros, não dando nem para o trabalho do produtor, nem para o
frete das mercadorias? Oxalá, que um dia Laguna estivesse ligada ao
Araranguá pela junção de um canal nas suas três lagoas.

A construção de um canal de navegação que ligaria, por intermédio do rio
dos porcos, as águas do Araranguá com as águas de Laguna seria a via de comunicação mais importante da época para a região e tornaria as terras do vale do
Araranguá muito mais atrativas. No relatório trimestral dos trabalhos da comissão
chefiada pelo engenheiro Manoel da Cunha Sampaio, ele relata15:
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Considerando eu que existe um projeto para canalizar as águas do
Araranguá pelo rio dos porcos com as lagoas sobre que está edificada
a cidade de Laguna, o que é fácil e pouco dispendioso relativamente
os lucros que se podem obter, aproveitei os terrenos mencionados que
reúnem as condições de uberdade e planura, as de sua boa posição
geográfica. Se porém não for levada a efeito a construção do canal, sem
dúvida é preferível o estabelecimento da colônia sobre o rio das Pedras
Grandes, pois que logo acima se acha a rica mina de carvão de pedra,
cujo privilegio de exploração foi concedido ao Visconde de Barbacena,
e além disso o núcleo ficará próximo a estrada de Lages que margeia
o Tubarão; acrescendo ainda que há grande concorrência na cultura
desses terrenos, tanto que os lavradores, não proprietários, pagam altos
arrendamentos, e muitas vezes trabalham de parceria.

Podemos concluir, baseados nas informações do relatório, que a implantação de colônias estava conciliada a dois grandes projetos para o sul de Santa Catarina. O primeiro é a exploração de carvão das minas do Visconde de Barbacena.
Para isso, seria necessária a construção de uma estrada de ferro e consequentemente mão de obra tanto para a construção da referida estrada como para exploração
do carvão. O segundo grande projeto que influenciaria a implantação das colônias
era a construção do canal de navegação, que, do mesmo modo, necessitaria de mão
de obra para a construção e também auxiliaria no transporte do carvão que seria
explorado em toda a região sul, e também dos produtos agrícolas a serem exportados pelo porto de Laguna. Esse canal fazia parte de um projeto maior que previa
a ligação das águas de Laguna com a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul,
chegando ao porto de Porto Alegre. O intuito era unificar os vales do Tubarão e do
Araranguá caso os dois projetos se concretizassem e ocupassem todo o território
com colonos, tornando a região um grande polo produtor.
O canal de navegação Laguna-Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, foi
denominado de canal Príncipe Don Affonso no ano de 1887, e seu principal objetivo era proporcionar uma navegação segura pelo litoral entre esses dois pontos
por via lacustre e fluvial. Na época a navegação marítima costeira era muito perigosa, e o litoral rio-grandense-do-sul era conhecido como cemitério de navios. A
viagem, quando realizada por via terrestre, enfrentava grandes extensões pela faixa
de areiada praia, além de rios e banhados que se tornavam verdadeiros obstáculos.
A iniciativa de implantar um canal de navegação nessa região foi idealizada
em 1753 por Francisco Inácio Xavier, que realizou os estudos para viabilizar o projeto. O presidente da Província de Santa Catarina, Francisco de Souza Meneses,
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foi quem determinou o estudo por recomendação de Gomes Freire de Andrade,
conforme cita Paulo Hobold em seu livro A História de Araranguá:
Gomes Freire de Andrade, Governador da Província de Minas Gerais,
condecorado com o título de Conde de Bobadela, foi encarregado pela
Corte de Lisboa a dar execução ao Tratado de Madri, celebrado em 13
de janeiro de 1750, entre Portugal e Espanha, dada a intermediação
diplomática do brasileiro Alexandre de Gusmão. Mediante esse tratado
imprimia-se uma definição precisa e pacifica no tocante as fronteiras
sulinas em litígio por décadas.
A 10 de março de 1752 chegou ele, com a tropa militar que o acompanhava
em Laguna, e dali em abril, seguiu a cavalo pela orla marítima. Junto a
foz do rio Araranguá acantonou por dois dias, seguindo depois em rumo
a Viamão.
Neste percurso, ao palmilhar essa vasta região de planícies, chegou ao
seu conhecimento, por força de experiência pessoal, a existência de além
de rios volumosos, inúmeras lagunas e lagoas, espraiadas paralelamente
a borda marítima, sobremodo desde Laguna, por Araranguá, até a Lagoa
dos Patos, todas interligadas uma as outras por emissários maiores ou
menores.16

Mesmo com muitas pessoas cientes dos benefícios dessa obra para todo o
sul da Província de Santa Catarina e da Província do Rio Grande do Sul, o canal
não passou de planos, estudos e projetos por longas décadas. No ano de 1856 o
assunto toma novas proporções quando o brigadeiro Jerônimo Francisco Coelho
assume, em 28 de março, a presidência da Província do Rio Grande do Sul. Ele
conhecia muito bem toda a região onde o canal passaria, pois era natural de Laguna e já havia transitado inúmeras vezes por ali. Sabia das facilidades da construção
do canal, que era uma necessidade da época em vias de transportes mais eficientes.
Todavia, ele deixou o cargo em 1857 por ter sido eleito ao parlamento de sua terra
natal, e o projeto ficou paralisado por mais alguns anos.
Em 1867, período em que a comissão chefiada pelo engenheiro Sampaio
realizava as medições e os levantamentos da região sul-catarinense para a implantação de colônias com imigrantes estrangeiros, o engenheiro Rodolfo Von Brause
realiza estudos a fim de verificar a possibilidade de ligar as lagoas e os rios na região compreendida entre Laguna e o rio Mampituba, na divisa de Santa Catarina
com o Rio Grande do Sul. Em documento enviado ao Presidente da Província de
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Santa Catarina, Adolfo de Barros Cavalcanti d’Albuquerque Lacerda, em 1867,
Rodolfo Von Brause declara:
Tenho a honra de oficiar a V. Ex.ª, sobre o estado dos trabalhos, de que
me acho encarregado por oficio de V. Ex.ª de 22 de outubro próximo
passado, que para adiantar mais o serviço, mandei o agrimensor
Alexandre Marschner com uma turma de trabalhadores ao rio de
Urussanga, a fim de abrir as picadas para o canal, entre esse rio e o rio
dos Porcos, e o referido agrimensor acha-se trabalhando naquele lugar
desde o dia 15 de novembro do corrente ano.

Durante este tempo ocupei-me com uma triangulação da Barra da Laguna,
foz do rio Tubarão, lagoas de Sta. Marta e Camacho, e o resultado deste
trabalho é uma planta minuciosa dos referidos lugares, que desenharei
em escala grande, e remeterei breve, com as respectivas descrições a V.
Ex.ª, e quanto ao mapa geral do canal, será este desenhado em escala mais
pequena, depois de concluídos os levantamentos respectivos.
Tendo nesta data prestado contas a Tesouraria da Fazenda da Província,
como é de estilo, das quantias recebidas para as despesas, peço a V. Ex.ª,
que se digne, me mandar mais dois contos de reis (2:000$000) a fim de
poder energicamente proceder na abertura das estradas para o canal,
e de concluir breve a triangulação das lagoas, e dar então começo aos
nivelamentos necessários.17

Todos esses estudos, projetos e planos foram realizados por engenheiros
ligados direta ou indiretamente ao governo e não pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas. Em 1879 surgiu o Projeto do Canal de Junção de Laguna a Porto
Alegre, que seria elaborado pelo tenente-coronel do Corpo de Engenheiros Eduardo José de Moraes, o mesmo que em 1869 realizou o plano que previa a integração do Brasil através da conjugação entre o meio fluvial e o ferroviário. A proposta,
dessa vez, era a ligação do sul do País através da conexão de seus principais centros.
O projeto previa aproveitar as condições hidrológicas da região. O ponto de
partida seria a margem direita do rio Tubarão, em Santa Catarina, até a foz do rio
Capivari, na Lagoa dos Patos, paralelo ao oceano, totalizando 304 quilômetros. A
construção desse canal foi considerada de fácil realização, pois apenas em 10% do
total seria necessário construir canais artificiais, ou seja, cerca de 33 quilômetros.
Alguns melhoramentos nas junções das lagoas e seus vertedouros, totalizando 83
quilômetros, e o restante apresentava navegação livre, onde não seria necessária
nenhuma intervenção, que representava 188 quilômetros.
17
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O canal foi dividido em quatro partes, ou seções: a primeira, de Laguna
a Araranguá; a segunda, do rio Araranguá ao rio Mampituba; a terceira, do rio
Mampituba à Lagoa dos Barros; e a quarta, da Lagoa dos Barros à foz do rio Capivari, na Lagoa dos Patos. Na primeira parte, que compreendia o trecho entre
Laguna e o rio Araranguá, em 1883 houve uma alteração, prevendo que o canal
deveria partir da Laguna, passando pela Lagoa do Camacho, para só então demandar rumo ao rio Urussanga. Contaria com o desenvolvimento de 65 quilômetros e passaria pelos rios Tubarão, ou da Madre, Congonhas, Sangão, Miguel
Rabelo, Urussanga, Cocal e dos Porcos, até chegar a sua confluência com o rio
Araranguá. Necessitaria de cinco canais artificiais, num total de 14 quilômetros
aproximadamente. Essa seção era a que mais necessitaria de canais artificiais, em
torno de 22% do total.
O desenvolvimento da segunda seção seria de 76 quilômetros e ligaria o
rio Araranguá ao rio Mampituba, cruzando as Lagoas da Serra, Lagoa do Caverá
e Lagoa do Sombrio. Nesse trecho não havia a necessidade de construção de canais artificiais; apenas a limpeza de seus sangradouros. Entre o rio Mampituba e
a Lagoa dos Barros, a distância da seção era de 124 quilômetros, atravessando as
Lagoas do Forno, Itapeva, Quadros, Palmitar, Pinguela, do Peixoto, do Marcelino,
e terminando na Lagoa dos Barros, sendo necessários três canais artificiais, totalizando 10 quilômetros. A quarta seção, entre a Lagoa dos Barros e a foz do rio
Capivari, na Lagoa dos Patos, a extensão era de 42 quilômetros, e contaria com a
abertura de 8,5 quilômetros de canalização artificial.
Inicialmente, o projeto previa a navegação de pequenas embarcações, com
possibilidade de ampliar para embarcações maiores. A princípio seria com 2 metros de profundidade e 14 metros de largura. Além da construção de canais artificiais que necessitavam escavações e movimentação de grandes quantidades de
terra, derrubada da mata e roçadas constantes, seriam necessários alguns melhoramentos fluviais, como a retirada de bancos de areia, a retificação de curvas de rios
e a limpeza de sangradouros entre as lagoas. Também seria necessária a construção
de comportas e bueiros e a dragagem constante. Entre tantas obras necessárias
para o funcionamento do canal de navegação, a infraestrutura de cais, trapiches,
armazéns, pontes e estações tornariam a região característica. Os vapores utilizados seriam rebocadores, saveiros ou chatas, que possibilitavam transporte de maior
quantidade de produtos e custos reduzidos. As seções do canal de junção Laguna-Porto Alegre estão especificadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Seções do canal de junção Laguna-Porto Alegre
Seção

Livre

Melhoramentos
fluviais

Canais a
construir

Total

.................................... km ....................................
Laguna ao rio Araranguá

44,7

6,0

14,3

65

Rio Araranguá ao rio Mampituba

37,6

38,5

-

76

Rio Mampituba à Lagoa dos Barros

105,4

5,5

10,23

121

Lagoa dos Barros à Lagoa dos Patos

-

33,0

8,58

42

188

83

33

304

Total

Fonte: MORAES, Eduardo José de. Canal de Junção da Laguna a Porto Alegre: memória justificativa de seu
projeto. São Paulo: Tipografia de Jorge Seckler, 1879, p. 11.

Abordamos até agora os estudos e projetos do canal de navegação, que foram realizados na tentativa de comprovar sua viabilidade técnica e econômica para
a construção dessa importante obra. A partir de agora abordaremos as inúmeras
tentativas de construção do canal.
Santa Catarina editou a Lei Provincial No 636, de 28 de maio de 1870, com
o intuito de conceder privilégio a quem oferecesse as melhores condições para a
abertura do canal entre Laguna e Araranguá. As obras e os estudos foram contratados com o Sr. M. A. Araujo Guimarães em 28 de setembro de 1870 por meio
da Companhia Fluvial Lagunense. Contudo, essa empresa perdeu a concessão por
não iniciar as atividades no prazo estabelecido. Nova tentativa foi realizada com
a Lei Provincial No 1.012, de 7 de maio de 1883, cujo privilegio era concedido
ao Sr. Severiano de Souza e Almeida e ao Sr. Domingos de Souza Guedes para a
construção do canal. Os prazos novamente não foram cumpridos, acarretando na
perda da concessão.
O engenheiro Eduardo José de Moraes, conhecedor das vantagens e facilidades da construção dessa obra, depois de concluir os estudos para o projeto que
naquele momento passa a chamar-se Canal Príncipe Don Affonso, realizou um
pedido de privilégio de concessão, tendo conseguido através do Decreto Imperial
No 9.741, de 9 de abril de 1887. Dessa vez a concessão era para construir o canal
de Laguna à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, através de uma companhia
que Moraes criaria. Nesse sentido, a Lei Provincial No 1.219 autorizou a garantia
de juros de 6% ao ano sobre o capital de dois mil contos de réis. A obra não ini87

ciou, e Moraes solicitou que a concessão fosse transferida à Companhia Francesa
Societé Anonyme de Travaux et D’Entreprises au Brésil, sendo feita pelo Decreto
No 10.074, de 11 de outubro de 1888.
Inicia-se o período Republicano, e a Societé, não dando início às obras no
tempo previsto, pede a prorrogação do contrato por seis meses. O pedido é atendido através do Decreto No 1.066, de 22 de novembro de 1890. O canal agora era
denominado Canal Laguna a Porto Alegre.
Seis dias após a prorrogação do prazo concedido à Societé, o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brazil transfere à Companhia Industrial e de Construções Hidráulicas o privilégio para construção, uso e gozo do
canal da Laguna a Porto Alegre, nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Isso se dá pelo Decreto No 1.078, de 28 de novembro de 1890. Essa companhia, por sua vez, realizou alguns estudos, mas não iniciou nenhuma obra. Todas
essas tentativas foram realizadas através de concessões a empresas privadas, mas
nenhuma conseguiu realizar obra de tamanha envergadura, e na última década
do século 19 nenhuma medida fora tomada para a realização do referido canal de
navegação. Mas esse período ficou marcado pelos consideráveis investimentos no
transporte ferroviário.
Contudo, em Santa Catarina os problemas de transporte e comunicação persistiam. A criação de núcleos coloniais e a chegada de imigrantes eram
crescentes, a produção agrícola, aliada à exploração de carvão, tornava cada vez
mais urgente a construção de vias de transporte para tornar os produtos do sul
catarinense mais competitivos. A construção do canal de navegação de Laguna a
Araranguá atravessaria vários rios, e se poderia navegar em direção à serra, local
em que estavam localizados os antigos núcleos da colônia Azambuja, Urussanga,
Cocal e Criciúma, bem como a Colônia Nova Veneza e seus núcleos. E em Araranguá escoaria toda a produção existente rio acima, através de seus afluentes,
compreendido inicialmente pela região de Turvo, que apresentava fortes indícios
de crescimento.
O Estado de Santa Catarina resolveu, então, com base na antiga concessão,
assumir a construção do canal na parte que compreendia seu território, ou seja, a
primeira e a segunda seção. Em 1908 se iniciaram, após séculos de estudos, às margens do rio Tubarão, as obras de construção do canal. Elas se estenderam até 1921,
quando novamente foram paralisadas por causa das impossibilidades financeiras
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do Estado e de necessidades de obras mais complexas. O canal atinge a localidade
de Pontão, no município de Jaguaruna. Algumas obras e melhoramentos também
foram realizados no trecho de Araranguá ao Mampituba.
As obras adormeceram novamente, sem ser concluídas. Nos trechos que estavam prontos, as embarcações já realizavam o transporte da produção, e em 1941
o Estado realiza a sua última intervenção no canal, porém foram realizadas apenas
algumas melhorias, pois o foco agora eram as rodovias.
Não há dúvidas da importância dessa obra para o desenvolvimento do sul
catarinense e, a princípio, também houve a influência desses grandes projetos na
implantação de colônias no sul do Estado. A não efetivação dessa hidrovia prejudicou muito mais o vale do Araranguá e contribuiu para que a instalação da
primeira colônia fosse no vale do Tubarão, que contava com melhores condições
de escoar sua produção e estava mais próxima ao porto de Laguna. Outras vias
de transporte foram exploradas, menos eficientes e a passos lentos. Muitas vezes
estradas feitas pelos próprios colonos que escoavam sua produção em carros de
bois foram o resultado da falta de políticas de transporte. Talvez se esse tão discutido e estudado canal tivesse sido concluído, seria na atualidade importante fator
para o desenvolvimento do turismo em toda a região e possibilitando a exploração
desse importante fenômeno que vem crescendo cada vez mais. No futuro, com
uma possível crise energética causada pela escassez dos combustíveis fosseis e não
renováveis, talvez tenhamos a sorte de ver esse projeto ser novamente discutido – e
quem sabe concluído.
Com relação ao tema, citamos o artigo do jornal O Albor, datado de 5 de
julho de 1914, escrito por Augusto Lyra, intitulado As Colônias do Sul18:
Até agora não teve o nosso extremo sul um representante na curul
governamental e por isso era o grande celleiro tratado com descaso,
como se nada merecesse do centro, para cuja grandeza elle cooperava e
cada vez mais coopera, sem crear-lhe embaraços.
Os governos preocupavam-se grandemente como o norte, justamente a
parte mais desenvolvida e que mais favores sempre mereceu deixando
que os municípios do sul se estacionassem e atrofhiassem por falta de
estradas e escolas, quando o simples bom censo bastaria para reconhecer
que Urussanga e seus irmãos meridionaes, pela feracidade de suas
18
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terras, pelo pequeno accidentado do solo, pela benignidade do clima e
sobretudo pela grande copia de productos agriculturaes, eram tão dignos
de protecção como Blumenau, Joinville e Brusque.
Agora o Sul esta de parabéns, por que vê a frente do governo um
lagunense conhecedor das necessidades e que, naturalmente, não deixara
no olvido o remédio para o mal que afflige os colonos trabalhadores e
morigerados como os do município de Urussanga e outros, cujo esforços
para attingirem no ideal almejado estão patentes nas obras que ali se
notam, e na enorme exportação que já se faz, apesar da péssima estrada
que os conduz a estação da estrada de ferro.

O que os colonos pedem, o que todo o sul pede e que será um crime
negar-lhes, é um systema de viação capaz de attender as necessidades
urgentíssimas; e é um crime porque o negar-lhe um tal recurso equival
a uma autorisação para continuação do êxodo já iniciado e que ameaça
deixar sem um habitante as mais férteis terras do Estado.
Não será difícil fazer a vontade daquelle povo, que paga direitos como
os outros e que por isso tem necessidade de ver applicado em proveito
próprio ao menos uma parte dos dinheiros que fornece ao Estado.

Vejamos o que se deverá fazer: Em primeiro logar uma estrada de
rodagem, capaz de permitir o transito franco de automóveis entre a sede
de Urussanga e Pedras Grandes, onde já o Sr Coronel Vidal Ramos
mandou construir uma ponte sobre o rio que tem aquelle segundo
nome, será um trecho de 14 kilometros a construir e de dez a melhorar.
Vê-se que não será muito grande a despeza. Temos depois mais vinte e
quatro kilometros até a Cressiuma e 25 até Nova Veneza, 49 kilometros
que serão apenas melhorados nos trechos onde mais precisam, podendo
se dar um conto e quinhentos mil réis por kilometro, afim de obter-se
três estradas exellentes e definitivas.
Não precisamos estar enumerando os resultados que o Estado obterá
com o desenvolvimento commercial do Sul, pois todos o catharinenses
de sobra os conhecem devem envidar esforços para obtenção de
melhoramentos que elevem as cifras da nossa exportação.

É fácil avaliar o que sahirá pelo porto da Laguna no dia em que o
canal em construcção o ligue ao Araranguá, e quando os caminhões
automóveis corram pelas riquíssimas colônias italianas, trazendo-nos
uma variedade enorme de mercadorias de primeira ordem e por preço
ínfimo.

Achamos que o Sr major Pinho tem obrigações de olhar pelo
desenvolvimento do sul do Estado, e achamos mais: que a sua Exa.
nos três meses de governo, só deve ocupar-se do Sul, que conta sete
municípios ate agora pouco favorecidos pelos governos estaduaes”.
Augusto Lyra
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O caminho Lages-Laguna

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 21. Tropeiros no caminho de Lages a Laguna, principal ligação da serra ao litoral até
final do século 19

O transporte por via terrestre no sul do Brasil teve início com o fenômeno conhecido como “tropeirismo”, através dos “Caminhos dos Tropeiros”. E para
entendermos melhor o contexto dessa importante via terrestre de transporte e
comunicação que ligaria a vila de Lages ao litoral em Laguna, precisamos nos
aprofundar na história do surgimento dos caminhos dos tropeiros.
Durante o século 18, com o crescimento da economia colonial, surge a necessidade de abastecer os centros urbanos que se desenvolviam, principalmente
em Minas Gerais, com a exploração das jazidas de ouro. No interior de São Paulo,
em Sorocaba, aconteciam grandes feiras, nas quais eram comercializadas, para os
garimpeiros, animais para tração, como mulas, cavalos e bois entre outros artigos
necessários, vindos do Rio Grande do Sul.
Existia no litoral sul do Brasil uma via terrestre denominada Caminho da
Praia, que foi descrita por Domingos de Filgueira, no ano de 1703, como o ca91

minho que liga a Colônia do Sacramento, no Uruguai, a Laguna. O primeiro
caminho de tropas a ser aberto foi o “Caminho dos Conventos”, no ano de 1727.
O governador da Província de São Paulo, Antônio da Silva Pimentel, determina
que o capitão Francisco de Souza Faria dê início à abertura do referido caminho,
ficando também conhecido por “Caminho de Souza Faria”.
A abertura iniciou no dia 28 de fevereiro de 1728, em Araranguá, Santa
Catarina, na junção com o Caminho da Praia, próximo ao Morro dos Conventos,
terminando em setembro de 1730 na região de Curitiba. Foi o primeiro caminho
utilizado por tropas rumo a Sorocaba. Esse caminho subia o planalto rumo aos
campos de cima da serra, passando por Lages.
É nesse momento que surge Cristóvão Pereira de Abreu, que se tornou
histórico como o primeiro tropeiro do Brasil. Ele encurtou o caminho traçado
por Francisco de Souza Faria, conduzindo por esse caminho centenas de cavalos
e mulas. Na segunda leva, Cristóvão conduziu, com a ajuda de 130 peões, um
total de 3 mil animais rumo a São Paulo e Minas Gerais. Ainda na década de
1730, Cristóvão dá um novo traçado a esse caminho, alterando completamente
o primeiro caminho oficialmente criado. Partindo dos campos de Viamão, onde
seria futuramente criado o Registro de Santo Antônio da Patrulha, rumou ao
norte até alcançar os campos de Vacarias, próximo à região onde seria localizado
o Registro de Santa Vitória. Esse caminho subiu a serra no vale de Rolante. No
decorrer desse caminho foram surgindo vários povoados, como Santo Antônio
da Patrulha, São Francisco de Paula e Vacaria. Atravessando o rio Pelotas, dirigia-se aos campos de Lages, passando pelos campos dos Curitibanos, cruzava
o rio Negro e o rio Iguaçu, chegando aos campos de Curitiba, local onde foi
instalado o último registro antes de Sorocaba.
Registro era uma espécie de pedágio da época; era o ponto onde se cobravam os impostos sobre as tropas. A medida de cobrar passagem pela travessia das
tropas foi implantada pelo Reino de Portugal. A autorização para a abertura do
caminho estava atrelada à cobrança.
Com esse novo trajeto, as tropas deixaram de passar pelo Caminho dos
Conventos, seguindo diretamente a Lages, sem passar por Araranguá, que na época era parte da vila da Laguna. O Caminho dos Conventos continuou sendo utilizado por tropeiros que desciam a serra trazendo charque, queijo, pinhão, couro e
também animais, e levando de volta, farinha de mandioca, sal, açúcar, tecidos, entre
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outros artigos necessários, que vinham da Praça de Laguna. Contudo, o trânsito
por esse caminho diminuiu, pois não tinha a devida manutenção nem investimentos e aos poucos acabou tornando-se praticamente intransitável.
O caminho que ficou conhecido como a principal passagem dos tropeiros
ligava São Paulo (Sorocaba) ao Rio Grande do Sul (Viamão) e era também conhecido como “Estrada Real”, pois eram por essas vias terrestres que circulava a
maior parte das riquezas e servia como meio de comunicação. Ao deslocarem-se
com suas tropas, os tropeiros percorriam o traçado dos principais povoados. Com
isso, traziam e levavam encomendas, mercadorias, dinheiro, notícias, cartas e o que
mais fosse preciso. Eram também responsáveis por levar mantimentos, munição,
ferramentas e armas ao interior. Eram, portanto, de grande importância estratégia.
É nesse contexto que surge a necessidade de abertura de um caminho ligando Laguna, que possuía o principal porto do sul, com a vila de Lages, por onde
passava o caminho de Viamão ou a “Estrada Real”. O brigadeiro José da Silva
Paes, com sua expedição em fevereiro de 1737, adentra a barra do Rio Grande,
num ato de oficialização da presença portuguesa ante as possíveis pretensões espanholas em ocupar a região. Destarte, constrói a Fortaleza Jesus-Maria-José, marco
principal da ocupação do Rio Grande. Contudo, a possibilidade de um ataque
espanhol não era descartada, necessitando o Rio Grande de meios de comunicação
estratégicos de suprir o interior, sem ficar na dependência do transporte marítimo.
A possibilidade de abrir uma via terrestre ligando o porto da Laguna ao
caminho de Viamão foi estudada, e a primeira tentativa de abertura foi realizada
pelo próprio brigadeiro José da Silva Paes, conforme trecho da carta de São Paulo,
endereçada a D. Luiz Antônio de Souza, que retiramos do livro de Walter Zumblick, Teresa Cristina: A Ferrovia do Carvão:
No ano de 1746, intentou o Brigadeiro José da Silva Paes, achando-se
na Ilha de Santa Catarina, abrir uma picada, que franqueasse o comercio
da Laguna com o de Lages, cuja diligência se fez com muita despesa da
Real Fazenda, e ficou frustrado até o presente, mas, eu sei que pelo rio
Tubarão, que deságua na enseada da Laguna, navegou um Sebastião
Affonso, que é falecido, e, surgindo nas cabeceiras atravessou o mato
com meio dia de viagem, passou aquelas campanhas, é por ali que devo
abrir a picada”.19
19
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Com o passar do tempo, Lages, que se localizava no caminho das tropas, se
tornava cada vez mais dependente de mantimentos e suprimentos que circulavam
pelo caminho de Viamão, o que limitava seu desenvolvimento. Surge novamente o
interesse de abertura de uma estrada ou caminho ligando a serra ao litoral, e o porto
mais próximo era Laguna, o qual apresentava comércio crescente. Em 1769 o fundador de Lages, Antônio Correa Pinto, solicitou à Câmara da Laguna e ao Governo
Provincial permissão e auxilio para a abertura do referido caminho. Ele justificava,
alegando as vantagens que o intercâmbio comercial traria para as duas vilas. Nesse
sentido, e referindo-se à construção da dita estrada, Zumblick, 1987, diz:
Francisco de Souza Menezes, Governador da Província, através da
Câmara Municipal da Laguna, ordena em 1771, a construção de um
caminho que, partindo daquela cidade, fosse alcançar a então vila de
Lages, mesmo sabedor que a empreitada devesse vencer mato inçado de
bugres, itaimbés de feições quase intransponíveis. A testa dos serviços
colocou o Tenente José Francisco e uma turma de quarenta homens.

Foto de Eusébio Pasini Tonetto.

Figura 22. Vista parcial da Serra do Rio do Rastro, 2015
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Seria então dado início à abertura do caminho. As dificuldades seriam
enormes conforme cita Zumblick, principalmente para atravessar o trecho da
“Serra do Tubarão”, conhecida hoje como a Serra do Rio do Rastro e compõe a
rica paisagem do sul catarinense, proporcionando experiência única ao viajante
que por ela passa, reforçando todo o potencial turístico do sul de Santa Catarina.
Mas na época não passava de um obstáculo quase intransponível. A primeira parte
desse caminho incluía a navegação do rio Tubarão até onde fosse possível; nesse
ponto haveria um pequeno porto e iniciaria o caminho terrestre. Esse ponto intermodal é o lugar onde hoje se localiza a cidade de Tubarão. Nesse sentido, Amadio
Vettoretti (1992), comenta:
Na realidade, não era uma estrada, nem tão pouco um caminho, mas um
Picadão. Foi concluído em 1773. Entre outras informações de Licurgo
Costa, extraímos: Este caminho, na invasão espanhola na Ilha de Santa
Catarina, em 1777, permitiu a fuga de numerosas famílias lagunenses
temerosas de ser a cidade também, invadida pelos mesmos inimigos.20

A partir do pequeno porto que era localizado no lugar denominado como
Poço Grande do Rio Tubarão, o caminho seguia margeando esse rio até sua nascente, local onde subia a dita Serra do Tubarão e seguia pelos campos de cima da
serra até a vila de Lages. A estrada contribuiu para o desenvolvimento de Lages e
foi também de grande importância para a região de Laguna, com o nascimento da
vila de Tubarão, como entreposto comercial, e também com o desbravamento do
interior. Foi através desse caminho que os tropeiros descobriram o carvão de pedra,
que possibilitou a instalação da ferrovia e contribuiu na tomada de decisão para a
implantação da primeira colônia de imigrantes estrangeiros do sul da Província.
Nesse momento histórico, o sul catarinense que pertencia ao vasto território de Laguna era cortado pelo “Caminho da Praia”, que seguia rumo ao Rio
Grande do Sul pelo “Caminho dos Conventos” e pelo caminho Lages-Laguna,
que era a principal ligação para o “Caminho do Mar”. A cidade de Laguna era
o principal centro do sul de Santa Catarina, possuindo ao sul o povoado de Araranguá e o povoado de Tubarão, que nasceram devido a esses caminhos. Com o
trânsito dos tropeiros por essa picada, os terrenos próximos aos rios desses vales
foram aos poucos sendo explorados. A esse respeito, comenta Vettoretti (1994):
20

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Desapareceu, com esta movimentação, o temor aos índios. Havia, neste
momento histórico, motivação econômica para o aproveitamento destas
terras fertilíssimas nas proximidades do rio Tubarão. Mesmo porque a
única opção seria aproveitar as terras ao sul catarinense já que a febre
expansionista que deu origem a conquista dos pampas havia encerrado
sua fase aguda.20

E durante o século 19, estudos foram feitos no sul de Santa Catarina. Foi
feito também o mapeamento e a medição das terras devolutas para a implantação
de colônias. Também houve os estudos para a exploração do carvão, que privilegiariam a construção de estradas, seja de rodagem, seja de ferrovias.
A instalação da Sede da Colônia Azambuja no vale do rio Tubarão foi
motivada principalmente pelo caminho de tropas que ligava Laguna a Lages, pois
se mostrava uma importante via de transporte e comércio, e também pela proximidade de Laguna, por onde seus produtos seriam escoados, abastecendo os centros
consumidores que necessitavam de gêneros de primeira necessidade. Outro fator
era a proximidade das minas de carvão e pelo projeto de construção da Ferrovia
Dona Teresa Cristina, do qual trataremos em capítulo específico. A colônia serviria de base para a exploração do território que era considerado até então como um
grande “vazio demográfico”, produziria riquezas e traria a mão de obra tão necessária para a construção das estradas bem como para a exploração do carvão. Nesse
contexto, em seu relatório trimestral, o chefe das medições, o engenheiro Manoel
da Cunha Sampaio, recomenda21:
Considerando eu que existe um projeto para canalisar as águas do
Araranguá pelo rio dos Porcos com a lagoa sobre qual está edificada
a cidade de Laguna. O que é fácil e pouco dispendioso relativamente
os lucros que se pode obter, aproveitei os terrenos mencionados que
reúnem as condições de uberdade e planura, as de sua boa condição
geográfica. Se porém não for levada a efeito a construção do canal, sem
dúvida é preferível o estabelecimento da colônia sobre o rio das Pedras
Grandes, pois que logo acima se acha a rica mina de carvão de pedra,
cujo privilegio de exploração foi concedido ao Visconde de Barbacena,
e alem disso o núcleo ficará próximo a estrada de Lages que margeia o
Tubarão, acrescendo ainda que há grande concorrência destes terrenos,
tanto que os lavradores não proprietários, pagam altos arrendamentos, e
muitas vezes trabalham de parceria.

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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A implantação da colônia Azambuja foi determinante para a abertura de
outro caminho importante, distante 10 km do rio Tubarão, margeando o rio Pedras
Grandes. Dava início a estrada que ligaria o vale do Tubarão ao vale do Araranguá.
Pela praia o caminho existente era arenoso e dificultava o transporte, que era feito
de carretas puxadas por cavalos e carros de bois, sendo esse território costeiro composto por banhados e muito alagadiços. O engenheiro Vieira Ferreira deu início
à abertura da picada no ano de 1877, ano da implantação da Colônia Azambuja.
Conforme os trabalhos fossem avançando na mata, novos núcleos iam sendo formados. Surgiram, então, os núcleos da Colônia Azambuja, por onde esse caminho
passava, sendo o primeiro a Sede da Colônia, local onde os colonos eram recebidos
e encaminhados a seus devidos lotes. O segundo foi o núcleo Urussanga, seguido
de Cocal e Cresciuma. Esse traçado seria a estrada principal, seguida de caminhos
ou picadas secundárias que ligariam os lotes, dando origem às comunidades.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 23. Pedras Grandes foi o maior entreposto comercial do sul do Estado no final do Século
19. Foto de 1906

Inicia-se nessa época um processo muito importante: a expansão de pequenas propriedades rurais e a exploração de atividades agropecuárias tradicionais
através do braço forte das famílias de imigrantes, e que vai definir o padrão de
acumulação de riquezas predominante do Estado, que é o que denominamos atu97

almente de agricultura familiar. A partir desse contexto ocorre todo o processo de
transformação do território, das vias de comunicação e dos meios de transportes.
Os caminhos formados através de todo esse processo modificaram e formaram uma paisagem única que, aliada ao patrimônio cultural existente e preservado,
faz do território da ex-Colônia Azambuja uma das regiões com maior potencial
turístico do Estado, proporcionando lugares incomparáveis, privilegiados por sua
posição geográfica. Algumas iniciativas já foram tomadas, como a exploração das
águas termais, mas muito longe de aonde pode chegar. Quem sabe no futuro, com
o importante título de Identificação Geográfica Vales da Uva Goethe, o turismo
surja como uma importante atividade econômica.

As Ferrovias

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 24. Ponte da Ferrovia Donna Thereza Christina, em Cabeçuda, Laguna, aproximadamente
década de 1930

A partir da segunda metade do século 19, os meios de transporte e vias de
comunicação no Brasil passam por um processo de modernização, principalmente
com a utilização das ferrovias e da navegação a vapor. As formas de transportar
mercadorias até então se mostravam insuficientes devido ao novo processo de produção e circulação de mercadorias dessa fase do governo Imperial.
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Na época, a região sul de Santa Catarina contava apenas com o município
de Laguna e as vilas de Tubarão e Araranguá, que viviam basicamente do comércio
alimentado por seus pequenos portos e pelos tropeiros que desciam dos campos
de cima da serra. A produção se baseava em pequenas propriedades, localizadas
às margens dos rios que praticavam a agricultura de subsistência, artesanato, pesca
e a comercialização de algum excedente. A forma de transportar essa pequena
produção bem como os produtos importados para suprir as necessidades locais e
o pequeno comércio obedecia ao ritmo lento de acumulação de riquezas, imposto
por esse frágil sistema.
Nesse contexto, surgem no Brasil projetos propostos por vários empresários,
engenheiros, capitalistas e estadistas visando à integração das regiões produtoras
do interior do país com os centros consumidores e os principais portos marítimos
para exportação. Em vias gerais, a construção das ferrovias estava atrelada a um
determinado produto produzido ou explorado em grande quantidade que justificasse o investimento, como é o caso do café em São Paulo e o do cacau na Bahia.
O sul de Santa Catarina possuía o principal insumo para alimentar o modelo de
desenvolvimento proposto pelo império: o carvão que alimentaria as máquinas a
vapor. O carvão no sul de Santa Catarina foi descoberto pelos tropeiros no ano de
1830 aproximadamente, e a partir desse momento surge um longo período de sondagens em torno da quantidade e da qualidade desse produto, buscando verificar a
viabilidade de sua exploração, conforme cita Vettoretti (1992):
O carvão do então Município de Tubarão, foi descoberto em torno
de 1830 pelos tropeiros que transitavam no itinerário Lages/Tubarão/
Laguna. Descreve o Pe. João Dall’Alba que, numa determinada
noite, estando um grupo de tropeiros acampados em Passa Dois, nas
proximidades de Lauro Muller, ajustaram algumas pedras para servirem
de suporte às panelas. Após atearem fogo à lenha, observaram espantados
que as pedras também estavam queimando. O susto maior foi quando
começou a exalar um forte cheiro de enxofre, o que caracterizava, na
crença da época, a presença do diabo. Em noite escura, a floresta em si já
é apavorante pelo seu mistério e pelas fábulas contadas, imagine o terror,
quando se povoaram as mentes com a sombra do maligno. No outro
dia recolheram as amostras que foram remetidas ao Rio de Janeiro. O
Governo Imperial enviou exploradores que atestaram a presença de
carvão de boa qualidade.22
22

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Dessa forma, foi constatado que havia carvão mineral no sul de Santa Catarina no início do século 19, período em que a região foi visitada por inúmeros
naturalistas, engenheiros e geólogos que, após diversas análises, recomendaram sua
exploração. O primeiro registro oficial que trata da descoberta do carvão em Santa
Catarina que encontramos é o Relatório da Repartição dos Negócios do Império
datado de 1834. Ele cita que o carvão está localizado a oeste da vila de Laguna, e
alega que o carvão presente no território do Império possibilitaria o desenvolvimento da navegação a vapor e reduziria a importação do produto.
A província de Santa Catarina, através da Assembleia Provincial, encaminha
um projeto ao Governo Imperial solicitando a abertura de uma companhia para
exploração do carvão no ano de 1835. A oficialização da descoberta do carvão foi
feita pela Câmara de Laguna no ano de 1837, através de um oficio expedido ao governo da província de Santa Catarina. Foi nesse ano que Augusto Kersting requer
o privilégio para organizar uma companhia para exploração do carvão em Laguna.
Em 1839, o Brigadeiro João Carlos Pardal, em sua fala provincial, relata a
descoberta do carvão em Laguna e aborda a possibilidade de existirem minas de
ferro, o que justificaria a construção de uma estrada de ferro para o transporte do
carvão até seu local de embarque. Segundo Vettoretti (1992), no ano de 1839 foi
feito o primeiro estudo geológico da região sul de Santa Catarina, por Parigot e
James Johnson. O geólogo belga Julio Parigot publicou, em 1841, um relatório
baseado em seus estudos, descrevendo as reais dimensões da área carbonífera.
Na Provícia de Santa Catarina encontra-se um terreno carbonífero,
considerável pela sua extensão. Este terreno ocupa uma grande parte
considerável dos sertões, que começa na Província do Rio Grande e
segue a direção da serra principal até provavelmente a Província de São
Paulo, onde, segundo observações, devem estar os seus limites do norte.
Assim a extensão deste terreno do norte ao sul será de cem legoas, a sua
largura media andara de oito a dez légoas. (Parigot, 1841, p. 21)23

Em Passa Dous, Parigot abriu uma trincheira no barranco e determinou que
havia uma camada considerável de hidrato de ferro, carvão betuminoso e xisto betuminoso. Financiado pelo Governo Imperial, ele retornou à Europa com o intuito de
formar uma companhia carbonífera. Contudo, nunca mais retornou ao Brasil.
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Somente em 1861 o Governo Imperial concede o direito de exploração ao
Visconde de Barbacena, através do Decreto 2.737, de 6 de fevereiro de 1861, das
jazidas de carvão de pedra nas margens do Passa Dois, território do Município de
Laguna. Sem recursos suficientes para exploração, o projeto foi prorrogado doze
vezes até 1880. Segundo o Decreto, o artigo terceiro refere-se à construção de uma
estrada de ferro:
3o Se for necessário fazer uma estrada de ferro para o transporte do
carvão, poderá o Visconde de Barbacena desapropriar o terreno preciso
para o leito da mesma estrada e depósitos; não podendo dentro de uma
zona de cinco léguas para cada lado, construir-se outra estrada de ferro
que siga direção paralela.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 25. Ponte da Cabeçuda, também conhecida como Ponte das Laranjeiras, da Ferrovia
Donna Thereza Christina, locomotiva e funcionários sobre o vão móvel, Cabeçuda, Laguna,
início do século 20

O intuito era a construção de uma ferrovia que, partindo das minas de carvão, na cabeceira do rio Tubarão, atingisse o Porto de Laguna. Mas os problemas
da barra da Laguna fizeram com que Barbacena buscasse a Enseada de Imbituba,
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que também enfrentava o problema dos ventos, sendo necessário a construção de
um quebra mar.
O Governo da província de Santa Catarina concede ao Visconde de Barbacena (Felisberto Caldeira Brant), através da Lei No 740, de 20 de maio de 1874,
o privilégio para a construção de uma estrada de ferro ligando a cabeceira do rio
Tubarão, atual Lauro Müller, passando pela Vila da Piedade até o Porto da Laguna ou a Enseada de Imbituba. Em 21 de outubro de 1874 o Decreto Imperial
No 5.774 concede também a Barbacena o direito de construir uma estrada de
ferro, que deveria partir da cabeceira do rio Tubarão, local das minas de carvão,
até a localidade de Passo do Gado, às margens do Rio Tubarão, atual Rio Morto
ou Rio Seco, cujo leito foi modificado principalmente pela enchente de 1974.
Com contribuição do canal de navegação que ligava o Rio Tubarão com o Rio das
Conchas, foi encurtada a distância até as Docas de Laguna. De Passo do Gado, o
carvão seguiria em pequenas embarcações pelo Rio Tubarão até o Porto de Laguna. O mesmo Decreto previa a construção de um ramal para Laguna ou Imbituba,
conforme segue24:
§ 1o Partindo das cabeceiras do rio Tubarão, no ponto que fôr mais
conveniente, irá a referida estrada terminar no «Passo do Gado», ou
onde começar a navegação do mesmo rio.

§ 2o Se dos estudos de que trata a clausula 3a § 2o reconhecer-se a
conveniencia do prolongamento da estrada até a cidade da Laguna, e da
construcção de um ramal para o porto de Imbituba, ou outro do litoral
que melhores vantagens offereça, será elevado o capital da empresa,
sobre o qual se afiança a garantia provincial; não excedendo porém o
maximo de tres mil e tresentos contos de réis.
Esse prolongamento e o ramal far-se-hão sem prejuizo do que dispõe a
clausula 1a do Decreto No 4.689, relativamente ao ponto de partida da
estrada de ferro de D. Pedro I, na Provincia de Santa Catharina.”

É visível nos textos dos decretos a preocupação do prejuízo que uma ferrovia poderia causar a outra ao utilizarem o mesmo território. Havia uma disputa
entre o Visconde de Barbacena e Sebastião Antônio Rodrigues Braga, que possuía
a concessão para construir a Estrada de Ferro Dom Pedro I, que ligaria Desterro a
Porto Alegre, passando pelos terrenos carboníferos, através do Decreto No 4.689,
de 10 de fevereiro de 1871.
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Fonte: Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Figura 26. Mapa da Ferrovia Donna Izabel, que ligaria a Província de Santa Catarina com a
Província de São Pedro do Sul (Rio Grande do Sul)

O primeiro projeto de uma ferrovia ligando Desterro a Porto Alegre foi
elaborado por José Dias da Cruz Lima, em 1867, cujo pedido de privilégio não
foi aprovado. Sua denominação inicial era Estrada de Ferro de Donna Izabel. O
projeto apresentado por Braga em 1869 previa a construção de uma ferrovia que,
partindo de Santa Catarina, ligasse os futuros Portos Carvoeiros até Porto Alegre,
passando pelos terrenos carboníferos do sul de Santa Catarina, a maioria situada
nos terrenos que seriam destinados à Colônia Azambuja e a seus núcleos.
Os meios de transporte e as vias de comunicação do sul de Santa Catarina
eram muito precários. A comunicação de Desterro a Porto Alegre era feita por
via marítima, e a navegação fluvial e lacustre, por mais fácil que se apresentasse a
execução do canal projetado Príncipe D. Affonso, não saía dos projetos. As estradas eram apenas picadas. Entre as duas capitais havia apenas um grande “vazio” e
uma vasta extensão de terras a ser explorada e povoada. O Vale do Araranguá já
era conhecido por seus terrenos férteis pelos estudos realizados pelo engenheiro
Sampaio. O norte do Rio Grande do Sul também era carente de vias de comunicação, fazendo da Estrada de Ferro D. Pedro I uma saída para o problema existente,
conforme cita Braga (1869):
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Tivemos ocasião, quando em 1858 encarregado do melhoramento da
estrada de Laguna à povoação de Torres, de apreciar de muito perto
os inconvenientes que apresentam aos lavrados da província de Santa
Catarina, as insanas baldeações que exigem as passagens dos rios, Embáu,
Massiambú, Urussanga, e Mampituba, da barra da Laguna, e da lagoa
do Camacho; eles são de tal natureza que o transporte de mercadoria da
Laguna às Torres por meio de carretas ai em uso, aumenta de metade o
custo do objeto, não havendo, além disso, certeza da época em que elas
chegaram a seu destino.25

Nesse sentido, o mesmo autor ainda argumentava que “Uma estrada de ferro de Santa Catarina a Porto alegre é a única alavanca poderosa que o Brasil faculta a essas províncias para de um golpe quebrar as algemas que apertam seus braços.
Fizemos todos os estudos necessários para esse fim.” (BRAGA, 1869, p. 18)

Foto de Eusébio Pasini Tonetto.

Figura 27. Estação da Estrada de Ferro no Distrito de Estação Cocal, 2015

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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O Decreto No 4.689, de 1871, determinou que a ferrovia denominar-se-ia
D. Pedro I. Em setembro de 1872, Braga organizou o capital em Londres para
formar a companhia D. Pedro I Railway Company Limited. A principal dificuldade
encontrada por Braga foi com relação à garantia de juros; o Governo Provincial
do Rio Grande do Sul dificultava o andamento dos pedidos para iniciar elaboração dos estudos e dos projetos. Outra dificuldade enfrentada era a disputa com o
Visconde de Barbacena, que possuía a concessão para a Estrada de Ferro Donna
Thereza Christina. Braga chegou a propor uma fusão das duas empresas visando à
exploração de todo o território.
No ano de 1885, uma comissão fiscal foi formada para avaliar o andamento
dos estudos da ferrovia D. Pedro I, cujos prazos estabelecidos não estavam sendo
cumpridos. Baseado nos relatórios e nas deficiências dos projetos, o Decreto No
9.689, de 24 de dezembro de 1886, não aprova os estudos apresentados pela D.
Pedro I Railway Company Limited e declara caduca a concessão feita à mesma
companhia pelo Decreto No 8.842, de 13 de janeiro de 1883.
Braga, que havia investido uma considerável soma de dinheiro nos estudos,
entra com um pedido de indenização contra o Governo Imperial, que foi negado, só
sendo ressarcido no Governo Republicano. Assim, o projeto da ferrovia que ia integrar o território Sul Catarinense, levando desenvolvimento, gerando divisas, ficaria
esquecido e sepultado até os dias atuais. Outros projetos que trariam novos rumos
ao desenvolvimento do sul catarinense também teriam o mesmo fim, travando e
prejudicando o crescimento econômico dessa região rica e de grande potencial.
Barbacena, com seu conhecimento e influência na política do Império Brasileiro e também na Europa, conseguiria melhores resultados em seus projetos, e
foi graças a ele que a ferrovia foi implantada. Walter Zumblick publicou o livro
Teresa Cristina – A Ferrovia do Carvão, do qual extraímos o texto que trata de
Visconde de Barbacena:
Diplomata brasileiro, nascido na Bahia em 20/07/1802. Faleceu, no
Rio de Janeiro, a 28 de maio de 1906. Servia ao exercito como Capitão
quando rebentou a revolta das tropas na sua terra natal, de que resultou
o assassínio de seu tio, o general Gomes Caldeira, dedicando-se então
ao reestabelecimento da ordem. Deputado na Assembleia Baiana,
encarregado de negócios do Brasil junto ao governo inglês até 1823,
data em que retornou ao Brasil, trazendo proposta de um tratado secreto
para o reconhecimento da nossa independência contra a condição de
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ser extinto o trafico de escravos. Tal barganha não foi aceita. Ocupou
funções diplomáticas em varias capitais da Europa, como Paris,
Londres, e Viena. Isso, entre 1825 e 1827. Em 1830, recebe de Pedro
I o titulo de Visconde. Entabolou as núpcias de D. Maria II com D.
Miguel e, em 1846, no cargo de encarregado de negócios da Holanda,
reuniu elementos para a determinação dos nossos limites com a Guiana
Inglesa. Novamente no Brasil, iniciou uma diferente fase em sua vida,
onde despontava o fomento ao trabalho agrícola e industrial. Como
presidente da Província do Rio de Janeiro em 1848, voltou seus cuidados
e autoridade à escravatura, ordenando fosse dada liberdade aos escravos
que desembarcassem em Jurujuba. Tal atitude sofreu, obviamente,
tremenda oposição. É de sua iniciativa, em 1850 a Estrada de ferro D.
Pedro II, hoje Central do Brasil. Em 1856, a E. F. de Cantagalo e, em
1862, a nossa ferrovia. Nem sempre bem sucedido em suas investidas de
muito arrojo, sacrificou, por vezes, grande parte dos seus haveres. Foi um
idealista e um empreendedor.26

Em 1876, em Londres, Barbacena forma a The Donna Thereza Christina
Railway Company Limited para construir a ferrovia do carvão no Brasil. E a empresa contratada para realizar as obras foi a James Perry and Company e, partindo
de Imbituba, onde seria o porto escoador do carvão, iniciaram-se as obras em 18
de dezembro de 1880.
Do Relatório apresentado à Assembleia Geral em 1884 pelo Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas,
Affonso Augusto Moreira Penna, extraímos este trecho26:
Inauguradas a 18 de dezembro de 1880, têm continuado as obras de
construcção com regular impulso, havendo sido contratadas pela
empreza cessionária com a firma James Perry & Cª que as tem executado
sob a direcção do engenheiro Henry Gale.
É este o atual estado da obra:
Movimento de terras – Concluiu-se nas duas primeiras secções, e achase quasi terminado na ultima.

Obras D’arte – Acha-se quasi concluida a construcção dos bueiros,
bem como das pontes, com excepção da parte móvel do viaduto da
Cabeçuda, o qual mede 1430 metros, com um vão móvel de 20 metros,
sendo esta uma das mais notáveis obras d’arte de todo o Império. No
ramal de Laguna já foi transposto por locomotiva o tunnel de ferro, de
500 metros de comprimento. Todas as obras têm sido construídas com
grande solidez e esmero.
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 28. Ponte da Cabeçuda à esquerda e construção da Ponte Henrique Lage à direita.
Ferrovia Donna Thereza Christina, Laguna, década de 30

Algumas obras grandiosas faziam parte da ferrovia, como a ponte de Cabeçuda, com 1.430 metros, 94 vãos de 15 metros, mais um vão móvel de 20 metros
para passagem de embarcações a vela, a ponte do rio Tubarão, com seis vãos de 24
metros, o trapiche de ferro em Imbituba, o túnel de metal de 500 metros no ramal
de Laguna para proteção dos trilhos junto às dunas.
A exploração do carvão seria realizada por uma segunda empresa que Visconde de Barbacena formou em Londres. A The Tubarão Brasilian Coal Mining
Company Limited, cujo funcionamento foi autorizado pelo Decreto No 8.856, de
19 de janeiro de 1883.
No dia 1o de setembro de 1884 foi inaugurada a Estrada de Ferro Donna
Thereza Christina, com 116 km, seis estações – de Imbituba, Bifurcação, Laguna,
Piedade, Pedras Grandes e Minas, composta por 8 locomotivas, 8 carros de passageiros, 20 vagões fechados e 80 abertos.
Após três anos de exploração, portanto em 1887, a companhia carbonífera
The Tubarão abandona a extração do carvão. Segundo Dall’Alba (1986), durante
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sua existência, a Tubarão empregou 265 mineiros, que extraíram 700 toneladas de
carvão. Em 17 de novembro de 1887, Barbacena vende a área de concessão nos
terrenos carboníferos e o Porto de Imbituba para a empresa Lage & Irmãos. A área
só voltou a ser explorada em 1917.
A Ferrovia Thereza Christina foi a única estrada de ferro até 1910 em Santa Catarina, e com seus ramais projetados tornava o sul de Santa Catarina uma
promessa ao desenvolvimento. Em 1902 o Governo Federal encampa a concessão
da ferrovia, repassando em 1906 a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande. A segunda tentativa de exploração de carvão foi em 1917, quando a concessão passa à companhia CBCA. Até 1917 a ferrovia transportava carvão que era
explorado em pequenas quantidades por iniciativas locais, e o principal produto
que circulava pela ferrovia nesse período era a produção das colônias e os gêneros
importados para suprir as colônias. Depois, surgiram projetos de expansão da ferrovia ligando os núcleos coloniais bem como o município de Lages.

Foto de Eusébio Pasini Tonetto

Figura 29. Ponte da Cabeçuda, Ponte Henrique Lage e a Ponte Anita Garibaldi. Foto de 2015

Com a Primeira Guerra Mundial o carvão se torna estratégico para o Brasil, e novos investimentos são realizados. Em 1919 se estende um ramal até Criciúma e em 1923 até Araranguá. A construção do ramal de Urussanga não atraiu
interesse por parte da CBCA (Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá), e
por intermédio do Decreto No 13.627, de 28 de maio de 1919, a Companhia Carbonífera Urussanga obteve a concessão para levar os trilhos até a cabeceira do rio
Urussanga. Esse trabalho foi iniciado em 1923 e concluído em 1925. Integrando
as regiões carboníferas, os investimentos basearam-se na exploração do carvão,
ficando de lado o desenvolvimento das colônias e a exploração agrícola, com a
produção de matéria-prima bem como a industrialização.
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A EFDTC, desde sua inauguração, teve várias concessões autorizando a
construção de vários ramais ferroviários. A Lei No 110, de 5 de setembro de 1891,
concede a José Arthur Boiteux e a Antônio Luiz Collaço o privilégio para construção de um ramal de Tubarão a Araranguá, mas não foi construído. Cumprido o prazo, a Lei No 121, de 5 de outubro de 1895, concede a João Luiz Collaço o privilégio
do mesmo trecho, que também não se concretizou. A Lei No 229, de 23 de setembro
de 1896, concede a Feliciano Marques o privilégio da construção de um ramal partindo de Imbituba até atingir o Porto de Maciambu, no litoral sul de Florianópolis.
A Lei No 452, de 26 de setembro de 1900, determinava a construção de um
ramal que, partindo da Estrada de Ferro Donna Thereza Christina, na Estação de
Pedras Grandes, passando por Azambuja, Urussanga, Cocal, Criciúma, chegaria
a Araranguá. Esse foi o último registro relativo ao ramal que ligaria os principais
núcleos da Colônia Azambuja, conforme se previa e era o objetivo: ligar o Vale
do Tubarão ao Vale do Araranguá, explorando suas terras férteis, incentivando a
produção agropecuária e a industrialização.

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 30. Estação da Estrada de Ferro de Pedras Grandes, atualmente Casa da Cultura,
construída no início da década de 1880, ainda mantém sua arquitetura original. Foto de 2014
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Da mensagem de 27 de julho de 1895 apresentada ao Congresso de Santa
Catarina pelo Dr. Hercílio Pedro da Luz, então governador do Estado, extraímos
o seguinte excerto27:
A distancia que se acham muitos centros productores e o atrazado
systema de vehiculos que ainda empregam para transportar pelos
péssimos caminhos os productos de sua lavoura, de tal modo encarecemnos, que a permuta se torna quasi impossível, resultado d’ahi que nos
annos em que a colheita augmenta, e – como consequência –o gênero
baixa, grande parte d’aquella é completamente perdida.
Desejando melhorar as condições d’essas laboriosas populações, mandei
estudar diversas estradas e fazer algumas obras urgentemente reclamadas
em outras. Devendo estar bastante adiantadas as obras auctorizadas na
estrada de Braço do Norte ao Tubarão.

Para dar prompta sahida a producção do sul de Estado e tiral-as das
contingencias da barra de Laguna, cujo melhoramento é – não há
duvidar – indispensável, vejo eu um único meio – é a construcção
da estrada de ferro já auctorizada pelo Congresso e que deve ligar os
núcleos coloniaes Azambuja, Urussanga, Cocal e Cresciuma, e a Villa do
Araranguá a cidade do Tubarão, bem como o prolongamento da ferro
via D. Thereza Christina até este Porto, não como muitos entendem –
pelo littoral, ou melhor, pela praia, mas pelo Valle do Braço do Norte e
Capivary, passando por Theresópolis e vindo ao Estreito.

Por um período de 30 anos, de 1887 a 1917, a ferrovia que foi construída
para a exploração do carvão trabalhou basicamente servindo a colônias que se
implantavam, período em que o carvão não era explorado, e várias enchentes danificaram diversos trechos da ferrovia. Constatamos em relatórios e matérias de
jornais da época a ocorrência de grandes enchentes no vale do Tubarão: a de 18
de maio de 1887 destruiu e arrancou várias pontes da ferrovia; a de 10 de maio
de 1889 e as de março e abril de 1895 e de setembro de 1897 comprometeram e
causaram danos à ferrovia.
Outro ramal de grande vulto, caso fosse construído, era o que ligaria a EFDTC a Lages, concedida ao Visconde de Barbacena pela Lei No 1.035, de 18 de
maio de 1883, que, em seu artigo primeiro, declara28:

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.

27

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.

28
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Artigo 1o – Fica concedido desde já, privilegio por 50 annos, sem ônus
algum para a Província ao Visconde de Barbacena ou a Companhia por
elle organisada para o prolongamento da ferro-via D. Thereza Christina,
ora em construcção, até a cidade de Lages, a começar nas cabeceiras do
rio Tubarão até a referida cidade.

Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti.

Figura 31. Estação da Piedade, em Tubarão, década de 40, atualmente conhecida como “Rodoviária
Velha”, em cujo piso superior funciona o Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti

Provavelmente, ao ver o grande fluxo de tropas que desciam a serra trazendo seus produtos e levando gêneros, o Visconde de Barbacena vislumbrou os
benefícios que a ferrovia traria à região serrana e os ganhos que seriam possíveis estabelecendo esse relacionamento comercial. Certamente, as dificuldades em
transpor a barreira natural que a serra impõe foram os fatores determinantes para
a não concretização dessa obra.
Do jornal República da capital, Desterro, edição de 18 de novembro de 1891,
extraímos sobre o ramal de Cresciuma, que passaria por Azambuja este trecho29:
29

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Cada dia nos parece da maior urgência a construcção do ramal da ferrovia D. Thereza Christina para Cresciuma.

Si considerarmos a quantidade do consumo feito pelos colonos d’aquella
região e pela desvantagem da construcção por carros de bois, veremos
que os colonos, logo que cessem os auxílios de alimentação por trabalhos
em caminhos vicinaes, não poderão por si só sustentar-se, não so devido
a falta de mantimentos como também pela difficuldade no transporte,
que encarecendo os gêneros de consumo. Eleva-os a um tal preço que os
colonos nunca os poderão comprar, nem tão pouco haverá negociante
que d’elles se fie.
Isto quanto a importação; e, si falarmos na exportação então é que a
verdade se nos desvenda com todo o cortejo de calamidades, que advirão
para esses infelizes.

Supponhamos que o colono, tendo de exportar 50 saccos de milho,
necessita de 5 carros, pois em caminhos como o de Cresciuma para
Pedras Grandes, que é actualmente o ponto consumidor mais perto, não
pode um carro conduzir mais de 10 saccos em uma carrada, devido aos
caminhos serem totalmente maus para essa espécie de conducção.”

Mas uma vez verificamos as urgentes necessidades de investimentos em
vias de transporte e comunicação nos núcleos. Para a época, o que representava o
modelo de desenvolvimento era a ferrovia, e os projetos existiam, os núcleos eram
muito promissores, e com a expansão das colônias os projetos foram realizados,
mas a ferrovia só viria realmente com a exploração do carvão, que era nos moldes
do desenvolvimento da época. E a região teria que apresentar um produto ou uma
atividade que justificasse o investimento, e assim, por longos anos, no início da
implantação das colônias, a única saída era a estação de Pedras Grandes, o que
a transformou no mais importante centro comercial do sul do estado no final do
século 19 e início do século 20. E assim foi até implantação dos novos ramais,
quando o fluxo de mercadorias diminuiu e outras regiões foram desenvolvendo-se.
Os italianos que chegaram a partir de 1884 e se dirigiam de trem até a Estação de Pedras Grandes. De lá, passando por Azambuja, eram destinados aos seus
lotes, nos diversos núcleos da colônia, diferentemente dos imigrantes que vieram
anteriormente a essa data, que fizeram esse percurso em carros de bois e com longas caminhadas, com crianças pequenas e suas bagagens.
A ferrovia cumpriu seu papel no desenvolvimento do sul do Estado, focada
na exploração do carvão, e contribuiu pouco no desenvolvimento da agricultura e da
indústria. O ramal que passava por Pedras Grandes até Lauro Muller, com o tempo,
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foi perdendo seu objetivo, com alto custo de manutenção e frequentes danos por
enchentes, pois se localizava às margens do rio Tubarão. Aos poucos ela foi diminuindo seus investimentos, e a falta de incentivo à indústria fez com que ao sofrer
suas maiores perdas na enchente de 1974, fossem retirados totalmente os trilhos
desse trajeto, ficando apenas na história esse que foi o primeiro trecho de ferrovia
do Estado de Santa Catarina, implantado ainda no Brasil Império e Santa Catarina
Província. Seria hoje um importante atrativo para o desenvolvimento do turismo,
aliado ao patrimônio histórico, natural e cultural existente nessa região, pois ligaria a
histórica cidade de Laguna aos pés da fascinante Serra do Rio do Rastro.
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Capítulo 7
P

A Colônia Azambuja:
das origens à atualidade

A população

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 32. Luiz Pedro Scremin, descendente de imigrantes italianos, e seu parreiral de uva
Goethe em Azambuja, 2014
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Para termos uma noção real dos números, faremos uma abordagem geral.
A história conta que em 1750 houve a primeira preocupação da coroa portuguesa em saber o número de habitantes com objetivos militares. Antes do primeiro
censo nacional, ocorreram várias iniciativas de caráter municipal e estadual com o
objetivo de conhecer o número de habitantes de cada região. Em 1846 foi criado
o primeiro regulamento censitário, que determinava o intervalo de oito anos para
a realização do censo demográfico.
A primeira tentativa de recenseamento da população ocorreu em 1852, que
por motivo de revolta da população não foi concluído. Em 1870 um novo regulamento determinava que o censo fosse realizado a cada 10 anos, e em 1872 o
primeiro censo foi realizado com o nome de Recenseamento da População do Império
do Brazil, que confirmou uma população total liberta de 8.419.672 pessoas e uma
população escrava de 1.510.806 pessoas.

Na Província de Santa Catharina o censo de 1872 registrou uma população
livre de 144.818 pessoas e uma população escrava de 14.984 pessoas, distribuídas
em 11 municípios e 32 freguesias.

Em 1870 ocorre a emancipação do município de Tubarão, que se desmembrou do grande município de Laguna, e no primeiro censo nacional contava com
uma população livre de 11.781 pessoas e de escravos eram 1.019 pessoas. Essa
população era dividida em duas grandes freguesias, sendo 6.888 pessoas na Freguesia Nossa Senhora da Piedade do Tubarão, e 4.843 pessoas na Freguesia Nossa
Senhora Mãe dos Homens de Araranguá.

Laguna, após a emancipação de Tubarão, passou a contar com uma população livre de 17.948 pessoas e uma população escrava de 2.470 pessoas. Esses
números, registrados no recenseamento de 1872, nos mostram que o Brasil como
um todo era um país de uma população muito reduzida comparando-se com a
extensão territorial, e o mesmo podemos dizer da região Sul do Brasil. O sul de
Santa Catarina, por sua vez, com apenas um município e duas freguesias, tinha
sua população concentrada nesses dois núcleos, com apenas algumas famílias que
exploravam pequenas propriedades rurais, distribuídas às margens dos rios e caminhos, explorando a terra fértil que ali se apresentava, produzindo seus próprios
alimentos. O restante do território era visto pelo Império como sertões incultos,
mas sabemos que neles habitavam os índios, que, com a chegada dos imigrantes,
foram mortos, sendo seus remanescentes expulsos para darem lugar ao “desenvolvimento” que seria implementado pelo homem branco.
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Na década de 1930, o governo cria um Instituto para ser o responsável por
todos os recenseamentos a ser realizados no Brasil e o denominou de Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a partir daí o censo é realizado até
hoje, rigorosamente de dez em dez anos.

O território destinado para ser a Colônia Azambuja era composto por terras devolutas, denominadas de sertões incultos, e consideradas pelo governo um
grande vazio demográfico. Composta por terrenos férteis, cortadas por rios de
abundantes águas cristalinas e imensas florestas com valiosos recursos naturais.
Diante de toda essa riqueza, o governo motivou-se a buscar formas para torná-la
habitada e capaz de produzir alimentos e riquezas. Decidiu então buscar imigrantes europeus para serem os habitantes pioneiros dessa região. Os europeus que para
cá vieram nesse período eram agricultores que perderam suas funções no momento em que a Itália, especialmente, decide pela industrialização.

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 33. Os irmãos Elzo Felippe, com 86 anos, Germano Felippe (im memoriam), com 97
anos, e Aldo Felippe, com 92 anos, fundadores da Vinícola Felippe, em Azambuja, 2014

Em 1877, grandes levas de imigrantes italianos começaram a chegar ao
território da Colônia Azambuja. Eram conduzidos por representantes do governo
que ajudavam na medição e distribuição das terras, construção das primeiras casas,
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feitas a partir da derrubada da floresta, bem como na entrega de sementes para as
primeiras plantações de alimentos. Dessa forma, o território foi sendo explorado,
sua população foi crescendo e os bens de uso comum foram sendo instalados para
beneficiar as famílias. E um novo território foi surgindo.
Conforme a comissão responsável pela organização da Colônia Azambuja
avançava na abertura do caminho que ligaria o vale do Araranguá, novos núcleos de
imigrantes foram sendo implantados, e isso ocorreu até o núcleo Cresciuma. Com o
tempo, esses núcleos foram crescendo e se transformando em vilas e cidades, e a primeira vila a transformar-se em município foi Urussanga, no ano de 1900, comprovando, dessa forma, o grande crescimento populacional que a região apresentava. O
território da ex-Colônia Azambuja, desde sua fundação até os dias atuais, apresentou
grandes transformações, e vários municípios foram criados: Pedras Grandes, Urussanga, Treze de Maio, Morro da Fumaça, Cocal do Sul e Criciúma, e a população
aumentou consideravelmente, pois, como podemos observar hoje, o território tem
uma população de 253.995 pessoas segundo o censo do IBGE de 2010.

A produção agropecuária

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 34. Parreirais de uva compõem a paisagem do interior da antiga Colônia Azambuja,
Pedras Grandes, em foto de 2014
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O intuito de implantação da colônia era produzir alimentos para o sustento
das famílias e também fazer do excedente a comercialização para as famílias que
já moravam nas cidades e nas vilas e não dispunham de espaço para produzir. Essa
comercialização seria, também, fonte de renda para as famílias agricultoras. Com
terras férteis, conhecimento trazido de seus países de origem e orientação recebida
dos organizadores da colônia, a produção de alimentos foi um sucesso tanto para
o abastecimento das famílias como para a comercialização.
Antes da chegada dos imigrantes, já havia produção agropecuária no vale
do Tubarão e no vale do Araranguá, baseada principalmente no cultivo de mandioca para a transformação em farinha, cana de açúcar para a fabricação de açúcar
e aguardente, localizadas em pequenas propriedades às margens dos rios. Contudo,
essa produção era insuficiente para a demanda existente.
No grande território que foi destinado à Colônia Azambuja, até a sua implantação, não encontramos nenhum registro de qualquer produção agropecuária,
pois se tratava de enormes extensões de terras devolutas. Porém com a chegada
dos imigrantes, em 1877, o chefe da colônia, o engenheiro Joaquim Vieira Ferreira,
preocupou-se em logo fornecer as primeiras sementes para que fosse plantada a
primeira safra, que serviria de base para a alimentação dos colonos e também das
famílias que iam chegar. Em nossa pesquisa observamos que algumas famílias
trouxeram sementes da Itália como forma de garantirem sua produção quando
aqui chegassem, caso não encontrassem o que plantar. As famílias eram conhecedoras da atividade agrícola e, portanto, as sementes que receberam foram plantadas e cuidadas e produziram frutos já na primeira safra, conforme cita o desembargador Vieira Ferreira em seu livro: Azambuja e Urussanga:
Meu pai registrou essa produção em um livro de apontamentos, cujas
páginas contêm na primeira coluna os nomes dos colonos e nas outras o
rio de sua residência, o merecimento do seu trabalho, com a qualificação
de bom ou mau, ótimo ou sofrível, e as quantidades de sua colheita de
feijão, arroz e milho.

O total da colheita de 1878, nos citados vales foi de 18,5 sacas de feijão,
110 de arroz e 706 de milho, produzidas por 90 colonos.

Além das três culturas citadas, as famílias ainda produziam outros alimentos para sua alimentação, como galinhas para fornecerem carne e ovos, vacas para
a produção do leite e fabricação do queijo, porcos para serem transformados em
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carne, banha e salame. Como bons italianos, a horta era fundamental para a produção de hortaliças, o pomar com diversos tipos de frutas, entre elas a videira, cujas
ramas trouxeram em suas malas, para a produção de uvas e elaboração de vinhos.

Foto do acervo pessoal de Anselmo Bortolato.

Figura 35. Famílias Bortolato e Preve na colheita de fumo em São João de Azambuja na
década de 70.

Devido a chegada de novos imigrantes e a implantação de novos núcleos,
a produção de 1879 foi mais significativa, como podemos verificar nos registros
de Vieira Ferreira: “56 sacas de feijão, 84,6 de arroz, e 640,5 de milho, para o
total da colônia que foi de 208 sacas de feijão, 210 e um décimo de arroz e 1874
e meia de milho”.
Com a proposta do Governo Imperial de desenvolver o sul de Santa Catarina, novas levas de imigrantes foram chegando, todos com o objetivo de desenvolver a região através da agropecuária. Essa atividade foi sendo aprimorada com o
tempo, e com a vinda da extensão rural pública para a assistência aos agricultores
na década de 1950, a região prosperou na agropecuária. Com isso, muitas famílias
rurais foram beneficiadas e até hoje seus descendentes permanecem na agricultura.
119

A região que compreende o território da colônia Azambuja tem significativa produção de alimentos, organização de agricultores e espaços para feiras
municipais, onde os produtos da agricultura são comercializados pelas famílias da
sede dos municípios. É expressivo o número de famílias organizadas em associações, grupos e cooperativas que produzem e comercializam seus alimentos dentro
e fora do território.
A produção agropecuária é muito diversificada no território por conta do
clima favorável, da proximidade dos centros consumidores, da rodovia federal BR101, que liga o país de norte a sul, favorecendo o escoamento de tudo o que é
produzido. O sistema produtivo é baseado no regime de agricultura familiar de pequena propriedade. O turismo rural, termal, de compras e de negócios, que ocorre
dentro e próximo do território, consome e leva boa parte dessa produção. Podemos
destacar dentro do território a seguinte produção: a) de grãos: feijão, milho, arroz;
b) da fruticultura: uva, maracujá, frutas de caroço, banana; c) de hortaliças em
geral; d) da pecuária: bovinocultura de corte e leite, avicultura de corte, apicultura
e piscicultura. Destaca-se também a produção de batata-inglesa, mandioca, cana-de-açúcar, e reflorestamento com eucaliptos e pínus.

A maioria das famílias rurais produz boa parte da alimentação de autoabastecimento, e entre os alimentos produzidos destacamos laranja, aves, ovos,
hortaliças em geral, diversas frutas, leite, carnes e outros. A herança cultural ainda
é marcante nas famílias rurais, e isso se percebe pela enorme quantidade de produtos processados e preparados ainda de forma artesanal por mãos habilidosas
de mulheres e homens que se dedicam a agregar valor a tudo o que produzem.
Podemos destacar a produção de sucos, vinhos, salames, sacol (copa), morcilha,
banha, queijos, puína, coalhada, doces, conservas, pães, roscas, biscoitos, açúcar
mascavo, melado, cachaça, entre outros. A cultura e as habilidades pessoais ainda
desenvolvem no território utensílios úteis para a agricultura, fabricados de forma
artesanal, como cestas e balaios de taquara e cipó. As mulheres ainda trazem como
herança de suas avós bordados, ponto crivo, tricô, crochê, algumas pinturas em tecido, sendo estes para o consumo familiar e para a venda, buscando a melhoria da
renda familiar e perpetuando a herança cultural recebida. Com o desenvolvimento
do turismo rural, esses produtos artesanais passaram a ter maior valor e também a
aumentar a renda das famílias que os produzem.
Na atualidade, uma das principais mudanças que ocorreram no cenário
rural do território foi em relação à produção e à comercialização dos produtos
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agropecuários. A pesquisa e a extensão rural efetuadas nesses municípios que compunham o recorte territorial da ex-colônia Azambuja tiveram papel fundamental
para a evolução das tecnologias utilizadas na produção agropecuária. Alguns problemas, como a redução da população rural bem como a diminuição do número de
pessoas ocupadas na agricultura, aliados à diminuição de sucessores hereditários
em uma boa parcela das propriedades rurais, fizeram com que os agricultores adotassem práticas de produção cada vez mais eficientes do ponto de vista tecnológico.
A forma de ocupação das terras agrícolas também sofreu algumas mudanças, com a diminuição de áreas com lavouras temporárias e pastagens, substituídas
por áreas de reflorestamento, e algumas áreas com a regeneração da vegetação
nativa. A proximidade dos centros urbanos faz com que muitas famílias exerçam
dupla jornada, complementando a renda familiar com empregos na cidade. Algumas propriedades são adquiridas por pessoas da cidade que as utilizam como sítios
de finais de semana, com o objetivo apenas de lazer e descanso. O turismo no meio
rural vem crescendo de forma muito rápida, proporcionando novas oportunidades
no meio rural.

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 36. Martinho Romagna em seu porão: a produção artesanal mantém viva a herança
cultural de seus antepassados. Santo Antônio, Pedras Grandes, 2014
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As medições das terras do sul do estado pelas comissões do engenheiro
Sampaio em 1868 e do engenheiro Vieira Ferreira em 1877 baseavam-se em lotes
que raramente ultrapassavam 50 hectares. Os imigrantes que se instalaram nesses
lotes rurais exploravam a agricultura com a mão de obra familiar, a qual era muito numerosa, produzindo para a subsistência e para a comercialização, suprindo
de gêneros de consumo os centros consumidores. Esse sistema pouco se difere
do atual regime de agricultura familiar que conhecemos, sendo o sistema predominante no sul do estado, principalmente no território da ex-colônia Azambuja,
onde a produção agropecuária é muito diversificada.
As políticas públicas para a agricultura familiar têm sido aplicadas no território, contribuindo para o desenvolvimento. O crédito rural é uma ferramenta
importante e muito difundida nessa região, onde os produtores rurais têm acesso a recursos financeiros para investimento e custeio agropecuário com recursos
provenientes do Plano Safra da Agricultura Familiar. E os produtores que não
se enquadram nesse grupo acessam os recursos do Plano Agrícola e Pecuário. Os
agentes financeiros estão presentes em todos os municípios da antiga colônia, sendo os principais o Banco do Brasil e a cooperativas de crédito, como o Sicoob e o
Cresol, que operam as principais linhas de crédito para o setor agropecuário, e a
linha mais utilizada é o Pronaf.
Outra política pública muito difundida em todo o território que contribuiu
de forma significativa para o desenvolvimento rural é o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Esse programa determina que no mínimo 30% dos
recursos repassados às prefeituras municipais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a alimentação escolar sejam utilizados para a
compra de produtos da agricultura familiar ou do empreendedor familiar ou suas
organizações. Todos os municípios do território da ex-colônia Azambuja utilizam
esse programa, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar e para
a melhoria da alimentação escolar.
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é um programa do Governo Federal, e desde sua criação, em 2003, foram elaborados vários projetos no
território pelas organizações dos agricultores. O programa utiliza mecanismos de
comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores familiares. O objetivo desse programa é colaborar para o enfrentamento da fome e da
pobreza no Brasil. Esse programa tem possibilidade de expandir-se no território.
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O Governo Federal possui ainda outros programas de fortalecimento e amparo aos agricultores familiares, como o Programa de Garantia de Preços Mínimos
e o seguro rural, sendo esses os mais difundidos no território. O Governo Estadual
desenvolve várias ações no território da antiga Colônia Azambuja voltados para o
desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar através da Secretaria
de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina (SAR), tendo como empresas vinculadas a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina) e a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina). A Epagri executa as políticas de assistência técnica, extensão
rural e pesquisa agrícola e tecnológica, e a Cidasc tem como missão executar ações
de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde pública e promover o agronegócio
e o desenvolvimento de Santa Catarina.

A SAR executa uma série de políticas nesse território, beneficiando os produtores rurais. As principais são: 1. Projeto Terra Boa – Calcário, no qual é distribuído calcário de forma gratuita aos agricultores familiares visando à melhoria da
produtividade da agricultura; 2. Projeto Terra Boa – Semente de Milho, que incentiva a aquisição de sementes de milho, beneficiando os agricultores com o subsidio
de parte do valor da saca. É permitida a aquisição de até 5 sacas de sementes por
família; 3. Projeto Terra Boa Forrageiras, com a distribuição de kits de forrageiras,
com sementes de pastagens, adubos e insumos em geral visando à melhoria das
áreas de pastagens e o incremento da produção agropecuária.

O Programa Juro Zero – Agricultura/Piscicultura visa incentivar projetos
de investimentos agropecuários que priorizem o armazenamento de água da chuva
bem como o incremento da produção de alimentos e a melhoria da qualidade de
vida das famílias rurais. O Programa Jovem Rural, nas asas da inclusão digital – SC
Rural, possibilita a aquisição de equipamentos de informática para jovens rurais.
Outro programa que vem sendo executado no território é o SC Rural, que tem
como objetivo aumentar a competitividade da agricultura familiar. Esses são os
principais programas e projetos executados pelo Governo do Estado no território
da antiga colônia Azambuja. Além deles existem programas municipais de incentivo à agricultura familiar executados pelas Secretarias Municipais de Agricultura.
O desempenho da produção agropecuária vem sendo satisfatório e nos últimos anos não houve, de modo geral, incremento na área plantada dos principais
produtos agropecuários. Alguns setores apresentaram incremento na produtividade, principalmente a produção animal.
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A região tem como principais atividades de produção vegetal na atualidade fumo, milho, feijão, arroz, mandioca, uva, pêssego, ameixa e hortaliças. Em relação ao fumo, o Brasil é o maior exportador mundial, o terceiro maior produtor.
Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional de fumo, e o sul do Estado
plantou na safra 2013/14 um total de 25.094 hectares, com produtividade média
de 2.117kg/ha.
A produção de milho no sul do Estado tem pouca representatividade no
cenário estadual, mas é de importância estratégica para a região, pois se trata de
produção para consumo próprio em sua maioria. Se considerarmos a produção
de milho para silagem, veremos a importância econômica do milho para o setor
agropecuário do sul do Estado. O Brasil está entre os maiores produtores de milho
do mundo, ocupando o terceiro lugar.
Quanto à produção de feijão, o Brasil também ocupa a terceira posição.
Em relação ao consumo, é o segundo colocado, e Santa Catarina é o oitavo estado
produtor. O sul do estado possui bastante representatividade no cenário estadual,
com uma área plantada na safra 2012/13 de 7.935 hectares.
O arroz irrigado possui características específicas, pois necessita de terrenos
planos. Por isso, alguns municípios do território não possuem o cultivo do cereal.
De modo geral, o Sul do Estado possui aptidão para o cultivo, produzindo 61,1%
do arroz do Estado. Santa Catarina é o segundo produtor nacional, e o Brasil é o
oitavo produtor mundial.
A raiz da mandioca é um dos alimentos básicos da população brasileira.
Originária do Brasil, se difundiu pelo mundo. A produção de mandioca no território da antiga colônia Azambuja sempre foi muito representativa. Atualmente,
a produção nesses municípios é voltada para pequenos engenhos de produção
de farinha e fécula, e é também utilizada para a alimentação animal. No ano de
2012, o escritório municipal da Epagri de Pedras Grandes, em parceria com a
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes e o engenho farinha da Terra Azambuja criaram o Programa Municipal de Incentivo a Produção de Mandioca, cujo
objetivo era incentivar o plantio de mandioca como mais uma alternativa de
renda. O produtor participante do programa teria garantia de compra de sua
produção pelo preço de mercado, assistência técnica, fornecimento das ramas
para o plantio, preparo do solo pela Prefeitura e pago pela agroindústria e possibilidade de financiamentos através do Pronaf.
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A produção de uvas no território da ex-colônia Azambuja é significativa.
A uva Goethe vem ganhando força no mercado nacional com o reconhecimento
dos Vales da Uva Goethe e a primeira Identificação de Procedência do Estado
de Santa Catarina. De modo geral, as uvas aqui produzidas são de origem americana (vitis Labrusca), com destaque para a uva Niágara, comercializada para
mesa e vinho, bordô para produção de suco e vinho, e a híbrida Goethe para a
produção de vinho.
Quanto ao desempenho na produção animal no que diz respeito à produção
de carne e leite, a região apresentou ganhos significativos nos últimos anos, com a
adoção de práticas direcionadas ao ganho de produtividade. A região de Braço do
Norte e Rio Fortuna possui grande número de pequenas agroindústrias que processam o leite da região. A maioria atua abaixo da capacidade operacional, fazendo
com que o preço do leite pago ao produtor seja diferenciado em relação ao restante
do Estado. No período de 2000 a 2012 a produção de leite em Santa Catarina
aumentou 171%. Como a área de pastagens diminuiu, esse aumento é explicado
pelo aumento da produtividade.
A cultura italiana ainda está muito presente no território da antiga colônia Azambuja: grande parcela da produção é transformada em queijo artesanal,
o qual é valorizado e comercializado nas propriedades. No entanto, existe grande
produção de leite que não é mensurada, que não entra nos dados estatísticos de
produção. A tecnologia empregada na maioria das propriedades é considerada baixa, fazendo com que o potencial de crescimento na produção de leite e de carne
seja grande no momento em que os produtores comecem a adotar práticas que
permitam o incremento da produção, como o pastoreio racional, a melhoria da
fertilidade do solo, e a adoção de pastagens mais produtivas.
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A indústria

Foto de Eusébio Pasini Tonetto

Figura 37. Lourival Rodrigues, com 91 anos, em frente à fábrica de raspa e fecularia São Gabriel,
parcialmente destruída pela enchente de 1974. Aqui funcionou a fábrica de álcool combustível
durante a Segunda Guerra Mundial

Os imigrantes italianos, ao chegarem às terras sul-catarinenses, encontraram um processo de industrialização muito precário e rudimentar; as propriedades existentes eram exploradas baseadas na força do trabalho escravo. A produção
industrial inicialmente era desencorajada e era proibida pelo governo português
pelo fato de que Portugal era um país subordinado à Inglaterra, e os tratados feitos
entre os dois países impunha a colocação dos manufaturados ingleses nas colônias
portuguesas. Essa repressão deixou de preparar várias gerações para desenvolverem
o setor de transformação.
No sul de Santa Catarina, os municípios de Laguna e Tubarão perpetuaram
esses princípios. Essa herança foi um entrave ao desenvolvimento das manufaturas, não permitindo o aprendizado das técnicas fabris. Assim, a principal atividade era o comércio e nessa época esses dois importantes núcleos enriqueceram ao
estilo português. Estavam distantes de investir no setor de transformação. Essas
duas cidades prosperaram com o princípio escravocrata, com uma minoria no topo
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da pirâmide social e com preconceitos a determinadas profissões que envolvessem
trabalhos manuais. Na produção agropecuária os mais ricos cultivavam suas terras
pelo regime de arrendamento, no qual exploravam essas famílias no processamento da mandioca e da cana-de-açúcar, com os primitivos engenhos movidos a força
animal. Esse era o cenário da “industrialização” da época.
O município de Laguna compreendia todo o território sul-catarinense, e
em sua sede, conforme cita Francisco Isidoro Rodrigues da Costa na descrição
desse município no livro Laguna antes de 1880, e em documentário do Pe. João
Leonir Dall’Alba, na página 56, quando fala sobre a indústria, havia oficinas de
sapataria, alfaiataria, ourives, latoeiro, marcenarias, ferraria, charutarias, olarias, e
fábricas de pilar arroz e de cerveja. Segundo ele, as sapatarias eram bem montadas
e trabalhavam com perfeição, deixando pouco a desejar em relação ao calçado
estrangeiro. Seus proprietários eram Cristóvão Alves Gomes e o alemão Augusto
Schneider, que empregavam de três a seis artistas. As alfaiatarias pertenciam ao
lagunense Manoel Alano Fernandes Lima, e estavam na Rua Direita; a outra era
de Luiz Pereira de Aquino e Santos na Rua Conde d’Eu; e a última, de Oliveira e
Irmãos, na Rua da Praia. A oficina de ourives pertencia a Camilo Lopes de Alcântara, que também era proprietário de uma importante fábrica de cal na Cabeçuda,
uma das melhores que se conhecia na província. Uma outra fábrica de cal está
situada em Campo Bom, e a oficina de latoeiro do espanhol Raimundo Rayoul. A
fábrica de cerveja foi montada pelos alemães Ignatz Bradt e Irmãos; ela abastecia o
mercado com cerveja boa e se situava na Rua Bragança, no Magalhães. As fábricas
de ferro que sobressaíam eram a do lagunense Manuel Cândido da Rosa e Silva,
a de José Candido e a do Leopoldino, e todas faziam trabalhos de ferro e bronze; elas venciam todas as dificuldades nesse trabalho. As principais olarias são no
Imaruí, de Antônio Cardozo, Serafim José da Silva Matos, Passos e Irmãos, Lopes
e Irmãos. No Campo Bom são ao todo três, sendo a mais conhecida a de Hipólito
Batista de Aguiar, considerada a melhor.
Com a chegada dos imigrantes italianos à Colônia Azambuja, situada nas
terras do município de Tubarão, inicialmente exploraram o setor agropecuário
com apenas a produção de matéria-prima comercializada nas vilas de Tubarão
e Laguna. Com o passar do tempo, perceberam estar sendo explorados e decidiram iniciar processos de industrialização com o conhecimento trazido da Itália. O
principal diferencial aplicado foi a utilização da força da água como energia para
a movimentação dos engenhos, tornando-os muito mais produtivos e melhorando
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a qualidade do produto final. Outra atividade desenvolvida pelos imigrantes foi a
criação de suínos, cujo produto básico era a banha. A primeira fábrica foi montada
em Pedras Grandes em 1885. Feitos os levantamentos de custos, calculou-se em
60 contos de réis a quantia necessária para construção da fábrica e de todos os
acessórios. O Sr. Silvio Zanette fez proposta de fundá-la por meio de ações; cada
ação valia 200 mil réis. Ela começou a funcionar em meados de 1885. O objetivo
inicial era a criação de uma fábrica de laticínios, mas foi desencorajada, conforme
cita Pe. Luigi Marzano em seu livro Colonos e Missionários nas Florestas do Brasil:
Vista a facilidade de criação de gado, já que havia boas pastagens, e
sabendo que os colonos em sua maioria eram gente que provinham das
montanhas de Beluno, muito práticos em laticínios, fez proposta de
fazer surgir uma cooperativa de leite, que fabricasse queijo, manteiga
e requeijão. Esta benemérita pessoa era o Sr. Silvio Zanette, de Orana,
o qual estudou o projeto e partiu para o Rio de Janeiro, para fazer
consultas e combinar com os principais comerciantes da praça. Tendo
manifestado seu plano foi logo dissuadido da implantação da leiteria e
aconselhado a encorajar os colonos à criação de porcos, fundando uma
fábrica de produtos suínos.

Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 38. A roda d’água foi a força motriz que movimentou os engenhos na Colônia Azambuja
no início de sua formação. Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, Orleans, 2014
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Acreditamos ser esse o primeiro registro sobre a intenção de explorar economicamente, e de forma organizada, o setor de laticínios no sul do estado, atividade essa que hoje representa importante fonte de renda aos agricultores. Há um
número expressivo de agroindústrias, principalmente no vale do Braço do Norte,
demonstrando desde então o potencial nesse setor, que vem crescendo de forma
significativa na atualidade.
A força da água permitiu o beneficiamento da madeira, com a construção
de serrarias, com as famosas serras picapau, que, para época, significavam um grande avanço, pois as madeiras eram serradas a braço e a machado. O processamento e
beneficiamento de grãos veio com a implantação das tafonas, verdadeiros moinhos
que processavam utilizando a força hidráulica para movimentação da pedra de mó,
no qual produziam a farinha de milho e a farinha de trigo.
Uma indústria que não prosperou foi a da seda. Os imigrantes com boa
vontade trouxeram em suas malas ovos de bicho-da-seda, cultivaram a amoreira, a
qual teve boa adaptação ao clima local. No entanto, sem comércio para a matéria-prima, investiram na industrialização, produzindo artigos de excelente qualidade,
mas sem aceitação no mercado nacional. A esse respeito, Marzano declara:
Não conseguiram vendê-los de nenhuma maneira, e nem por preço
ínfimo. Então nossas boas italianas, elas mesmas fiaram, de crochê,
lenços e gravatas. Mandaram-nos ao Rio de Janeiro. Mas receberam
a resposta de que não tinham valor, não eram apreciados, porque não
vinham de Lion ou de Paris!(...)

(...) Vendo desprezados estes produtos, nossos colonos engenharam
meios de extrair a seda dos casulos, fabricaram teares e fizeram tecidos,
para calças e casacos: vestes bem pouco adaptadas a seu trabalho...
capinar com calças de seda!...”

A indústria sérica mais tarde cedeu lugar ao algodão, que é absorvido pela
indústria nacional de tecidos e também exportado, visto que nosso país tem grandes extensões de terras e clima favorável para a produção de algodão. A seda até
hoje é produto de importação. Uma fábrica de álcool combustível também funcionou no território da antiga colônia, demonstrando o espírito empreendedor
dos descendentes e o potencial existente em toda a região colonizada. Assim se
expressa o professor Antônio Bardini30:
30

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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De 1900 a 1910, época em que Pedras Grandes se desenvolvia havia
muitas indústrias. Já havia uma grande fabrica de banha, fabrica de
cerveja, fabrica de tecelagem, fabrica de foguetes, fabrica de ferramentas,
etc, e uma fabrica de álcool combustível, esta, inaugurada em 1940.
Uma grande obra, movida por força hidráulica, com 160 hp de força.
O álcool era produzido da mandioca, milho e batata doce. Era vendido
em Florianópolis e Curitiba, para abastecer ônibus, na época da segunda
guerra mundial, quando teve a crise do petróleo, e faltou a gasolina. Para
este produto chegar ao destino, saia da fabrica em carros de bois ate na
estação de Pedras Grandes, dali de trem até Imbituba, de lá de navio
ate o Porto de Paranaguá, chegando finalmente em Curitiba. Se pedras
grandes tivesse continuado nesse ritmo, certamente seria hoje, um
grande centro industrial. A causa desse fracasso foi o ramal da estrada
de ferro não ter sido construído de Pedras Grandes para Urussanga, em
vez de Esplanada para Urussanga.

O fato é que o município de Pedras Grandes, por longo período, ficou carente de investimentos em infraestrutura voltada ao desenvolvimento de suas vocações na indústria. Com o advento da retirada da estrada de ferro em 1974 devido
aos danos causados pela grande enchente, os empreendedores da região voltaram-se aos centros que apresentavam melhores condições, contribuindo, dessa forma,
para o desenvolvimento regional, como Tubarão e Criciúma.
No cenário industrial Santa Catarina ocupa uma posição de destaque no
Brasil: a indústria de transformação catarinense é a quarta do país em quantidade
de empresas, e a quinta em número de trabalhadores. Segundo dados da Fiesc
(2014), o Produto Interno Bruto (PIB) catarinense é o sexto do Brasil, e ainda
afirma que a inovação e a tecnologia reforçam a competitividade de nossas indústrias, e Santa Catarina ocupa a quarta posição no ranking nacional em inovação.
Santa Catarina possui uma característica que confere padrões de desenvolvimento muito equilibrados devido à atuação de indústrias em polos muito
diversificados, e diferentes regiões apresentam diferentes vocações para áreas específicas. O sul do Estado tem como principal segmento de exploração o cerâmico,
apresentando indústrias que empregam alta tecnologia, e produtos de reconhecimento nacional e internacional por sua qualidade. Atualmente, vem ganhando
força com o transporte ferroviário de seus produtos até o Porto de Imbituba, de
onde são exportados para outros estados e para o exterior. Outro segmento que
está entre os mais importantes é a indústria do carvão: o Estado concentra 61%
do faturamento obtido pelo setor carbonífero em âmbito nacional, e a logística
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desse produto também é realizada pelo transporte ferroviário. As vendas desse
carvão são realizadas principalmente para o setor elétrico, seguidas das indústrias
cerâmica e de cimento. O setor de descartáveis plásticos também é referência na
região sul, empregando alta tecnologia e gerando empregos. A indústria alimentar
do sul de Santa Catarina não é o principal polo do Estado, mas é de importância
estratégia para o sul catarinense. O setor de abate de aves, além de estar próximo
ao setor de produção, vem utilizando o transporte ferroviário de contêiner, tornando o produto mais competitivo nos mercados nacional e internacional. Segundo
publicação anual da Fiesc (2014),
Santa Catarina possui uma indústria alimentar bastante forte, sendo o
maior produtor de carne suína do país e o terceiro de frangos. O estado
também se destaca na pesca, ocupando nacionalmente liderança na
produção de pescados. Na pauta de exportações catarinenses, carnes e
miudezas comestíveis é (sic) o primeiro produto. A indústria alimentar é
a segunda maior empregadora dentre os segmentos industriais do estado.

O Sul do Estado ainda possui uma série de indústrias em segmentos menores, sendo de grande importância para o desenvolvimento local o setor madeireiro,
com serrarias produzindo insumos para o setor moveleiro, que também é bem desenvolvido. O setor de vestuário, com a presença de grande número de confecções,
alimentando o comércio regional. Destaca-se ainda o setor de máquinas e equipamentos, que possui uma fábrica de tratores em Içara, bem como diversas fábricas
de implementos agrícolas. Conforme a mesma publicação da Fiesc,
A indústria de máquinas e equipamentos de Santa Catarina se destaca
na fabricação de compressores, sendo líder nas exportações deste
produto entre os estados do país. Também é importante produtor de
equipamentos florestais, máquinas e equipamentos para indústrias de
papel, madeira e móveis, peças e acessórios para tratores, máquinas e
implementos agrícolas, matrizes para indústria cerâmica, empacotadoras,
enfardadeiras automáticas, dentre outros.
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Figura 39. Lírio Folchini, 93 anos, em frente a antiga ferraria, em Santo Antônio, Pedras
Grandes, 2014

A indústria de base tecnológica vem se destacando tanto no cenário brasileiro como no mundial. As empresas catarinenses de base tecnológica vêm crescendo à taxa de 20% ao ano. No sul de Santa Catarina a indústria de base tecnológica está presente em Criciúma.
O sul do estado de Santa Catarina possui características muito específicas
nos seus principais polos industriais, com boa diversificação de setores e grande
potencial de crescimento. A conclusão da duplicação da BR-101, com a inauguração da ponte Anita Garibaldi no canal de laranjeiras em Laguna, e o túnel do
morro do formigão em Tubarão, a presença da ferrovia ligando os polos industriais
com um porto marítimo e o aeroporto de Jaguaruna são fatores que farão do sul
catarinense uma região próspera para o desenvolvimento industrial e turístico. No
setor agropecuário, o fortalecimento da agroindústria local aliado ao cooperativismo é marca do território. As pequenas cidades da região possuem potencial para o
desenvolvimento de agroindústrias ligadas ao desenvolvimento territorial através
de seus produtos típicos e da identidade cultural.
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Figura 40. Passado e presente juntos, da esquerda para direita: ponte da Cabeçuda ou laranjeiras,
ponte Henrique Lage e ponte Anita Garibaldi, no canal de Laranjeiras, Laguna, 2015.

O comércio
O comércio foi a primeira atividade econômica do sul de Santa Catarina.
Laguna, desde sua fundação, supria de gêneros os navios que por ali passavam.
Conforme o território ao sul era desbravado e colonizado, essa atividade se desenvolvia. Com a abertura dos primeiros caminhos de tropas, os gêneros que chegavam pelo Porto de Laguna eram distribuídos pelos tropeiros para o interior da
província. Nesse contexto surge a Vila de Tubarão, pois o caminho de tropas que
descia a serra de Lages a Laguna terminava no local onde atualmente é a cidade de
Tubarão, mais especificamente entre as pontes do Morrotes e Cavalcante. Dali em
diante as mercadorias seguiam pelo rio Tubarão em canoas até o Porto de Laguna.
Com o tempo, surgem nas margens do rio Tubarão pequenas propriedades
agrícolas, onde as famílias passaram a produzir produtos agrícolas, os quais eram
exportados pelo porto de Laguna. Francisco Isidoro Rodrigues da Costa, na descrição do município de Laguna antes de 1880, declara: “O comércio marítimo é
o primeiro da Província. A exportação é extraordinária: exporta-se a farinha, o
milho, o feijão, a fava, o amendoim. Continuamente saem navios carregados deste
gênero”. Nesse relatório, o autor ainda descreve que a falta de vias de comunicação
133

e de boas estradas dos centros produtores aos de consumo impossibilitou o desenvolvimento mais rápido do comércio de gêneros alimentícios. Mesmo assim, a
exportação para vários portos no período de 1868 a 1876 apresentou os seguintes
dados, em quilos: farinha – 40.132.383; milho – 36.158.107; feijão – 3.356.317;
carne (charque) 1.101.183; graxa (banha) – 767.678; amendoim – 620.188; açúcar – 42.106; arroz – 16.190; aguardente – 30.616 litros; couros de boi – 110.486;
peixe seco – 70.000. Outros produtos eram: marcela – 505 sacos; e alho – 31.490
réstias. Nesse período, as embarcações fizeram 956 viagens para fora, 756 para os
diversos portos da província, totalizando 1.712 somente de saída, não incluindo
aqui as entradas.
Em 1872, Tubarão, já como município, tinha um comércio regular, e para
que em seu futuro fosse de um comércio melhor, havia a necessidade de melhorar
as vias de comunicação, especialmente com o município de Lages, pois de lá vinha
o principal gênero alimentício: o charque e o gado. Tubarão detinha o controle de
todas as saídas de alimentos, pois sua única passagem era pelo rio. Os comerciantes
daqui firmaram um convênio com Laguna nos seguintes termos, conforme afirma
Vettoretti (1992)31:
Nenhum produtor rural comercializaria diretamente com esta cidade,
passaria antes, pelo intermédio dos mercadores de Tubarão. Geralmente,
estes comerciantes eram os donos das terras, e alguns possuíam barcos.
A fiscalização era severa e eficiente, porque não era difícil controlar as
duas saídas. Um dos motivos porque a comodidade foi uma constante na
classe dirigente de Tubarão e Laguna. Genericamente, os comerciantes
eram donos das melhores terras, sobre as quais exploravam o trabalho
do agregado, na produção agrícola, depois lhe sugava, na segunda etapa,
fornecendo os suprimentos de sua necessidade. (pág. 157)

Já em 1885, a vila de Tubarão possuía dois negociantes, para uma população ainda pequena, e nas localidades vizinhas eram 83 estabelecimentos, que se
localizavam nas colônias italianas e alemãs. Em Tubarão essas casas se localizavam
na Rua do Comércio e próximas a ela. Em 1890 essa rua foi dividida e passou a
chamar-se Lauro Müller e Marechal Deodoro. Podemos ainda citar que esses comerciantes tinham a pretensão de monopólio, semelhante ao corporativismo dos
burgos da Idade Média, e rejeitavam qualquer concorrência.
Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Foto de Eusébio Pasini Tonetto

Figura 41. Antiga casa comercial de Azambuja, 2015

Segundo o Relatório Apresentado à Assembleia Geral Legislativa pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, encontramos a seguinte declaração referente à Colônia Azambuja32:
Em maio de 1877 foi fundada essa colônia no município do Tubarão.
Esta collocada nas margens do Ribeirão das Pedras e de outros
tributários do rio que dá o nome ao município.
Os terrenos são apropriados a diversos gêneros de cultura, sendo para
esperar que nelles encontrarão os colonos segura recompensa dos seus
esforços.
No mercado da sede, que fica a 9,k900 da estrada geral de Laguna e
Tubarão a Lages, podem os colonos abastecer-se, por preços regulares,
de tudo aquillo de que necessitam.
O porto de embarque da colônia é o do Tubarão, que dista 36,k300 da sede.
É habitada por 459 pessoas, das quaes pertencem á nacionalidade
italiana 454 e a franceza 5. Todos catholicos.
Durante 1877 houve:
Casamentos........5
32

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Nascimentos.......10
Óbitos.................10
A superfície é de 73.040.000 metros quadrados, dos quaes estão
cultivados 2.913.680. tem 130 lotes agrícolas medidos, estando já
occupados 86.
Possue 96 casas provisórias. O valor devido pelos colonos, por compra
de terras durante o anno próximo findo, importa em 26:875$000.
E’ lisongeiro o desenvolvimento que já apresenta esta colônia, e tudo faz
crer será rápida a sua prosperidade.
Prosseguem os trabalhos de medições de lotes e abertura de caminhos
coloniaes.

Conforme afirma o documento acima, já no primeiro ano da Colônia
Azambuja foi instalada, em sua sede, uma casa comercial que fazia a venda de
gêneros que vinham de Laguna, de Lages e da produção dos agricultores locais,
sendo esse o primeiro registro de comércio da colônia. E confirma também que a
colônia estava localizada em um ponto estratégico para o comércio devido à proximidade da estrada que ligava o Porto de Laguna à serra de Lages, e já possuía certo
trânsito de mercadorias, feito por cargueiros. Isso demonstra que o crescimento
rápido da colônia e a abundante produção implantada pelas famílias de colonos
necessitavam de uma via de escoamento, e a proximidade a esse caminho, aliada à
construção da estrada de ferro Donna Thereza Christina tornaria Pedras Grandes
um dos maiores centros comerciais do sul de Santa Catarina do final do século 19.
Na década de 1890, pela estação férrea de Pedras Grandes eram intermediados todos os produtos que entravam e saíam da colônia de Azambuja e de
Urussanga, e dali distribuídos para os demais núcleos. Com isso, Pedras Grandes
se tornou um centro de grande movimento que embarcava e desembarcava cargas
e passageiros. Assim, crescia rapidamente e recebia negociantes de outros pontos
do Estado que vinham comprar mercadorias e vender seus produtos, ficando um
grande movimento de acordo com a época. Os colonos transportavam seus produtos em carros de bois por picadas primitivas que eram as estradas daquela época, e
o movimento era tão grande que havia dias com 150 carros de bois descarregando
na estação. Em virtude disso, em Pedras Grandes havia hotéis, firmas fortes como
a firma Rocha, Souza e Correa, que compravam e vendiam os produtos e também
traziam mercadoria para suprir o comércio local. Os hotéis que se destacavam
eram o Hotel Ceconi e o Hotel Cargnin. Havia uma gráfica, uma imprensa que
editava um jornal que circulava na região dando notícias dos acontecimentos, e
duas bandas de músicos alegravam as festas e visitas de autoridades. Pessoas de
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fora investiam em Pedras Grandes, porque tudo prometia e a previsão era que se
tornaria um ponto de grandes negócios.
Com a descoberta de novas minas de carvão em Urussanga, havia necessidade de construir um ramal de Pedras Grandes a Urussanga, porém forças contrárias exigiram que o mesmo ramal fosse construído de Esplanada a Urussanga, e
este último venceu. Quando o trem começou a passar por esse ramal, o movimento
de Pedras Grandes começou a enfraquecer, e tudo foi decaindo. Em 1907 o município começou a perder importância como entreposto comercial.
Com o passar do tempo, os núcleos da ex-Colônia Azambuja se tornam distritos, vilas e, mais tarde, municípios, recebendo ramais da ferrovia, explorando carvão e passando a ter estradas pavimentadas. Enfim, toda a infraestrutura necessária
para o desenvolvimento, e a sede da promissora colônia se torna uma comunidade do
município de Pedras Grandes e vê suas famílias emigrarem para as cidades vizinhas,
fundando empresas e casas comerciais e contribuindo para seu desenvolvimento. A
colônia vai sendo esquecida e abandonada pelas lideranças políticas, e aquela que nos
primeiros anos de sua existência foi referência e modelo para o Brasil, está até os dias
atuais sem a infraestrutura necessária para seu desenvolvimento.
Do jornal O Despertador de 1o de maio de 1880, da cidade de Desterro,
retiramos:
O Presidente da Província, attendendo a ter sido creada uma agencia do
correio na Colônia Azambuja, conforme participou o administrador do
correio em officio de hontem datado, resolve, autorisado pelo Decreto
2794 de 20 de outubro de 1877 e de conformidade com a proposta
apresentada pelo referido administrador, nomear o cidadão Alfredo
Augusto Cesar do Nascimento, para exercer o cardo de agente do
correio da mencionada colônia.33

O correio era um estabelecimento fundamental para o desenvolvimento da
Colônia. Através de seus serviços os colonos se comunicavam com as empresas, o
que facilitava a negociação de seus produtos. Outro motivo fundamental para a implantação do correio era a comunicação dos colonos com seus familiares que estavam
na Itália; eles eram incentivados pelo chefe da colônia a enviar cartas contando novidades e o crescimento que a colônia estava tendo, motivando-os a emigrar.
33

Nota do revisor: Citação com estrutura e grafia originais.
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Segundo dados da Fiesc, o segmento de produção e processamento alimentar é o mais representativo na economia industrial do estado de Santa Catarina, no qual é o maior produtor de suínos do país e o terceiro de frangos. Lidera
também o mercado de pescados. As indústrias têxtil e de vestuário formam o
segundo maior polo do país, bem como na indústria naval, concentrada no vale
do Itajaí. Produtos de maior valor agregado fazem parte de seu portfólio, podendo-se citar geradores, transformadores e motores elétricos, motocompressores,
blocos e cabeçotes para motor, eletrodomésticos, soluções em telecomunicações, redes e segurança. As indústrias aeronáutica e automotiva se desenvolvem,
atraindo novos investimentos para o Estado.
No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2013 as exportações
catarinenses alcançaram o valor acumulado de US$8,7 bilhões. Os valores exportados por Santa Catarina corresponderam a 3,6% das exportações brasileiras e o
Estado ocupa a décima colocação no ranking nacional das exportações. Os principais mercados de destino dos produtos catarinenses no ano de 2013 foram Estados
Unidos (11,8%), China (8%), Japão (6%) e Holanda (6%). O Estado possui forte
estrutura portuária por onde escoa grande parte da produção, com os portos de
Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba, Navegantes e Itapoá. O porto de Laguna
atua voltado à pesca.

O comércio catarinense tem 132 mil estabelecimentos comerciais das mais
diversas naturezas e empregando em torno de 260 mil pessoas. A receita bruta
gerada é de mais de R$40 bilhões anuais. O segmento automotivo, segundo o
IBGE, é responsável pelo faturamento de 35% do comércio em Santa Catarina,
ou seja, mais de R$14 bilhões por ano. Destacam-se ainda os hipermercados e
supermercados, que movimentam R$4,2 bilhões por ano, o equivalente a 10% do
movimento total do comércio catarinense, e a venda de produtos alimentícios e
bebidas que movimentam R$3,1 bilhões, correspondendo a 7,9% do total.
O sul de Santa Catarina na atualidade, conforme dados da Fiesc, tem 14,4 %
da população do Estado, e a participação da região no PIB estadual é de 10,8%. No
ranking das 20 maiores empresas de Santa Catarina, realizado pela revista Exame
em 2009, aparecem algumas empresas do sul catarinense, como é o caso da empresa
Angeloni, em 10º lugar, e da empresa Giassi, em 20º lugar. Essas empresas que atuam no mercado varejista no sul. As cidades menores possuem o setor terciário pouco
desenvolvido, apenas para atender a demanda local, sendo os principais centros comerciais, Tubarão e Criciúma.
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A extensão rural e a pesquisa agropecuária na
Colônia Azambuja

Foto de Eusébio Pasini Tonetto

Figura 42. Estação Experimental da Epagri em Urussanga, 2015

A extensão rural foi criada em Pedras Grandes no ano de 1976, e no início
não havia agrônomos em Pedras Grandes. A orientação era feita por um agrônomo que vinha de Tubarão. No mesmo ano, assumiu o primeiro técnico agrícola,
o Sr. Paulo Acir Cardoso Broca, que ensinou técnicas aos agricultores, procurando melhorar a agricultura. Entre as técnicas estava o incentivo à implantação de
pomares para a produção de frutas, visto Pedras Grandes ter possibilidades de
desenvolver a fruticultura.
A extensão rural através do técnico agrícola em Pedras Grandes levou muito conhecimento aos agricultores, melhorando a produção agrícola e, consequentemente, a renda das famílias rurais. A Associação de Crédito e Assistência Rural do
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Estado de Santa Catarina (Acaresc) trabalhava sempre com uma equipe, sendo um
técnico agrícola ou um agrônomo e uma extensionista, que fazia o trabalho social
junto às famílias rurais. A primeira extensionista a atuar em Pedras Grandes na área
social foi Marta Maria Mendes de Oliveira, que lá ficou vários anos. A função da
extensionista era orientar as famílias na produção de alimentos e no saneamento
ambiental, melhorando especialmente a qualidade da água que era consumida pelas
famílias. Esses conhecimentos eram também levados para a escola, onde se trabalhava com os professores e as crianças. Mediante convênio com a Secretaria de Educação, a Acaresc trabalhava com hortas escolares ensinando as crianças a produzir
alimentos que eram depois por eles consumidos na merenda escolar.
Marta Maria Mendes de Oliveira, depois de um destacado trabalho na Acaresc, foi convidada e assumiu a Secretaria de Educação do município e, na sequência,
assumiu o escritório local da Acaresc a extensionista Raquel Mendes de Oliveira.
Depois veio Maria da Gloria Bardini, que se encontra atuando no município até os
dias de hoje. Paulo Alcir Cardoso Broca, depois de um longo tempo, foi transferido
para o município de Treze de Maio, e assumiu o município de Pedras Grandes o extensionista engenheiro-agrônomo Joel Gaspar de Souza. Com a saída dele assumiu
o extensionista Rubens Blun, sendo substituído pelo engenheiro-agrônomo Luiz
Marcos Bora, e mais tarde pelo engenheiro-agrônomo Celito Bertelli, que atuou até
o ano de 2014. Foram auxiliares de escritório Denise Luciano e Rafael Pereira Demilis. A atual equipe da Epagri de Pedras Grandes é composta pelos extensionistas
Maria da Gloria Bardini, Eusébio Pasini Tonetto e Filipe Espindola.
Projeto destaque desenvolvido pela Acaresc nos primeiros anos de extensão
no município foi uma criação de peixes, inédita na região, na propriedade do Sr.
Sabino Ghizzo. Havia 10 tanques e as espécies eram carpa, black bass, catfish, acará,
tilápia, tainha e anchova de água doce, carpa chinesa king e robalo.
Em 1979 foi criada em Pedras Grandes a Cidasc, com um veterinário que
atendia vindo de Tubarão. Somente em 1986 chegou o primeiro médico-veterinário, Elton Back, que fez o trabalho de saneamento e controle do rebanho com
vacina e de verminose. Mais tarde, Elton foi substituído pelo veterinário Carlos
Miguel Cavichioli, que continua no município até hoje, prestando serviços em
benefício das famílias do município.
O vasto território da Colônia Azambuja, com o tempo, viu seus núcleos
serem desmembrados e transformados em municípios, e cada um recebeu seu es140

critório da Acaresc. O Prefeito Lucas Bez Batti (1933-1935), do município de
Urussanga, no ano de 1934, coloca à disposição um terreno que seria a sede da
futura Estação de Enologia, atual Estação Experimental da Epagri de Urussanga.
Ela foi inaugurada em 1942 e ficou vinculada ao Instituto de Fermentação do
Ministério da Agricultura.
No livro Do parreiral a taça – o vinho através da história, de Sergio Roberto
Maestrelli, o autor cita que:
A sede da Estação Experimental, um casarão em estilo aristocrático da
década de 40 do século 20, assim como as demais unidades abrigadas
em construções típicas, com blocos maciços de granito em evidência,
une arte, arquitetura e cultura. Está inserida no Roteiro Vinhos e
Vinhedos do Sul Catarinense e faz parte do patrimônio histórico do
município de Urussanga.

A referida Estação de Enologia prosperou, cumpriu seu papel enquanto
pesquisadora de variedades de uva para a elaboração de vinhos e encontrou na
variedade Goethe sua base mais sólida. Essa variedade, produzida apenas nesse
pequeno vale, em 2012 recebeu a primeira denominação de origem do estado de
Santa Catarina com o nome Vales da Uva Goethe. Com a ampliação da pesquisa, ela serviu de base para o desenvolvimento da fruticultura, da mandioca e da
cana-de-açúcar da região sul, e beneficiou e beneficia todo o desenvolvimento da
agricultura do território da antiga colônia Azambuja, como todo o sul de Santa
Catarina. Nesse sentido, Maestrelli comenta:
Na Revolução de 1964, 22 anos após a sua fundação, a Subestação de
Enologia foi transformada numa unidade do Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuária do Sul (Ipeas). Dez anos depois a unidade
passa a ser administrada pela Embrapa, passando, no ano de 1975, a
ser denominada de Estação Experimental da Empresa Catarinense de
Pesquisa Agropecuária (Empasc). Em 1991, transforma-se na Estação
Experimental da Epagri de Urussanga.

A extensão rural no município de Urussanga iniciou com a instalação do escritório municipal da Acaresc, que, posteriormente, se tornou Epagri, e teve como
extensionistas rurais Euclides Mondardo, Donato Lucietti, Darlan Rodrigo Marquesi, Renato Bez Fontana, Sergio Giongo, Fernando Damian Preve Filho, Luiz
Carlos Zen, Cleyton José Pereira, Sergio Roberto Maestrelli e Fabiano Alberton.
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As extensionistas Sociais foram Anna Zim Pilotto, Marileia Echeli, Maria Inês da
Rocha, Maria Inês Nandi Tiscoski, Maria Cristina Cancelier da Costa. Auxiliares
administrativas foram Janete Meneghel, Marli Galli Freccia, Bruna Tesa Darolt,
Fernanda Cittadin e Elizete Lunardi Casagrande.
No município de Treze de Maio, que fazia parte do território da Colônia
Azambuja, as famílias italianas que lá se localizaram fizeram da agricultura seu
modo de vida, e inicialmente produziram as culturas que eram do saber familiar
trazido da Itália. As primeiras culturas trabalhadas foram a produção de milho,
a criação de porcos, a cultura da uva para a produção do vinho. Também trabalharam a mandioca, que era uma cultura brasileira e fizeram dela um marco no
desenvolvimento do município, produzindo a matéria-prima e transformando-a
em farinha e outros derivados. Para isso, utilizaram o saber trazido da Itália,
que era a energia movida a água e construíram engenhos, alguns dos quais se
transformaram em grandes indústrias, e duas delas persistem até os dias de hoje.
Outra atividade trabalhada com a força hidráulica foram os engenhos para a
moagem do milho, que em Treze de Maio chegaram a 57. Na atualidade, resta
apenas um para contar a história.
Do início da colonização até o ano de 1968, quando a Acaresc foi criada
em Treze de Maio, a produção era bastante empírica, baseada no saber fazer e
utilizando tecnologias rudimentares. A partir desse ano, a criação do escritório
municipal da Acaresc aconteceu com o objetivo de desenvolver a agricultura tecnificada com a alocação de um engenheiro-agrônomo e uma extensionista social
para atender as famílias.

As equipes técnicas que atuaram no município de Treze de Maio foram os
extensionistas rurais João Carlos Bisol, Antônio da Silva Mussi, Paulo Alcir Cardoso Brocca, Moacir Pizolli, Eldi Brolesi, Mario Bressan (in memoriam), Vicente
Sandrini Pereira, Ronaldo de Rosso, Décio Diomário da Rosa, Claudemir Souza
dos Santos, Otacílio Garcia, Natalício Nandi, Jucimara Giseli Silva, e atualmente
Danieli Bari Vieira Vitterell. As extensionistas sociais da Acaresc e da Epagri que
trabalharam em Treze de Maio foram Maria Euvira Pinto, Terezinha Marcon,
Sonia Brünning, Neusa Marcon, Zélia Betiol, Salete Maria C. Pereira Sandrini,
Marinesa Aparecida F. da Silveira e atualmente Jerusa Rodrigues Pereira. Foram
auxiliares de escritório, Vitório Freta Colossi e Maria Nandi Borba.
O município de Cocal do Sul, que também fazia parte do território da
Colônia Azambuja, também era atendido pelo escritório municipal da Acaresc – e
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agora é atendido pela Epagri. Aqui o escritório faz assistência técnica e atendimento social às famílias de agricultores do município, e teve como extensionistas rurais
Alberto Luiz Avila, Belmiro Benedet Filho, Jaldecir Pedro Mazzorana, Gustavo
Guimi Claudino dos Santos, Cleyton José Pereira, Gilson Michels Dacorregio;
como extensionista da área social Adreane Scoppel, e como auxiliar administrativa
Michela Goulart Rodrigues Almeida.
Não conseguimos encontrar a data de fundação do escritório local de Criciúma, porém organizamos uma lista dos profissionais que levaram assistência técnica e extensão rural aos agricultores do município (não está em ordem cronológica).
Os extensionistas foram: João Zanini, Ivone Waltrick de Miranda, Lidia Fernandes, Durci Feltrin Citadin, João Rafael de Souza, Claudio Grande, Egidio Arno
Könsen, João Carlos Pundek, Edson Natalino de Oliveira, Claudino Madalosso,
Cleyton José Pereira, Ida Donadel, Jaldecir Pedro Mazzorana, Maristela Sacarabelot, Maristela Oenning Borgert Bresciani, Darlan Rodrigo Marchesi, Roberto
Francisco Longhi. Os administrativos foram: Marli Galli, Celia Marcelo, Miriam
Moreira, Accy Sorato, Angela Cardoso, Jorge Luiz Isidoro Inacio, Gema Betti,
Mari Leusa Gruber Fernandes.
Os escritórios municipais da Epagri, através de suas equipes, foram muito
importantes para as famílias de agricultores, levando tecnologias de produção e
conhecimento para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, bem como os
cuidados para a manutenção da saúde e a prevenção de doenças causadas pela falta
de saneamento e de problemas alimentares. A equipe de técnicos também fazia
atendimentos às escolas rurais, implantando hortas escolares, orientando os alunos
na produção de alimentos, no cuidado com a saúde, na melhoria do saneamento
básico e na capacitação dos professores. A extensão rural atendia através de métodos demonstrativos, lavouras e hortas demonstrativas, reuniões, encontros e visitas.
Com essas tecnologias, aumentou a produção, diversificou produtos, melhorou o
saneamento básico e contribuiu com a produção de alimentos para o abastecimento da família e a saúde da população.
A extensão rural contribuiu de forma significativa na motivação para a organização das famílias rurais, incentivando a formação de cooperativas, associações,
grupos formais, sindicatos e outros. A extensão rural no território da ex-Colônia
Azambuja teve forte incentivo no final do século 20, especialmente na década
de 90, com a atuação de vários projetos de nível estadual, visando não somente à
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produção agropecuária mas também ao manejo e à conservação do solo e da água.
Um marco fundamental dessa mudança estratégica de desenvolvimento rural no
Estado foi a implantação do Projeto de Recuperação, Conservação e Manejo dos
Recursos Naturais em Microbacias Hidrográficas – o Projeto Microbacias I –
com recursos provenientes do Banco Mundial com contrapartida do Governo do
Estado. Esse projeto teve início em 1991 e término em 1999, e seu conjunto de
intervenções foi importante e lançou as bases de uma agricultura sustentável.
A agricultura dentro do território da ex-colônia, bem como no restante do
Estado, baseava-se na agricultura convencional, que visava apenas à produção, sem
preocupação com o ambiente nem com a conservação do solo. O Microbacias I
foi o projeto que, apesar de não ter conseguido grandes alcances, foi um marco de
início das práticas conservacionistas de solo e de água, com a adoção de cobertura
do solo, curvas de nível, adubação verde, “terraceamento”, cordões vegetais, enfim,
várias práticas conservacionistas visando à conservação do solo e da água e obtendo melhor produção. Inúmeras famílias adotaram essas práticas graças ao trabalho
de extensão rural e sentiram-se valorizadas vendo o solo de suas propriedades
agrícolas mais produtivo e mais bem conservado.
Ainda no final da década de 90 o Ministério da Agricultura, numa ação
conjunta com empresas de extensão e universidades, decide atender as famílias
rurais com menor extensão de terra e grandes produtoras dos produtos de abastecimento do comércio nacional com produtos por elas produzidos, cuja mão de
obra adotada era apenas a familiar. Cria-se, então, via Ministério da Agricultura, o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), que em
Santa Catarina, graças ao trabalho de extensão e de ONGs, numerosas famílias
foram atendidas e significativa foi a produção de alimentos por essas propriedades.
Além da produção agrícola, esse programa proporcionou melhoras na infraestrutura dos municípios e das propriedades com o objetivo de transformar minimamente alguns alimentos produzidos, agregando valor à produção e melhorando
sempre mais a renda da família. Além disso, proporcionava a essas famílias capacitação para melhorarem o sistema de produção e de transformação de alimentos.
O Microbacias I apresentou resultados insuficientes, tendo-se em vista a
complexidade dos problemas nas comunidades rurais e a rapidez das mudanças
econômicas e sociais na década de 90. Em 1995 o Estado começa a preparar uma
nova proposta de financiamento junto ao Banco Mundial, cujo maior objetivo era
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a recuperação ambiental e o apoio ao pequeno produtor rural. Era o Projeto Microbacias 2, que buscava um atendimento mais abrangente às propriedades rurais.
Seu início foi em 2002, e seu término, em 2009. Buscava-se também, através desse
projeto, promover o alívio da pobreza rural com ações de desenvolvimento econômico, ambiental e social, de forma sustentável.
O projeto atendeu 289 municípios, na época o total do Estado, e 936 microbacias hidrográficas. A prioridade inicial era atender os municípios e as microbacias com concentração de agricultores mais pobres e com maior grau de degradação ambiental. O foco do trabalho era a produção de alimentos, a melhoria
da qualidade de consumo humano, o tratamento de dejetos humanos e animais, a
conservação do solo, a organização de grupos formais e informais, a melhoria da
habitação, atividades socioculturais comunitárias. Enfim, o objetivo era melhorar
a qualidade de vida das famílias das microbacias, tanto econômica, quanto social
e ambiental. Vários desses grupos se transformaram em cooperativas municipais,
e depois algumas regionais foram criadas, objetivando o acesso dos produtos da
agricultura familiar ao mercado.
Outro trabalho intenso realizado neste período foi a capacitação de famílias e grupos de famílias com métodos de planejamento participativo, organização de demandas individuais, grupais e comunitárias, gestão da assistência técnica
apoiada, avaliação das ações e parcerias para captação de recursos, entre outros.
Em Pedras Grandes, município que se localiza na sede da ex-Colônia Azambuja, foram trabalhadas sete microbacias, sendo elas São João, Rio Cintra, Riacho,
Canela Grande, Santaninha, Ilhota e Alto Pedrinhas. Nessas Microbacias foram
atendidas todas a famílias no que diz respeito a melhoria da qualidade da água,
organização comunitária, cuidados com o meio ambiente, capacitações no preparo, transformação e conservação de alimentos, melhoria da habitação, grupos
informais para aquisição de implementos e máquinas agrícolas, enfim, o desenvolvimento da comunidade e a melhoria da qualidade de seus moradores. Esse
trabalho se estendeu para as demais microbacias prioritárias de todo o território
que compreendia a colônia.
A partir desses dois projetos, o Governo do estado de Santa Catarina, com
financiamento do Banco Mundial, iniciou o SC Rural, Santa Catarina Rural, em
2010 e tem seu término previsto para 2016. O projeto visa consolidar a proposta de política pública para o desenvolvimento de meio rural de Santa Catarina,
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apoiando planos e projetos com enfoque amplo que pode envolver um município,
um grupo deles e mesmo uma região, com o objetivo de aumentar a competitividade das cadeias produtivas exploradas pelos agricultores familiares e suas organizações. O SC Rural, ainda em execução atende todo o Estado, é coordenado
pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e executado por suas empresas
vinculadas: Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural) Cidasc
(Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina), Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Secretaria de Infraestrutura,
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, Fatma (Fundação do Meio Ambiente)
e a Polícia Militar Ambiental.

Os Vales da Uva Goethe

Fonte: ProGoethe.

Figura 43. Logotipo oficial dos Vales da Uva Goethe

Contar a história dos Vales da Uva Goethe nos remete novamente ao início
da colonização, quando iniciou o desenvolvimento da vitivinicultura no território da
então Colônia Azambuja, que está diretamente ligada ao processo de imigração ita146

liana que ocorreu no sul de Santa Catarina. Portanto, não há como separar os Vales
da Uva Goethe da história da Colônia Azambuja, juntamente com seu núcleo mais
próximo, Urussanga. Conhecida atualmente como a capital do vinho, Urussanga
concentra a maior parte das vinícolas que produzem o bom vinho Goethe.
Conhecer essa história é saber da trajetória, reconhecer que o passado reúne
elementos de sua existência, com a participação direta de nossos antepassados e
que possamos no presente construir um plano de futuro para o território, sem desvirtuar o real contexto. A realidade depende de quem a observa e pode influenciar
a construção da história. Portanto, não devemos nos esquecer de fatores importantes que aconteceram em todo esse processo.
Sendo assim, a história da uva Goethe tem início antes mesmo do processo
de imigração italiana ao sul de Santa Catarina. Segundo Mariot (2003), a uva Goethe é uma variedade híbrida e surgiu do cruzamento entre duas espécies de uvas, a
vitis vinifera (uva europeia) e a vitis labrusca (uva americana). Ela foi inicialmente
denominada de Rogers 1 e foi desenvolvida no Estados Unidos da América pelo
pesquisador Eduard Staniford Rogers em meados do século 19.

Fonte: European Vitis Database (apud MARIOT, 2003) in Velloso (2008). (Adaptado).

Figura 44. Origem da variedade de Uva Goethe

Nesse sentido, Maestrelli (2011) cita que a Rogers 1, posteriormente Goethe, foi selecionada pelo Ampelógrafo norte-americano Eduard Staniford Ro147

gers em 1850-51. Mariot (2003) aborda a origem do nome Goethe em relação à
variedade Rogers 1. Não se sabe ao certo se o nome da uva teve sua origem em
homenagem ao poeta e romancista Johann Wolfgang von Goethe ou no nome do
também alemão Hermann Goethe, estudioso de vitivinicultura e autor do livro
sobre classificação de uvas baseada na anatomia das folhas. Para Maestrelli (2011),
a hipótese mais provável é que seja em homenagem ao poeta alemão e, ainda segundo ele, a Rogers 1 também é conhecida como Mendonça, Mendonza, Martha
Rosada, Uva Rosa.
Segundo entrevista realizada com Heládio Tonetto, que cultivou a uva Goethe em Turvo, SC, até meados dos anos de 1990, neto do imigrante italiano Angelo Tonetto, que também cultivou a uva Goethe na comunidade de Rio Carvão, e
bisneto de Esperandio Zanatta que cultivou a uva Goethe em Rio Caeté, município de Urussanga, no início do século 20, quando seus antepassados migraram de
Urussanga para Turvo, em 1917, levaram uma variedade de uva, a qual chamavam
de “Rosada Nostrana”, a consumiam in natura e faziam o vinho; trata-se da uva
Goethe espalhando-se pelo território sul catarinense.
Johann Wolfgang von Goethe, ao casar-se com a filha de um comerciante de
vinhos, torna-se apreciador da bebida, sendo o autor da famosa frase, “a vida é curta
demais para beber vinhos ruins”. Entre as híbridas da Rogers, a Goethe foi a que
mais se aproximou das uvas europeias em relação às características (vitis vinifera).
Dos Estados Unidos da América a uva Goethe se difundiu para a Europa.
Para o Brasil sua introdução se dá pelo imigrante italiano Benedito Marengo no
final do século 19, sendo cultivada inicialmente em São Paulo. A introdução da
uva Goethe no território da Colônia Azambuja se deu pelo Regente do Consulado
Italiano, Giuseppe Caruso Mac Donald, no início do século 20. Seu objetivo na
região era observar e acompanhar a evolução das colônias de imigrantes italianos
implantadas no sul de Santa Catarina, prestando auxílio aos colonos e enviando
relatórios à Itália (RELOLLAR et al., 2007).
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Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 45. Uva Goethe

Caruso Mac Donald foi o responsável por introduzir a uva Goethe na região e distribuí-la aos colonos. Ele se estabeleceu em Urussanga, onde escrevia o
jornal La Patria, e fornecia orientações aos produtores da região sobre o cultivo da
videira. Segundo Maestrelli (2011), Giuseppe Caruso Mac Donald inicia o processo de fabricação do vinho em 13 de março de 1913 em Urussanga, em escala
industrial, com a implantação das indústrias J. Caruso Mac Donald. O empreendedor abriu caminhos para a economia de toda a região.
A uva Goethe ganhou o território da Colônia Azambuja e foi produzida
nas propriedades dos diversos núcleos. Em 1920 essa variedade sofreu uma mutação genética nos parreirais da família Nichele, em Urussanga. Esse novo material
genético é repassado à família de Achile Giraldi e Anneta Marcon Giraldi, que
residiam próximo a sede da Colônia Azambuja. Posteriormente, o casal Primo
Giraldi e Dalvina Dela Bruna Giraldi, produtores de uva e vinho, repassam esse
material às famílias Felippe e Quarezemim, ambas de Azambuja, ficando essa uva
conhecida como “Goethe Primo”. Na atualidade, a região de Azambuja se destaca
na produção de uva Goethe, comercializando principalmente para as vinícolas de
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Urussanga, as quais se destacam na elaboração de vinhos de qualidade. Uma parcela da uva também é vinificada de forma artesanal na região de Azambuja, onde
são produzidos bons vinhos com características únicas, fazendo que seu terroir se
expresse em cada cantina, em cada porão centenário. É o saber fazer dos produtores. Outra parcela significativa de uva Goethe é comercializada para o vale do
Araranguá, principalmente para Turvo e Jacinto Machado, para a elaboração de
vinho Goethe artesanal. São os descendentes de imigrantes italianos que deixaram
o território da Colônia Azambuja, mas mantêm viva suas tradições, principalmente na elaboração de vinhos.
Assim, a uva e o vinho no território da ex-Colônia Azambuja se tornaram os pilares da economia, fazendo surgir várias vinícolas e uma grande extensão
de parreirais. Em entrevista, Elzo Felippe nos conta que fazia muitas viagens a
Urussanga, desde criança, acompanhando familiares na comercialização de uva e
de vinhos, e lembra que na comunidade de Rio Carvão os parreirais chamavam
sua atenção, pois não tinham arame; a cobertura dos parreirais era realizada com
taquara, no sistema latada.
A produção de vinho Goethe se tornava cada vez mais expressiva. Nesse período, vários vinhos da região de Urussanga foram premiados em diversas exposições. Podemos destacar a premiação de 1939 do famoso vinho “Lacrima Christi”,
da Vinícola Villa Stazione, na exposição internacional de Nova York.
A produção artesanal também foi muito expressiva desde o princípio. Em
1 de setembro de 1994, conforme expõe Maestrelli (2011), produtores artesanais
com o apoio da Epagri fundaram a Associação de Produtores de Vinho Colonial,
com orientação técnica dos extensionistas Luiz Carlos Zen e Arnaldo Zanatta
Contessi, e do pesquisador Emilio Dela Bruna. É nesse período que é criado o Laboratório de Análises de Vinhos da EEUr com o intuito de melhorar a qualidade
dos vinhos coloniais.
o

O vinho colonial da região, com a melhoria da qualidade, motivada pela
adição de novas práticas e tecnologias, teria seu reconhecimento quando o tradicional vinho da família Zanata, produzido desde os primórdios da colonização,
ganhava o primeiro lugar no Concurso Estadual de Vinho Colonial, realizado
em Videira, SC, por três anos consecutivos, em 1999, 2000, 2001. Assim, foi reconhecido o trabalho de várias gerações da família, que por mais de um século na
produção, agora representados por José Zanatta Neto.
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No último quartel do século 20, surgem as grandiosas festas no território da
ex-Colônia Azambuja voltadas à cultura e à tradição. Elas foram herdadas pelos
descendentes de imigrantes italianos e visavam promover a região e valorizar a identidade culturalEm 1986 surge a Festa do Vinho, em Urussanga, a qual acontece até
hoje de dois em dois anos, nos anos pares, e busca promover principalmente a enogastronomia e as manifestações culturais. A organização desse evento é realizada
pela comunidade local. No ano de 1991, segundo Maestrelli (2011), nasce a Festa
“Ritorno Alle Origini”, instituída para marcar e comemorar a data de fundação da
cidade, e promover o resgate das tradições culturais italianas. Em maio de 1991, pela
primeira vez, a praça foi tomada por atafonas, engenhos de cana, alambiques, canchas de bocha, fornos de barro, torrefação e moagem de café, abate de suínos e confecção de seus produtos, como a banha, salame, torresmo, além de uma polenta gigante. É realizada nos anos impares, também de dois em dois anos.
Nesse mesmo ano é assinado o Convênio Cidades-Irmãs, entre Urussanga
e Longarone, na Itália. O Gemellaggio
foi assinado em 06 de outubro de 1992
em Longarone.
Em 1999 é realizada a primeira
Festa do Vinho Goethe, em Azambuja,
município de Pedras Grandes. O evento
nasceu do projeto de turismo desenvolvido no final da década de 1990 e foi
denominado “turismo de aldeia e vales
da uva Goethe”, motivado por Antônio
Carlos Freitas e Patrícia Mazon Freitas.
A proposta era valorizar o saber fazer
dos antepassados, a preservação dos
processos e a elevação da autoestima. O
evento, que ocorre de dois em dois anos,
envolve gastronomia, folclore, shows,
apresentações culturais, missa em italiano, entre outros atrativos. O objetivo
principal é manter vivas as tradições dos
imigrantes italianos e promover o turismo no meio rural.

Foto de Henri Goulart

Figura 46. Garrafa de vinho Goethe com o
selo oficial da Identificação de Procedência
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No último evento, em 2013, aconteceu o Primeiro Concurso de Vinho Goethe Artesanal Sul Catarinense, realizado pela comissão organizadora, em parceria
com a Epagri e a ProGoethe. O primeiro colocado foi Alcides José Straus, da comunidade de Azambuja; o segundo colocado foi Antônio Euclides Delorenzi Cancellier, de Urussanga, e o terceiro foi Deivson Baldin, de Rio Carvão, Urussanga.
Participaram do evento 21 produtores artesanais. Todas as amostras passaram por
análises químicas realizadas na Estação Experimental de Urussanga, e a classificação final contou com uma banca de degustadores especializados composta pelo
engenheiro-agrônomo Filipe Pignatel, de Azambuja, o enólogo da Epagri Stevan
Grützmann Arcari, o engenheiro de alimentos Alex Copetti de Araujo, de Urussanga, o engenheiro-agrônomo Arnaldo Zanatta Contessi, de Urussanga, e o engenheiro-agrônomo Luiz Marcos Bora, então Gerente Regional da Epagri de Tubarão.
Também foi realizado um resgate de fotos antigas nas famílias com o intuito de formar um acervo fotográfico, contando a história de Azambuja através de
imagens. Foram resgatadas aproximadamente 400 fotos, as quais foram expostas
na antiga casa dos Correios para os turistas bem como as famílias da comunidade,
que prestigiaram o evento. As fotos encontram-se arquivadas e estão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pedras Grandes.
Com o intuito de dar sequência aos trabalhos pós-festa, o Escritório Municipal da Epagri de Pedras Grandes propôs uma agenda de eventos técnicos para
o ano de 2014, buscando a organização das famílias bem como a melhoria da
qualidade do vinho na região de Azambuja. Foi promovido e executado um Curso
de Elaboração de Vinho Artesanal, ministrado pelo enólogo da Epagri Stevan
Grutzmann Arcari. Uma Unidade de Vinificação foi implantada no Restaurante
e Pousada da Imigração por iniciativa do vereador Izaltino Masiero. O evento
contou com a presença do deputado federal Edinho Bez, e os produtores puderam
acompanhar na prática todas as etapas de vinificação. Após a elaboração do vinho,
foi realizado um Curso de Degustação, visando orientar os produtores quanto às
características sensoriais dos vinhos, sua qualidade e seus defeitos, também ministrado pelo enólogo da Epagri Stevan Grutzmann Arcari.
Obejtivando resgatar, registrar e preservar a memória da imigração, foi proposto, aprovado e realizado um vídeo-documentário intitulado Descendentes, os filhos da imigração. O material conta a história da imigração e a saga das primeiras
famílias por meio dos descendentes dos imigrantes. O vídeo foi realizado pela
Epagri em parceria com a Febave.
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Foto de Aires Carmem Mariga

Figura 47. Descendentes, os filhos da imigração foi um vídeo-documentário contando a história da
Colônia Azambuja

O território da ex-Colônia Azambuja mantém vivas as tradições, a cultura
e o saber fazer expressos pelo povo que ali vive, que através dos anos moldou a
paisagem com seu modo de vida. As casas, os parreirais, os porões de pedra, os
produtos típicos, o modo de se vestir e de falar fazem desse lugar um atrativo para
o desenvolvimento do turismo, além de ser um local que proporciona qualidade de
vida para os que ali vivem. A uva e o vinho Goethe surgem como uma marca territorial, e através dela existe todo um conjunto material e imaterial agregado a essa
história. Valorizar a uva e o vinho Goethe ultrapassa as barreiras das propriedades
de uva e das cantinas; é o reconhecimento de todo o conjunto existente nesse território. Sendo assim, a sociedade organizada, com o apoio dos poderes público e
privado, se une com o intuito de buscar o reconhecimento, então em 2005 nasce
a Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe, a ProGoethe. Quanto à
fundação da associação, Maestrelli (2011) comenta:
A ProGoethe foi fundada em 6 de julho de 2005 nas dependências do
Parque Municipal Dr. Ado Cassetari Vieira, tendo como membros da
diretoria: presidente, Renato Mariot Damian; vice-presidente, Giselda
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Trento Mazon; 1o tesoureiro, Gilmar Trevisol; 2o tesoureiro, Onévio
Colombo; 1a secretária, Beatriz Quarezemin; 2o secretário, Rafael
Sorato. O conselho fiscal foi formado por Haroldo Bez Batti, Rodolfo
Della Bruna e Devson Baldin; o conselho técnico, por Silvio Felippe
e Dionei Pignatel. Representaram o Sebrae Rogerio Hern e Patricia
Mazon Freitas; e a Epagri, Sergio R. Maestrelli, Emilio Dela Bruna,
Arnaldo Zanatta Contessi e Fernando Damian Preve Filho. Durante
praticamente dois anos produtores e técnicos se encontraram em
reuniões semanais...”

Fonte: ProGoethe.

Figura 48. Logotipo da ProGoethe

O objetivo dessa associação é representar a sociedade de forma organizada
em busca do reconhecimento do território “Vales da Uva Goethe” bem como a
obtenção da Identificação Geográfica (IG) para os vinhos produzidos a partir da
uva Goethe. Nos últimos anos surgiram vários trabalhos ligados à uva e ao vinho
Goethe, como o levantamento histórico da região, que resultou na obra de Rebollar et al. (2007), trabalhos científicos de universidades, o mapeamento do solo
e do microclima da região, coletas de dados sobre a produção da uva e do vinho
Goethe, promoção e divulgação do vinho, entre outros trabalhos importantes. A
partir desses estudos surgiu o pedido de registro de uma IG junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
O território Vales da Uva Goethe foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela Lei Estadual No 14.389, de 18 de março
de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina No 18.326 em
24 de março do mesmo ano. Essa lei denomina Vales da Uva Goethe as regiões
territoriais de Urussanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Içara e Nova Ve154

neza. Com o território reconhecido, os trabalhos se concentraram na busca pela
Identificação de Procedência. Nesse sentido, extraímos da Cartilha da Identificação de Procedência dos Vales da Uva Goethe (2014) as seguintes informações:
A ProGoethe recebeu em 14 de fevereiro de 2012 a concessão do
registro IP, tornando-se a primeira Indicação Geográfica de Santa
Catarina, com o registro no IG 201009.

Devido à qualidade, à tipicidade e à identidade, o vinho da uva Goethe
foi reconhecido conforme consta na Revista de Propriedade Industrial
no 2.145, de 14 de fevereiro de 2012, na forma de signo nominativo
para vinho branco seco, suave ou demi-sec, leve branco seco, suave o
demi-sec, vinho espumante brut ou demi-sec obtidos pelo método
“Champenoise” e pelo método “Charmat”, vinho licoroso. Teve como
requerente a ProGoethe, compreendendo a seguinte área delimitada:
“Vales da Uva Goethe” – localizada entre as encostas da Serra Geral
e o litoral sul catarinense nas Bacias dos rios Urussanga e Tubarão,
compreendendo os municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Cocal do
Sul, Morro da Fumaça, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara,
no sul do Estado de Santa Catarina.

O território formado pelos Vales da Uva Goethe é muito semelhante ao
território da ex-Colônia Azambuja, adicionando a representação de Orleans, que
fazia parte da segunda colônia implantada no sul do Estado, denominada de Colônia Grão-Pará, e a representação de Nova Veneza, que fazia parte da terceira colônia implantada no sul do Estado, denominada de Colônia Nova Veneza. A Colônia Azambuja foi criada com o objetivo de integrar a região compreendida entre
o vale do rio Tubarão e o vale do rio Araranguá. Com o tempo, foram surgindo
vários recortes nesse território, como os municípios, as associações de municípios,
as Secretarias de Desenvolvimento Regional, os Comitês de Desenvolvimento das
Bacias Hidrográficas, que contribuíram para o desenvolvimento em muitos aspectos. No entanto, prejudicaram a comunicação e o desenvolvimento territorial por
distanciarem os principais atores de determinadas discussões e de vários projetos.
Os Vales da Uva Goethe representam um novo recorte territorial, o que
mais se assemelha ao primeiro pensado e criado ainda no Brasil Império, o recorte
da Colônia Azambuja. E talvez a missão mais difícil dos Vales da Uva Goethe seja,
através da Associação ProGoethe, integrar toda essa região para que, juntas, busquem, através da exploração agropecuária, do comércio, da indústria e do turismo,
o desenvolvimento territorial sustentável.
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ANEXOS
1 - A origem do nome Azambuja – por Amadio Vettoretti 		

Figura 49. Matéria do jornal Diário do Sul na qual Amadio Vettoretti explica a origem do
nome Azambuja
Fonte: Arquivo Público e Histórico Amadio Vettoretti
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2 - Discurso de Monsenhor Agenor Neves Marques
Discurso proferido na Assembleia Legislativa quando da passagem do centenário da colonização italiana em Santa Catarina – pronunciamento transcrito na
ata da 23a sessão ordinária da Câmara Municipal de Urussanga, realizada em 6 de
novembro de 197534
“É este um momento de evocação de um glorioso passado, que sobrevive desenvolto
na luz do presente. Um presente que canta e que fala, que ri e que chora, que exulta de civismo
e que vibra de fé, ao reviver nesta noite um século de Brasil-Itália em terras de Santa Catarina.
Mesmo que estes cem anos que celebramos não signifiquem mais do que um instante na longa
história da humanidade, não deixam de ser um instante imenso de imensas emoções, imensa
saudade, imensa gratidão, e igualmente de justiça para com aqueles que, nas agruras do passado,
se imolaram sorrindo, para que pudéssemos usufruir cantando as alegrias do presente. Antes
de mais, nada, que surja no recinto deste Palácio, um abraço catarinense de congratulações às
províncias italianas de Lombardia, Trentini, Emilia Romanha, Ligúria, Vêneto e Piemonte, que
nos legaram tão preciosa contribuição de fé e humanismo, de criatividade e ação, de inteligência
e bom humor. Se levantarmos nossos olhos para a amplitude geográfica e contemplarmos em
visão panorâmica o momento histórico, que resume um século de relacionamento e amizade
entre as duas nações, parece-nos ver duas taças de vinho aristocraticamente unidas, para um
brinde de paz e bons augúrios celebrados entre dois mares: o Adriático, ainda tinto de sangue
de recém-travadas batalhas: e o Atlântico sul, iluminado de esperanças, caminho azulado de
um novo mundo cheio de sonhos. Se baixarmos os olhos para o diminuto espaço desta Casa,
onde estão reunidos em Sessão Solene os legítimos representantes do povo, mais nítida ainda
se apresenta a imagem do amálgama de sangue e integração racial. Se a Itália se espelha, como
outras Pátrias doadoras de sangue, na retina de vossos olhos castanhos, verdes ou azuis, também
se revela e se identifica nas vossas atitudes e nas vossas palavras sábias ou subtis, ponderadas
ou capciosas, felinas ou angelicais, serenas ou inflamadas, mas sempre cálidas e democráticas.
A fisionomia romana e a alma peninsular absorvida e incorporada Pela gente brasileira aqui
mesmo neste Congresso, pela representatividade parlamentar, dão o mais belo testemunho
de identificação étnica da comunidade catarinense. Se renovarmos aqui aquele brinde entre
dois mares, outras taças de outras origens com representantes neste Plenário certamente se
ergueriam para celebrar com o mesmo direito a mesma efeméride de 1875. Entre eles estariam,
em diferentes dimensões, alemães, franceses, russos, poloneses, cujos sobrenomes pontilham de
sangue universal os velhos livros de registro de nascimento e de batismo, e enfeitam como flores
aclimatadas todos os recantos do Estado Barriga Verde, formando na risonha variedade dos
tipos humanos a unidade catarinense, canteiro homogêneo de paz e de progresso e de harmonia
social. Sejam-nos lícito, Senhores, abrir esta síntese social. Sejam-nos lícito, Senhores, abrir esta,
síntese na história com uma homenagem especial e carinhosa aos municípios de Nova Trento,
Rodeio e Rio dos Cedros – berços inaugurais da imigração italiana, marco e signo de uma nova
34

Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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e gloriosa era nos destinos de Santa Catarina. Aos vales e montanhas de Valsugana, Brenta,
Monza e Milão, o abraço afetuoso de todos os cidadãos ítalo-brasileiros. Nossas homenagens
igualmente ao Vale de Azambuja, junto ao Rio Pedras Grandes, berço da imigração italiana no
Sul do Estado.
Homenagem extensiva a Urussanga e Nova Veneza, que a consolidaram em definitivo,
bem como um grande abraço a Criciúma, que assumiu e cumpre galhardamente os ideais de
progresso dos heroicos imigrantes, realizados em toda a plenitude pelos seus descendentes,
perfeitamente integrados no corpo e na alma da comunidade brasileira. Antes de acompanharmos
os corajosos imigrantes na real e pitoresca marcha da imigração, faremos uma tomada à distância
dos cenários em ambos os continentes, para situarmos no espaço e no tempo os acontecimentos,
que antecederam, provocaram e realizaram a imigração italiana. O êxodo da Itália para o Brasil
se prepara e se processa no quinquênio de 1875 a 1880, justificado ainda hoje com uma simples
frase: ‘Guerra na Europa e paz na América’. O continente europeu de maneira geral, e a Itália,
de maneira especial, sofrendo as duras crises do após guerra, exigindo do povo os pesados
sacrifícios da unificação e da recuperação nacional, não podia oferecer vantagens às classes
menos desfavorecidas. Partidos revolucionários em efervescência, sobrecarga de impostos em
ascensão, decadência da agricultura, luta do clero contra a monarquia, resfriamento dos princípios
religiosos, tudo isto levava a pensar em outras paragens, em outros destinos de menos opressão
e maior liberdade. Libertar-se do desumano feudalismo e do jugo do austríaco, fugir do perigo
e da fúria nacionalista dos carbonários, era o grande desejo dos desafortunados, fossem eles
humildes agricultores sem condições técnicas e humanas de explorar as terras tão exaustas
quanto eles, ou revoltados proletários (bracianti) algemados a quatorze horas diárias de serviço
pagas a salário de fome. Uma superpopulação sem perspectivas de melhores dias, a contemplar
a burguesia de uns e a miséria de outros, não tinha outro caminho senão desenraizar a sua vida,
numa reação violenta contra a sua própria decadência. Para valorizar o homem pela dignificação
do trabalho, era preciso reagir contra o desespero, à miséria e a fome, contra o alcoolismo, a
apatia e a prostituição. Na sua alvoroçada mente, a imagem do Brasil era realmente a ‘terra dela
cucagna’, tal como a caracterizavam na Europa os agentes e conferencistas sul-americanos, à cata
de braços voluntários, fortes e livres, para substituírem os braços negros desalgemados e
libertados pela Princesa Izabel. E essa imagem de uma terra onde corre leite e mel, embora em
futuro remoto, correspondia realmente à verdade. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e
outros Estados do Brasil, dão em suas indústrias, em sua agricultura e pecuária, em suas artes,
em sua música, em sua literatura, em sua fé o mais iluminado testemunho da força do sangue e
da força do espírito, que o imigrante europeu à nossa terra legou. Distante a dez anos da guerra
do Paraguai, o Brasil consolidava a paz e a ordem, alicerçadas na ação enérgica, serena e
diplomática do grande Caxias. Essa imagem de uma jovem e gigantesca Nação, abrindo estradas,
plantando indústrias, explorando riquezas, estendendo comércio por vias férreas e marítimas
não tardou a convencer os flagelados e bravos homens das montanhas do Piemonte. Acostumados
a trocar de nacionalidade em consequência das guerras de fronteira com o império AustroHúngaro, já não lhes parecia tão difícil eleger para sempre outra Pátria distante. Saturados de
uma existência humilhante e atribulada, pobres e semianalfabetos, nos altivos e crentes, e mais
que tudo, amantes das esposas e filhos, enfrentam o caminho irreversível de uma vida nova mais
digna de viver. Vencendo assim a última barreira, a natural resistência ecológica, eles se libertam,
misturando risos e lágrimas, saudades e esperanças, sonhos e desilusões, sentimentos estes
genialmente documentados em ambos os extremos, pelas suas languidas e doridas melodias,
como pelos seus hinos de guerra com compasso marcial. De todos os caminhos do norte da
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Itália partem apressados os bravos retirantes. Veneza, Treviso, Pádua e Perrara, Módena, Bolonha
e Parma e Placência, Vicença, Mântua e Milano, Bergamo, Trento, Údine e Bassano,
Monzanavara, Pavia e Belluno. Jamais voltar às escuras galerias de carvão da Alemanha; jamais
retornar aos trabalhos escravos dos Senhores da França; jamais pastorear os rebanhos em
escarpadas montanhas. E exaltando a grandeza da América, cantando em nostálgica melodia
‘L’America é lunga e larga’, eles se decidem à grande aventura. Deixando à vossa fantasia
Senhores, os caminhos por eles andados por mares e portos e estradas e florestas em demanda
da América, que em 1888 já acolhera quatrocentos e três mil deles, sintamos com seus filhos o
que eles sentiram, quando jogados repentinamente no ambiente selvagem. Entre perplexos e
temerosos, eles recebem da natureza um novo batismo, uma nova oferta, uma nova imagem, uma
nova dimensão. Havendo deixado na Itália um passado de glórias e risos e lágrimas, vivendo
agora no Brasil um novo presente cheio de surpresas, desenganos e também de fascinações, com
a mente e o coração voltados para um futuro incerto, mas aureolado de risonhas esperanças, se
dispõem a tomar posse da terra prometida. Os majestosos arcos de triunfo emoldurados de
rendas são no momento escuras cavernas enfloradas de orquídeas e gravatás. As estilizadas torres
bordadas de gárgulas e cornijas são agora aos seus olhos gigantescas árvores jamais vistas até
então. Os leões de mármores, postados imóveis no adro de suas catedrais, transformam-se de
repente em feras de verdade a rugir na misteriosa floresta virgem. As estátuas brancas, que
povoavam seus parques e jardins, espelhando-se graciosas no azul das piscinas, repentinamente
criam o novo e terrível aspecto de vultos bronzeados, esgueirando-se nus e sinuosos sob o docel
da mata. Este momento culminante entre o passado e o presente, repleto de imagens parecidas
e contrastantes, não podia deixar de ser ao mesmo tempo um sonho e uma realidade. O
historiador Padre Luiz Marzano descreve com simplicidade este passo com toda a vigor da
língua latina: ‘ Poveretti: Se i posti da cuierano partiti non erano belli, orribili erano quelli
dov’erano arrivati. Non case, non piazze, non strade, non populazione, ma solo cielo e foreste’.
Estava consumada a sua Aventura. E essa Aventura não procurada livremente, mas heroicamente
aceira, aventura com sabor de fatalidade, se não foi na realidade em sonho desejado ou uma livre
escolha, mas um êxodo compulsório, não deixou de ser uma epopeia gloriosa, marcada pelo
heroísmo, assinalada pela dignidade e iluminada pela esperança de uma nova Pátria, que na
verdade os acolheu carinhosa num berço de selvas, mas repleto de amor! A trilha da imaginação
não necessita sinalização. Ela está pontilhada de Itália por todos os recantos. Os próprios
imigrantes batizaram as novas cidades com velhos nomes e novos trajes, como se a sua
inesquecível terra natal estivesse renascendo em nova terra! Nova Itália, Nova Roma, Nova
Pádua, Nova Trento! Desde os polos irradiantes do centro-oeste de Rodeio e Rio dos Cedros, da
Linha Tirol e Linha Lombardia, até o polo de irradiação no sul catarinense, desde Azambuja,
Urussanga, Cocal e Criciúma, a gloriosa Itália vai deixando a marca indelével de sua passagem:
Nova Veneza, Nova Belluno, Nova Treviso, Nova Palermo. Desde Rio Pinheiros, Treze de Maio,
Içara, Morro da Fumaça, Turvo, Meleiro, Jacinto Machado, Timbé, São João do Sul e Praia
Grande, se estende uma rede de pequenas comunidades com a marca romana da ladainha de
todos os santos, uma transfusão perene de sangue, de civismo, de tradição e de fé. As próprias
casas do interior, construídas com velhas e grossas madeiras de lei, ou de pedras ponteiradas no
arenito, guardam a fisionomia de um século de vivência. O amplo corredor central com acesso
para todos os quartos era e continua sendo o ponto de reunião para os terços em família, para as
festas de casamento, para os jogos de baralho ou de mora. A cozinha, separada do corpo da casa,
diminuindo o perigo de incêndio, continua sendo o depósito dos queijos em fila com os ‘sacols’.
As paredes internas são forradas de velhas fotografias de festas, caçadas, casamentos e enterros.
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Nelas não faltam, em encantadoras misturas, a parelha de bois ao lado da estampa de São Roque,
em fotos ampliadas as figuras do Papa e da família real, a Madona de Caravagio e o heroico
Garibaldi. As vestes coloridas das jovens italianas contrastam com as calças de couro (couran del
diávolo) dos rudes colonos. Junto à lareira, sonha a velha espingarda, e num canto discreto,
dorme a sanfona de oito baixos, que lindas histórias de tragédia e de amor escreveram gloriosas
na mata e no sertão. Ao revisar para o prelo, um livro de duzentas páginas, destinado aos
estudantes, fartamente com inéditas e esmorecidas fotografias, não raro me emociono diante de
certas cenas, em que o riso e as lágrimas, inesperadamente se reservam. Na luta pela sobrevivência,
em disputa com os nativos pelos rios, pelas matas, pelos frutos da terra, não se sabe na verdade o
que mais admirar, se a audácia do bugre em desigualdade de armas, ou o calafrio de cristão em
ter que matar simplesmente para sobreviver. O volume de depoimentos escritos e gravados, fruto
de intensa pesquisa junto aos veteranos da fundação da colônia, são um testemunho pitoresco e
ao mesmo tempo macabro. A inferioridade numérica e a desigualdade de armas levariam os
índios à derrota e até a extinção, embora mais lesto na mata tivesse dominado nos ataques de
surpresa. Tétricas senas de bárbara crueldade, são ainda hoje narradas em dialeto Bergamasco
pelos velhos colonos, lembrados da atrocidade dos botocudos, como também da vanglória dos
caçadores brancos, exibindo na praça um saco de orelhas, prova de impiedosa matança. Não há
que não lamente as tristes ocorrências das matanças impiedosas dos in defesos selvagens,
surpreendidos durante o sono e exterminados a chumbo grosso e golpes de facão, como não há
quem deplore as cenas sangrentas acontecidas nas casas dos incautos imigrantes, vítimas de
inesperadas represálias dos nativos enfurecidos. Nem os colonos, tão bem formados no espírito
cristão, se deve, no entanto, macular de perversidade, expostos como estavam ao perigo
permanente, sem outra alternativa que a de proteger a ferro e fogo a sua família; nem aos
selvagens, nômades, rudes, incultos e famintos, se pode atribuir o anátema do crime pelos
sangrentos assaltos ocorridos na refrega.
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3 - Lallemant, in Viagens ao Sul do Brasil (1858)35
Atingimos a embocadura do Tubarão, cujas margens, a princípio pantanosas, formam
em pouco, solo firme e, notadamente do lado direito do rio, se cobrem de bonitas plantações
embora as casas de residência sejam realmente mesquinhas.
Cultiva-se aqui sobre tudo a laranjeira, no me recordo de ter visto tantas quanto
em Tubarão. As árvores plantadas bem juntas umas das outras estabelecem os limites entre as
fazendas e, carregadas de frutos, formam uma bela vista.
Mais acima tem o Tubarão muitas curvas. Como corre na sua margem uma estrada
que corta muitas destas curvas, desembarquei e andei a pé uma boa milha ao longo das
plantações, tão simples e tão atraentes que só aqui e ali eram interrompidas por matagais.
Embaixo, no rio, desciam iates com as velas ligeiramente enfunadas. Por trás da serra se punha
o sol; o mundo oferecia-me o quadro da mais profunda paz e de uma natureza lindamente
idílica. Quando o crepúsculo caia rumei para a igreja do lugarejo Piedade e, graças a uma carta
do Presidente, fui amavelmente recebido pelo capitão Collaço. Já em Laguna me propuseram
repousar um dia em Piedade. Em Porto Alegra tinham-me falado do encanto da paisagem.
Fora o tubarão o motivo porque eu queria viajar pela estrada para Santa Catarina, antes de ser
saído de Porto Alegre pelo “Amélia”.
De fato, a graciosidade da região muito excedeu minha expectativa. Ao amanhecer
do dia seguinte (6 de junho) subi a uma pequena elevação atrás da igreja . Envolta um denso
nevoeiro, via-se em baixo a planície com um mar de espuma; difícil imaginar quadro mais fiel
de uma paisagem nórdica no inverno, mergulhada em profunda camada de neve. Sem dúvida,
alguns altos, cobertos de bananeiras, formavam raro contraste com essa neve ondulante; através
do nevoeiro brilhavam também milhares de laranjeiras douradas e de bela folhagem dos cafezais
carregados de frutos maduros. Em agudo contraste com a massa branca da planície, sobressaiam
colinas, altas palmeiras e magníficas serras próximas e distantes e completava o raro panorama
do Sul um nevado solo nórdico. Um vento ligeiro desfez os vapores e apareceu sobre a bela
paisagem um pleno dia de verão, ou melhor, uma manhã de outono. Fomos a uma floresta
próxima. Antes dela havia plantações de milho, de cujos colmos secos ainda pendiam as espigas.
Quando estas começam a amadurecer, quebra-se a parte superior da planta, a fim de evitar que
o vento a derrube e as espigas apodreçam. Meio inclinada, a espiga pode acabar de amadurecer e
o vento não a atinge. Mas os papagaios quando saqueiam os campos em suas excursões matinais,
podem facilmente agarrar-se às espigas pendentes. E é muito necessário levar-se em conta os
ladrões alados da mata. Chegam, gritando, às centenas, e mostram esvoaçadas, suas belas cores.
Voam, porém muito alto e parecem escamoteados com as armas de fogo e a astúcia humana. Não
conseguimos ter nenhum ao alcance da espingarda.
Dentro da floresta reinava calma. Só alguns pica-paus martelavam em galhos altos,
fáceis de descobrir pela cabeça vermelha e pela majestosa poupa. Um deles caiu com um tiro,
mas é impossível retirar um pássaro das brenhas, dentre os fetos esbeltas palmeiras, plantas
novas que se comprimem com as elicônias, grande quantidade de cipós e trepadeiras, em que nós
mesmos ficamos enleados e muitas vezes nos damos por felizes se nos livramos de suas redes e
retomamos o caminho da floresta. Num galho seco de alta árvore um belo falcão, aquentando-se
Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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ao sol. Disparei contra ele. Ficou pendurado numa das garras, as asas, abertas por quase cinco
minutos e depois voou para uma árvore próxima, de onde caiu. Não posso determinar a espécie.
Era branco por baixo, cinzento ardósia por cima, do tamanho de um pombo. Das dez penas
brancas da cauda, as duas médias são cinzento claro.
Já na floresta tínhamos ouvido um longínquo, mas forte sussurro, como de uma
catarata. Quando pedi informações a respeito, disseram-me que o ruído era da ressaca ao Sul de
Laguna. Em linha reta fica aquela costa a três léguas, ou seja, mais de duas milhas geográficas
de distância da Piedade.
Não admira, pois, que o sussurro daquela ressaca, junto ao qual tive de passar durante
horas, no dia seguinte ao da Ascensão, me tivesse aniquilado e agradecia a Deus chegar a Laguna
por trás da serra.
O meu hospitaleiro o capitão Collaço convidou-me a um pequeno passeio a cavalo.
Viajamos por uma meia hora, Tubarão acima, ao longo de bonitas plantações, algumas das quais
ornadas com belas casas. Por toda parte brilhavam milhares de laranjas, tanto que o nobre fruto
é dado como forragem aos porcos. E toda parte se veem plantações de mandioca e milharais. E.
Entretanto, quanta terra e quanto mato por aproveitar! O estado natural ainda se vê em toda parte!
Onde o rio, virando para o norte, se aproxima da serra o antes sai do largo desfiladeiro,
subimos; e do alto pudemos lançar vista sobre a região.
Serras e planícies florescem, e animadas plantações formavam a maravilhosa paisagem
através da qual o Tubarão, com 200 pés de largura e perfeitamente navegável, corria em graciosas
curvas, como artéria de vida alegre e próspera.
Muito longe se ergue em claro contorno, sobre os desfiladeiros das serras próximas, a
serra azul clara de Tubarão, em cuja vertente ocidental nasce o Uruguai.
Através de uma grande planície, coberta em parte de mato e em parte de relva ao sopé
da próxima serra, além do Tubarão, corre o Capivari, afluente navegável do Tubarão. A terra, ali,
ainda está disponível, daria magnífico solo para uma colônia que teria no rio uma adequada via
de exportação.
Que vista oferecerá esta magnífica região do Tubarão cem ou duzentos anos mais
tarde, quando a cultura realizar aqui a sua grande obra de reforma e, naquela esplêndida planície,
naquelas serras pitorescas, até nos últimos desfiladeiros. O esforço humano tiver engastado um
momento no outro sob a forma de aldeias, quintas, sítios e fábricas! Estas, aliás, devia eu referir
em primeiro lugar, pois além do próprio rio, a Natureza forneceu a Tubarão o mais poderoso
agente que fomenta a indústria humana – o carvão de pedra!
Em Tubarão foram descobertas várias jazidas de carvão de pedra, que ocorre na serra.
Até hoje já se contam vinte e duas jazidas, algumas de 12 a 14 pés de espessura e todas muito
fáceis de explorar. Vi em poder do capitão Collaço algumas amostras nas quais se reconhecem
excelente carvão. O minério de carvão de São Jerônimo, Mr. Johnson, lá estivera precisamente ao
tempo de minha chegada a Piedade e havia remetido para o Rio de Janeiro algumas toneladas de
carvão, que ele considerava de excelente qualidade. Pode-se compará-lo, sem exagero, com bom
carvão inglês, sendo impossível deixar de reconhecer a sua grande significação.
Já a alguns anos atrás se achou carvão no alto Tubarão. Um senhor Ferreira mandara
a Piedade o francês Carré – um anfíbio de padre e engenheiro para fazer uma pesquisa exata na
região. Entretanto o francês, que não deixou boa fama, entrou em luta em Piedade e, de regresso
de uma festa religiosa na capela, foi abatido pelo Padre que na servia em Piedade.
Ou a cabeça de Carré era uma “Tête carrée” (*) ou a cacetada foi um tanto mais
enérgica do que recomendara aquele padre. Carré caiu e ficou morto no chão e a empresa
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carvoeira acabou-se com o assassinado, cujo cadáver foi transportado para Laguna.
Mais tarde examinou a mina o belga Van Léde, que fundou uma colônia belga em
Itajaí, mas, como parece, sem resultado prático, até que, há poucos anos a riqueza carbonífera
deixou-se mostrar quase que por si mesma. Como a massa principal do carvão fica no caminho
para Lages, nisso encontrei motivo especial para subir aquela íngreme serra.
Tem, pois, toda a região de Tubarão e Capivari um belo futuro diante de si. Certo,
no momento, fora a magnífica natureza, tudo deixa bastante a desejar. A freguesia tem sete mil
habitantes, mas os homens vivem tão dispersos, separados por muitas milhas, que lhes escapa
uma multidão de recursos necessários ao progresso da sociedade humana.
Por exemplo, em toda a freguesia não há um só médico nem mesmo em Laguna.
Ali são utilizados os serviços de um cirurgião e de um homeopata ambulante. Em Piedade
infelizmente, não se tem o primeiro, graças a Deus não se tem o último.
Cada um se arranja como pode. Em Laguna assolaram as bexigas, que logo, passaram
para Piedade. Nenhuma vacina foi ali introduzida, nenhum socorro prestado! São graves
inconvenientes, em que se devem pensar seriamente, muito mais sérios que a construção de
teatros, etc., em que se pensa, para deixá-los em via de construção. Em tais casos, o médico
viajante, quase o único que pode falar sobre o assunto, pode auxiliar com planos e propostas para
remediar estes males. Deve atentar também na instrução escolar, para não falar da salvação das
almas, em que absolutamente não pensam muitos padres em suas longínquas freguesias. Para
um pai de família como o amável Senhor Collaço, com muitos filhos, surgem cuidados, oriundos
das próprias condições da Natureza primitiva. Além da administração de suas fazendas, tem de
dirigir os trabalhos da estrada na serra e a necessidade de tudo obriga de se ocupar de medicina
popular e de educar os filhos, tanto quanto é possível. Além disso, ainda é o chefe da Guarda
Nacional na freguesia, o que também toma tempo; em resumo, tem deveres muito sérios. E por
isso tanto mais grato lhe sou pela sua atenciosa e abnegada conduta para comigo.
Por causa do mau caminho, tive de tomar providências especiais para minha excursão
a Lages. Os meus rocinantes já haviam chegado, mas pessoas entendidas e conhecedoras do
caminho afirmaram que não obteria animais até Lages. Então meu bom Capitão fez todo o
esforço possível para facilitar-me o mal afamado caminho com guias, cartas e animais.
Em caminho pude ver a fonte de Caldas (Guarda) e a jazida carbonífera e por isso não
tinha mais razão demorar-me em Piedade, por mais amenas que fossem as margens do Tubarão.
Embora me tivesse falado em toda parte da braveza do mau caminho sobre a
montanha, segunda-feira (7 de junho), partia a cavalo com o meu “spahi” e um guia que devia
levar-me até a temida serra do Tubarão, na firme convicção de que meus pés, que tantas vezes
me tem levado por serras e vales, me levariam também à malsinada serra, caso meus cavalos não
resistissem ao caminho.
Ainda mais aprazível do que em Piedade era o vale do Tubarão, visto de cima para
baixo. Viajamos pela margem esquerda rio acima, exatamente a margem em que uma plantação
se segue a outra, apoiando-se todas, porém, na margem do rio, que serpeia em curvas pitorescas,
em planícies ora largas, ora estreitas, entre as serras, mas recebe afluentes torrenciais e os rochedos
que aqui e ali afloram no seu leito denunciam que breve acaba sua navegabilidade. Quase que me
recorda o vale do Neckar acima de Heidelberg.
Depois de viajar duas horas, chegamos a um ponto, chamado Guarda, onde um Major
tem uma grande plantação. Em seu terreno nasce a fonte quente.
Imediatamente abaixo de uma escarpa encosta coberta de floresta, surge, sob um bloco
de granito, um fonte escachoante, em fluxo não muito grande, com a temperatura de 26ºR, e de
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perfeita limpidez. Apenas uma ou outra bolha de gás sobe do fundo da bacia que a fonte forma;
a água tem apenas um leve gosto alcalino. Entretanto ela precisa de uma exata análise química,
pois é sabido que mesmo as fontes termais indiferentes operam grandes efeitos. Aliás, esta fonte
ainda não tem história, nem pregoeiro de seus efeitos curativos: contou o Major que muitas
pessoas com reumatismo crônico, que se banharam na fonte, se restabeleceram completamente.
Pertinho dela surge outro dentre as ervas do pequeno vale, apenas tépida e com
decisivo sabor salínico. Esta fonte tem efeito purgativo, até que se obtenha análise exata dela,
pode ser utilizada como água amarga laxativa. Naturalmente, preparado apenas para uma difícil
viagem a cavalo na serra, no podia observar a pesquisa a fonte atentamente, mas pedi ao Major
que me mandasse mais tarde uma porção d’água para o Rio, onde procuraria análise. Não posso
dizer com certeza se uma bela casa que o Major mandou construir no seu terreno estava ligada
a fins curativos. Exatamente atrás da casa do Major o Tubarão deixa o caminho. Começamos a
subir a serra coberta de floresta, que nos oferecia belas cenas e nos reconduzia ao impetuoso rio e
às plantações e breve nos levava a sólido da selva. Já o sol se pusera quando chegamos às últimas
habitações, à margem do Tubarão, reunidas sob o nome de Raposa. Bem no fim dessas moradas
isoladas em ambas as margens do Tubarão, reside o Senhor Vieira, em cuja casa pernoitamos.
Este pequeno sítio é o último do mundo civilizado na margem oriental da serra. E
como tal aparece à primeira vista. Uma grande pastagem com altas palmeiras e plantações de
mandioca penetram na floresta de onde sai o Tubarão murmurando entre pedregulhos. Uma
pequena casa de residência e um celeiro com uma casa-de-farinha eram os únicos edifícios na
floresta entre os cafeeiros e alguns rochedos. O celeiro foi nos oferecido como abrigo. Quando
estendíamos os nossos arreios para dormir sobre eles, chegaram mais três cavaleiros com animais
de carga e aos mesmos foi cedido igualmente o celeiro.
Vinha da serra e pensavam que com o meu cavalo não era possível subi-la, opinião que
participavam os poucos moradores do sítio.
Aí estava a dificuldade e difícil era remediá-la. Talvez eu fizesse melhor se regressasse
e renunciasse à excursão a Lages.
Mas a própria dificuldade atraía-me. Aluguei a Vieira um burro forte: o meu guia
tinha um cavalo possante; tinha assim três animais que podiam subir a serra, embora os viajantes
recém-chegados pensassem que nenhum cavalo podia fazê-lo e que meu guia não resistia. Em
todo caso tínhamos as pernas e a resolução estava firme; eu queria subir a serra, embora desde
Vieira, em Raposa, até à primeira estância atrás da serra, não morasse pessoa alguma e tivéssemos
de passar duas noites em caminho.
Aprovisionamo-nos com carne-seca e farinha para quatro dias, para o caso em que
chovesse e ficássemos um dia mais em caminho. Um dos viajantes recém-chegados, chamado
Tenente Medeiros, residente em Piedade e que em meio dia podia chegar a casa, teve a indizível
bondade de fornecer-nos amavelmente uma boa provisão de víveres que lhe haviam sobrado de
sua viagem de regresso de Lages e ainda me ofereceu um lindo copo de chifre; gentileza que de
modo algum eu podia impedir.
Fizemos então uma fogueira no chão, no centro do celeiro e, depois do jantar, foram
contados incidentes de viagem que, sem dúvida, não me ofereciam um quadro aprazível da
jornada sobre a Serra do Tubarão, Histórias de tigres em que cavalos e bois eram esganados
por onças, que saltavam sobre a nuca dos animais e, com uma pata na espádua e a outra n o
focinho, lhes torciam o pescoço, quebrando-o. Se isso nos acontecesse em meio da marcha, seria
certamente muito desagradável. Eram muito menos para temer os bugres, os selvagens, embora
ainda não há muito tivessem chegado até Raposa, roubando gado. Todavia não atacavam
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viajantes isolados: isso é caso inteiramente averiguado. Saqueavam apenas as plantações muito
distantes e isto a muito não ocorria. O nosso hóspede Vieira não mostrava temor algum. A
terceira desgraça, que poderia suceder na serra seria cair um animal no abismo. Contaram-nos
que logo no dia seguinte encontraríamos um rebanho de gado, onze reses do qual se tinham
precipitado serra abaixo, não aparecendo mais. Todavia, isso me pareceu pouco provável se tem
a preocupação de conduzir o animal prudentemente, segurando-o pela rédea. E quando lhes
perguntei se algum homem, dentre os seus conhecidos, havia perecido vítima dos bugres ou de
queda nos precipícios, os presentes responderam unanimemente que não.
De manhã (8 de junho) parti para a malsinada serra. Seguimos, subindo pelas
plantações, e olhando ainda uma vez para o belíssimo vale do sussurrante Tubarão e para os
últimos vestígios da civilização lá em baixo. Depois, recebeu-nos a densa floresta e o mais
profundo silêncio rodeou-nos de todos os lados.
Estava úmido e fresco. O aroma das orquídeas perfumava maravilhosamente muitos
lugares. Sobre os troncos gigantescos de velhos mirtos floresciam bromélias; copaíbas exalavam
o cheiro peculiar de seu bálsamo; de esbeltas palmeiras, caíam, murmurando, gotas de orvalho.
De quando em quando ouvíamos o ruído de distante cachoeira ou encontrávamo-nos sobre
o impetuoso Tubarão, sem o ver, embora então a sua profundidade apresentasse maravilhosa
quebrada da floresta. Numa dessas quebradas, numa pequena clareira, numa choça de palha,
repousamos uma hora para fortalecer homens e animais, pois o caminho era péssimo. O lugar
chamava-se Roda das Palmeiras.
É peculiaridade dos burros seguir sempre os mesmos rastos já feitos por outros. Então
o caminho se desfaz a pouco a pouco, reduzindo-se a pequenos bancos de barro-barracos-entre
os quais se formam valas de um a dois pés de profundidade onde se acumulam águas sujas.
Nelas pisa o animal, precipitando-se de um buraco para outro, sem, todavia escorregar, embora a
cada momento pareça que o ofegante animal vai ficar parado. Assim se faz a marcha, subindo e
descendo, ao passo que o cavaleiro tem o desgosto de lutar continuamente com os ramos e cipós
que o querem arrancar do cavalo.
Não é muito melhor, antes mais perigoso, o caminho sobre pedras nuas e úmidas.
Nele os animais escorregam continuamente, mas raramente caem, se lhes deixamos a rédea
inteiramente livre, o que nem sempre se faz nem se ousa fazer de bom ânimo, mormente quando
o animal tem de descer uma encosta íngreme, como por escada, e salta para baixo com ambas
as patas dianteiras, de modo que facilmente o cavaleiro se precipita. Então viajar é um martírio
para cavaleiro e para o animal.
Muito melhor é para o pedestre. Sem dificuldade salta ele de barranco em barranco, de
pedra em pedra, de raiz em raiz e pode virar-se livremente, em pontos em que o cavaleiro tem a
prestar angustiosa atenção à sua cavalgadura.
Assim aconteceu que durante grande parte do dia andei a pé e me entretive em caçar,
embora o resultado fosse pequeno, não passando de um papagaio e uma magnífica gralha azul,
de cabeça e asas pretas, que derrubei a tiro de uma alta araucária.
Ao anoitecer chegamos a um lugar aberto, cereado de rude floresta por todos os
lados, um terreno inclinado, chamado Barro Branco, porque é branca a argila sobre a qual se
viaja para lá chegar.
Aqui havia um rancho, um teto de folhas de palmeiras sustentado por varas, sob a qual
estava Johnson, o mineiro de carvão, acampado com a sua gente, quando pesquisava a jazida
de carvão ali existente e extraía amostras. Enquanto os meus dois companheiros desselavam os
cavalos, examinei o que era visível na jazida de carvão.
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Conforme parece, a jazida de carvão forma uma superfície inteiramente horizontal, perto
de um riacho, e coberta de um lado pela alta serra com floresta e do outro lado por uma campina.
Dali parece estender-se para sudeste, talvez até Roda das Palmeiras onde descansamos
ao meio dia. Não se pode precisar até onde se estende para o nordeste. Todavia, toda a região
parece ser carbonífera.
Ainda que a extração seja muito fácil o transporte, com os caminhos existentes, é
absolutamente impossível. Se algum dia uma estrada de ferro subir o vale do Tubarão, anexandose uma boa estrada serrana que ligue a parte superior da Província de Santa Catarina com os
distritos abaixo da serra (coisa reservada ao futuro, só nesse caso poderiam ser exploradas as ricas
jazidas carboníferas de Tubarão).
Entrementes, chega à noite. Demos aos nossos animais taquara verde ou cará, bambu
verde e milho que havíamos trazido. Para nós próprios chamejava uma clara fogueira perto do
rancho; assava-se carne-seca no espeto e preparava-se café.
A carne-seca com farinha foi comida com a mão, e o café foi tomado no copo de
chifre. Depois cada um arrumou seus arreios; os animais; para protegê-los das onças, foram
trazidos para bem perto do rancho e ao nosso lado estavam às pistolas carregadas, espingardas
e facas. Certamente, se as onças e bugres se atravessem contra nós, mal lhes adviria. Por isso se
mantiveram quanto possível longe de nós; a nossa fogueira foi conservada, ao passo que nós,
cada um por sua vez, dormíamos excelentemente. E quando rompeu a manhã de 9 de junho
estava bem disposto todo o grupo de viajantes, inclusive cavalos e burros. Com o resto do jantar
fizemos o pequeno almoço e prosseguimos.
O horroroso caminho prosseguia também. Enquanto eu, com a espingarda debaixo
do braço, viajava tranquilamente pela floresta, via os meus dois companheiros a cavalo metidos
na lama ou os animais saltando em atoleiros entre altos e barrancos, escorregando na encosta
escarpada e de novo subindo de alcantil. Em Rio Bonito começava uma nova picada, mas tão a
pique formava quase um ângulo reto. Tão ameno é ali o murmúrio do riacho na floresta quanto
é mau o caminho; disso não se pode fazer uma ideia. De cima próxima elevação tem-se uma
bela vista sobre as selvas e avista-se o grande abismo em cujo fundo se houve o Rio Bonito. Os
homens que abriram a picada denominaram a serra – Morro da Alegria e esse nome deve ser
conservado, embora, subindo-o, nenhuma alegria se experimente.
Mas aí de certo modo termina a pior parte do caminho. Chega-se a uma nova
quebrada da floresta, na qual passa o Tubarão entre enorme quantidade de pedras, constituídas
de “grauwacke”, na sua maior parte, e com tão pouca água que é possível atravessar-se o leito
saltando de pedras em pedra. Passamo-lo duas vezes porque na sua margem não há espaço
para o estreito caminho para cavaleiros e por isso o lugar é chamado Passa Dois. Na margem
esquerda, uma bela campina com um rancho decadente e algumas laranjeiras que se tornaram
silvestres. Aqui morou algum tempo o francês Carré, que se esforçou pelo descobrimento e esta
determinação da jazida carbonífera; lugar profundamente solitário, que entretanto é valioso pra
os tropeiros que descem da serra com burros e gados, porque o lugar só tem duas entradas e à
noite pode ser facilmente fechado com uma estacada, de modo que se pode guardar ali durante
a noite numeroso rebanho com segurança, sem vigilância.
De novo deixa à picada a estreita passagem do rio e estende-se numa floresta plana.
Raramente se encontram taquara em tão enorme quantidade e de tão grande calibre quanto ali.
Os colmos crescem através do teto de folhagem das árvores mais altas da floresta e pendem com
a extremidade superior em elegante arco em direção a terra. Os entrenós medem de 3 a 4 pés.
Usa-se o entrenó com a vasilha para água. Encontramos ainda algumas dessas vasilhas de que
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se tinham servido os trabalhadores da picada.
De muitas taquaras tinham cortado apenas extremidades inferior, de modo que
o bambu estava preso à árvore cuja copa tinha crescido. Depois de cuidadoso exame, tentei
desprender das árvores um desses bambus, mas debalde me pendurei, com o “spahi”, a uma
dessas gigantescas gramíneas; os galhos laterais suportavam, além do colmo que oscilava no ar,
um peso de quase 300 libras, sem ceder uma polegada. Quando o meu guia, que ia na minha
frente, puxou inadvertidamente um bambu pendente, para fazê-lo balançar, o colmo ao recuar
atingiu-me com tanta violência que quase me derruba do cavalo.
Bem junto da escarpada crista da serra há ainda uma planura de certa extensão, na
qual se tentou fazer uma plantação, que foi depois abandonada. Existe ainda ali uma casa
com utensílios para preparo da farinha de mandioca, pois o solo é muito fértil. Mas ante a
desesperadora solidão e o perigo, tão próximo, de ser assassinando pelos índios, foi à plantação
abandonada, e a casa já está em grande parte desmoronada. Este lugar chama-se Rochinha e, se
fosse restaurado, poderia formar um ponto lucrativo para um proprietário tão romântico quão
laborioso. O que não se daria para, viajando pela serra, encontrar aqui um lugar hospitaleiro!
O governo poderia, talvez, manter uma casinha, com uma pequena guarnição de dois ou três
homens para proteção e auxílio aos transeuntes, visto que não há outra estrada entre Lages
e Laguna para o transporte do gado. Entre Porto Alegre e Torres já existe uma série desses
pequenos postos. Por meio deles certamente a civilização é levada adiante: assim se formam.
Muitas vezes, os primeiros pontos de uma colônia; quase se devem recordar os acampamentos
dos destacamentos romanos, dos quais, mais tarde, se desenvolveram cidades.
Depois de algum repouso ao meio-dia, em que apreciei o gracioso e tão solitário vale
sobre o qual, no máximo, sobrevoava, gritando, algum papagaio, descemos para o pequenino
Tubarão, que nos levava agora á última quebrada, de onde deveríamos subir a ladeira, a serra
propriamente dita.
Esta última quebrada é, na realidade, antes um longo rasgo na serra do que um vale.
De ambos os lados se elevam em massas grotescas paredes de arenito, em ressaltos sobrepostos,
a mais de 1.000 pés, ora subindo verticalmente e inteiramente calvas, ora formando arestas
oblíquos, impossíveis de galgar.
Mal pode o pequeno rio serpear entre elas. Precipita-se sobre blocos de “grawacke”,
e pequenas pedras roladas de arenito; nesta profundidade, tudo é caos, ruído, desordem, ao
passo que em cima, em torno dos mais altos picos que devem ter uns 3.000 pés de altura, reina
aprazível tranquilidade e brincam os dourados raios do sol. Na sombra úmida da profundidade
prolifera um mundo de musgos, liquens, cogumelos e fetos, mas também lindíssimas begônias
florescem e purpurinas flores de fúcsias pendem de altos arbustos, geralmente sem folhas.
Para aqui e para ali erram os burros no leito do rio buscando uma vereda; vinte vezes
passamos o murmurante riacho, motivo porque este lugar que, depois de algumas chuvas, é
intransitável, por causa do aumento e impetuosidade das águas, foi chamado Passa Vinte. Mas,
mesmo como o mais belo tempo, trepando as pedras a pé ou a cavalo, a passagem é arriscada, e o
Passa Vinte é clássico no seu gênero. Para o travessarmos, sem inconveniente, quase duas horas
nos foram necessárias.
Agora estávamos no fim. De todos os lados, paredes verticais de floresta e massas de
arenito, sem nenhuma saída. Os animais subiram, para a frente, sobre pedras roladas; subimos,
atrás deles, até uma pequena vereda que conduz a um ressalto.
Feixo chama-se este lugar. Lembra um pequeno Rutli. No centro de uma clareira,
um bloco de arenito, quadrado como uma mesa; na proximidade brota alguma erva e elevam-
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se no ar várias árvores da floresta. Embaixo sussurra o Tubarão, entre os desfiladeiros de Passa
Vinte. Forma a parede de trás a íngreme parede de floresta que termina na escarpada serra de
arenito. Forma, pois, Feixo um admirável ponto bivaque. Por meio de uma pequena estacada à
entrada, deixamos os animais soltos, armamos a nossa tenda, para o caso que chovesse à noite; e,
meia hora depois, chamejava uma fogueira de grandes dimensões, onde foi assada a nossa carne
e preparado o n osso café. Magníficas e imponentes erguiam-se sobre nós as paredes. Assim
desceu a noite. Acampamos, armados, em volta da fogueira, fora da tenda, para mais facilmente
despertarmos em qualquer eventualidade.
O bivaque – eu o cederia a quem que fosse! A completa solidão e abandono de todo
mundo; o profundo silêncio da noite, quebrado somente pelo riacho sussurrante; as escuras
encostas cobertas de floresta em torno de nós, em que só podíamos avistar uma nesga do céu
com o Cruzeiro do Sul e as duas estrelas mais brilhantes do Centauro; a fogueira chamejante
iluminando a floresta até ao alto; os nossos animais vagando em volta de nós sobre o elevado
ressalto e a preocupação que não nos deixava, de sermos atacados pelos bugres e onças, atraídos
pelo fogo; - tudo isso dava ao nosso bivaque um caráter inteiramente romântico, realçado pelo
fato de sermos apenas três homens, e portanto, uma pequena força. Quem puder imaginar-se
nessa situação, sem dúvida achará bastante atraente. Era um bivaque de soldados no campo.
Nada nos perturbou durante toda a noite. De manhã foram arrumadas é muito as
nossas coisas; enquanto as arrumava o nosso guia atirou a uma jacutinga, ave do tamanho de
uma perua pequena, negra-brilhante, com peito e a poupa salpicados de branco, o bico azul
acinzentado, tendo por baixo, uma bolsa vermelha. A ave é a mais bela caça da mata virgem.
Subimos a serra, todos os três, a pé, pois viajar a cavalo em caminho tão íngreme é
muito perigoso. Uma vez o cavalo do guia esteve em perigo de despenhar-se. Encontramos
também o lugar onde pouco antes se haviam precipitado as onze reses; o caminho faz uma curva
e todo rebanho, sendo incitado, poderia perecer ali. Subimos cerca de 2.500 pés. O tempo esfriou
e o panorama da montanha lá embaixo tornou-se cada vez mais esplêndido. Podia-se ver todo
áspero vale de Passa Vinte. Como sobre fortes pilares repousa a montanha sobre seus agudos
penhascos e massas de arenito e debalde buscam os olhos atingir o fundo do imenso abismo.
Imediatamente abaixo da última borda da serra há uma encosta calva. Chamam-na
Esfriador, porque ali é necessário que os animais descansem para que não sejam atingidos
subitamente pelo vento frio das alturas. Já ocorreu que, por imprudência dos guias, tropas
inteiras de burros, que não se arrefeceram em Esfriador, morreram em consequência de
repentinos resfriamentos.
Nada, porém, é mais surpreendente do que a vista quando se chega ao cimo. Não nos
encontramos mais sobre a borda de uma serra íngreme, mas sobre uma planície ondulada, uma
terra de pasto de caráter perfeitamente sul-rio-grandense; uma coxilha segue-se a outra; muitas
são bastante escarpadas para formarem uma serra. Alguns pequenos mananciais se reuniram
num regatinho que depois de meia hora de caminho já começava a murmurar lindamente.
Adiante, para o oeste reuniam-se ainda vários regatos; assim se formava o Uruguai e regozijeime de encontrar aqui no planalto, um velho companheiro de viagem. Depois de uma marcha
de duas horas, encontramos uma granja; tínhamos deixado atrás de nós o ermo da Serra do
Tubarão; avançou para nós, ladrando, uma horda de cães; apeei-me e tornei a saudar habitações
humanas e gente modesta e amável.
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4 - Lei No 601, de 18 de setembro de 185036
Dispõe sobre as terras devolutas do Império.
Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por
titulo de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples
titulo de posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras,
sejam elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas particulares, como para o
estabelecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Governo a
promover a colonisação extrangeira na forma que se declara.
D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos
Subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:
Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que
não seja o de compra.
Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes estrangeiros
em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente.
Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas derribarem
mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bemfeitorias,
e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da
satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não terá logar nos actos possessorios
entre heréos confinantes.
Paragrapho unico. Os Juizes de Direito nas correições que fizerem na forma das
leis e regulamentos, investigarão se as autoridades a quem compete o conhecimento
destes delictos põem todo o cuidado em processal-os o punil-os, e farão effectiva a sua
responsabilidade, impondo no caso de simples negligencia a multa de 50$ a 200$000.
Art. 3º São terras devolutas:
§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial,
ou municipal.
§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo,
nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial,
não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medição,
confirmação e cultura.
Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do
Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.
§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem
em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei.
Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral
ou Provincial, que se acharem cultivadas, ou com principios de cultura, e morada
habitual do respectivo sesmeiro ou concessionario, ou do quem os represente, embora
não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram concedidas.
Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação
primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com
principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o represente,
guardadas as regras seguintes:
§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, comprehenderá,
além do terreno aproveitado ou do necessario para pastagem dos animaes que tiver
o posseiro, outrotanto mais de terreno devoluto que houver contiguo, comtanto que
em nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura ou
criação, igual ás ultimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha.
§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acharem em
sesmarias ou outras concessões do Governo, não incursas em commisso ou revalidadas
por esta Lei, só darão direito á indemnização pelas bemfeitorias.
Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da posse qualquer das
seguintes hypotheses: 1ª, o ter sido declarada boa por sentença passada em julgado
entre os sesmeiros ou concessionarios e os posseiros; 2ª, ter sido estabelecida antes
da medição da sesmaria ou concessão, e não perturbada por cinco annos; 3ª, ter sido
estabelecida depois da dita medição, e não perturbada por 10 annos.
§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os posseiros gozarão do favor
que lhes assegura o § 1°, competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario ficar
com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou considerar-se
tambem posseiro para entrar em rateio igual com elles.
§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma ou mais freguezias,
municipios ou comarcas serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e
continuarão a prestar o mesmo uso, conforme a pratica actual, emquanto por Lei não
se dispuzer o contrario.
Art. 6º Não se haverá por principio do cultura para a revalidação das sesmarias ou
outras concessões do Governo, nem para a legitimação de qualquer posse, os simples
roçados, derribadas ou queimas de mattos ou campos, levantamentos de ranchos e
outros actos de semelhante natureza, não sendo acompanhados da cultura effectiva e
morada habitual exigidas no artigo antecedente.
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Art. 7º O Governo marcará os prazos dentro dos quaes deverão ser medidas
as terras adquiridas por posses ou por sesmarias, ou outras concessões, que estejam
por medir, assim como designará e instruirá as pessoas que devam fazer a medição,
attendendo ás circumstancias de cada Provincia, comarca e municipio, o podendo
prorogar os prazos marcados, quando o julgar conveniente, por medida geral que
comprehenda todos os possuidores da mesma Provincia, comarca e municipio, onde a
prorogação convier.
Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder á medição nos prazos marcados
pelo Governo serão reputados cahidos em commisso, e perderão por isso o direito que
tenham a serem preenchidos das terras concedidas por seus titulos, ou por favor da
presente Lei, conservando-o sómente para serem mantidos na posse do terreno que
occuparem com effectiva cultura, havendo-se por devoluto o que se achar inculto.
Art. 9º Não obstante os prazos que forem marcados, o Governo mandará
proceder á medição das terras devolutas, respeitando-se no acto da medição os limites
das concessões e posses que acharem nas circumstancias dos arts. 4º e 5º.
Qualquer opposição que haja da parte dos possuidores não impedirá a medição;
mas, ultimada esta, se continuará vista aos oppoentes para deduzirem seus embargos
em termo breve.
As questões judiciarias entre os mesmos possuidores não impedirão tão pouco as
diligencias tendentes á execução da presente Lei.
Art. 10. O Governo proverá o modo pratico de extremar o dominio publico
do particular, segundo as regras acima estabelecidas, incumbindo a sua execução ás
autoridades que julgar mais convenientes, ou a commissarios especiaes, os quaes
procederão administrativamente, fazendo decidir por arbitros as questões e duvidas de
facto, e dando de suas proprias decisões recurso para o Presidente da Provincia, do qual
o haverá tambem para o Governo.
Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar titulos dos terrenos que lhes ficarem
pertencendo por effeito desta Lei, e sem elles não poderão hypothecar os mesmos
terrenos, nem alienal-os por qualquer modo.
Esses titulos serão passados pelas Repartições provinciaes que o Governo
designar, pagando-se 5$ de direitos de Chancellaria pelo terreno que não exceder de
um quadrado de 500 braças por lado, e outrotanto por cada igual quadrado que de mais
contiver a posse; e além disso 4$ de feitio, sem mais emolumentos ou sello.
Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias:
1º, para a colonisação dos indigenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de
estradas, e quaesquer outras servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, para
a construção naval.
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Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguezias o registro das terras
possuidas, sobre as declaracões feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e
penas áquelles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou as
fizerem inexactas.
Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica,
ou fóra della, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir,
dividir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras que houver de ser exposta á
venda, guardadas as regras seguintes:
§ 1º A medição e divisão serão feitas, quando o permittirem as circumstancias
locaes, por linhas que corram de norte ao sul, conforme o verdadeiro meridiano, e por
outras que as cortem em angulos rectos, de maneira que formem lotes ou quadrados
de 500 braças por lado demarcados convenientemente.
§ 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em que se não puder verificar a
divisão acima indicada, serão vendidos separadamente sobre o preço minimo, fixado
antecipadamente e pago á vista, de meio real, um real, real e meio, e dous réis, por braça
quadrada, segundo for a qualidade e situação dos mesmos lotes e sobras.
§ 3º A venda fóra da hasta publica será feita pelo preço que se ajustar, nunca
abaixo do minimo fixado, segundo a qualidade e situação dos respectivos lotes e sobras,
ante o Tribunal do Thesouro Publico, com assistencia do Chefe da Repartição Geral
das Terras, na Provincia do Rio de Janeiro, e ante as Thesourarias, com assistencia de
um delegado do dito Chefe, e com approvação do respectivo Presidente, nas outras
Provincias do Imperio.
Art. 15. Os possuidores de terra de cultura e criação, qualquer que seja o titulo
de sua acquisição, terão preferencia na compra das terras devolutas que lhes forem
contiguas, comtanto que mostrem pelo estado da sua lavoura ou criação, que tem os
meios necessarios para aproveital-as.
Art. 16. As terras devolutas que se venderem ficarão sempre sujeitas aos onus
seguintes:
§ 1º Ceder o terreno preciso para estradas publicas de uma povoação a outra,
ou algum porto de embarque, salvo o direito de indemnização das bemfeitorias e do
terreno occupado.
§ 2º Dar servidão gratuita aos vizinhos quando lhes for indispensavel para
sahirem á uma estrada publica, povoação ou porto de embarque, e com indemnização
quando lhes for proveitosa por incurtamento de um quarto ou mais de caminho.
§ 3º Consentir a tirada de aguas desaproveitadas e a passagem dellas, precedendo
a indemnização das bemfeitorias e terreno occupado.
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§ 4º Sujeitar ás disposições das Leis respectivas quaesquer minas que se
descobrirem nas mesmas terras.
Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nellas se estabelecerem, ou
vierem á sua custa exercer qualquer industria no paiz, serão naturalisados querendo,
depois de dous annos de residencia pela fórma por que o foram os da colonia de S,
Leopoldo, e ficarão isentos do serviço militar, menos do da Guarda Nacional dentro
do municipio.
Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do Thesouro
certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for marcado,
em estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela Administração publica,
ou na formação de colonias nos logares em que estas mais convierem; tomando
anticipadamente as medidas necessarias para que taes colonos achem emprego logo
que desembarcarem.
Aos colonos assim importados são applicaveis as disposições do artigo
antecedente.
Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, de que
tratam os arts. 11 e 14 será exclusivamente applicado: 1°, á ulterior medição das terras
devolutas e 2°, a importação de colonos livres, conforme o artigo precedente.
Art. 20. Emquanto o referido producto não for sufficiente para as despezas a que
é destinado, o Governo exigirá annualmento os creditos necessarios para as mesmas
despezas, ás quaes applicará desde já as sobras que existirem dos creditos anteriormente
dados a favor da colonisação, e mais a somma de 200$000.
Art. 21. Fica o Governo autorizado a estabelecer, com o necessario Regulamento,
uma Repartição especial que se denominará - Repartição Geral das Terras Publicas - e
será encarregada de dirigir a medição, divisão, e descripção das terras devolutas, e sua
conservação, de fiscalisar a venda e distribuição dellas, e de promover a colonisação
nacional e estrangeira.
Art. 22. O Governo fica autorizado igualmente a impor nos Regulamentos que
fizer para a execução da presente Lei, penas de prisão até tres mezes, e de multa até
200$000.
Art. 23. Ficam derogadas todas as disposições em contrario.
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento, e execução
da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente,
como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios do Imperio a faça
imprimir, publicar e correr.
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Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 18 dias do mez do Setembro de 1850, 29º
da Independencia e do Imperio.
IMPERADOR com a rubrica e guarda.
Visconde de Mont’alegre.
Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da
Assembléa Geral, que Houve por bem Sanccionar, sobre terras devolutas, sesmarias,
posses e colonisação.
Para Vossa Magestade Imperial Ver. João Gonçalves de Araujo a fez.
Euzebio de Queiroz Coitiuho Mattoso Camara.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 20 de Setembro de 1850. - Josino do
Nascimento Silva.
Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em 20 de setembro
de 1850. - José de Paiva Magalhães Calvet.
Registrada á fl. 57 do livro 1º do Actos Legislativos. Secretaria d’Estado dos
Negocios do Imperio em 2 de outubro de 1850. - Bernardo José de Castro
Este texto não substitui o publicado na CLBR de 1850
Fonte: Site Palácio do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm>.
Acesso em: 14 jul. 2014.
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5 - Decreto No 3.784, de 19 de janeiro de 186737
Approva o Regulamento para as Colonias do Estado.
Attendendo á conveniencia de regular e uniformisar a creação e o regimen das
colonias do Estado, dando-lhes apropriada administração, e garantindo o bem estar e
a sorte futura de seus habitantes, e tendo ouvido a Secção do Conselho de Estado dos
Negocios do Imperio, Hei por bem decretar que se observe o regulamento, que com
este baixa, assignado por Manoel Pinto de Souza Dantas, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Janeiro de mil oitocentos sessenta e
sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Pinto de Souza Dantas.
Regulamento para as colonias do Estado.
CAPITULO I
Fundação das colonias, distribuição de terras e condições de propriedade
Art. 1º As colonias do Estado serão creadas por Decreto do Governo Imperial,
com designação do respectivo nome e districto colonial previamente escolhido, medido
e demarcado por engenheiro do Governo.
Art. 2º Cada districto colonial deverá conter, pelo menos, em seu perimetro a
área equivalente a um territorio de quatro leguas quadradas, ou metros 174.240,000
dividido, em lotes urbanos e ruraes, depois de fixada a localidade mais conveniente á
séde da povoação.
Art. 3º Os engenheiros encarregados dos trabalhos concernentes á fundação
das colonias, levantaráõ a sua planta geral, a qual conterá não só a designação dos
lotes medidos e demarcados, o traço das estradas e pontes projectadas, rios e grandes
corregos, e quaesquer disposições topographicas, como os terrenos reservados para
a povoação, que, de accordo com o Director da colonia, houverem sido destinados
para ruas, praças, logradouros publicos, igreja, escola, cemiterio, casa de administração,
Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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cadêa e outros edificios coloniaes. Destas plantas se tiraráõ tres cópias, uma para o
archivo da colonia, outra para a Secretaria da Presidencia, e a terceira para a Directoria
das terras publicas e colonisação.
Art. 4º Os lotes rusticos serão distribuidos em tres classes: os da 1ª terão uma
área de 125.000 braças quadradas, ou 605.000 metros quadrados, os da 2ª de 62.500
braças quadradas, ou 302.500 metros quadrados, e os da 3ª de 31.250 braças quadradas,
ou 151.250 metros quadrados, equivalentes a ½, ¼ e 1/8 dos lotes de 250.000 braças
quadradas, ou 1.210.000 metros quadrados, mencionados no art. 14 § 1º da Lei de 18
de Setembro de 1850.
Os lotes urbanos poderão ser divididos em diversas classes, podendo variar as
frentes entre 10 e 20 braças, ou 22 e 44 metros, e os fundos entre 20 e 50 braças,
ou 44 e 110 metros, conforme as disposições do terreno reservado para a povoação.
Todos os lotes acima mencionados serão figurados na planta, da colonia com a
competente numeração.
Art. 5º O preço da braça quadrada (4,84 metros quadrados), assim nos lotes
rusticos, como nos urbanos, será arbitrado pelo Director, segundo a fertilidade, situação
e mais circumstancias do terreno á vista do memorial descriptivo do engenheiro, e á
medida que se forem descortinando as terras da colonia.
Este arbitramento poderá variar entre os limites de 2 a 8 réis para os lotes rusticos,
e de 10 a 80 réis para os urbanos; devendo, depois de approvado pelo Presidente da
Provincia, ser igualmente indicado na planta da colonia.
Art. 6º Os colonos, á sua chegada, poderão escolher livremente o lote, a que
derem preferencia, pagando á vista o preço fixado segundo a respectiva classificação.
Para os que comprarem a prazo se addicionaráõ, ao preço marcado 20%, e será o
pagamento feito em cinco prestações iguaes, a contar do fim do segundo anno de seu
estabelecimento.
O colono, porém, que pagar antes dos respectivos vencimentos terá um
abatimento de 6%, correspondente ao total da prestação, ou prestações anticipadas.
Art. 7º Os filhos maiores de 18 annos terão direito á escolha de lotes com as
mesmas condições, para se estabelecerem separadamente, quando assim o requererem.
Art. 8º Os lotes rusticos serão entregues com a medição e demarcação das
respectivas frentes e fundos, e com uma picada de 10 a 20 braças ou 22 a 44 metros de
extensão em cada uma das divisas lateraes indicadas por tres marcos.
Nos mesmos lotes haverá uma área de 1.000 braças, ou 4.840 metros quadrados,
de derrubada e uma casa provisoria com dimensões sufficientes para uma familia.
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Art. 9º Haverá duas especies de titulos para os colonos, a saber: titulos provisorios,
ou de designação de lotes, e titulos definitivos de propriedade, passados segundo os
modelos annexos de nos 1 e 2.
Os primeiros, assignado pelo Director da colonia, serão dados aos colonos, que
comprarem terras a prazo: os segundos, assignados pelo Presidente da Provincia, serão
entregues áquelles que houverem saldado quanto deverem á Fazenda Nacional.
Os titulos, assim provisorios, como definitivos, serão entregues gratuitamente
aos colonos dentro de tres mezes, contados do dia em que tomarem posse de seus lotes.
Art. 10. Na hypothese de compra a prazo o colono não poderá sujeitar a onus
real de qualquer natureza que seja, nem as terras, nem as bemfeitorias nellas existentes,
ficando umas e outras hypothecadas á Fazenda Nacional para pagamento de todas as
quantias que, dever ao Estado, e das multas em que incorrer.
Fica entendido que não se comprehendem nesta disposição os casos de herança
legitima ou testamentaria ou de legado, nos quaes passará a propriedade para o herdeiro
ou legatario com o mesmo onus da hypotheca.
O titulo provisorio, de que trata o art. 9º, será registrado em um livro especial,
aberto e rubricado pelo Director.
Art. 11. Os titulos definitivos conteráõ: 1º, a exacta descripção das confrontações
do lote; 2º, as distancias e rumos das linhas divisorias com declaração da declinação da
agulha; 3º, a superficie quadrada e os nomes dos hereos confrontantes; 4º, as condições
e os onus, a que pelo presente regulamento ficão sujeitos os colonos compradores.
Quando a configuração do lote não fôr regular, o engenheiro traçará sobre o
titulo um pequeno mappa do mesmo, por elle assignado.
Art. 12. Todo o colono que dentro de dous annos, contados da data em que
fôr empossado do lote comprado, não tiver nelle estabelecido morada habitual e
cultura effectiva, perderá o direito ao mesmo lote, o qual, precedendo os competentes
annuncios, será vendido em hasta publica.
Do producto da venda se deduzirá em primeiro lugar a importancia do que ao
Estado estiver devendo o colono remisso, e em segundo lugar a de quaesquer outras
dividas provadas, a que esteja sujeito; e, se restar alguma quantia, será entregue ao dito
colono, e, em sua ausencia, immediatamente recolhido á Thesouraria da Provincia.
A todo o tempo, e da mesma fórma, se procederá a respeito dos lotes de terras,
rusticos ou urbanos, cujos possuidores deixarem em abandono por mais de dous annos.
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CAPITULO II
Administração das colonias
Art. 13. Nas colonias do Estado haverá uma junta composta de oito membros, a
saber: o director, que a presidirá, o medico, e mais seis, escolhidos entre os colonos, que
tenhão pago toda a sua divida ao Estado.
Art. 14. Serão membros da primeira junta, os colonos que mais promptamente
se tiverem exonerado de sua divida; e, quando excederem de seis os individuos nesta
condição, o Presidente da Provincia, sobre proposta do director, escolherá d’entre elles
os que lhe parecerem mais habilitados.
As funcções desta junta provisoria duraráõ sómente um anno.
Art. 15. No fim deste periodo o director enviará ao Presidente da Provincia uma
lista dos nomes de doze colonos, em quem concorrão, além da referida condição, as de
intelligencia e moralidade, acompanhando-a de todos os esclarecimentos que sirvão
para motivar a preferencia na escolha dos seis membros da junta definitiva.
Art. 16. Esta junta será triennal, devendo o director, tres mezes antes de findar
este prazo, fazer a competente proposta para a nova junta, que entrará em exercicio no
primeiro dia do anno seguinte.
Art. 17. A junta poderá deliberar, achando-se presentes o seu Presidente e mais
quatro membros.
Art. 18. Nos casos urgentes, quando se difficultem as reuniões da junta, ou
a deliberação, por morosa, se torne prejudicial aos interesses da colonia, o director
resolverá por si mesmo, manifestando as razões do seu proceder na primeira reunião
da junta para serem transcriptas na acta respectiva.
Art. 19. Se da continuação das sessões da junta tambem resultar detrimento á
colonia, poderá o director suspendel-as.
Art. 20. O director poderá ainda suspender a execução das deliberações da junta
quando forem de encontro ás disposições do presente regulamento ou ás leis em vigor,
ou finalmente damnosas á colonia.
Tanto neste caso, como nos previstos nos dous antecedentes artigos, dará
immediatamente participação do seu procedimento ao Presidente da Provincia.
Art. 21. Se o Presidente da Provincia approvar o acto, poderá, julgando
conveniente, declarar dissolvida a junta, e mandar fazer nova proposta para nomeação
de outra, depois de ter consultado o Governo Imperial.
Art. 22. Enquanto na colonia não existirem colonos em numero sufficiente, e nas
supraditas condições, para a formação da junta, exercerá o director todas as funcções,
que a ella competem.
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Art. 23. A’junta colonial compete deliberar sobre a distribuição da renda da
colonia com applicação sómente aos seguintes objectos:
1º Construcção, reparos e concertos de edificios destinados ao culto, á instrucção
e á administração, assim como de estradas e pontes.
2º Abertura de caminhos coloniaes, construcção de pontes provisorias e pontilhões,
medição de lotes, derrubadas, casas provisorias para recepção e estabelecimento de
colonos.
3º Prestação de auxilios ordinarios e adiantamentos aos colonos, conforme as
disposições do presente regulamento, e ordens do Governo.
4º Acquisição de boas raças de animaes, mudas de plantas e sementes, bem
como ensaios de cultura de certos generos de lavoura, que possão melhor prosperar
na colonia.
Art. 24. Compete outrosim á junta:
1º Deliberar sobre a organisação do orçamento animal concernente aos objectos
e serviços indicados no artigo antecedente, contemplando nelle as despezas da
administração, e outras determinadas pelo Governo.
2º Resolver nos termos do presente Regulamento sobre a venda dos lotes de
terras dos colonos que os deixarem sem beneficio e cultura effectiva, ou em abandono.
3º Resolver pela mesma fórma sobre os casos, em que os colonos devão ser
admoestados, privados dos favores garantidos, ou excluidos do districto colonial.
Art. 25. Compõe-se a renda da colonia:
1º Das quantias com que o Governo Imperial concorrer para o seu custeio.
2º Do producto dos lotes.
3º Dos adiantamentos feitos aos colonos, e das multas, que lhes forem impostas.
4º Do desconto até 5%, que se fizer nos salarios dos trabalhadores, segundo o
disposto no art. 35.
Art. 26. Compete ao Director, além das attribuições e obrigações mencionadas
em outros artigos:
1º Superintender e dirigir todos os negocios e serviços da colonia.
2º Arrecadar toda a renda, e effectuar a sua applicação, na fórma deliberada pela
junta.
3º Velar sobre a recepção, bom acolhimento e estabelecimento dos colonos
recem-chegados.
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4º Distribuir os lotes de terras, entregar os respectivos titulos, fazer effectivos os
adiantamentos, auxilios e favores garantidos neste regulamento.
5º Empregar em trabalhos coloniaes, a salario, os que mais careção deste auxilio,
e com preferencia os recem-chegados.
6º Fiscalizar a execução do presente regulamento, impondo aos seus subordinados
as penas em que incorrerem.
7º Executar as decisões da junta.
8º Apresentar em tempo competente as contas da colonia, e os relatorios a seu
cargo.
Art. 27. Nas colonias do Estado podem as partes autorizar os seus arbitros para
julgarem, por equidade, as questões civeis, que se suscitarem, independentemente das
regras e fórmas de direito.
CAPITULO III
Rccepção e estabelecimenlo dos colonos
Art. 28. Cada colonia terá um edificio especial, onde se recolhão provisoriamente
os colonos recem-chegados até receberem seus respectivos lotes.
Art. 29. Durante os primeiros dez dias de estada, os colonos, que o reclamarem,
serão sustentados á custa dos cofres da colonia, debitando-se-lhes a importancia do
adiantamento para ser reembolsado na fórma do art. 6º.
Art. 30. No dia em que o colono entrar na posse do seu lote lhe entregará o
Director, como auxilio gratuito para primeiro estabelecimento, a quantia de 20$000; e
ao que fôr chefe de familia um donativo igual por pessoa maior de 10 annos e menor
de 50.
Art. 31. Os colonos terão direito a receber na mesma occasião as sementes
mais necessarias para as primeiras plantações destinadas ao seu sustento, e bem assim
os Instrumentos agrarios de que precisarem; sendo o custo destes, bem como o da
derrubada, casa provisoria, e de quaesquer adiantamentos, reunido ao preço das terras,
para ser pago conjunctamente com este, e pela fórma já declarada.
Art. 32. Havendo trabalho na colonia, serão nelle empregados os colonos, que o
quizerem nos primeiros seis mezes.
Art. 33. O Director fará a distribuição dos serviços de maneira que a cada adulto
de uma familia correspondão, pelo menos, 15 dias de salario por mez, ou 90 dias no
semestre.
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Para esta disposição computão-se dous menores por um adulto.
Art. 34. Tanto quanto fôr possivel, o serviço para os colonos recem-chegados
consistirá na preparação da estrada em continuação de suas frentes, nas derrubadas,
e construcção de casas provisorias, de fórma que haja sempre 20 a 50 lotes promptos
para nelles se estabelecerem novos colonos.
Art. 35. Nas colonias, em que houver mais de 500 habitantes, se fará nos salarios
dos colonos empregados em obras coloniaes um desconto nunca superior a 5%, que
entrará como renda para os cofres respectivos, depois de approvado pelo Presidente
da Provincia.
CAPITULO IV
Disposições diversas
Art. 36. O colono, que deixar de se occupar assiduamente em sua lavoura ou
industria, será admoestado pelo Director, ou privado dos trabalhos e favores coloniaes,
precedendo ordem da junta, se não se emendar.
Art. 37. O colono, que, por sua ociosidade e máos costumes, fôr pela junta
reconhecido incorrigivel, deixará de pertencer ao regimen colonial e será excluido do
respectivo destricto pelo Presidente da Provincia, se o julgar conveniente ao bem estar e
aos interesses da colonia, procedendo-se a respeito do lote e bens que lhe pertencerem,
na fórma do art. 12.
Art. 38. Os colonos, que tiverem de enviar qualquer quantia para fóra do paiz,
poderão entregal-a ao Director, mediante recibo de sua importancia, com declaração
da especie da moeda.
Art. 39. O Director entrará immediatamente com a quantia para a Thesouraria
de Fazenda; dando todos os esclarecimentos relativos ao destino que deverá ter, a fim
de que a remessa se faça pelo Governo ao cambio do dia, sem onus ou despeza alguma
para os colonos.
Art. 40. Nas coloniais, que d’ora em diante se fundarem, é expressamente
prohibido, sob qualquer pretexto, a residencia de escravos.
Igualmente não poderão nas existentes estabelecer-se pessoas que levem escravos
em sua companhia.
Art. 41. O Director apresentará semestralmente ao Presidente da Provincia
um relatorio circumstanciado sobre o estado e desenvolvimento da colonia durante o
semestre findo, de conformidade com o modelo nº 3; e annualmente o orçamento da
receita e despeza do exercicio financeiro seguinte, organisado pela junta colonial.
Art. 42. De tres em tres mezes prestará o mesmo Director contas na Thesouraria
de Fazenda das despezas realizadas.
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Art. 43. O Governo, quando julgar conveniente, fundará em algumas das
colonias asylos agricolas para os menores de 18 annos, que forem orphãos, ou cujos
pais, retirando-se da colonia, os tenhão deixado ao desamparo.
Nestes asylos dará o Governo sustento, vestuario, curativo, e instrucção primaria
e religiosa, cuidando ao mesmo tempo de industrial-os, conforme suas forças e idades,
em trabalhos e officios mecanicos, que tiverem immediata relação com a agricultura.
Art. 44. As disposições deste regulamento serão extensivas ás colonias existentes
em tudo que lhes for applicavel.
Art. 45. As instrucções especiaes para a execução do presente regulamento serão
expedidas pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Palacio do Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 1867. - Manoel Pinto de Souza
Dantas.

Fonte: Site Senado Federal. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.
action?id=58880&norma=74736>. Acesso em: 13 jul. 2014.
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6 - Decreto No 5.663, de 17 de junho de 187438
Autoriza a celebração do contracto com Joaquim Caetano Pinto Junior para importar
no Imperio 100.000 immigrantes europeus.
Attendendo ao que Me requereu Joaquim Caetano Pinto Junior, Hei por bem autorizar
a celebração do contracto para, por si ou por meio de uma sociedade ou companhia
que organizar, introduzir no Imperio (excepto na Provincia do Rio Grande do Sul)
cem mil (100.000) immigrantes europeus, de conformidade com as clausulas que com
este baixam assignadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Junho de mil oitocentos setenta e quatro,
quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Contracto entre o Governo Imperial e Joaquim Caetano Pinto Junior para, por si
ou por meio de uma companhia, introduzir no Brazil, dentro de 10 annos 100.000
immigrantes, debaixo das seguintes condições:
I
Joaquim Caetano Pinto Junior obriga-se, por si ou por meio de uma companhia
ou sociedade que poderá organizar, a introduzir no Brazil (excepto na Provincia do
Rio Grande do Sul) dentro do prazo de 10 annos 100.000 immigrantes Allemães,
Austriacos, Suissos, Italianos do norte, Bascos, Belgas, Suecos, Dinamarquezes
e Francezes, agricultores, sadios, laboriosos e moralisados, nunca menores de dous
annos, nem maiores de 45, salvo se forem chefes de familia. Desses immigrantes 20
por cento poderão pertencer a outras profissões.
II
O prazo de 10 annos começará a correr depois de 12 mezes, contados da data
da celebração do contracto; o emprezario, porém, poderá dar começo á introducção de
immigrantes antes de findos os 12 mezes, se o Governo o permittir.
III
O numero de immigrantes não excederá de 5.000 no primeiro anno, podendo
ser elevado a 10.000 se o Governo assim determinar; mas nos annos subsequentes o
Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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emprezario será obrigado a introduzir até 10.000, ficando qualquer excesso dependente
de prévio consenso do mesmo Governo.
IV
O emprezario receberá por adulto as seguintes subvenções: 125$000 pelos
primeiros 50.000 immigrantes, 100$000 pelos 25.000 seguintes; 60$000 pelos ultimos
25.000, e a metade destas subvenções pelos que forem menores de 12 annos e maiores
de dous.
V
Estas subvenções serão pagas na Côrte, logo que fôr provado que os immigrantes
foram recebidos pelo funccionario competente no porto de desembarque da Provincia
a que se destinarem.
VI
Nem o Governo nem o emprezario poderá haver dos immigrantes, a titulo
algum, as quantias despendidas com subsidios, soccorros, transportes e alojamento dos
mesmos immigrantes.
VII
O Governo concederá gratuitamente aos immigrantes hospedagem e alimentação
durante os primeiros oito dias de sua chegada, e transporte até as colonias do Estado
a que se destinarem.
VIII
Igualmente garantira aos immigrantes que se queiram estabelecer nas colonias do
Estado a plena propriedade de um lote de terras, nas condições e preços estabelecidos
no Decreto nº 3748 de 19 de Janeiro de 1867, e obrigar-se-ha além disso a não elevar
o preço das terras de suas colonias sem avisar ao emprezario com doze mezes de
antecedencia.
IX
Os immigrantes terão plena e completa liberdade de se estabelecerem como
agricultores nas colonias ou em terras do Estado, que escolherem para sua residencia,
em colonias ou terras das Provincias, ou de particulares; assim como de se empregarem
nas cidades, villas ou povoações.
X
Os immigrantes virão espontaneamente, sem compromisso nem contracto
algum, e por isso nenhuma reclamação poderão fazer ao Governo, tendo apenas direito
aos favores estabelecidos nas presentes clausulas, do que ficarão plenamente scientes.
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XI
O Governo designará com a precisa antecedencia as Provincias onde já tem ou
vier a formar colonias, a fim de que os immigrantes conheçam desde a Europa os
pontos onde poderão estabelecer-se.
XII
O Governo nomeará, nos pontos que tiver de effectuar o desembarque dos
immigrantes, agentes interpretes que aos mesmos forneçam todas as informações de
que careçam.
XIII
Todas as expedições de immigrantes serão acompanhadas de listas, contendo o
nome, idade, naturalidade, profissão, estado e religião de cada individuo.
XIV
No transporte dos immigrantes o emprezario é obrigado a fazer observar as
disposições do Decreto nº 2168 de 1 de Maio de 1858.
XV
O Governo pagará ao emprezario a differença do preço da passagem entre o Rio
de Janeiro e as Provincias para as quaes forem enviados immigrantes directamente da
Europa, quando essas Provincias não estejam em communicação directa e regular por
meio de vapores com a Europa, e o emprezario tenha de fazer tocar nos respectivos
portos vapores de outras linhas ou por elle fretados.
XVI
As questões que suscitarem-se entre o Governo e o emprezario a respeito de seus
direitos e obrigações serão resolvidas por arbitros.
Se as partes contractantes não accordarem no mesmo arbitro, nomeará cada uma
o seu e estes designarão terceiro, que decidirá definitivamente no caso de empate.
Se houver discordancia sobre o arbitro desempatador, será escolhido á sorte um
Conselheiro de Estado, que terá voto decisivo.
XVII
O emprezario ficará sujeito a repatriar á sua custa os immigrantes que introduzir
fóra das condições da clausula 1ª e que assim o exijam, cabendo-lhe igualmente alojalos e sustental-os até que se dê a repatriação, além de perder o direito de subsidio
correspondente a taes immigrantes.
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XVIII
Igualmente não poderá transferir este contracto senão á companhia ou á
sociedade que organizar, na fórma da clausula 1ª
Em fé do que se lavrou o presente contracto, que é assignado pelo Illm. e Exm. Sr.
Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Junior, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, por Joaquim Caetano
Pinto Junior e pelas testemunhas abaixo declaradas.
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
em 30 de Junho de 1874.
José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Joaquim Caetano Pinto Junior.
Como testemunhas.
Bernardo José de Castro.
Augusto Alberto Fernandes.
Fonte: Site Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1824-1899/decreto-5663-17-junho-1874-550343-publicacaooriginal-66255-pe.html>. Acesso em:
13 jul. 2014.
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7 - Decreto No 9.741, de 9 de abril de 188739
Concede privilegio á companhia que o Engenheiro Eduardo José de Moraes
organizar para construcção, uso e gozo de um canal de navegação entre a Laguna, na
Provincia de Santa Catharina, e a Lagôa dos Patos, na Provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.
Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Eduardo José de Moraes, Hei por
bem Conceder á companhia que por elle fôr organizada, privilegio para construcção,
uso e gozo de um canal de navegação, que, partindo da Laguna, na Provincia de Santa
Catharina, termine na Lagôa dos Patos, na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do
Sul, de conformidade com as clausulas que com este baixam, assignadas por Antonio
da Silva Prado, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça
executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Abril de 1887, 66º da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio da Silva Prado.
Clausulas a que se refere o Decreto n. 9741 desta data
I
O Governo Imperial concede á companhia que o Engenheiro Eduardo José de
Moraes organizar, privilegio exclusivo por 60 annos contados da presente data, para
a construcção, uso e gozo de um canal de navegação que, partindo da Laguna, na
Provincia de Santa Catharina, termine na Lagôa dos Patos, na Provincia de S. Pedro
do Rio Grande do Sul.
II
O canal de navegação se denominará «Canal Principe D. Affonso» e constará
de quatro secções, sendo a primeira da Laguna ao rio Araranguá pela margem do rio
Tubarão; a segunda do rio Araranguá ao rio mampituba; a terceira do rio Mampituba
á Lagôa dos Barros, e a quarta da Lagôa dos Barros á dos Patos.
Esta divisão poderá ser alterada em conformidade com os estudos definitivos.

Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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III
Durante o prazo do privilegio não será concedido a terceiros, sob qualquer
pretexto, o desvio das aguas que alimentarem o canal em todo o seu percurso, quer das
lagôas e dos seus sangradouros, quer dos rios e seus affluentes.
IV
A companhia executará todos os trabalhos segundo as regras da arte, empregará
materiaes de boa qualidade, e ficará sujeita aos regulamentos em vigor e aos que de
futuro o Governo expedir para a fiscalisação da segurança e policia da navegação, desde
que não contrariem as disposições das presentes clausulas.
V
A companhia deverá ser incorporada e achar-se em condições de funccionar no
Imperio e de assumir o seu cargo no prazo de dous annos contados da presente data.
VI
Os estudos definitivos do canal começarão dentro do prazo de seis mezes
e deverão ficar concluidos no de dous annos contados da data da incorporação da
companhia.
VII
A profundidade do canal não poderá ser inferior a 1m,0; a largura minima do
fundo será de 5m,0 e a relação da base para a altura dos taludes será de 1,5:10.
De cada lado do canal haverá na altura da linha d’agua uma banqueta ou berma
de 1m,0 de largura terminada por taludes, cujas cristas estejam 0m,7 acima da referida
linha d’agua.
VIII
A companhia apresentará ao Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas os seguintes documentos em duplicata:
1º Planta geral do canal na escala de 1:4.000;
2º Perfil longitudinal na escala horizontal de 1:4.000, e na vertical de 1:400;
3º Perfis transversaes na escala de 1:200, em numero sufficiente para o calculo do
movimento de terras;
4º Orçamento especificado contendo as quantidades de trabalho; tabella dos
preços elementares, simples e compostos; e os seguintes itens, discriminados por
Provincia:
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A. Estudos definitivos;
B. Direcção technica e administração;
C. Melhoramentos fluviaes;
D. Construcção de canaes ou abertura de vallas de communicação, especificandose as derrubadas, movimentos de terra e obras d’arte correntes e notaveis;
E. Dragagem;
F. Obras diversas, taes como: cáes, pontes, trapiches ou armazens, estações, etc.;
G. Material de transporte: vapores, dragas, saveiros ou chatas;
H. Memoria justificativa.
IX
Os trabalhos apresentados serão considerados approvados, si pelo Governo não fôr
proferida alguma decisão até 60 dias depois de entregues na Secretaria de Estado.
X
Os trabalhos de construcção do ramal começarão dentro do prazo de seis mezes
contados da data da approvação dos estudos definitivos e deverão ficar terminados
até dous annos depois os da primeira e os da ultima secções, indicadas na clausula
segunda; e até ao fim de quatro annos os de toda a linha, contados estes dous ultimos
prazos da data do começo das obras.
XI
Si durante a execução dos trabalhos a companhia reconhecer a necessidade
ou conveniencia de modificar os planos approvados, solicitará do Governo a precisa
autorisação.
XII
A companhia obriga-se a estabelecer ao longo do canal e ligando as respectivas
estações, uma linha telegraphica ou telephonica para o seu serviço, em conformidade
com o regulamento da Repartição Geral dos Telegraphos, de cujos postes poderá o
Governo utilizar-se para o estabelecimento de linha de sua propriedade, si entender
conveniente, responsabilisando-se a companhia, nesse caso, pela guarda dos fios, postes
e apparelhos electricos que pertencerem ao Governo.
XIII
O Governo fiscalisará a execução do contracto que fôr celebrado pela fórma
que lhe parecer conveniente, podendo a todo tempo fazer acompanhar não só os
estudos definitivos, mas tambem a construcção do canal, de suas dependencias, por
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Engenheiros de sua confiança, afim de verificar si os trabalhos são executados com
proficiencia, methodo e precisa actividade.
XIV
O Governo prestará á companhia a protecção necessaria e compativel com os
recursos de que dispuzer para a boa execução do serviço a cargo da mesma companhia.
XV
Os preços das passagens e os fretes das mercadorias de qualquer especie pelos
meios de transporte da companhia, serão fixados em tabellas por ella organizadas e
approvadas pelo Governo.
Para organização destas tabellas servirão de base os preços actuaes de transporte
pelas estradas de ferro com abatimento de 50%.
As tabellas serão ainda differenciaes, estabelecendo-se para distancias de 100,
200, e 300 400 kilometros abatimentos correspondentes a 20, 30, 40 e 50%.
XVI
As taxas que houverem de pagar os navios não pertencentes á companhia que
transitarem pelo canal, constarão igualmente de tabellas organizados pela companhia
e approvadas pelo Governo.
Será inteiramente livre o transito pelo canal aos navios de guerra nacionaes e ás
canôas de pescadores com os respectivos accessorios.
XVII
Si o canal não produzir renda sufficiente para distribuição de dividendos
correspondentes a 6% do capital despendido, as tarifas serão modificadas de modo
conveniente para o augmento da renda.
Si os dividendos excederem de 12% do capital despendido, o Governo terá o
direito de exigir a reducção dos fretes e taxas de transito de embarcações.
Em todo caso, de cinco em cinco annos as tarifas serão revistadas.
XVIII
As malas do Correio e respectivos conductores, quaesquer sommas de dinheiro
pertencente ao Thesouro Geral ou Provincial, os presos e guardas que os acompanharem,
e os agentes policiaes em serviço, serão transportados gratuitamente pela companhia
com as necessarias garantias de segurança.
As tropas e material de guerra, os colonos e respectivas bagagens, e, em geral,
quaesquer cargos do Governo, serão transportados por metade dos preços das tarifas
da companhia.
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Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraordinarias, a companhia
porá á sua disposição todos os meios de transporte de que dispuzer.
Neste caso, o Governo, si o preferir, pagará á companhia o que fôr convencionado
pelo uso do seu material, não excedendo o valor da renda média de periodo identico
nos ultimos tres annos.
XIX
A companhia poderá desapropriar, na fórma do Decreto legislativo n. 353 de 12
de Julho de 1845, os terrenos de dominio particular, predios e bemfeitorias que forem
necessarios para a construcção do canal e das suas dependencias.
Terá o direito de preferencia, em igualdade de condições, para a lavra de minas
nas margens do canal, sendo expresso em contracto especial o numero de datas que
o Governo julgue conveniente conceder, bem como as condições a que ficar sujeita a
companhia.
Será igualmente preferida em identidade de condições para a execução das obras
de melhoramento do porto da Laguna, si o Governo resolver realizar taes obras pelo
systema da Lei n. 1746 de 13 de Outubro de 1869 e da Lei n. 3314 de 16 de Outubro
de 1886.
XX
A companhia será organizada de accôrdo com as leis e regulamentos em vigor.
Terá representante com domicilio legal no Imperio.
As duvidas e questões que se suscitarem, estranhas á intelligencia das presentes
clausulas, serão resolvidas de conformidade com a legislação brazileira.
XXI
das presentes clausulas, esta será decidida por arbitros nomeados, um pelo
Governo e o outro pela companhia. Servirá de desempatadora a Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estado.
XXII
O Governo terá o direito de resgatar o canal depois de decorridos 20 annos
da presente data. O preço do resgate será regulado, em falta de accôrdo, pelo termo
médio do rendimento liquido dos ultimos tres annos, tendo-se em consideração a
importancia das obras, material e dependencias no estado em que se acharem, e bem
assim o disposto na clausula seguinte.
O preço do resgate poderá ser pago em titulos da divida publica que assegurem
o rendimento de 6% ao anno.
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XXIII
Findo o prazo do privilegio reverterão para a propriedade do Estado, sem
indemnização alguma, o canal e suas dependencias salvo si em contracto celebrado com
as Presidencias das Provincias de Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul
fôr estabelecida, de accôrdo com o Governo, a reversão do mesmo canal para aquellas
Provincias, em compensação de favores que conceda á companhia, para facilitar-lhe a
execução da empreza.
Effectuada a reversão, o Estado ou as Provincias terão o direito de preferencia
para a compra do material de navegação pertencente á companhia.
XXIV
Um anno depois de inaugurada a navegação de todo o canal a companhia
entregará ao Governo a planta cadastral do mesmo canal, bem como uma relação das
estações e obras d’arte e um quadro demonstrativo dos respectivos custos de toda e
qualquer alteração ou acquisição ulterior; será tambem enviada a planta ao Governo.
XXV
A companhia apresentará ao Governo, até aos primeiros dias de Março de
cada anno, um relatorio do anno anterior, mencionando todas as occurrencias, dados
estatisticos sobre o movimento do canal, receita e despeza, condições financeiras da
companhia, e estado do canal e de suas dependencias.
XXVI
Pela inobservancia de qualquer das presentes condições poderá o Governo impôr
multas de 100$ até 2:000$, e o dobro na reincidencia.
XXVII
Caducará a presente concessão si deixar de ser cumprida qualquer das clausulas
relativas aos prazos fixados, e o Governo não quizer prorogar os mesmos prazos.
Palacio do Rio de Janeiro aos 9 de Abril de 1887. - Antonio da Silva Prado.
Este texto não substitui o original publicado no Coleção de Leis do Império do
Brasil de 1887
Publicação:
Coleção de Leis do Império do Brasil - 1887, página 179, vol. 1, pt I (Publicação
Original).
Fonte: Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9741-9-abril1887-543103-publicacaooriginal-52862-pe.html>. Acesso em 15 jul. 2014.
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8 - Decreto No 10.074, de 10 de novembro de 188840
Autorisa a transferencia á Societé Anonyme de Travaux et d’Entreprises au Brésil
do privilegio concedido ao Engenheiro Eduardo José de Moraes, para a construcção
de um canal de navegação entre Laguna e a Lagôa dos Patos.
Attendendo ao que requereu o Engenheiro Eduardo José de Moraes, Hei por
bem Autorisar a transferencia á Societé anonyme de Travaux et d’Entreprises au
Brésil, da concessão feita ao mesmo Engenheiro pelo Decreto n. 9741 de 9 de Abril de
1887 para construcção, uso e gozo de um canal de navegação, que, partindo da Laguna,
na Provincia de Santa Catharina, termine na Lagôa dos Patos, na de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, de conformidade com as clausulas annexas ao referido decreto.
Antonio da Silva Prado, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio do Janeiro em 10 de Novembro de 1888, 67º da Independencia
e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio da Silva Prado.
Este texto não substitui o original publicado no Coleção de Leis do Império do
Brasil de 1888
Publicação:
Coleção de Leis do Império do Brasil - 1888, página 398, vol. 2, pt. II (Publicação
Original).
Fonte: Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-10074-10novembro-1888-542909-publicacaooriginal-52564-pe.html>. Acesso em: 15 jul. 2014.

Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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9 - Decreto No 1.062, de 22 de novembro de 189041
Prorroga por mais seis mezes o prazo para o começo
dos estudos definitivos do canal da Laguna a Porto
Alegre, nos Estados de Santa Catharina e Rio
Grande do Sul.
O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada,
em nome da Nação attendendo ao que requereu a Societé anonyme de Travaux et
Entreprises au Brésil, cessionaria pelo decreto n. 10.074 de 4 de novembro de 1888 do
privilegio concedido pelo decreto n. 9741 de 9 de abril de 1887, para a construcção,
uso e gozo do Canal da Laguna a Porto Alegre, nos Estados de Santa Catharina e Rio
Grande do sul, resolve prorogar por mais seis mezes, contados desta data, o prazo para
começo dos estudos definitivos do mencionado canal.
Francisco Glicerio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, assim o faça executar.
Palacio do Governo Provisorio, 22 de novembro de 1890, 2º da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.
Francisco Glicerio.
Fonte: Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoesaction?id=68071&tipo
Documento=DEC&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 16 jul. 2014.
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Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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10- Decreto No 1.078, de 28 de novembro de 189042
Transfere á Companhia Industrial e de Construcções
Hydraulicas o privilegio para a construcção, uso e
gozo do canal da Laguna a Porto Alegre, nos Estados
de Santa Catharina e Rio Grande do Sul.
O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu a Societé
Anonyme de Travaux et de Entreprises au Brésil, cessionaria do privilegio concedido
pelo decreto n. 9741 de 9 de abril de 1877, para a construcção, uso e gozo de um canal de
navegação entre os portos da Laguna e da cidade de Porto Alegre, nos Estados de Santa
Catharina e do Rio Grande do Sul, transfere á Companhia Industrial e de Construcções
Hydraulicas, com os respectivos onus e vantagens, o mencionado privilegio.
Francisco Glicerio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, assim o faça executar.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 28 de novembro de 1890, 2º da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.
Francisco Glicerio.
Fonte: Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoesaction?id=68222&tipo
Documento=DEC&tipoTexto=PUB>. Acesso em 20 jul. 2014.

Nota do revisor: Texto com estrutura e grafia originais.
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11 - Lista dos passageiros do navio Rivadavia (primeiros imigrantes)
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